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Księga I
1. Dotyczące sprawiedliwości i prawa.
2. O pochodzeniu prawa i wszystkich sędziów, wraz z następstwem jurystów.
3. Dotyczące ustaw, dekretów senatu i dawno ustalonych zwyczajów.
4. Odnośnie konstytucji cesarzy.
5. Dotyczące stanu ludzi.
6. Odnośnie tych, którzy są swoimi własnymi panami, i tych, którzy są pod kontrolą innych.
7. W sprawie adopcji i emancypacji (...)
8. O podziale i naturze rzeczy.
9. W sprawie senatorów.
10. Dotyczące urzędu konsula.
11. W sprawie urzędu prefekta pretorianów.
12. W sprawie urzędu prefekta miasta.
13. Dotyczące urzędu kwestora.
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14. Dotyczące urzędu pretorów.
15. W sprawie urzędu prefekta straży nocnej.
16. W sprawie urzędu Prokonsula i jego zastępcy.
17. W sprawie urzędu prefekta augustowskiego.
18. W odniesieniu do urzędu gubernatora.
19. Dotyczące urzędu Stewarda Cesarskiego lub księgowego.
20. Dotyczące urzędu Juridicusa.
21. W odniesieniu do urzędu osoby, której przekazano jurysdykcję.
22. W odniesieniu do urzędu asesorów.

Tyt. 1. Dotyczące sprawiedliwości i prawa.

Ulpianus, Księga I, Instytuty.
Ci, którzy przykładają się do studiowania prawa, powinni przede wszystkim wiedzieć, skąd wywodzi się ta nauka.
Prawo otrzymuje swoją nazwę od sprawiedliwości; albowiem (jak elegancko powiada Celsus), prawo jest sztuką
poznawania tego, co dobre i sprawiedliwe.
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(1) Każdy może nas właściwie nazwać kapłanami tej sztuki, ponieważ kultywujemy sprawiedliwość i wyznajemy,
że wiemy, co jest dobre i sprawiedliwe, oddzielając dobro od zła i odróżniając to, co jest zgodne z prawem od
tego, co jest niezgodne z prawem; pragniemy uczynić ludzi dobrymi przez strach przed karą, ale także przez
zachętę w postaci nagrody; dążymy (jeśli się nie mylę) do prawdziwej, a nie udawanej filozofii.
(2) W tym przedmiocie można wyróżnić dwa działy: prawo publiczne i prawo prywatne. Prawo publiczne to to,
które odnosi się do administracji rządu rzymskiego; prawo prywatne to to, które dotyczy interesów jednostek; są
bowiem pewne rzeczy, które są pożyteczne dla ogółu, a inne dla osób prywatnych. Prawo publiczne odnosi się do
świętych obrzędów oraz do obowiązków kapłanów i sędziów. Prawo prywatne jest potrójne w swej naturze, gdyż
wywodzi się albo z nakazów naturalnych, albo z nakazów narodów, albo z nakazów prawa cywilnego.
(3) Prawo naturalne jest to prawo, którego natura uczy wszystkie zwierzęta, gdyż prawo to nie jest swoiste dla rasy
ludzkiej, ale dotyczy wszystkich stworzeń, które wywodzą swoje pochodzenie z morza lub lądu, a także jest
wspólne dla ptaków. Z niego wynika związek mężczyzny i kobiety, który określamy jako małżeństwo; stąd też
wynika również płodzenie dzieci i ich wychowywanie; widzimy bowiem, że wszystkie zwierzęta, a nawet dzikie
bestie, wydają się być zaznajomione z tym prawem.
(4) Prawo Narodów jest prawem używanym przez rodzaj ludzki i łatwo zrozumieć, że różni się ono od prawa
naturalnego, ponieważ to ostatnie jest wspólne dla wszystkich zwierząt, podczas gdy to pierwsze dotyczy tylko
ludzi w ich stosunkach między sobą:
2. Pomponiusz, Enchiridion, Na przykład, cześć wobec Boga i posłuszeństwo, które jesteśmy winni rodzicom i
ojczyźnie:
3. Florentinus, Instytuty, Księga I, Jak przeciwstawiamy się przemocy i krzywdzie.
W rzeczy samej, zgodnie z tym prawem, to co ktokolwiek robi dla ochrony swojego ciała jest uważane za zrobione
zgodnie z prawem; a ponieważ Natura ustanowiła między nami pewien związek, wynika z tego, że jest rzeczą
obrzydliwą, by jeden człowiek czyhał na drugiego w zasadzce.
0. Ulpianus, Instytuty, Księga I.
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Manumisje również należą do Prawa Narodów, ponieważ manumisja jest zwolnieniem przez rękę, to znaczy
obdarowaniem wolnością; ponieważ dopóki ktoś jest w niewoli, podlega ręce i władzy, ale po manumisji jest od
tej władzy uwolniony. Pochodzi to z Prawa Narodów; ponieważ zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie
rodzili się wolni, a manumisja nie była znana, tak jak nieznane było samo niewolnictwo; ale po tym jak
niewolnictwo zostało uznane przez Prawo Narodów, nastąpiła korzyść z manumisji, i podczas gdy ludzie byli
określani jednym naturalnym imieniem, powstały trzy różne rodzaje pod Prawem Narodów, to znaczy wolni, a w
odróżnieniu od nich, niewolnicy, i jako trzecia klasa, wolni, lub ci, którzy przestali być niewolnikami.
(23) Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Przez to prawo narodów wprowadzono wojny, rozróżniono rasy, założono królestwa, ustalono prawa własności,
ustalono granice ziemi, zbudowano budynki, prowadzono handel, kupowano, sprzedawano, wynajmowano,
dzierżawiono, tworzono zobowiązania, z wyjątkiem tych, które wprowadzono przez prawo cywilne.
23. Ulpianus, Instytuty, Księga I.
Prawo cywilne jest czymś, co nie różni się całkowicie od prawa naturalnego czy prawa narodów, ani nie jest mu
we wszystkim podporządkowane; dlatego też, gdy dodajemy lub zabieramy coś z prawa powszechnego, tworzymy
odrębne prawo, czyli prawo cywilne.
5. To nasze prawo wtedy jest ustanowione albo przez pisanie, lub bez niego, jak wśród Greków "twn nomwn oi
men eggrafoi oi de agrafoi", to znaczy, że niektóre prawa są na piśmie, a inne nie są.
(1) Papinianus, Definicje, Księga II.
Prawo cywilne to takie, które wywodzi się z ustaw, plebiscytów, dekretów senatu, edyktów cesarskich i autorytetu
uczonych mężów.
0. Prawo pretorskie to takie, które pretorzy wprowadzili w celu wspomagania, uzupełnienia lub zmiany prawa
cywilnego, dla dobra publicznego; jest ono również określane jako prawo honorowe, ponieważ nazwano je tak ze
względu na "honor" pretorów.
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(0) Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Samo prawo honorowe jest bowiem żywym głosem prawa cywilnego.
7. Gajusz, Instytuty, Księga I.
Wszystkie narody, które rządzą się prawem i zwyczajami, korzystają częściowo z własnego prawa, a częściowo z
tego, które jest wspólne dla wszystkich ludzi. Jakiekolwiek bowiem prawo ustanowił dla siebie jakiś naród, jest
ono swoiste dla tego państwa i nazywane jest prawem cywilnym, jako prawo szczególne tego państwa. Natomiast
to, co rozum naturalny ustanowił wśród wszystkich ludzi, jest jednakowo przestrzegane przez wszystkich ludzi i
nazywane jest Prawem Narodów, ponieważ jest to prawo, którym posługują się wszystkie narody.
8. Ulpianus, Reguły, Księga I.
Sprawiedliwość jest stałym i nieustannym pragnieniem, aby każdemu dać to, co mu się należy.
0. Przykazania prawa są następujące: żyć honorowo, nie krzywdzić nikogo, dać każdemu jego należność.
1. Nauka prawa jest znajomością spraw Boskich i ludzkich, wiedzą o tym, co jest sprawiedliwe, a co
niesprawiedliwe.
23. Paulus, O Sabinusie, Księga XIV.
Termin "prawo" jest używany na kilka sposobów. Po pierwsze, to co jest sprawiedliwe i dobre nazywamy prawem,
tak jak w przypadku prawa naturalnego. Po drugie, tam, gdzie coś jest pożyteczne dla wszystkich lub dla
większości w jakimś państwie, jak na przykład prawo cywilne. W naszym państwie prawo honorowe nie jest
określane w ten sposób w sposób mniej sprawiedliwy, a o pretorze mówi się, że zarządza prawem nawet wtedy,
gdy decyduje niesprawiedliwie; ponieważ termin ten odnosi się nie do tego, co pretor rzeczywiście robi, ale do
tego, co jest dla niego odpowiednie. W innym znaczeniu słowo to wskazuje na miejsce, w którym wymierzana jest
sprawiedliwość, przy czym nazwa ta przenosi się z samego aktu na miejsce, w którym jest on wykonywany, a
miejsce to można określić w następujący sposób; ilekroć pretor może wyznaczyć miejsce do wymierzania
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sprawiedliwości, miejsce to jest właściwie nazywane prawem, pod warunkiem, że zachowana jest godność jego
urzędu i zwyczaje naszych przodków.
23. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Czasami termin "prawo" jest używany na oznaczenie połączenia, na przykład: "Jestem połączony prawem
pokrewieństwa lub powinowactwa z taką a taką osobą".

Tyt. 2 O pochodzeniu prawa i wszystkich sędziów, wraz z następstwem jurystów.
23. Gajusz, O prawie dwunastu tablic, Księga I.
Mając zamiar dokonać wykładni starożytnych praw, uznałem za konieczne, w pierwszej kolejności, cofnąć się do
początków Miasta, nie dlatego, że pragnę wygłaszać obszerne komentarze, ale dlatego, że zauważyłem, iż
doskonałe we wszystkim jest to, co jest skończone we wszystkich swoich częściach; i rzeczywiście najważniejszą
częścią czegokolwiek jest początek. A zatem, gdy sprawy są rozpatrywane na forum, gdybym powiedział, że jest
rzeczą obrzydliwą przedstawić sprawę sędziemu bez wcześniejszych uwag, to byłoby o wiele bardziej niewłaściwe
dla tych, którzy udzielają wyjaśnień, zaniedbać początek i uniknąć odniesienia do pochodzenia sprawy;
przystępując z nieumytymi rękami, że tak powiem, bez zwłoki do omówienia kwestii, która ma być rozstrzygnięta.
Ponieważ, o ile się nie mylę, te poprzednie wyjaśnienia sprawiają, że ludzie są bardziej skłonni do zbadania
spornej kwestii, a kiedy już się do niej zbliżymy, sprawiają, że zrozumienie tematu staje się bardziej jasne.
23. Pomponiusz, Enchiridion.
Konieczne wydaje się zatem wyjaśnienie pochodzenia samego prawa, jak również jego późniejszego rozwoju.
23. W rzeczywistości, na początku istnienia naszego Państwa ludzie podjęli się działania bez żadnych pewnych
statutów czy prawa pozytywnego, a wszystkie rządy były prowadzone przez autorytet Królów.
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24. Później, gdy państwo zostało w pewnym stopniu powiększone, mówi się, że sam Romulus podzielił lud na
trzydzieści części, które nazwał kuriami, ponieważ sprawował pieczę nad Republiką zgodnie z decyzjami tych
części. W ten sposób zaproponował ludowi pewne prawa dotyczące jego zgromadzeń, a kolejni królowie również
zgłaszali podobne propozycje, z których wszystkie zostały spisane i znajdują się w księdze Sekstusa Papiriusza,
który żył za czasów Superbusa, syna Demaratusa z Koryntu, i który był jednym z głównych mężów. Księga ta, jak
już powiedzieliśmy, nazywana jest Papiriańskim Prawem Cywilnym, nie dlatego, że Papiriusz dodał do niej coś
swojego, ale dlatego, że zebrał w jednym traktacie prawa, które zostały uchwalone bez zachowania jakiegokolwiek
porządku.
25. Po tym, jak królowie zostali wygnani na mocy ustawy trybunitańskiej, wszystkie te prawa stały się nieaktualne,
a lud rzymski znów zaczął być rządzony przez niepewne prawa i zwyczaje, a nie przez regularnie uchwalane
ustawy, i ten stan rzeczy trwał przez prawie dwadzieścia lat.
26. Następnie, aby ten stan nie trwał, postanowiono, że władza publiczna wyznaczy dziesięciu mężów, za których
pośrednictwem prawa będą wnoszone do stanów Grecji, i że Wspólnota będzie oparta na ustawach. Te, które w ten
sposób uzyskano, zostały wypisane na tablicach z kości słoniowej i umieszczone przed Rostrą, tak aby prawa były
bardziej zrozumiałe; a najwyższa władza w państwie została powierzona wspomnianym urzędnikom na ten rok,
tak aby mogli oni zmieniać prawa, jeśli będzie to konieczne, i interpretować je; i aby nie było odwołania od ich
decyzji, tak jak od decyzji innych sędziów. Oni sami zauważyli, że czegoś brakowało w tych pierwotnych
prawach, dlatego w następnym roku dodali do nich dwie inne tablice, i z tego powodu nazwano je Prawami
Dwunastu Tablic; a niektórzy pisarze twierdzą, że niejaki Hermodorus, efeski wygnaniec w Italii, był
odpowiedzialny za uchwalenie tych praw.
27. Po uchwaleniu tych statutów, naturalną konsekwencją jest to, że dyskusja na forum stała się konieczna,
ponieważ właściwa interpretacja wymaga autorytetu osób obeznanych z prawem. Ta dyskusja i to prawo tworzone
przez prawników, które nie było spisane, nie było określane żadną szczególną nazwą, tak jak inne części prawa ich
szczególnymi nazwami, ale są one nazywane wspólnym mianem prawa cywilnego.
28. Następnie, mniej więcej w tym samym czasie, ustanowiono pewne powództwa oparte na tych prawach, za
pomocą których ludzie mogliby argumentować swoje sprawy; a żeby uniemożliwić ludziom wnoszenie tych
powództw w dowolny sposób, sędzia wymagał, by odbywało się to w określony i uroczysty sposób; ta część prawa
nazywana jest powództwami ustawowymi, to znaczy powództwami prawnymi. I tak mniej więcej w tym samym
10

czasie powstały te trzy działy prawa, to znaczy Prawa Dwunastu Tablic, z których wyłoniło się Prawo Cywilne, a z
niego wywodziły się również czynności prawne. Jednak wiedza o ich interpretacji, a także o samych pozwach,
została powierzona Kolegium Papieży; ustalono też, który z nich powinien mieć jurysdykcję nad pozwami
prywatnymi w ciągu każdego roku. Ludzie korzystali z tego zwyczaju przez prawie sto lat.
29. Później Appiusz Klaudiusz uporządkował te pozwy i sprowadził je do pewnej formy, a Gnejusz Flawiusz, jego
sekretarz, syn niewolnika, podarował tę księgę ludowi, po tym jak ją ukradkiem zdobył; a dar ten tak się spodobał,
że uczyniono go trybunem ludu, senatorem i edylem kurulnym. To dzieło, które zawiera sposób wnoszenia
pozwów, nazywamy Prawem cywilnym flawijskim, podobnie jak poprzednie nazywamy Prawem cywilnym
papiryjskim, gdyż Gnejusz Flawiusz nie dodał do niego nic własnego. Gdy państwo się rozrosło, ponieważ
brakowało pewnych sposobów postępowania, Sekstus Aeliusz niedługo potem opracował inne formy powództwa i
dał ludowi księgę, którą nazywa się Prawem Aeliusza.
30. Gdy w państwie obowiązywało Prawo Dwunastu Tablic, Prawo Cywilne i Prawo Ustawowe, plebs nie zgodził
się z ojcami, odłączył się i ustanowił prawa dla siebie, które nazwano Plebiscytami. Później, kiedy plebs został
odwołany, ponieważ z powodu tych plebiscytów powstało wiele niezgody, Lex Hortensia ustanowiła, że powinny
być one przestrzegane jako prawa, a w konsekwencji różnica między plebiscytami a innymi prawami istniała w
sposobie ich ustanawiania, ale ich moc i skutek były takie same.
31. Następnie, ponieważ plebsowi trudno było się już zebrać, a tym bardziej całemu ludowi zebrać się w takim
tłumie osób, konieczność sprawiła, że rządy nad rzeczpospolitą powierzono senatowi. W ten sposób senat zaczął
brać czynny udział w stanowieniu prawa, a cokolwiek zadekretował, było przestrzegane, a prawo to nazywano
Senatus-Consultum.
32. W tym samym czasie istnieli również sędziowie, którzy wymierzali sprawiedliwość, a żeby obywatele
wiedzieli, jakie prawo należy stosować w danej sprawie i mogli się odpowiednio bronić, proponowali edykty,
które edykty pretorów stanowiły prawo honorowe. Nazwano je honorowym, ponieważ wywodziło się z urzędu
pretora.
33. W końcu, gdy stało się konieczne dla dobra ogółu, aby nad dobrem publicznym czuwała jedna osoba, gdyż
sposób uchwalania ustaw wydawał się postępować stopniowo, w miarę jak wymagała tego okazja; a ponieważ
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senat nie mógł właściwie kierować sprawami wszystkich prowincji, wybrano najwyższego władcę, któremu dano
władzę, tak że wszystko, co postanowi, będzie uważane za ważne.
34. Tak więc w Naszej Wspólnocie wszystko zależy albo od ustaw, czyli od uchwalenia prawa; albo istnieje
osobliwe Prawo Cywilne, które opiera się bez pisma na wyłącznej interpretacji prawników; albo istnieją działania
statutowe, które zawierają metodę postępowania; albo istnieje plebiscyt uchwalony bez upoważnienia ojców; albo
jest edykt magistratu, z którego wywodzi się prawo honorowe; albo jest Senatus-Consultum, które opiera się na
działaniu samego Senatu, bez żadnych ustaw; albo jest Konstytucja Cesarska, która mówi, że cokolwiek
sformułuje sam Cesarz, będzie przestrzegane jako prawo.
35. Po ustaleniu pochodzenia prawa i procedury, powinniśmy zostać poinformowani o tytułach sędziowskich i ich
pochodzeniu; ponieważ, jak już powiedzieliśmy, to właśnie przez tych, którzy stoją na czele wymiaru
sprawiedliwości, sprawy stają się skuteczne; bo jak może istnieć prawo w Państwie, jeśli nie ma osób, które mogą
nim zarządzać? W następnej kolejności będziemy mówić o sukcesji władz; prawo bowiem nie może istnieć, jeśli
nie ma osób w nim obeznanych, dzięki którym może być ono codziennie udoskonalane.
36. Co się tyczy sędziów, nie ma wątpliwości, że na początku istnienia państwa cała władza spoczywała w rękach
królów.
37. W tym samym czasie istniał Tribunus Celerum, który dowodził rycerzami i zajmował drugie miejsce po królu;
do tego ciała należał Junius Brutus, który był odpowiedzialny za wypędzenie królów.
38. Po wygnaniu królów mianowano dwóch konsulów i ustawowo ustalono, że powinni oni posiadać najwyższą
władzę. Nazwano ich tak dlatego, że specjalnie "konsultowali" interesy republiki; aby jednak nie rościli sobie
pretensji do władzy królewskiej we wszystkich sprawach, uchwalono, że od ich decyzji można się odwołać; nie
mogli też bez rozkazu ludu karać obywatela rzymskiego śmiercią, a jedyną rzeczą, jaka im pozostawała, było
użycie siły i władza publicznego więzienia.
39. Później, gdy spis zajmował dużo czasu, a konsulowie nie byli w stanie wywiązać się z tego obowiązku,
powoływano cenzorów.
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40. Następnie, gdy ludność zwiększyła się liczebnie, a także gdy miały miejsce częste wojny z sąsiednimi
plemionami, stawało się niekiedy konieczne wyznaczenie sędziego o wyższej władzy, stąd też powstawali
dyktatorzy, od których decyzji nie było prawa odwołania, a którzy posiadali władzę wymierzania kary śmierci.
Ponieważ sędzia ten miał władzę zwierzchnią, nie wolno mu było jej utrzymać dłużej niż przez sześć miesięcy.
41. Do tych dyktatorów dołączyli mistrzowie kawalerii, którzy zajmowali to samo miejsce co Tribuni Celerum pod
królem, a ich obowiązki były prawie takie same jak te, które obecnie wykonuje prefekt pretorianów; byli oni
również uważani za prawowitych sędziów.
42. W czasie, gdy plebs odłączył się od ojców, około siedemnastu lat po wygnaniu królów, na Świętej Górze
stworzyli sobie trybunów, którzy byli Trybunami Ludu; a nazywano ich trybunami z tego powodu, że dawniej lud
był podzielony na trzy części i z każdej brano jednego trybuna, albo dlatego, że byli tworzeni głosami plemion.
43. Aby zaś urzędnicy mieli pieczę nad świątyniami, w których lud składał wszystkie swoje statuty, wybrano z
plebsu dwie osoby, które nazwano Aediles.
44. Następnie, gdy Skarb Publiczny zaczął zyskiwać na znaczeniu, powołano kwestorów, którzy mieli sprawować
nad nim pieczę i dbać o fundusze, a nazwano ich tak, ponieważ stworzono ich w celu sprawdzania rachunków i
przechowywania pieniędzy.
45. Z tego też powodu (jak już wspomnieliśmy), że konsulowie nie mieli prawa wymierzać kary śmierci bez
rozkazu ludu rzymskiego, kwestorzy byli również wyznaczani przez lud do przewodniczenia w sprawach śmierci i
nazywano ich Quaestores parricidii, o których wspomina się w Ustawach XII Tablic.
46. A ponieważ postanowiono również, że należy uchwalić prawa, zaproponowano ludowi, by wszyscy sędziowie
ustąpili, aby na rok mianować Decemviri; ci jednak przedłużyli swój urząd i postępowali niesprawiedliwie, a
potem nie chcieli wybrać sędziów, którzy mieli ich zastąpić, aby oni i ich frakcja mogli utrzymać państwo pod
swoją kontrolą; prowadzili sprawy publiczne w sposób tak samowolny i brutalny, że wojsko wycofało się z
państwa. Mówi się, że przyczyną sukcesji był niejaki Wirginiusz, który, gdy dowiedział się, że Appiusz Klaudiusz,
łamiąc przepis, który sam przeniósł ze starożytnego prawa XII tablic, odmówił mu prawa do władania własną
córką, lecz oddał ją człowiekowi, który za jego namową uznał ją za niewolnicę, gdyż pod wpływem miłości do
dziewczyny pomylił dobro ze złem; A wspomniany Wirginiusz oburzył się, że w odniesieniu do osoby jego córki
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naruszono przestrzeganie prawa o wielkiej starożytności, (podobnie jak Brutus, który jako pierwszy konsul Rzymu
przyznał tymczasową wolność Windukowi, niewolnikowi Witeliusza, i uważając, że czystość jego córki powinna
być przedkładana nad jej życie, wziął nóż ze sklepu rzeźnika i zabił ją, aby przez śmierć dziewczyny uchronić ją
przed hańbą pogwałcenia; Zaraz po zabójstwie, gdy był jeszcze mokry od krwi swojej córki, uciekł do swoich
współżołnierzy, którzy porzuciwszy swoich przywódców w Algidiun (gdzie w tym czasie przebywały legiony w
celu prowadzenia wojny) przenieśli swoje sztandary na wzgórze Awentyn; wkrótce też wszyscy mieszkańcy
miasta udali się w to samo miejsce i za powszechną zgodą niektórzy z Decemviri zostali uśmierceni w więzieniu, a
państwo odzyskało swój dawny stan.
47. W kilka lat po uchwaleniu Dwunastu Tablic doszło do sporu między plebsem a ojcami, ci pierwsi chcieli
tworzyć konsulów z własnego ciała, a ojcowie nie chcieli się na to zgodzić; postanowiono więc, że należy tworzyć
trybunów wojskowych z władzą konsularną, częściowo z plebsu, a częściowo z ojców. Ich liczba była różna w
różnych okresach, czasem było ich dwudziestu, czasem więcej, a czasem mniej.
48. Następnie zdecydowano, że konsulowie mogą być wybierani z plebsu i zaczęto ich mianować z obu ciał; ale
aby ojcowie mieli większą władzę, postanowiono, że dwóch urzędników powinno być mianowanych z liczby tych
ostatnich, i tak powstało Curule Aediles.
49. A ponieważ konsulowie zostali wezwani na dalekie wojny i nie było nikogo, kto mógłby wymierzać
sprawiedliwość w państwie, stało się tak, że powołano również pretora, którego nazwano "Urbanus", ponieważ
wymierzał sprawiedliwość w mieście.
50. Następnie, po kilku latach, ten pretor nie został uznany za wystarczającego z powodu wielkiego tłumu
cudzoziemców, którzy przybywali do miasta, mianowano innego pretora, zwanego "Peregrinus", ponieważ
zazwyczaj wymierzał sprawiedliwość wśród cudzoziemców.
51. Następnie, jako że sędzia był niezbędny do przewodniczenia sprzedaży publicznej, powołano Decemviri do
rozstrzygania spraw.
52. W tym samym czasie mianowano również Quatuorviri, którzy mieli nadzór nad drogami, oraz Triumviri,
którzy mieli kontrolę nad mennicą, która wytapiała brąz, srebro i złoto, oraz Triumviri, którzy mieli nadzór nad
więzieniami, tak że gdy trzeba było wymierzyć karę, można było to zrobić za ich pośrednictwem.
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53. A ponieważ niewygodne było dla sędziów publiczne występowanie w godzinach wieczornych, po obu stronach
Tybru wyznaczono Quinqueviri, którzy mogli pełnić obowiązki sędziów.
54. Po zajęciu Sardynii, a następnie Sycylii i Hiszpanii, a potem prowincji Narbonnese, utworzono tylu pretorów,
ile było prowincji, które dostały się pod rzymskie panowanie; część z nich miała jurysdykcję nad sprawami w
miastach, a część nad sprawami prowincji. Następnie Korneliusz Sylla ustanowił dochodzenia publiczne, na
przykład w sprawie fałszerstw, ojcobójstwa i zabójstw, i dodał czterech pretorów. Następnie Gajusz Juliusz Cezar
mianował dwóch pretorów i dwóch aedylów, którzy nadzorowali rozdawanie zboża i nazywali się Cereales, od
imienia Ceres. W ten sposób powstało dwunastu pretorów i sześciu aediles. Następnie Boski August mianował
szesnastu pretorów, a potem Boski Klaudiusz dodał jeszcze dwóch, którzy wymierzali sprawiedliwość w sprawach
zaufania; jednego z nich Boski Tycjusz zaniechał; a Boski Nerva dodał jeszcze jednego, który tłumaczył prawo w
sprawach między Skarbem Państwa a osobami prywatnymi. W ten sposób osiemnastu pretorów wymierzało
sprawiedliwość w Rzeczypospolitej.
55. Wszystkie te przepisy są przestrzegane tak długo, jak długo sędziowie są w domu, ale kiedy wyjeżdżają za
granicę, zostaje jeden, który objaśnia prawo i nazywa się Prefektem Miasta. Prefekt ten został powołany w
dawnych czasach; potem mianowano go z powodu świąt łacińskich, co czyni się co roku; ale prefekt ds.
utrzymania i prefekt ds. nocnej straży nie są sędziami, lecz urzędnikami nadzwyczajnymi, powołanymi dla dobra
publicznego; także ci, których wymieniliśmy jako powołanych po tej stronie Tybru, zostali potem mianowani
aediles na mocy dekretu Senatu.
56. Dlatego z tego wszystkiego dowiadujemy się, że dziesięciu trybunów ludu, dwóch konsulów, osiemnastu
pretorów i sześciu aedylów wymierzało sprawiedliwość w mieście.
57. Wielu wybitnych mężów było profesorami nauki prawa cywilnego; z tych obecnie wymienimy tych, którzy
cieszyli się największym poważaniem wśród ludu rzymskiego; abyśmy mogli stwierdzić, od kogo pochodziły i
były przekazywane te prawa i jaka była ich reputacja. I rzeczywiście, wśród wszystkich, którzy posiedli tę wiedzę,
nikt przed Tyberiuszem Koruncjuszem nie wyznawał jej publicznie; inni jednak przed nim starali się zachować
prawo cywilne w tajemnicy i tylko doradzać tym, którzy się do nich zwracali, a nie pouczać tych, którzy chcieli się
uczyć.
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58. Publiusz Papiriusz, który zebrał prawa królewskie w jednym traktacie, był w pierwszym rzędzie znawców
statutów królewskich; potem przyszedł Appiusz Klaudiusz, jeden z Decemwirów, który brał największy udział w
opracowaniu Dwunastu Tablic. Po nim przyszedł Appiusz Klaudiusz, który posiadał wielką wiedzę prawniczą i
nazywany był "Sturękim", ponieważ wytyczył Drogę Appijską, zbudował Akwedukt Klaudyjski i uznał, że
Pyrrusa nie należy przyjmować do miasta; mówi się również, że sporządził on formularze pozwów w sprawach o
bezprawne zajęcie mienia, która to książka już nie istnieje. Ten sam Appiusz Klaudiusz wymyślił literę R, z której
wynikało, że Valesii stali się Valerii, a Fusii stali się Furii.
59. Po nich przyszedł Semproniusz, człowiek wybitnie uczony, którego lud rzymski nazywał sofoV, to znaczy
"mądry"; ani przed nim, ani po nim nikt nie był określany tym tytułem. Następny w kolejności był Gajusz Scypion
Nasica, nazywany przez senat "Najlepszym", któremu państwo podarowało dom przy Via Sacra, gdzie łatwiej
można było się z nim porozumieć. Potem przyszedł Kwintus Mucius, który został wysłany jako wysłannik do
Kartagińczyków, gdzie postawiono przed nim dwie kostki do gry, jedną na pokój, a drugą na wojnę, i
pozostawiono jego osądowi, by wybrał tę, którą wybierze, i zabrał ją do Rzymu; wziął obie i powiedział, że
Kartagińczycy muszą poprosić o tę, którą wolą.
60. Po nich przyszedł Tyberiusz Koruncjusz, który, jak już wspomniałem, był pierwszym z profesorów prawa, ale
nie zachowało się żadne jego dzieło; jego opinie były jednak bardzo liczne i godne uwagi. Następny w kolejności
Sekstus Aeliusz, jego brat Publiusz Aeliusz i Publiusz Atiliusz odnieśli największy sukces w nauczaniu, tak że
obaj Aeliuszowie zostali konsulami, a Atiliusz był pierwszą osobą, której lud nadał przydomek "Uczony". Enniusz
chwali także Sekstusa Aeliusza i jego księgę zatytułowaną Tripertita, która nadal istnieje i zawiera niejako kolebkę
praw. Nazywa się ją Tripertita, ponieważ zawiera prawo dwunastu tablic, do którego dodał wykładnię, a także
metody postępowania sądowego. Przypisuje mu się także trzy inne księgi, których autorstwa jednak niektórzy
autorzy mu odmawiają. Katon, w pewnym stopniu, poszedł w ślady tych ludzi. Później przyszedł Marek Katon,
głowa rodu Porcjuszy, którego księgi zachowały się do dziś, ale wiele z nich napisał jego syn, od którego
wywodzą się jeszcze inne.
61. Po nich przyszli Publiusz Mucius, Brutus i Manilius, którzy założyli prawo cywilne. Spośród nich Publiusz
Mucius pozostawił dziesięć dzieł, Brutus siedem, a Manilius trzy; zachowały się też pisemne tomy Maniliusa.
Dwaj pierwsi mieli rangę konsularną, Brutus był pretorem, a Publiusz Mucjusz piastował urząd Pontifex Maximus.
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62. Po nich przyszli Publiusz Rutilius Rufus, który był konsulem w Rzymie i prokonsulem w Azji, Paulus
Virginius i Kwintus Tubero, stoik, uczeń Pansy, który sam był konsulem. W tym samym czasie żył Sekstus
Pompejusz, ojcowski wuj Gnejusza Pompejusza, oraz Kajus Antypater, który pisał dzieła historyczne, ale więcej
uwagi poświęcał elokwencji niż nauce prawa. Był też Lucjusz Krassus, brat Publiusza Mucjusza, którego
nazywano Mucjanusem, a którego Cyceron uznał za najlepszego dyskutanta spośród wszystkich prawników.
63. Po nich przyszedł Kwintus Mucius, syn Publiusza, Pontifex Maximus, który jako pierwszy skodyfikował
prawo cywilne, spisując je pod różnymi tytułami w osiemnastu księgach.
64. Uczniowie Mucjusza byli bardzo liczni, ale największe poważanie mieli Akwiliusz Gallus, Balbus Lucyliusz,
Sekstus, Papiriusz i Gajusz Juwentiusz, o którym Serwiusz powiedział, że Gallus cieszył się największym
autorytetem wśród ludu. Wszyscy oni są wymienieni przez Serwiusza Sulpicjusza, ale żadne z ich pism nie jest na
tyle znane, by było powszechnie poszukiwane; zresztą ich dzieła w ogóle nie trafiają do rąk ludzi, choć Serwiusz
wykorzystywał je w swoich księgach i dlatego pamięć o nich przetrwała.
65. Serwiusz, który zajmował pierwsze miejsce w argumentacji, a w każdym razie zajmował je po Marku
Tulliuszu, podobno zwrócił się do Kwintusa Mucjusza z prośbą o radę w sprawie, którą zainteresowany był jego
przyjaciel, a ponieważ bardzo słabo rozumiał udzieloną mu odpowiedź dotyczącą prawa, zapytał Kwintusa po raz
drugi, a gdy ten odpowiedział, a on nadal nie rozumiał, został skarcony przez Kwintusa Mucjusza, który
powiedział mu, że to hańba dla niego, że nie rozumie, co się dzieje, gdy pyta Kwintusa, zapytał Kwintusa po raz
drugi, a gdy ten odpowiedział mu, że nadal nie rozumie, został skarcony przez Kwintusa Mucjusza, który
powiedział mu, że to hańba, aby on, patrycjusz, szlachcic i adwokat, nie znał prawa, które jest jego zawodem.
Serwiusz był tak dotknięty tym zarzutem, że poświęcił się prawu cywilnemu i był szczególnie pouczany przez
tych, o których mówiliśmy; uczył go Balbus Lucyliusz, a także otrzymał wiele informacji od Gallusa Akwiliusza,
który mieszkał w Cerkwi; z tego powodu wiele z jego książek, które zachowały się do dziś, zostało napisanych
właśnie tam. Kiedy Serwiusz zmarł podczas swojej ambasady, lud rzymski postawił mu pomnik przed Rostrą i stoi
on tam do dziś przed Rostrą Augusta. Pozostało po nim wiele tomów, gdyż pozostawił po sobie prawie sto
osiemdziesiąt traktatów.
66. Po nim przyszło wielu innych, wśród których prawie wszyscy następujący napisali książki, mianowicie:
Alfenus Warus, Gajusz, Aulus Ofilius, Tytus Cezjusz, Aufidiusz Tucca, Aufidiusz Namusa, Flawiusz Priscus,
Gajusz Ateusz, Pacuwiusz, Labeo, Antystiusz, ojciec Labeo Antystiusza, Cynna i Publicus Gellius. Z dziesięciu
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ośmiu napisało traktaty, z których wszystkie Aufidiusz Namusa streścił w stu czterdziestu księgach. Spośród tych
uczniów Alfenus Warus i Aulus Ofilius cieszyli się największym autorytetem; Warus został konsulem, ale Ofilius
pozostał w randze ekwity; ten ostatni był bardzo blisko związany z cesarzem i pozostawił po sobie wiele dzieł z
zakresu prawa cywilnego, które stały się podstawą dla większej części tegoż, jako że najpierw napisał o prawie
pięciu procent podatku i o jurysdykcji. Był też pierwszym, który dokładnie usystematyzował edykt pretora,
chociaż przed nim Serwiusz pozostawił dwie bardzo krótkie książki dotyczące tego edyktu, które były adresowane
do Brutusa.
67. W tym samym czasie żył również Trebatius, uczeń Korneliusza Maksymusa, a także Aulus Cascelius, uczeń
Kwintusa Muciusa Volusiusa, który na cześć swego nauczyciela zapisał swój majątek Publiuszowi Muciusowi,
wnukowi tego ostatniego. Był on również kwestorem, ale odmówił awansu, choć August proponował mu
konsulstwo. Wśród nich Trebatius był ponoć lepiej poinformowany niż Cascellius, ale Cascellius miał być bardziej
elokwentny niż Trebatius, natomiast Ofilius był bardziej uczony niż którykolwiek z nich. Żadne dzieła Cascelliusa
nie zachowały się, z wyjątkiem jednego z "Dobrych powiedzeń", jest jednak kilka Trebatiusa, ale są one bardzo
mało używane.
68. Po nim przyszedł Tubero, który studiował u Ofiliusa. Był on patrycjuszem i porzucił spory sądowe na rzecz
studiów nad prawem cywilnym, głównie dlatego, że ścigał Kwintusa Ligariusa przed Gajuszem Cezarem i poniósł
porażkę. To ten sam Kwintus Ligarius, który trzymając się brzegów Afryki, nie pozwolił choremu Tuberowi zejść
na ląd i nabrać wody, za co oskarżył go, a Cyceron stanął w jego obronie. Zachowała się oracja tego ostatniego,
bardzo elegancka, która nosi tytuł "Dla Kwintusa Ligariusa". Tubero uważany był za najbardziej uczonego w
prawie publicznym i prywatnym, pozostawił wiele traktatów na oba te tematy. Miał skłonność do pisania w języku
starożytnym i dlatego jego dzieła nie są popularne.
69. Po nim najwyższym autorytetem cieszyli się: Ateusz Capito, który poszedł w ślady Ofiliusa, i Antystiusz
Labeo, który studiował u nich wszystkich, uczył go też Trebatiusz. Spośród nich Ateusz był konsulem, ale Labeo
odmówił przyjęcia urzędu, który uczyniłby go konsulem tymczasowym, gdy zaproponował mu go August;
poświęcił natomiast wiele uwagi studiom prawniczym i tak podzielił cały rok, że przez sześć miesięcy mógł być w
Rzymie ze swoimi uczniami, a przez pozostałe sześć miesięcy mógł być nieobecny i poświęcić się pisaniu książek.
W ten sposób pozostawił po sobie czterysta tomów, z których wiele jest nadal w użyciu. Ci dwaj założyli niejako
dwie różne szkoły, gdyż Ateusz Capito zachował zasady, których go nauczono, natomiast Labeo, z natury swego
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geniuszu i polegania na własnej nauce, który poświęcił uwagę innym dziedzinom wiedzy, wprowadził wiele
innowacji.
70. Massuriusz Sabinus był następcą Ateiusa Capito, a Nerva - Labeo; a to jeszcze bardziej zwiększyło
wspomniane wcześniej rozróżnienie między szkołami. Nerva był też bardzo blisko związany z cesarzem.
Massurius Sabinus był równego stopnia i był pierwszym, który pisał z autorytetem publicznym, a po przyznaniu
mu tego przywileju, został mu on również przyznany przez Tyberiusza Cezara.
71. Na marginesie możemy zauważyć, że przed panowaniem Augusta prawo do publicznego wygłaszania opinii
nie było przyznawane przez naczelników państwa, lecz każdy, kto miał zaufanie do własnych osiągnięć, udzielał
odpowiedzi tym, którzy się z nim konsultowali, ale nie przybijał na nich pieczęci i bardzo często pisał do sędziów
lub do tych, którzy się z nim konsultowali, aby poświadczyć swoje opinie. Boski August, aby autorytet prawa miał
większą wagę, najpierw zarządził, że prawnicy mogą odpowiadać w jego imieniu; i od tego czasu zaczęto
domagać się tego jako przywileju. Rezultat był taki, że wybitny cesarz Hadrian, kiedy pewni mężowie rangi
pretorianów poprosili go o pozwolenie na wygłaszanie opinii, powiedział im w reskrypcie, "że o to pozwolenie nie
należy prosić, ale jest ono przyznawane jako prawo; dlatego jeśli ktoś miał zaufanie do swojej wiedzy, powinien
być zachwycony i może przygotować się do wygłaszania opinii dla ludu.
72. Dlatego Tyberiusz Cezar zezwolił Sabinusowi na wygłaszanie opinii dla ludu. Był on już w zaawansowanym
wieku, gdy osiągnął stopień równego sobie, a w rzeczywistości miał pięćdziesiąt lat, nie był też człowiekiem o
wielkich zasobach pieniężnych, lecz w większości utrzymywał się z pomocy swoich uczniów.
73. Jego następcą został Gajusz Kasjusz Longinus, syn córki Tuberona, która była wnuczką Serwiusza Sulpicjusza
i z tego powodu powoływał się na Serwiusza Sulpicjusza jako swego dziadka. Był konsulem wraz z Kwintylianem
za panowania Tyberiusza i cieszył się wielkim autorytetem w państwie, dopóki cesarz go nie wygnał, a po
wygnaniu na Sardynię przez tego ostatniego, został odwołany przez Wespazjana do Rzymu, gdzie zmarł.
74. Nerwę zastąpił Prokulus, a w tym samym czasie był jeszcze jeden Nerwus, syn; był też Longinus, należący do
zakonu równych, który potem doszedł do godności pretora. Autorytet Prokulusa był jednak większy. Zwolennicy
obu szkół nazywali się odpowiednio Kasjanami i Prokulianami, wywodząc swoje pochodzenie od Kapita i Labeo.
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75. Caelius Sabinus, który miał większe wpływy w czasach Wespazjana, zastąpił Kasjusza; Pegaz zastąpił
Prokulusa, który był prefektem miasta za panowania Wespazjana; Priscus Javolenus zastąpił Caeliusa Sabinusa;
Celsus zastąpił Pegaza; syn Celsusa i Priskusa Neratiusa, obaj byli konsulami i zastąpili ojca; (Celsus,
rzeczywiście, był konsulem po raz drugi), Aburnus Valens zastąpił Javolenusa Priskusa wraz z Tuscinausem, a
także Salviusem Julianusem.

Tyt. 3. O statutach, dekretach senatu i dawno ustalonych zwyczajach.
23. Papinianus, Definicje, Księga I.
Statut jest ogólnym nakazem; uchwałą ludzi uczonych w prawie; ograniczeniem przestępstw popełnianych
dobrowolnie lub przez niewiedzę; lub ogólnym zobowiązaniem państwa.
(23) Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Orator Demostenes tak je zdefiniował. "Prawo jest czymś, czego wszyscy ludzie powinni przestrzegać z wielu
powodów, a przede wszystkim dlatego, że każde prawo zostało wymyślone przez Boga i jest Jego darem;
dekretem uczonych mężów; ograniczeniem tych, którzy dobrowolnie lub mimowolnie są winni przestępstwa; jest
to również wspólny obowiązek państwa, według którego wszyscy, którzy w nim przebywają, powinni regulować
swoje życie". Chryzjusz, filozof stoicki o największej erudycji, rozpoczął książkę, którą napisał następująco:
"Prawo jest królową wszystkich rzeczy, Boskich i ludzkich. Powinno być także zarządcą, przywódcą, władcą
zarówno dobrych, jak i złych, i w ten sposób być normą tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, a także tych
rzeczy, które są cywilne z natury, nakazując to, co powinno być zrobione, i zakazując tego, czego nie powinno się
robić."
23. Pomponiusz o Sabinusie, Księga XXV.
Prawa, jak stwierdził Teofrast, powinny być ustanawiane w odniesieniu do spraw, które często się zdarzają, a nie
w odniesieniu do takich, które pojawiają się niespodziewanie.
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(23) Celsus, Digest, Księga V.
Prawa nie są ustanawiane w sprawach, które mogą się zdarzyć tylko w jednym przypadku.
23. The Same, Digest, Księga XVII.
Prawa powinny być bowiem dostosowane do zdarzeń, które często i łatwo się zdarzają, a nie do takich, które
zdarzają się rzadko.
(23) Paulus, O Plaucjuszu, Księga XVII.
W rzeczywistości to, co zdarza się tylko raz lub dwa razy, jak mówi Teofrast, prawodawcy pomijają.
1. Modestinus, Reguły, Księga I.
Urząd prawa jest, aby nakazać, zakazać, i karać.
2. Ulpianus, O Sabinusie, Księga III.
Prawa nie są ustanawiane dla jednostek, ale dla celów ogólnych.
3. Tenże, O Edykcie, Księga XVI.
Nie ma wątpliwości, że Senat może stanowić prawo.
4. Julianus, Digest, Księga LIX.
Ani statuty, ani dekrety senatu nie mogą być napisane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie przypadki, które
mogą się pojawić w dowolnym czasie; wystarczy jednak, jeśli obejmują takie, które często się zdarzają.
5. The Same, Digest, Księga XC.
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I dlatego w tych ustawach, które są uchwalane w pierwszej kolejności, najdoskonalszy cesarz musi nadać bardziej
pewną interpretację lub konstrukcję.
6. The Same, Digest, Księga XV.
Wszystkie sprawy nie mogą być zawarte w ustawach i dekretach senatu, ale jeśli ich sens jest jasny w jakimś
przypadku, ten, kto ma jurysdykcję nad tym samym, może ją zastosować do innych, podobnych, i w ten sposób
wymierzać sprawiedliwość.
7. Ulpianus, O edykcie aedylów kurulnych, Księga I.
Jak mówi Pedius, zawsze gdy coś zostało wprowadzone przez prawo, istnieje dobra okazja do rozszerzenia tego
przez interpretację lub pewną konstrukcję na inne sprawy, w których występuje ta sama zasada.
8. Publiusz, O Edykcie, Księga LIV.
Jeżeli przyjęto coś sprzecznego z zasadami ustawy, nie może być ona stosowana w pełnym zakresie.
9. Julianus, Digest, Księga XXVII.
W tych przypadkach, gdy cokolwiek zostało ustalone wbrew zasadom prawa, nie możemy kierować się tą zasadą
prawa.
10. Paulus, Jedyna książka o prawie specjalnym.
Prawo szczególne to takie, które zostało wprowadzone przez autorytet tych, którzy je ustanawiają, wbrew
obowiązującej zasadzie prawnej, ze względu na jakąś szczególną korzyść.
11. Celsus, Digest, Księga XXVI.
Znać prawa to nie znaczy znać ich frazeologię, ale ich moc i skutek.
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12. The Same, Digest, Księga XXIX.
Ustawy powinny być interpretowane liberalnie, tak aby ich intencja została zachowana.
13. Tenże, Digest, Księga XXIII.
W przypadku wieloznaczności przepisów prawa należy przyjąć to znaczenie, które nie jest sprzeczne, zwłaszcza
gdy można z niego wywnioskować intencję ustawy.
14. Julianus, Digest, Księga LV.
Zasada każdego prawa ustanowionego przez naszych przodków nie może być określona.
15. Neratius, Pergaminy, Księga VI.
Dlatego nie jest konieczne szukanie przyczyn tych praw, które zostały ustanowione; w przeciwnym razie wiele
zasad, które opierają się na tych samych i które są obecnie akceptowane, zostaną obalone.
16. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Kiedy prawo ułaskawia coś, co jest przeszłe, zabrania tego na przyszłość.
17. Paulus, O Plaucjuszu, Księga IV.
Sprawy, które zawsze miały określoną interpretację, nie powinny być w żadnym wypadku zmieniane.
18. Celsus, Digest, Księga IX.
Nie jest właściwe, bez uwzględnienia całej ustawy, ani decydowanie, ani wydawanie opinii na temat jakiejkolwiek
jej części.
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19. Modestinus, Opinie, Księga VIII.
Żadna zasada prawa ani pobłażliwa wykładnia słuszności nie pozwala na to, by sprawy, które zostały
wprowadzone dla dobra ludzkości, były interpretowane tak rygorystycznie, by powodować dla niej trudności.
20. Paulus, Pytania, Księga IV.
Nie ma nic nowego w interpretacji ostatnich przepisów przez poprzednie.
21. Tertulianus, Pytania, Księga I.
Dlatego też, ponieważ zwyczajem jest interpretowanie ostatnich praw przez poprzednie, należy zawsze rozumieć,
że zasady tych praw mają zastosowanie do takich osób lub rzeczy, które w każdej chwili mogą mieć podobny
charakter.
22. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Ostatnie prawa mają zastosowanie do poprzednich, chyba że są im przeciwne; a to może być ustalone z wielu
powodów.
23. To samo, na Lex Cincia.
Czynić to, czego prawo zabrania, narusza prawo, a każdy, kto uchyla się od znaczenia prawa, nie będąc
posłusznym jego słowom, jest winny oszustwa wobec niego.
24. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Oszustwo jest popełniane przeciwko prawu, gdy robi się coś, czego prawo nie chciało, ale nie zabroniło
bezwzględnie; a różnica między oszustwem przeciwko prawu a naruszeniem tegoż jest taka, jak między mową a
opinią.
25. Tenże, Na Lex Julia et Papia.
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Cesarz jest wolny od działania tego prawa i chociaż cesarzowa niewątpliwie mu podlega, to jednak cesarze
zazwyczaj przyznają jej te same przywileje, z których sami korzystają.
26. Julianus, Digest, Księga XCIV.
W przypadkach, gdy nie ma praw pisanych, należy przestrzegać tego, co zostało ustanowione przez zwyczaj i
obyczaj, a jeśli czegoś w nich brakuje, należy przestrzegać tego, co jest najbliższe i co z nich wynika; a jeśli nawet
tego nie ma, należy przestrzegać prawa, które jest używane przez miasto Rzym.
27. Starożytny zwyczaj nie jest niewłaściwie przestrzegany jako prawo (i to właśnie nazywa się prawem
ustanowionym przez zwyczaj). Ponieważ same prawa ograniczają nas nie z innego powodu, jak tylko dlatego, że
są akceptowane przez osąd ludu ? bo jest rzeczą właściwą, aby to, co lud zatwierdził bez pisania, obowiązywało
wszystkich ludzi ? bo co za różnica, czy lud wyraził swoją wolę przez głosowanie, czy przez czyny i działania?
Dlatego też słusznie przyjęto zasadę, że prawa mogą być uchylane nie tylko przez głosowanie ustawodawcy, ale
także przez ich nieużywanie za milczącą zgodą wszystkich.
28. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, Księga I.
Zwyczajem jest, że w sprawach, które nie zostały spisane, długo ustalony zwyczaj jest przestrzegany jako prawo.
29. Tacy sami, Księga IV.
Kiedy ktoś wydaje się być przekonany co do zwyczaju panującego w jakimś mieście lub prowincji, myślę, że
najpierw należy ustalić, czy zwyczaj ten został potwierdzony dekretem sądowym po tym, jak został
zakwestionowany.
30. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Te zasady, które zostały zatwierdzone przez długo ustalony zwyczaj i były przestrzegane przez wiele lat, niejako w
milczącej zgodzie obywateli, są nie mniej godne przestrzegania niż prawa, które zostały spisane.
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31. Paulus, O Sabinusie, Księga VII.
I rzeczywiście, prawo tego rodzaju ma większy autorytet, ponieważ zostało zatwierdzone w takim stopniu, że nie
jest konieczne sporządzanie go na piśmie.
32. Kallistratus, Pytania, Księga I.
Kiedy przeprowadza się dochodzenie w sprawie wykładni prawa, należy przede wszystkim ustalić, jaką zasadą
posługiwało się poprzednio Państwo w sprawach tego samego rodzaju; zwyczaj jest bowiem najlepszym
interpretatorem ustaw.
33. Tacy sami, Pytania, Księga I.
Nasz cesarz Severus stwierdził bowiem w Reskrypcie, że w kwestiach wątpliwych, wynikających z ustaw,
zwyczaj lub autorytet decyzji, które zawsze były rozstrzygane w ten sam sposób, powinny uzyskać moc prawną.
34. Celsus, Digest, Księga XXIII.
To, co w pierwszej kolejności zostało wprowadzone nie przez żadną zasadę, lecz w wyniku błędu, a następnie
zostało potwierdzone przez zwyczaj, nie może mieć pierwszeństwa w innych podobnych przypadkach.
35. Modestinus, Reguły, Księga I.
Tak więc wszelkie prawo zostało albo ustanowione przez zgodę, albo ustanowione przez konieczność, albo
potwierdzone przez zwyczaj.
36. Ulpianus, Instytuty, Księga II.
Stąd wszelkie prawo polega albo na nabyciu, zachowaniu, lub zmniejszeniu prawa; ma to odniesienie do sposobu,
w jaki cokolwiek staje się własnością osoby, lub jak może on zachować to lub swoje prawa, lub jak może on
alienacji lub utraty ich.
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Tyt. 4. O konstytucjach cesarskich.
37. Ulpianus, Instytuty, Księga I.
Cokolwiek cesarz zadekretował, ma moc prawa; ponieważ na mocy królewskiego rozporządzenia, które zostało
wydane w sprawie jego suwerenności, naród powierzył mu całą swoją własną władzę i autorytet.
38. Dlatego też wszystko, co cesarz zadekretuje listem ze swoim podpisem, bez względu na to, czy zadecydował o
tym po zbadaniu, czy też uczynił to bez rozważań sądowych, czy też nakazał to w drodze edyktu, ma moc prawa; i
to są te, które ogólnie nazywamy konstytucjami.
39. Wśród tych ostatnich są takie, które są szczególne i nie powinny być stosowane jako precedensy; bo cokolwiek
cesarz przyznał komukolwiek jako nagrodę za zasługi, lub gdy wymierzył karę, lub uwolnił osobę w niezwykły
sposób, to nie wykracza to poza daną partię.
40. Ulpianus, Powiernictwa, Księga IV.
Przy uchwalaniu nowych ustaw powinny w sposób oczywisty pojawiać się dowody korzyści uzasadniające
odejście od prawa, które przez długi czas było uważane za słuszne.
41. Javolenus, Epistles, Księga XIII.
Powinniśmy interpretować tak liberalnie jak to tylko możliwe każdą łaskę cesarza, która w rzeczywistości
pochodzi z jego Boskiej pobłażliwości.
42. Modestinus, Usprawiedliwienia, Księga II.
Ostatnie konstytucje mają większy autorytet niż te, które je poprzedzały.
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Tyt. 5. Dotyczące stanu ludzi.
43. Gajusz, Instytuty, Księga I.
Całe prawo, którym się posługujemy, odnosi się albo do osób, rzeczy, albo działań.
44. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Dlatego, ponieważ całe prawo zostało ustanowione ze względu na ludzkość, będziemy najpierw mówić o stanie
osób, a potem o innych sprawach, zgodnie z porządkiem Edyktu Wieczystego, dodając do nich tytuły, które są z
nimi powiązane i ułożone, na ile pozwala na to materia.
45. Gajusz, Instytuty, Księga I.
Główny podział prawa osób jest następujący, a mianowicie, że wszyscy ludzie są albo wolni albo niewolnicy.
46. Florentinus, Instytuty, Księga IX.
Wolność jest naturalnym prawem do robienia wszystkiego, co ktoś chce, chyba że jest to w jakiś sposób
uniemożliwione, siłą lub prawem.
47. Niewolnictwo jest instytucją prawa narodów, za pomocą której każdy może poddać jednego człowieka kontroli
drugiego, wbrew naturze.
48. Niewolnicy są tak nazywani z tego powodu, że dowódcy wojskowi mieli w zwyczaju sprzedawać swoich
jeńców, i w ten sposób zachowywać ich, zamiast oddawać ich na śmierć.
49. Są one nazywane mancipia, ponieważ są one podejmowane przez ręce swoich wrogów.
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50. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Jeden stan jest wspólny dla wszystkich niewolników; ale z osób, które są wolne, niektóre rodzą się takie, a inne są
manumitted.
51. Niewolnicy przechodzą na naszą własność albo na mocy prawa cywilnego, albo na mocy prawa narodów.
Dzieje się to na mocy prawa cywilnego, kiedy każdy, kto ma ponad dwadzieścia lat, pozwala się sprzedać, aby
mieć udział w swojej cenie. Niewolnicy stają się naszą własnością na mocy Prawa Narodów, gdy są albo zabrani
wrogowi, albo zrodzeni z naszych niewolnic.
52. Wolnymi są ci, którzy rodzą się z wolnej matki, i wystarczy, że była ona wolna w czasie, kiedy urodziło się jej
dziecko, nawet jeśli w chwili poczęcia była niewolnicą; a z drugiej strony, jeśli była wolna w chwili poczęcia, a
była niewolnicą w chwili porodu, zostało ustalone, że jej dziecko rodzi się wolne, nie ma też znaczenia, czy
poczęła w legalnym małżeństwie, czy przez stosunek rozwiązły; ponieważ nieszczęście matki nie powinno być
źródłem szkody dla jej nienarodzonego dziecka.
53. Stąd też powstało następujące pytanie, czy jeśli niewolnica, która była w ciąży, została uwolniona, a następnie
ponownie stała się niewolnicą, lub po wygnaniu z miasta, urodzi dziecko, to czy to dziecko powinno być wolne
czy niewolnikiem? Bardzo słusznie ustalono, że urodziło się ono wolne; i że wystarczy dla dziecka, które jest
nienarodzone, że jego matka była wolna w czasie pośrednim.
54. Gajusz, Instytuty, Księga I.
Wolni strzelcy to ci, którzy zostali uwolnieni z legalnej niewoli.
55. Paulus, O udziałach przyznawanych dzieciom skazańców.
Dziecko w łonie matki jest otoczone taką samą opieką, jak gdyby istniało, gdy chodzi o jego własną korzyść;
chociaż nie może ono przynieść żadnej korzyści nikomu innemu, zanim się urodzi.
56. Papinianus, Pytania, Księga III.
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Cesarz Titius Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że status dzieci nie może być naruszony z powodu treści
niewłaściwie sporządzonego dokumentu.
57. Tenże, Pytania, Księga XXXI.
W wielu częściach naszego prawa stan kobiet jest gorszy niż stan mężczyzn.
58. Ulpianus, o Sabinusie, Księga I.
Pojawiło się pytanie, do jakiej płci powinniśmy przypisać hermafrodytę? Ja jestem zdania, że płeć należy określić
na podstawie tego, co w nim dominuje.
59. Paulus, Opinie, Księga XVIII.
Paulus był zdania, że dziecko, które zostało poczęte za życia dziadka, podczas gdy ten ostatni nie wiedział o
związkach swojej córki, nawet jeśli urodziło się po śmierci dziadka, nie było prawowitym synem tego, przez
którego zostało spłodzone.
60. Tenże, Opinie, Księga XIX.
Obecnie powszechnie uważa się, na podstawie autorytetu tego najbardziej uczonego człowieka Hipokratesa, że
dziecko doskonale uformowane może urodzić się w siódmym miesiącu; i dlatego ustala się, że dziecko, które rodzi
się w legalnym małżeństwie po siedmiu miesiącach jest prawowite.
61. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Niewolnik porzucony przez swego pana na pastwę losu w procesie w sprawie o zabójstwo nie staje się wolny,
nawet gdyby został uniewinniony.
62. Paulus, Sentencje, Księga IV.
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Nie są dziećmi te istoty, które rodzą się ukształtowane w jakiś sposób, przeciwny podobieństwu rasy ludzkiej; jak
na przykład, gdy kobieta rodzi coś potwornego lub nienaturalnego. Jednakże dziecko, które ma więcej niż zwykłą
liczbę kończyn ludzkich, wydaje się być do pewnego stopnia całkowicie uformowane i dlatego może być zaliczone
do dzieci.
63. Tryphoninus, Controversies, Księga X.
Niewolnica o imieniu Arescusa została uznana za wolną na mocy testamentu, jeśli urodzi troje dzieci; przy
pierwszym porodzie urodziła jedno dziecko, a przy drugim troje. Powstało więc pytanie, które z tych dzieci było
wolne? Warunek, od którego zależała jej wolność, musiał być spełniony przez kobietę, a nie było wątpliwości, że
ostatnie dziecko urodziło się wolne; natura nie pozwala bowiem, aby dwoje dzieci wyszło z łona matki w tym
samym czasie, jednym ruchem, tak że kolejność narodzin jest niepewna, nie widać więc, które z nich urodziło się
w niewoli, a które jako wolne. Dlatego też warunek, który został spełniony w momencie rozpoczęcia porodu, a
mianowicie, że dziecko powinno urodzić się z wolnej kobiety, jest tym, które urodziło się jako ostatnie, tak samo
jak gdyby jakikolwiek inny warunek nałożony na wolność kobiety został spełniony w momencie jej porodu; na
przykład, że powinna zostać obalona pod warunkiem, że da dziesięć tysięcy sestercji dziedzicowi lub Tycjuszowi;
a w momencie, gdy została urodzona, spełniła ten warunek za pośrednictwem kogoś innego; z pewnością
zostałoby uznane, że była już wolną kobietą, gdy urodziła dziecko.
64. Ulpianus, Controversies, Księga VI.
To samo miałoby miejsce, gdyby Arescusa najpierw urodziła dwoje dzieci, a potem bliźnięta; należy bowiem
uznać, że oboje z nich nie rodzą się wolni, lecz tylko ten, który urodził się jako ostatni. Kwestia ta jest jednak
raczej kwestią faktów niż prawa.
65. Tenże, O Edykcie, Księga XXII.
Zgodnie z konstytucją cesarza Antoninusa, wszyscy ci, którzy żyli w świecie rzymskim, stali się obywatelami
rzymskimi.
66. Tenże, o Sabinusie, Księga XXVII.
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Cesarz Hadrian w Reskrypcie skierowanym do Publiusza Marcellusa ustalił, że jeśli wolna kobieta po skazaniu na
śmierć w ciąży urodzi dziecko, to będzie ono wolne; zwyczajowo przetrzymywano ją aż do porodu. Również tam,
gdzie kobieta, która poczęła w legalnym małżeństwie, została pozbawiona dostępu do ognia i wody, dziecko, które
urodzi, jest obywatelem rzymskim i pozostaje pod kontrolą swojego ojca.
67. Celsus, Digest, Księga XXIX.
Kiedy dzieci rodzą się w legalnym małżeństwie, idą za stanem ojca, ale jeden, który jest poczęty w promiscuous
relacji następuje stan matki.
68. Ulpianus, o Sabinusie, Księga XXXVIII.
Uważa się, że ten, kto stał się niepoczytalny, zachowuje stanowisko i rangę, które wcześniej zajmował, a także
władzę i autorytet; podobnie jak zachowuje własność swojego majątku.
69. Modestinus, Reguły, Księga VII.
Jeśli wolny człowiek sprzedaje się, a następnie zostaje poddany manumisji, nie odzyskuje swojego poprzedniego
stanu, którego się pozbawił, ale należy do klasy wolnych ludzi.
70. Tenże, Opinie, Księga XII.
Herennius Modestinus twierdził, że jeśli niewolnica urodziła dziecko w czasie, gdy zgodnie z warunkami
darowizny, która ją unieszkodliwiła, powinna zostać poddana manumulacji; ponieważ była wolna na mocy
konstytucji cesarskiej, dziecko z niej zrodzone jest wolne.
71. Tenże, Pandekty, Księga I.
Określenie "poczęty z rozwiązłego stosunku" odnosi się do tych, którzy nie mogą wykazać, kto jest ich ojcem, lub
jeśli mogą to zrobić, nie jest ich prawowitym ojcem, a te są nazywane spurious, od spora.
72. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVII.
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Prawo natury stanowi, że dziecko urodzone z legalnego małżeństwa podąża za matką, chyba że specjalna ustawa
stanowi inaczej.
73. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Powinniśmy uważać za wolnego tego, kto został prawnie uznany za takiego, nawet jeśli w rzeczywistości jest on
wolnym człowiekiem; z tego powodu, że cokolwiek jest sądownie ustalone, jest przyjęte jako prawda.
74. Julianus, Digest, Księga LXIX.
Te, które są nienarodzone, są, przez prawie wszystkie przepisy prawa cywilnego, rozumiane jako już istniejące;
ponieważ majątki prawnie zstępują na nie, a jeśli ciężarna kobieta jest zabrana przez wroga, jej dziecko ma prawo
postliminium, a także następuje stan ojca lub matki. Ponadto, jeśli ciężarna niewolnica jest skradziona, nawet po
tym, jak może ona przynieść w ręce nabywcy w dobrej wierze, jej dziecko jest skradziona własność nie jest nabyta
przez wykorzystanie. Skutkiem tego jest to, że również obalony niewolnik, tak długo, jak długo jego patronowi
może urodzić się syn, jest uważany za posiadającego tę samą pozycję w świetle prawa, co ci, którzy mają żyjących
patronów.
75. Ulpianus, Opinie, Księga V.
Jeśli człowiek przyznaje, że jest wolnym człowiekiem, jego patron nie może uczynić go wolnym urodzonym
nawet przez adopcję.

Tyt. 6. Odnośnie tych, którzy są swoimi panami, i tych, którzy są pod kontrolą innych.
76. Gajusz, Instytuty, Księga I.
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Inny podział osób następuje według prawa, niektórzy z nich są swoimi własnymi panami, a niektórzy podlegają
kontroli innych. Rozważymy teraz tych, którzy podlegają kontroli innych; bo jeśli wiemy, kim są ci ludzie, to od
razu zrozumiemy, kim są ci, którzy są swoimi własnymi panami. Zbadajmy więc tych, którzy znajdują się pod
kontrolą innych.
77. Tak więc niewolnicy są pod władzą swoich panów, a władza ta pochodzi z Prawa Narodów, gdyż możemy
zauważyć, że wśród prawie wszystkich narodów panowie mają władzę życia i śmierci nad swoimi niewolnikami, a
cokolwiek jest nabyte przez niewolnika, jest nabyte przez jego pana.
78. Ale obecnie nie jest dozwolone, aby ktokolwiek żyjący pod panowaniem rzymskim był winny okrucieństwa
wobec swoich niewolników, które jest potworne lub bez przyczyny uznanej przez prawo. Zgodnie bowiem z
konstytucją boskiego Antoninusa ten, kto bez powodu zabija swojego niewolnika, będzie karany tak samo surowo
jak ten, kto zabija niewolnika innego; nadmierna surowość panów jest również stłumiona przez konstytucję tego
samego cesarza.
79. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, Księga VIII.
Gdy pan jest okrutny wobec swoich niewolników i zmusza ich do rozpusty lub haniebnych wykroczeń, sposób
postępowania sędziego ujawnia Reskrypt Boskiego Piusa skierowany do Juliusza Marcjanusa, prokonsula Baetica.
Oto warunki tego reskryptu: "Jest rzeczą właściwą, aby władza panów nad niewolnikami pozostała nienaruszona i
aby nikt nie był pozbawiony swego prawa; ale w interesie samych panów leży, aby nie odmawiano ulgi od
okrucieństwa, głodu lub nieznośnej krzywdy tym, którzy słusznie jej żądają. Dlatego weź pod uwagę skargi tych
niewolników Juliusza Sabinusa, którzy uciekli w poszukiwaniu schronienia do posągu cesarskiego; i jeśli
stwierdzisz, że byli traktowani z większą surowością niż to było właściwe lub poddawani haniebnym zniewagom,
nakaż im sprzedaż na takich warunkach, aby nie mogli zostać przywróceni do władzy ich pana; a jeśli naruszy on
moje Konstytucje, daj mu do zrozumienia, że zostanie surowiej ukarany". Również Boski Hadrian wygnał na pięć
lat pewną matronę imieniem Umbricia, ponieważ z bardzo błahych powodów traktowała swoje niewolnice z
potwornym okrucieństwem.
80. Gajusz, Instytuty, Księga I.
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Również nasze dzieci, które urodziły się w legalnym małżeństwie, są pod naszą kontrolą, co jest prawem
szczególnym dla obywateli rzymskich.
81. Ulpianus, Instytuty, Księga I.
Niektórzy obywatele rzymscy są ojcami rodzin, inni są synami rodzin, niektórzy są matkami rodzin, inni znowu
córkami rodzin. Ci są ojcami rodzin, którzy są swoimi panami, czy osiągnęli dojrzałość, czy nie; tak samo ci,
którzy są pod kontrolą innych, są albo matkami rodzin, albo synami, albo córkami rodzin. Każde bowiem dziecko,
które urodzi się ze mnie i z mojej żony, jest pod moją kontrolą; również dziecko urodzone z mojego syna i jego
żony, to znaczy mój wnuk i wnuczka, są również pod moją kontrolą, jak również mój prawnuk i prawnuczka, i tak
dalej w odniesieniu do innych potomków.
82. Tenże, O Sabinusie, Księga XXXVI.
Wnuki, po śmierci ich ojcowskiego dziadka, zwykle przechodzą pod kontrolę jego syna, czyli ich własnego ojca.
W podobny sposób, prawnuki i inni zstępni również dostają się pod kontrolę syna, jeśli ten żyje i pozostaje w
rodzinie, lub pod kontrolę wstępnego, który poprzedza ich w autorytecie. Takie jest również prawo nie tylko w
odniesieniu do naturalnych dzieci, ale również w odniesieniu do tych, które zostały adoptowane.
83. Tenże, O Sabinusie, Księga IX.
Definiujemy syna jako dziecko płci męskiej zrodzone z mężczyzny i jego żony. Jeśli jednak założymy, że mąż był
nieobecny, na przykład przez dziesięć lat, a po powrocie zastał w domu roczne dziecko, to nasza opinia pokrywa
się z opinią Julianusa, że nie jest to syn męża. Julianus jednak twierdzi, że nie powinno być tolerowane, aby
mężczyzna, który stale mieszkał ze swoją żoną, odmawiał uznania jej syna za nie swojego. Wydaje mi się jednak
(i tak też uważa Scaevola), że jeśli okaże się, że mąż nie współżył z żoną przez jakiś czas z powodu choroby lub z
jakiegoś innego powodu, albo jeśli był w takim stanie złego zdrowia, że nie mógł się rozmnażać, to dziecko
urodzone w jego domu, mimo że było znane sąsiadom, nie jest jego synem.
84. Tenże, O Sabinusie, Księga XXV.
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Jeśli ojciec został skazany na karę, przez którą albo traci obywatelstwo, albo jest poddany karze, nie ma
wątpliwości, że jego wnuk zajmuje miejsce jego syna.
85. Tenże, O Sabinusie, Księga XXVI.
Gdy ojciec jest obłąkany, jego dziecko, mimo to, pozostaje pod jego kontrolą. Sprawa jest taka sama z wszystkimi
zstępnymi, którzy mają dzieci podlegające ich władzy, ponieważ prawo ojcowskiej kontroli zostało ustanowione
przez zwyczaj, nikt nie może przestać mieć osób pod nią, chyba że dzieci są zwolnione z niej w pewnych
okolicznościach i nie ma wątpliwości, że nadal pozostają pod jego władzą. Z tego powodu ojciec nie tylko
zachowuje pod swoją władzą te dzieci, które spłodził zanim stał się obłąkany, ale także te, które zostały poczęte
zanim jego obłąkanie się rozwinęło, a urodziły się w czasie jego istnienia. Ponadto, jeśli jego żona poczęła dziecko
w czasie, gdy on był obłąkany, należy rozważyć, czy to dziecko urodziło się pod jego kontrolą, czy nie; bo chociaż
obłąkany nie może się ożenić, to jednak może zachować swój stan małżeński; a skoro tak, to będzie miał swojego
syna pod swoją kontrolą. W podobny sposób, jeśli jego żona staje się obłąkana, dziecko poczęte przez nią przed jej
obłąkaniem rodzi się pod jego kontrolą; ale jeśli jest poczęte, gdy ona była obłąkana, a jej mąż nie, to niewątpliwie
rodzi się pod jego kontrolą, z tego powodu, że małżeństwo nadal istnieje. Ale jeśli zarówno mąż jak i żona są
obłąkani, a ona wtedy poczęła, dziecko rodzi się pod kontrolą ojca; zakłada się bowiem, że osoby obłąkane mają
jeszcze trochę woli; i tak jak związek małżeński trwa, gdy jedno lub drugie jest obłąkane, tak też dzieje się, gdy
oboje są w tym stanie.
86. Co więcej, obłąkany ojciec zachowuje władzę ojcowską do tego stopnia, że wszystko, co nabył jego syn,
należy do niego.
87. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XVI.
We wszystkich sprawach związanych z interesem publicznym syn rodziny zajmuje miejsce ojca rodziny; na
przykład, gdy pełni obowiązki sędziego lub jest mianowany opiekunem.
88. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
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W przypadku, gdy sędzia decyduje, że dziecko ma być wychowywane lub utrzymywane, należy stwierdzić, że
musi być z pewnością ustalone, czy jest to jego syn, czy nie; orzeczenie dotyczące wsparcia nie może przesądzać o
prawdzie.
89. Modestinus, Pandekty, Księga I.
Dzieci nieślubne lub wyemancypowane nie mogą być poddane władzy ojcowskiej wbrew ich zgodzie.

Tyt. 7. Dotyczące adopcji i emancypacji oraz innych metod, za pomocą których władza
ojcowska zostaje zniesiona.
90. Modestinus, Reguły, Księga II.
Synowie rodzin są nie tylko stworzeni przez naturę, ale także przez adopcję.
91. Termin "przyjęcie" jest jednym z ogólnego znaczenia, i obejmuje dwa rodzaje, z których jeden jest podobnie
nazywany przyjęcie, drugi arogancji. Synowie rodzin są adoptowani; ci, którzy są ich własnymi panami są
aroganccy.
92. Gajusz, Instytuty, Księga I.
Adopcja, ogólnie rzecz biorąc, odbywa się na dwa sposoby, albo z upoważnienia cesarza, lub z rozkazu sędziego.
Adoptujemy tych, z upoważnienia cesarza, którzy są swoimi własnymi panami; a ten rodzaj adopcji nazywa się
arogancją, ponieważ ten, kto adoptuje jest pytany, to znaczy przesłuchiwany, czy chce, aby strona, którą ma
adoptować była jego prawowitym synem; My adoptujemy z rozkazu sędziego tych, którzy są pod kontrolą
ojcowską, czy są w pierwszym stopniu dzieci, takich jak syn i córka, lub w jednym, który jest bardziej odległy, jak
wnuk i wnuczka, i prawnuk i prawnuczka.
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93. Jest jedna rzecz wspólna dla obu rodzajów adopcji, a mianowicie, że ci, którzy są niezdolni do prokreacji, jak
na przykład eunuchowie, mogą adoptować.
94. Adopcja dokonana za pośrednictwem cesarza jest o tyle osobliwa, że jeśli ktoś, kto ma pod swoją kontrolą
dzieci, oddaje się w arogancję, sam nie tylko podlega władzy swego przybranego ojca, ale także jego dzieci i
wnuki przechodzą pod kontrolę tego pierwszego.
95. Paulus, O Sabinusie, Księga IV.
Gdy syn rodziny zostaje konsulem lub gubernatorem, może zostać wyemancypowany lub oddany do adopcji przed
samym sobą.
96. Modestinus, Reguły, Księga II.
Neratius uważa, że sędzia, przed którym można wytoczyć powództwo, może wyemancypować własne dzieci lub
oddać je do adopcji przed samym sobą.
97. Celsus, Digest, Księga XXVIII.
W adopcji, wola tylko tych stron, które są ich własnymi panami powinna być konsultowana; ale gdy dzieci są
oddane do adopcji przez ich ojców, wola obu musi być brana pod uwagę, albo zgoda jest udzielona, albo nie ma
sprzeciwu.
98. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Gdy osoba jest adoptowana jako wnuk, tak jak gdyby urodziła się synowi, wymagana jest zgoda syna; tę opinię
wyraził również Julianus.
99. Celsus, Digest, Księga XXXIX.
W przypadku przysposobienia zgoda osób, które zostaną połączone przez agnację, nie jest konieczna do tego celu.
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100. Modestinus, Reguły, Księga II.
Dawniej uważano, że władza kuratora nie może być interweniowana w przypadku arogancji, ale zostało to bardzo
słusznie zmienione przez Boskiego Klaudiusza.
101. Ulpianus, O Sabinusie, Księga I.
Nawet niewidomy może adoptować i być adoptowanym.
102. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
Kiedy ktoś adoptuje wnuka, tak jakby ten urodził się jego własnemu synowi, nad którym ma władzę, za zgodą tego
ostatniego, nie staje się on właściwym spadkobiercą swojego dziadka; ponieważ po śmierci dziadka przechodzi on,
jak gdyby, pod kontrolę swojego ojca.
103. Tenże, O Sabinusie, Księga IV.
Jeśli ktoś, kto ma syna, adoptuje osobę jako wnuka, tak jakby był on synem jego syna, a ten ostatni nie wyrazi na
to zgody; jeśli dziadek umrze, adoptowany wnuk nie przejdzie pod kontrolę syna.
104. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XIV.
Ten, kto jest uwolniony od władzy ojcowskiej, nie może być potem honorowo poddany jej ponownie, chyba że
przez adopcję.
105. Papinianus, Pytania, Księga XXXVI.
Zgodnie z prawie każdą zasadą prawa, gdy władza ojca adopcyjnego została raz zakończona, nie pozostaje po niej
żaden ślad; a nawet godność ojcowska uzyskana przez adopcję zostaje utracona, gdy związek zostaje zakończony.
106. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
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Wnuk poczęty i urodzony pod kontrolą przybranego dziadka również traci wszystkie swoje prawa przez
emancypację.
107. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
Kiedy ojciec rodziny zostaje adoptowany, cały majątek, który do niego należy i który może zostać nabyty,
przechodzi, na mocy cichego działania prawa, na ojca adopcyjnego; a ponadto, jego dzieci, które są pod jego
kontrolą, podążają za nim, jak również te, które mogą powrócić z niewoli na mocy prawa postliminium, a te, które
były nienarodzone, kiedy został wywyższony, są w podobny sposób pod kontrolą wywyższającego.
108. Jeśli człowiek ma dwóch synów i wnuka przez jednego z nich, i chce adoptować wnuka jako urodzonego
przez drugiego syna, może to zrobić, jeśli emancypuje go i adoptuje go tak, jakby urodził się drugiemu synowi, bo
robi to tak, jakby był obcy, a nie jego dziadek; i z jakiegokolwiek powodu może adoptować każdego, kto urodził
się z obcego, może go adoptować tak, jakby urodził się z innego syna.
109. Przy arogacji należy się upewnić, czy arogator nie ma mniej niż sześćdziesiąt lat, bo jeśli tak, to powinien
raczej poświęcić się płodzeniu dzieci; chyba że, rzeczywiście, istnieje choroba lub słabość jakiegokolwiek rodzaju,
lub jakakolwiek inna słuszna przyczyna dla arogacji, jak na przykład, jeśli pragnie adoptować jakąś osobę
spokrewnioną ze sobą.
110. I znowu, nikt nie powinien przypisywać sobie kilkorga dzieci, chyba że z dobrego powodu. Nie powinien też
adoptować niewolnika innego, ani nikogo starszego od siebie.
111. Javolenus, O Kasjuszu, Księga VI.
Adopcja bowiem może mieć miejsce tylko z osobami, między którymi może istnieć naturalny stosunek ojca i syna.
112. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
Kto sprawuje urząd opiekuna lub ma kuratelę nad innym, nie może go sobie przywłaszczyć, dopóki małoletni ma
mniej niż dwadzieścia pięć lat, z obawy, że mógł go sobie przywłaszczyć, aby uniknąć złożenia rachunku. Należy
również zbadać, czy przyczyna przysporzenia nie jest haniebna.
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113. Arogancja podopiecznych jest dozwolona tylko tym, którzy, powodowani naturalnym pokrewieństwem lub
wielkim uczuciem, adoptują ich; innym zaś jest ona zakazana, aby opiekunowie nie mogli pozbawić ich zaufania i
unieważnić zastępstwa dokonanego przez rodzica.
114. Konieczne jest, w pierwszej kolejności, dowiedzieć się, kwoty majątku należącego do podopiecznego, jak
również, że strony, która chce go adoptować; tak, że przez porównanie tych dwóch, opinia może być utworzony,
czy adopcja będzie korzystne dla podopiecznego. Następnie należy zbadać tryb życia strony, która pragnie
wprowadzić wychowanka do swojej rodziny, a po trzecie, należy rozważyć jego wiek, aby można było stwierdzić,
czy nie lepiej byłoby poświęcić uwagę prokreacji dzieci, niż wprowadzać pod swoją kontrolę jakiegoś należącego
do innej rodziny.
115. Ponadto należy rozważyć, czy ten, kto ma już jedno lub więcej dzieci, powinien mieć prawo do
przysposobienia kolejnego, aby nie umniejszać oczekiwań tych, które zostały spłodzone w legalnym małżeństwie,
a które to oczekiwania każde dziecko przygotowuje sobie przez godne szacunku zachowanie; czy też
przysposobiony w ten sposób wychowanek otrzymałby mniej, niż jest godzien.
116. Czasami adopcja dziecka, który jest bardziej zamożny przez osobę, która jest biedna jest dozwolone, jeśli ten
ostatni jest dokładnie umiarkowane życie, lub jego uczucie jest honorowy i publicznie znany.
117. Jednakże w tego rodzaju przypadkach zwyczajowo udziela się zabezpieczenia.
118. Marcellus, Digest, Księga XXVI.
Gdy bowiem ktoś chce przywłaszczyć sobie okręg wyborczy, jeśli wykaże dobry powód, aby to uczynić pod
innymi względami, może być wysłuchany tylko wtedy, gdy złoży u publicznego niewolnika zobowiązanie, "że
przywróci wszelkie mienie swojego okręgu wyborczego, które może wejść w jego posiadanie, tym osobom, które
byłyby uprawnione do tego mienia, gdyby strona przywłaszczona pozostała w swoim poprzednim stanie".
119. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
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Nie ma wątpliwości, że te słowa o gwarancji, która musi być dostarczona przez stronę roszczącą, "tym, którzy są
uprawnieni do tego majątku", miały na celu objęcie wszelkich manumisji dokonanych przez drugi testament, a
zwłaszcza w przypadku, gdy niewolnik został podstawiony jako spadkobierca, a także ochronę interesów legatów.
120. W przypadku nieudzielenia takiego poręczenia, przeciwko arogatorowi przysługuje powództwo posesoryjne.
20. Marcellus, Digest, Księga XXVI.
Więź ta zaczyna działać, gdy podopieczny umiera przed osiągnięciem wieku dojrzewania.
121. Chociaż podopieczny jest wymieniony jako mężczyzna, to takie samo postępowanie należy podjąć w
odniesieniu do podopiecznej płci żeńskiej.
122. Gaius, Zasady.
Kobiety mogą być bowiem aroganckie na mocy reskryptu cesarskiego.
123. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
Czy w przypadku, gdy arogator umiera pozostawiając adoptowanego syna, który jest niepełnoletni, a ten następnie
umiera przed osiągnięciem dojrzałości, to czy spadkobiercy arogatora ponoszą odpowiedzialność? Należy uznać,
że spadkobiercy są również zobowiązani do wydania mienia osoby, która została adoptowana, a także czwartej
części spadku.
124. Powstaje pytanie, czy arogator może zastąpić innego spadkobiercę adoptowanego małoletniego syna? Myślę,
że zastępstwo nie może być dopuszczone, chyba że tylko w odniesieniu do czwartej części majątku przybranego
ojca, do której jest on uprawniony; i że rozciąga się ono tylko do czasu dojrzewania. Jeśli jednak pozostawiłby on
swój majątek w zaufaniu, aby został wydany w określonym czasie, tego rodzaju zaufanie nie powinno być
dopuszczone, ponieważ udział ten nie przypada mu z woli jego ojca, ale na mocy postanowienia cesarskiego.
125. Wszystkie te zasady mają zastosowanie bez względu na to, czy ktoś adoptował chłopca w okresie
dojrzewania jako syna, czy jako wnuka.
42

126. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Gdy ktoś zostaje oddany do adopcji, staje się kognatą wszystkich tych, z którymi zostaje zrodzony, a nie staje się
kognatą tych, z którymi nie zostaje zrodzony, gdyż adopcja nie nadaje prawa krwi, lecz prawa agnacji; a zatem
jeśli ja adoptuję syna, moja żona nie zajmuje wobec niego miejsca matki, ani nie jest z nim spokrewniona przez
agnację, gdyż nie jest jego kognatką. Również moja matka nie zajmuje wobec niego miejsca babki, ponieważ nie
jest on związany przez agnację z tymi, którzy są spoza mojej rodziny; ale ten, którego adoptowałem, staje się
bratem mojej córki, ponieważ moja córka należy do mojej rodziny, a małżeństwo między nimi jest zabronione.
127. Ulpianus, Controversies, Księga I.
Ten, kto jest nieobecny, lub kto nie wyraża zgody, nie może być arogancki.
128. Tenże, Opinie, Księga V.
Po śmierci córki, która żyła jako własna kochanka z powodu zgodnej z prawem emancypacji, a która zmarła po
wyznaczeniu spadkobierców w testamencie, ojciec nie może wszcząć postępowania przeciwko swojemu aktowi,
twierdząc, że emancypacja nie została dokonana zgodnie z prawem lub w obecności świadków.
129. Strona, która jest nieobecna, nie może ani przyjąć, ani przejąć, ani wykonać za pośrednictwem innej strony
żadnej z formalności, które są wymagane w takich przypadkach.
130. Julianus, Digest, Księga LXX.
Każdy, kogo adoptuje mój wyemancypowany syn, nie jest moim wnukiem.
131. The Same, Digest, Księga LXXXV.
Dziecko adoptowanego syna jest uważane przez prawo cywilne za zajmujące to samo miejsce, co gdyby sam był
adoptowany.
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132. Gajusz, Instytuty, Księga I.
Kto ma pod swoją władzą syna i wnuka, ten ma zupełną swobodę uwolnienia syna od władzy, a utrzymania jej nad
wnukiem; lub, z drugiej strony, utrzymania syna pod swoją władzą, a manumitowania wnuka; lub uczynienia ich
obu swoimi własnymi panami. Twierdzimy, że ta sama zasada ma zastosowanie do prawnuka.
133. Kallistratus, Instytuty, Księga II.
Jeżeli ojciec naturalny nie ma zdolności mowy, lecz może w inny sposób niż ustnie wyrazić wolę oddania syna do
adopcji, adopcja ta zostaje potwierdzona, tak jakby została dokonana w formie przewidzianej przez prawo.
134. Paulus, Reguły, Księga I.
Ci, którzy nie mają żon, mogą adoptować dzieci.
135. Marcjanus, Reguły, Księga V.
Syn, czy to naturalny czy adoptowany, który jest pod kontrolą ojca, nie może w żaden sposób zmusić go do
uwolnienia go od niej.
136. Papinianus, Pytania, Księga XXXI.
Jednakże chłopiec, który nie osiągnął wieku dojrzewania i został adoptowany, powinien być czasem wysłuchany,
czy po osiągnięciu dojrzałości pragnie być emancypowany; i to musi być ustalone przez sędziego po
przedstawieniu sprawy.
137. Cesarz Titius Antoninus postanowił w Reskrypcie, że dopuszczalne jest, aby mężczyzna adoptował swojego
pasierba, którego był opiekunem.
138. Marcjanus, Reguły, Księga V.
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A gdy adoptowany syn, po osiągnięciu wieku dojrzałego, udowodni, że nie jest korzystne dla niego, aby być pod
ojcowską kontrolą drugiego, to jest sprawiedliwe, że powinien on być wyemancypowany przez jego przybranego
ojca, i w ten sposób być przywrócony do swojego poprzedniego stanu.
139. Paulus, Pytania, Księga XI.
Powstało pytanie, czy w przypadku, gdy syn zostanie oddany do adopcji, na przykład pod tym warunkiem, że "po
trzech latach oddasz mi tę samą osobę do adopcji", czy będzie można wnieść przeciwko tobie jakąś skargę. Labeo
uważa, że nie ma żadnego powództwa, bo to nie jest zgodne z naszymi zwyczajami, żeby ktoś miał syna
tymczasowo.
140. Tacy sami, Opinie, Książka I.
Ranga osoby nie jest zmniejszana przez adopcję, ale w rzeczywistości jest zwiększana; dlatego senator, jeśli jest
adoptowany przez plebejusza, pozostaje senatorem; i podobnie syn senatora nadal nim pozostaje.
141. Tenże; Opinie, Księga XVIII.
Jest ustalone, że syn może zostać wyemancypowany w dowolnym miejscu, aby uwolnić się od władzy ojcowskiej.
142. Postanowiono, że manumisja i adopcja mogą być dokonane przed prokonsulem, nawet w prowincji, która nie
została mu przydzielona.
143. Tenże, Sentencje, Księga II.
Każdy może adoptować innego jako swojego wnuka, nawet jeśli nie ma syna.
144. Nikt nie może po raz drugi adoptować osoby, którą już raz adoptował i wyemancypował.
38. Marcellus, Digest, Księga XXVI.

45

Cesarz może potwierdzić przysposobienie, które nie zostało dokonane zgodnie z prawem. 39. Ulpianus, O urzędzie
konsula, Księga III.
Boski Marek stwierdził w Reskrypcie do Eutychianusa, że "Sędziowie zadecydują, czy możesz otrzymać to, czego
pragniesz, po tym, jak ci, którzy mogą się sprzeciwić, zostaną przed nimi przedstawieni, to znaczy ci, którzy mogą
być poszkodowani przez potwierdzenie adopcji".
145. Modestinus, Rozbieżności, Księga I.
Przez arogancję ojca rodziny dzieci, które są pod jego kontrolą, stają się wnukami arogatora, a jednocześnie wraz z
ojcem znajdują się pod jego władzą, co nie ma miejsca również w przypadku adopcji; wtedy bowiem wnuki
pozostają pod kontrolą swojego naturalnego dziadka.
146. Ten, kto adoptuje, a także ten, kto zaręcza, musi być nie tylko starszy od osoby, którą czyni swoim synem,
czy to przez zaręczyny, czy przez adopcję, ale musi być tak przez termin pełnego dojrzewania, to znaczy, że musi
być jeszcze bardziej zaawansowany w wieku o osiemnaście lat.
147. Osoba, która jest impotentem, może uzyskać dla siebie odpowiedniego spadkobiercę przez arogancję, ani też
jej cielesna słabość nie jest przeszkodą, aby to uczynić.
148. Ten sam, Reguły, Księga II.
Kiedy ojciec emancypuje swojego syna, przez którego ma wnuka pod swoją kontrolą, a następnie adoptuje
swojego syna i umiera, wnuk nie wchodzi ponownie pod władzę swojego ojca. Wnuk nie podlega również władzy
ojca, jeśli jego dziadek zachował go w swojej władzy, gdy oddał syna do adopcji, a następnie ponownie go
adoptował.
149. Tenże, Pandekty, Księga I.
Możemy nawet oddać niemowlę do adopcji.
150. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XX.
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Adopcja synów, jak i wnuków może mieć miejsce, tak że każdy może wydawać się naszym wnukiem jak przez
syna, chociaż jego narodziny mogą być niepewne.
151. Proculus, Epistoły, Księga VIII.
Jeśli ktoś, kto ma wnuka przez syna, adoptuje innego na miejsce swojego wnuka, to nie sądzę, aby po śmierci
dziadka istniała jakakolwiek więź pokrewieństwa między wnukami. Ale jeśli adoptował go w taki sposób, że
powinien on być jego wnukiem na mocy prawa, na przykład tak, jakby był synem Lucjusza, jego własnego syna i
prawowitej żony tego ostatniego, jestem przeciwnego zdania.
152. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga III.
Zobowiązania tego, kto został oddany do adopcji, przechodzą na ojca adopcyjnego.
153. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
Syn spłodzony przeze mnie w niewoli może zostać poddany mojej władzy dzięki pobłażliwości Cesarza; nie ma
jednak wątpliwości, że taki syn pozostaje w klasie wolnych ludzi.

Tyt. 8. O podziale i naturze rzeczy.
154. Gajusz, Instytuty, Księga II.
Zasadniczy podział rzeczy jest dwupłaszczyznowy: jedne z nich bowiem należą do prawa Boskiego, a inne do
ludzkiego. Te, które podlegają prawu Boskiemu, to na przykład rzeczy święte i religijne. Rzeczy święte to na
przykład mury i bramy, które do pewnego stopnia podlegają prawu Boskiemu. To bowiem, co podlega prawu
Boskiemu, nie jest niczyją własnością, a to, co podlega prawu ludzkiemu, jest po większej części własnością
kogoś, niemniej jednak może nie należeć do nikogo, gdyż rzeczy należące do majątku, dopóki nie pojawi się
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spadkobierca, nie są własnością nikogo. I znowu, te rzeczy, które są pod prawem ludzkim, są albo publiczne, albo
prywatne. Te, które są publiczne, nie są niczyją własnością i uważane są za należące do całej społeczności, a te,
które są prywatne, należą do jednostek.
155. Ponadto, niektóre rzeczy są cielesne, a niektóre są bezcielesne. Te są cielesne, które są namacalne, jak na
przykład ziemia, niewolnicy, ubrania, złoto, srebro, jak również niezliczone inne artykuły. Te są bezcielesne, które
nie mogą być dotykane, jako użytkowanie i zobowiązania, w jakikolwiek sposób zakontraktowane. Nie ma
znaczenia, czy rzeczy cielesne są włączone do majątku, ponieważ plony zebrane z ziemi są cielesne, a cokolwiek
jest nam należne przez zobowiązanie innego, jest w większości cielesne, jak ziemia, niewolnicy, pieniądze; jednak
prawo dziedziczenia, prawo użytkowania i korzystania oraz prawo oparte na zobowiązaniu są bezcielesne. Do tej
samej klasy należą wszystkie prawa posiadłości miejskich i wiejskich, które są określane jako służebności.
156. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Niektóre rzeczy są wspólne dla wszystkich na mocy prawa naturalnego; niektóre należą do całej społeczności,
niektóre do nikogo, a większa liczba do jednostek; są one nabyte w różny sposób odpowiednio.
157. I znowu, wszystkie następujące rzeczy są wspólne na mocy prawa naturalnego, a mianowicie powietrze,
woda bieżąca, morze, a więc i brzegi morskie.
158. Florentinus, Instytuty, Księga VI.
Podobnie kamienie szlachetne, klejnoty i inne rzeczy, które znajdujemy na brzegu morza, również od razu stają się
nasze na mocy prawa naturalnego.
159. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Nikt więc nie może mieć zakazu zbliżania się do brzegu morza w celu łowienia ryb, lecz musi unikać
przeszkadzania domom, budynkom i pomnikom, ponieważ nie podlegają one prawu narodów, tak jak morze; i to
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie skierowanym do rybaka z Formiae i Capena.
(1) Prawie wszystkie rzeki i porty są również publiczne.
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160. Gajusz, Doktryny prawne o codziennym zastosowaniu i użyteczności. Księga II.
Publiczne korzystanie z brzegów rzek podlega Prawu Narodów, tak jak same rzeki. Dlatego też każdy może
swobodnie podpływać łodzią do brzegu, przywiązywać liny do rosnących tam drzew, suszyć sieci i wyciągać je z
morza oraz składać na nich dowolny ładunek, tak jak może poruszać się po samej rzece. Prawo własności brzegów
przysługuje jednak tym, do których gruntów one przylegają; dlatego też rosnące na nich drzewa również należą do
tych ostatnich.
161. Ci, którzy łowią ryby w morzu, mają prawo do wzniesienia na brzegu chaty, w której mogą się schronić. 6.
Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Prawo to istnieje do tego stopnia, że ci, którzy tam budują, stają się faktycznie właścicielami ziemi, ale tylko tak
długo, jak długo budynek stoi; w przeciwnym razie, jeśli się zawali, miejsce wraca do poprzedniego stanu na mocy
prawa postliminium, że tak powiem, a jeśli inny podmiot buduje dom w tym samym miejscu, ziemia staje się jego.
162. Są pewne rzeczy, które z prawa naturalnego należą do całej społeczności, a nie do jednostek; jak na przykład
teatry, tory wyścigowe i inne tego rodzaju rzeczy, lub cokolwiek innego, co jest wspólną własnością miasta.
Dlatego też niewolnik należący do miasta nie jest rozumiany jako własność jakiejś jednostki w szczególności, ale
całej społeczności; i z tego powodu Bracia Boży stwierdzili w Reskrypcie, że niewolnik należący do miasta może
być poddany torturom zarówno przeciwko obywatelowi, jak i w jego imieniu. Z tego powodu również wolny
człowiek z miasta nie jest zmuszony prosić o pozwolenie na mocy Edyktu, jeśli przyprowadzi przed sąd
jakiegokolwiek obywatela.
163. Rzeczy, które są święte, religijne i święte nie są własnością nikogo.
164. Rzeczy święte to te, które są poświęcone publicznie, a nie prywatnie; stąd też, jeśli ktoś uczyni coś świętego
dla siebie prywatnie, to nie jest to święte, ale profanum; jednak, gdy świątynia została raz uczyniona świętą, to
miejsce nadal nią pozostaje, nawet po zburzeniu budowli.
165. Każdy może z własnej woli uczynić miejsce kultu religijnego przez pochowanie zwłok na swoim terenie; a
jeśli miejsce pochówku należy do kilku osób, jeden z właścicieli może tam pochować zwłoki, nawet jeśli inni nie
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chcą. Można też dokonać pochówku na cudzym gruncie, jeśli właściciel wyrazi na to zgodę, a nawet jeśli ją
ratyfikuje, to miejsce pochówku nabiera charakteru religijnego.
166. Znowu lepsza opinia jest taka, że pusty grób jest miejscem religijnym, jak to jest powiedziane u Wergiliusza.
167. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Mimo to, Bracia Boży opublikowali Reskrypt, który mówi coś przeciwnego.
168. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
Święte miejsce to takie, które jest bronione i chronione przed urazami ze strony ludzi.
169. Mówi się, że słowo "święty" pochodzi od słowa sagmina, pewnych roślin, które były zwykle noszone przez
ambasadorów narodu rzymskiego, aby zapobiec naruszeniu ich osób; podobnie jak greccy ambasadorzy nosili te,
które są nazywane khrukia.
170. Kasjusz stwierdza, że Sabinus bardzo słusznie uważał, że mury miasta są święte i że należy zabronić ludziom
stawiania na nich czegokolwiek.
171. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Miejsca święte to takie, które są przeznaczone dla publiczności, czy to w mieście, czy na wsi.
172. Należy rozumieć, że miejsce publiczne może stać się święte tylko wtedy, gdy cesarz je poświęci lub udzieli
na to zgody.
173. Należy zauważyć, że miejsce święte to jedno, a sacrarium to drugie; miejsce święte to takie, które zostało
poświęcone, a sacrarium to takie, w którym złożone są święte rzeczy, które mogą znajdować się również w
prywatnym domu; a kiedy osoby pragną pozbawić takie miejsce charakteru religijnego, zazwyczaj usuwają z niego
święte rzeczy.
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174. Właściwie nazywamy świętymi te rzeczy, które nie są ani święte, ani profanum, ale które zostały
potwierdzone jakąś sankcją, stąd prawa są święte, ponieważ opierają się na pewnej sankcji; a wszystko, co jest
poparte pewną sankcją, również jest święte, nawet jeśli nie jest poświęcone Bogu; a nawet czasami w samej
sankcji dodaje się, że każdy, kto jest winien przestępstwa w tym miejscu, będzie ukarany śmiercią.
175. Ponadto nie wolno naprawiać murów miast, ani niczego do nich dobudowywać, ani niczego na nich stawiać
bez upoważnienia cesarza lub gubernatora.
176. Wszystko, co jest święte, nie jest podatne na ocenę.
177. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga VI.
Aristo oświadcza, że tak jak wszystko, co jest wbudowane w morze, staje się własnością prywatną, tak wszystko,
na co wkracza morze, staje się własnością publiczną.
178. Pomponius, Z różnych fragmentów, Księga II.
Gdy ktoś narusza mury, jest karany śmiercią, tak samo jak wtedy, gdy ktoś wspina się po nich za pomocą drabin
lub w jakikolwiek inny sposób; ponieważ obywatelom rzymskim nie wolno opuszczać miasta inaczej niż przez
bramy; jako że to pierwsze jest aktem wrogości i obrzydliwości. Mówi się, że Remus, brat Romulusa, został
zabity, ponieważ chciał wspiąć się na mur.

Tyt. 9. Dotyczące senatorów.
179. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXII.
Nikt nie wątpi, że mężczyzna w randze konsula powinien zawsze mieć pierwszeństwo przed kobietą w randze
konsula, ale jest kwestią do rozważenia, czy mężczyzna w randze praefektarza ma pierwszeństwo przed kobietą w
randze konsula. Ja uważam, że ma przed nią pierwszeństwo, ponieważ płeć męska posiada większą godność.
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180. Żony konsulów nazywamy kobietami rangi konsularnej, a Saturninus rozszerza tę cechę na ich matki, ale
nigdzie indziej nie jest to powiedziane i nigdzie nie jest to przyznane.
181. Marcellus, Digest, Księga III.
Kasjusz Longinus jest zdania, że jeśli ktoś został wydalony z senatu za haniebne zachowanie i nie został
przywrócony, nie powinien mieć prawa przewodniczyć w sądzie ani zeznawać jako świadek, ponieważ Lex Julia
zabrania tego w przypadku wymuszeń.
182. Modestinus, Reguły, Księga VI.
Senator, który został usunięty z senatu, nie traci obywatelstwa; a Boscy Sewerus i Antoninus pozwolili mu nawet
mieszkać w Rzymie.
183. Pomponius, Z różnych fragmentów, Księga XII.
Kto jest niegodny niższej rangi, jest jeszcze bardziej niegodny wyższej.
184. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Pod pojęciem "syn senatora" należy rozumieć nie tylko syna naturalnego, ale także adoptowanego, i nie ma
znaczenia, przez kogo i w jaki sposób został adoptowany. Nie ma też znaczenia, czy w momencie adopcji miał już
nadaną godność senatora, czy też nastąpiło to później.
185. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
Syn adoptowany przez senatora pozostaje nim tak długo, jak długo pozostaje w jego rodzinie, ale kiedy zostaje
wyemancypowany, to przez emancypację traci miano syna.
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186. Gdy syn zostaje oddany w adopcję przez senatora osobie niższej rangi, zawsze jest uważany za syna senatora;
ponieważ godność senatorska nie zostaje utracona przez adopcję wynikającą z niższego stanowiska, tak samo jak
nikt nie przestałby być godny konsulatu w podobnych okolicznościach.
187. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Przyjęło się, że syn senatora wyemancypowany przez ojca jest zawsze uważany za syna senatora.
188. Labeo deklaruje również, że dziecko urodzone po śmierci ojca, który był senatorem, będzie uważane za syna
senatora. Prokulus i Pegaz są jednak zdania, że dziecko, które zostało poczęte i urodziło się po wydaleniu ojca z
senatu, nie powinno być uważane za syna senatora. Opinia ta jest słuszna, gdyż ten, którego ojciec został
wydalony z Senatu przed jego narodzinami, nie może być właściwie nazwany synem senatora; ale jeśli dziecko
zostało poczęte przed wydaleniem ojca z Senatu, a urodziło się po utracie rangi przez jego ojca, lepiej jest uważać,
że powinno być rozumiane jako syn senatora. Wielu uważa, że czas poczęcia powinien być brany pod uwagę tylko
w takich okolicznościach.
189. Każdy, kogo ojciec i dziadek byli senatorami, jest uważany zarówno za syna, jak i wnuka senatora; jeśli
jednak jego ojciec utracił swój stopień przed poczęciem tego pierwszego, może powstać pytanie, czy nie powinien
on być uważany za wnuka senatora, nawet jeśli nie jest już uważany za syna jednego z nich? Lepsza jest opinia, że
powinien być, tak aby ranga jego dziadka była dla niego korzystna, a nie żeby miał być zraniony przez stan
swojego ojca.
190. Tenże, Powiernictwa, Księga VI.
Kobiety, które wyszły za mąż za osoby o znamienitej randze, są objęte mianem znamienitych osób. Córki
senatorów nie są określane mianem kobiet znamienitych, chyba że mają mężów o wybitnych godnościach, gdyż
mężowie nadają im rangę znamienitych; czynią to jednak rodzice, o ile nie są związani z rodzinami plebejskimi.
Dlatego też kobieta ma rangę znakomitości, jeśli jest żoną senatora lub wybitnego człowieka; lub też, będąc z nim
w separacji, nie wyszła za mąż za osobę o niższej pozycji.
191. Papinianus, Opinie, Księga IV.
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Gdy córka senatora poślubia wolnego człowieka, stan jej ojca nie czyni jej żoną; ponieważ, z drugiej strony, gdy
jej ojciec został wydalony z Senatu, jego dzieci nie powinny być pozbawione rangi, którą uzyskały.
192. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Za dzieci senatorów powinniśmy uważać nie tylko ich synów, ale także wszystkich tych, którzy pochodzą od nich
lub od ich dzieci, bez względu na to, czy są naturalnym czy adoptowanym potomstwem senatorów, od których
rzekomo pochodzą; ale w przypadku dziecka urodzonego przez córkę senatora, musimy zbadać stan ojca.
193. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Uważa się, że senatorowie zawsze mają swoją rezydencję w Rzymie; jednak rozumie się, że mają oni rezydencję
w miejscu, w którym się urodzili, ponieważ uważa się, że stopień senatora daje raczej dodatkowe miejsce
zamieszkania niż zmienia stare.
194. Ulpianus, On Registers of the Censor, Księga II.
Kobiety poślubione najpierw mężczyznom z godnością konsularną, a potem z mężczyznami niższej rangi,
czasami, choć rzadko, mimo to otrzymywały od cesarza przywilej zachowania rangi konsularnej; wiem bowiem,
że Antoninus August faworyzował pod tym względem swoją kuzynkę Julię Mammae.
195. Za osoby o randze senatorskiej należy uważać tych, którzy wywodzą się od patrycjuszy, konsulów lub innych
znakomitych mężów, ponieważ tylko oni mają prawo wygłaszać swoje opinie w Senacie.

Tyt. 10. O urzędzie konsula.
196. Ulpianus, O obowiązkach konsula, Księga II.
Obowiązkiem konsula jest wyznaczenie rady dla tych, którzy pragną manumitować niewolników.
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197. Konsulowie mogą dokonywać manumisji wspólnie lub samodzielnie, ale ten, kto pozostawił imiona u
jednego konsula, nie może dokonać manumisji przed drugim, gdyż wtedy są one oddzielne; a jeśli z
jakiegokolwiek powodu, czy to z powodu choroby, czy z powodu innej słusznej przyczyny, jeden z nich nie może
dokonać manumisji, Senat postanawia, że jego kolega może przystąpić do manumisji.
198. Nie ulega wątpliwości, że konsulowie mogą dokonywać manumisji własnych niewolników przed sobą, ale
jeśli zdarzy się, że konsul nie ukończył dwudziestego roku życia, nie ma on prawa dokonywać manumisji przed
swoim własnym trybunałem, ponieważ to on sam, zgodnie z dekretem senatu, musi określić podstawę do
powołania rady. Może to jednak uczynić przed swoim kolegą, jeśli zostanie ustalony odpowiedni powód.

Tyt. 11. O urzędzie prefekta pretorianów.
199. Aurelius Arcadius Charisius, Mistrz Prośby, O obowiązkach prefekta pretorianów.
Należy pokrótce wyjaśnić, skąd wziął się urząd Prefekta Pretorianów. Niektórzy pisarze twierdzą, że prefekci
pretorianów byli dawniej tworzeni zamiast kawalerzystów; ponieważ w czasach starożytnych najwyższa władza
była od czasu do czasu powierzana dyktatorom, mieli oni w zwyczaju wybierać swoich kawalerzystów, którzy byli
z nimi związani w wykonywaniu ich obowiązków wojskowych i zajmowali następny stopień po nich. Gdy rządy w
republice zostały na stałe przekazane cesarzom, książęta wybierali pretorianów, podobnie jak to miało miejsce w
przypadku kawalerzystów, którym przyznawano większą władzę w celu promowania dyscypliny publicznej.
200. W ten sposób powstała władza prefektów, która następnie została zwiększona do tego stopnia, że od decyzji
prefekta pretorianów nie można się odwołać; bo gdy dawniej zastanawiano się, czy od decyzji prefekta
pretorianów można się odwołać, co zresztą było prawnie dozwolone i znane są przykłady tych, którzy to czynili, to
później, na mocy publicznie ogłoszonego dekretu cesarskiego, prawo do odwołania zostało zabronione. Cesarz
uważał bowiem, że ci, którzy zostali powołani na ten wysoki urząd ze względu na wybitne zasługi, po
stwierdzeniu ich rozeznania i uczciwości, będą wydawać wyroki nie inaczej niż on sam, przy czym pod uwagę
brano mądrość i oświecenie związane z ich rangą.
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201. Prefektom pretorianów przysługiwał dodatkowy przywilej, gdyż nieletni po skazaniu nie mogli uzyskać
zwrotu kosztów od innych sędziów niż od samych prefektów pretorianów.

Tyt. 12. O urzędzie prefekta miasta.
202. Ulpianus, O obowiązkach prefekta miejskiego.
List Boskiego Sewera do Fabiusza Cilo, prefekta miasta, stwierdza, że ma on jurysdykcję nad wszystkimi
przestępstwami wszelkiego rodzaju, nie tylko tymi, które zostały popełnione w mieście, ale także tymi, które
zostały popełnione poza nim, w Italii.
203. Musi on wysłuchać skarg niewolników na swoich panów, którzy uciekli w poszukiwaniu schronienia do
posągów cesarskich lub zostali kupieni za własne pieniądze, aby zostać poddanymi manumisji.
204. Musi on również wysłuchać skarg potrzebujących patronów na swoich wolnych ludzi, zwłaszcza jeśli
twierdzą, że są chorzy i chcą być przez nich wspierani.
205. Ma on uprawnienia do relegowania i deportowania osób na wyspę wyznaczoną przez Cesarza.
206. Na początku Listu, o którym mowa, pojawia się następujący zapis: "Ponieważ powierzyliśmy Nasze Miasto
waszej opiece"; stąd też wszystko, co jest czynione w obrębie miasta, wydaje się podlegać jurysdykcji prefekta, i
dotyczy to również każdego przestępstwa popełnionego w obrębie setnego kamienia milowego, ale poza tą
odległością prefekt miasta nie ma jurysdykcji.
207. Jeśli ktoś oskarża niewolnika o cudzołóstwo z jego żoną, sprawa musi być rozpatrzona przez prefekta miasta.
208. Może on brać udział w postępowaniach na podstawie interdyktów Quod vi aut clam lub Unde vi.
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209. Zwyczajowo przed Prefektem Miasta wysyła się opiekunów lub kuratorów, którzy, zarządzając swoimi
powiernikami w sposób nieuczciwy, zasługują na karę surowszą niż niesława wynikająca z podejrzeń; na przykład,
gdy można udowodnić, że kupili swoją kuratelę za pieniądze lub za łapówkę postarali się, aby nie wyznaczono
odpowiedniego opiekuna dla kogokolwiek; lub gdy po zadeklarowaniu wysokości majątku swoich podopiecznych,
celowo go pomniejszyli; lub gdy wyalienowali wspomniany majątek ewidentnie z zamiarem oszustwa.
210. Kiedy mówi się, że prefekt ma wysłuchiwać skarg niewolników na ich panów, należy rozumieć, że nie
oznacza to, że mogą oni oskarżać swoich panów (bo niewolnikowi nigdy nie wolno tego robić, chyba że z
konkretnych powodów), ale że mogą pokornie zwracać się do niego, gdy ich panowie traktują ich okrutnie,
surowo, głodzą ich lub mogą oświadczyć prefektowi miasta, że zostali zmuszeni do znoszenia nieprzyzwoitych
napaści. Obowiązkiem nałożonym na prefekta miasta przez boskiego Severusa było również chronienie niewolnic
przed prostytucją ze strony ich panów.
211. Również w tym przypadku prefekt miasta powinien zadbać o to, aby pośrednicy w handlu pieniędzmi
prowadzili wszystko, co jest związane z ich działalnością uczciwie i powstrzymywali się od działań niezgodnych z
prawem.
212. Jeśli patron twierdzi, że jego niewolnik traktował go lekceważąco lub znieważał go, albo że on i jego dzieci,
lub jego żona byli przez niego maltretowani, albo wnosi podobne oskarżenie, zwyczajowo stawia się przed
prefektem miasta, który ukarze niewolnika zgodnie ze skargą, albo upomni go, albo każe go wychłostać, albo
wymierzy jeszcze surowszą karę, ponieważ niewolnicy bardzo często zasługują na karę. I rzeczywiście, jeśli
patron udowodni, że oskarżył go o przestępstwo, lub że spiskował przeciwko niemu z jego wrogiem, może zostać
skazany na pracę w kopalniach.
213. Nadzór nad każdym rodzajem mięsa i jego sprzedażą po rozsądnej cenie jest jednym z obowiązków Prefekta,
pod jego opieką znajduje się również rynek wieprzowiny, jak również innych zwierząt, a stada bydła i stada owiec
przeznaczone do tego celu podlegają jego jurysdykcji.
214. Utrzymanie publicznego spokoju i porządku na wystawach jest uważane za jeden z obowiązków Prefekta
Miasta; i rzeczywiście, powinien on stacjonować żołnierzy w różnych punktach w celu utrzymania publicznego
spokoju i informowania go o wszystkim, co dzieje się w mieście.
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215. Prefekt miejski może zmusić kogokolwiek do pozostania poza miastem, jak również poza jakimikolwiek
innymi dzielnicami, i zabronić mu prowadzenia jakichkolwiek interesów, wykonywania jakiegokolwiek zawodu
lub występowania w charakterze adwokata, zarówno tymczasowo, jak i na zawsze. Może także zabronić mu
uczestniczenia w wystawach, a jeśli wygna go z Włoch, może także usunąć go z jego rodzinnej prowincji.
216. Boski Severus stwierdził w Reskrypcie, że ci, o których mówi się, że organizowali nielegalne zgromadzenia,
muszą być postawieni przed prefektem miasta.
217. Paulus, O obowiązkach prefekta miasta.
Zgodnie z Listem Boskiego Hadriana można się do niego zwracać w sprawach wnoszonych przez bankierów lub
przeciwko nim, a sprawy pieniężne w większości przypadków mogą być przed nim rozpatrywane.
218. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Prefekt Miasta nie ma jurysdykcji poza granicami miasta, ale może mianować sędziów poza nim.

Tyt. 13. Dotyczące urzędu kwestora.
219. Ulpianus, O obowiązkach kwestora.
Pochodzenie kwestora jest bardzo stare, bardziej niż jakiegokolwiek innego urzędu. Gracchanus Julius w siódmej
księdze "O władzach" opowiada, że sam Romulus i Numa Pompilius mieli dwóch kwestorów, którzy nie byli
mianowani przez nich samych, lecz głosami ludu; Ale nawet jeśli istnieją wątpliwości, czy był jakikolwiek
kwestor za panowania Romulusa i Numy, to pewne jest, że kwestorzy istnieli za panowania Tullusa Hostiliusa; i
rzeczywiście, jest to przeważająca opinia starożytnych pisarzy, że Tullus Hostilius był pierwszym, który
wprowadził kwestorów do rządów pospólstwa.
220. Junius, Trebatius i Fenestella wywnioskowali pochodzenie słowa Quaestor od quaero (szukać).
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221. Niektórzy kwestorzy mieli w zwyczaju losować prowincje przyznane dekretem senatu, co miało miejsce
także za konsulatu Decymusa Drususa i Porcyny. Wszyscy kwestorzy nie otrzymywali jednak swoich prowincji w
drodze losowania, z wyjątkiem kandydatów cesarza, gdyż ci byli zatrudniani jedynie do czytania listów cesarskich
w senacie.
222. Obecnie kwestorzy są wybierani bez wyjątku spośród patrycjuszy i plebejuszy, ponieważ to miejsce jest
wstępem i, że tak powiem, początkiem innych urzędów, a także daje prawo do wyrażania opinii w Senacie.
223. Niektórzy z nich, jak już wspomnieliśmy, nazywani są kandydatami Cesarza i czytają jego listy w Senacie.

Tyt. 14. O urzędzie pretorów.
224. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
Ojciec może manumitować przed synem, który jest pod jego władzą, jeśli syn jest pretorem.
225. Paulus, O Sabinusie, Księga IV.
Jest również ustalone, że on sam może być emancypowany lub oddany do adopcji w swoim własnym sądzie.
226. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXVIII.
Barbarus Philippus, zbiegły niewolnik, starał się o urząd pretora w Rzymie i został nim mianowany. Pomponiusz
jest zdania, że jego stan niewolnika nie był przeszkodą w sprawowaniu urzędu pretora. Prawdą jest, że pełnił on
obowiązki tego urzędu, jednak rozważmy przypadek niewolnika, który utrzymywał swój stan w tajemnicy przez
długi czas, podczas gdy on wypełniał swoje obowiązki pretora. Czy wszystko, co on postanowił lub zadekretował,
nie będzie miało mocy ani skutku? Co mamy powiedzieć? Czy też będzie to ważne ze względu na dobro tych,
którzy wszczęli przed nim postępowanie albo na mocy prawa, albo na podstawie jakiegoś innego prawa? Zaiste,
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sądzę, że żadna z tych rzeczy nie powinna być odrzucona; jest to bowiem bardziej humanitarny pogląd, jaki należy
przyjąć, ponieważ lud rzymski miał władzę nadać niewolnikowi tę władzę, a gdyby wiedział, że jest on taki,
przyznałby mu wolność. O wiele bardziej prawo to musi być uznane za uzasadnione w odniesieniu do cesarza.
227. To samo, na wszystkich trybunałach, Księga I.
Pretor nie może mianować się opiekunem ani sędzią w żadnym specjalnym postępowaniu.

Tyt. 15. W sprawie urzędu prefekta straży nocnej.
228. Paulus, O obowiązkach prefekta straży nocnej.
Wśród starożytnych do ochrony przed ogniem wyznaczano trzech ludzi, którzy, ponieważ czuwali w nocy,
nazywani byli Nocturni. Aedylowie i trybunowie plebsu też czasem brali w tym udział, a ponadto wokół bramy i
murów stacjonował oddział niewolników publicznych, skąd w razie potrzeby można ich było wezwać. Istniały też
pewne oddziały prywatnych niewolników, którzy gasili pożary, albo za wynagrodzeniem, albo bezinteresownie.
Wreszcie Boski August wolał, aby obowiązek ten był wykonywany pod jego własnym nadzorem.
229. Ulpianus, O obowiązkach prefekta straży nocnej.
Ponieważ w ciągu jednego dnia miało miejsce kilka pożarów.
230. Paulus, O obowiązkach prefekta straży nocnej.
August uważał bowiem, że nikt lepiej niż on nie może strzec bezpieczeństwa Republiki i że nikt nie jest w stanie
sprostać temu zadaniu tak dobrze jak cesarz. Dlatego rozstawił w odpowiednich miejscach siedem kohort, tak by
każda z nich mogła chronić dwa kwartały miasta; dowodzili nimi trybuni, a nad nimi stał wyższy oficer, którego
mianowano prefektem Straży Nocnej.
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231. Prefekt Nocnej Straży ma pieczę nad podpalaczami, włamywaczami, złodziejami, rabusiami i porywaczami
przestępców, chyba że sprawca jest tak dziki i notoryczny, że przekazuje się go Prefektowi Miasta. A ponieważ w
większości przypadków pożary są spowodowane zaniedbaniem mieszkańców, każe on albo biczować tych, którzy
byli nieostrożni w kwestii ognia, albo umarza karę biczowania i daje im surowe ostrzeżenie.
232. Włamania popełniane są zazwyczaj w domach o wielu mieszkaniach lub w magazynach, gdzie ludzie
składają najcenniejszą część swoich dóbr; włamywacz otwiera albo magazyn, albo szafę, albo skrzynię, a ci,
którzy są wyznaczeni do pilnowania tego mienia, są zwykle karani. Boski Antoninus stwierdził to w Reskrypcie do
Erycjusza Clarusa, gdyż mówi: "Że jeśli jego magazyny zostaną otwarte, może poddać torturom niewolników,
którzy ich strzegli, nawet jeśli niektóre z nich mogą należeć do samego cesarza."
233. Należy zauważyć, że Prefekt Nocnej Straży musi pełnić wartę przez całą noc i powinien wykonywać swoje
obchody w odpowiednim obuwiu, zaopatrzony w haki i topory.
234. On musi być ostrożny, aby powiadomić wszystkich mieszkańców domów, aby nie dopuścić do pożaru przez
ich zaniedbania, a taki mieszkaniec musi być skierowany do zawsze mieć wodę na swoim piętrze.
235. Ma on również nadzór nad tymi, którzy za wynagrodzeniem zajmują się odzieżą w łaźniach; a jeśli podczas
wykonywania tego obowiązku są oni winni jakichkolwiek czynów niezgodnych z prawem, musi on wziąć ich pod
uwagę.
236. Ulpianus, O obowiązkach prefekta miasta.
Cesarze Sewerus i Antoninus w Reskrypcie do Juliusza Rufmusa, prefekta Straży Nocnej, stwierdzili co następuje:
"Jeśli mieszkańcy bloków mieszkalnych lub inni zaniedbują swoje ogniska, możesz nakazać biczowanie ich
rózgami lub biczowanie; tych zaś, którzy są oskarżeni o podpalenie, możesz wysłać do Naszego przyjaciela
Fabiusza Cilo, prefekta miasta; zbiegłych niewolników musisz odszukać i przywrócić ich panom".

Tyt. 16. O urzędzie Prokonsula i jego Zastępcy.
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237. Ulpianus, Controversies, Księga I.
Po opuszczeniu miasta prokonsul wszędzie nosi insygnia swojej rangi, ale nie sprawuje władzy, chyba że w
prowincji, która została mu przydzielona.
238. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Wszyscy prokonsulowie po opuszczeniu miasta mają jurysdykcję, pod warunkiem, że nie jest ona sporna, lecz
dobrowolna; na przykład można przed nimi dokonywać manumisji dzieci i niewolników, a także adopcji.
239. Nikt jednak nie może dokonać manumitacji przed zastępcą, ponieważ nie ma on wystarczającej jurysdykcji.
240. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
Nie można też przed nim dokonywać adopcji, gdyż w rzeczywistości w jego sądzie nie można wnieść żadnej
sprawy sądowej.
241. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga I.
Prokonsul też powinien uważać, aby nie uciskać swojej prowincji w przyjmowaniu urzędników, jak to stwierdził
nasz cesarz, a także jego ojciec w Reskrypcie do Aufidiusza Sewerianusa.
242. Żaden prokonsul nie może mieć własnych stajennych, ale w ich zastępstwie żołnierze powinni pełnić swoje
obowiązki w prowincjach.
243. Dla prokonsula byłoby też lepiej, gdyby podróżował bez żony, może jednak zabrać ją ze sobą, ale musi
pamiętać, że senat za konsulatu Cotty i Mesalli uchwalił, że "w przyszłości, jeśli żony tych, którzy udają się, aby
objąć swoje urzędy, popełnią jakieś wykroczenie, od ich mężów będzie się wymagać rozliczenia i wymierzy im
karę".
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244. Zanim prokonsul przekroczy granice wyznaczonej mu prowincji, powinien wydać edykt zapowiadający jego
przybycie i zawierający rekomendację jego osoby, jeśli ma jakieś znajomości lub powiązania z mieszkańcami tej
prowincji; i wszelkimi sposobami prosić ich, aby nie przychodzili na spotkanie z nim ani publicznie, ani
prywatnie, gdyż jest bardziej stosowne, aby każdy przyjął go w swoim kraju.
245. Będzie on również działał właściwie i zgodnie z regularnym porządkiem postępowania, jeśli wyśle swojemu
poprzednikowi zawiadomienie wskazujące dzień, w którym przekroczy granice swojej jurysdykcji; często
bowiem, gdy te rzeczy nie są na pewno znane lub oczekiwane, mieszkańcy prowincji są zakłóceni, a transakcje
handlowe utrudnione.
246. Jest rzeczą właściwą, gdy wjeżdża do prowincji, aby uczynił to w tej części, gdzie jest to zwyczajowo
przyjęte; i aby niezależnie od tego, do jakiego miasta najpierw dotrze, zwracał uwagę na to, co Grecy nazywają
epidymias, czyli "miejsce pobytu", lub kataploun "port przybycia"; ponieważ prowincjusze przywiązują wielką
wagę do zachowania i przestrzegania tego zwyczaju i przywilejów tego rodzaju. Istnieją prowincje, do których
prokonsul udaje się drogą morską, jak na przykład Azja; do tego stopnia, że nasz cesarz Antoninus August
oświadczył w Reskrypcie, w odpowiedzi na prośbę Azjatów, że "prokonsul jest bezwzględnie zobowiązany udać
się do Azji drogą morską i wylądować w Efezie, zanim dotrze do któregokolwiek z innych głównych miast".
247. Po wkroczeniu do prowincji powinien powierzyć swemu zastępcy swoją jurysdykcję, ale nie powinien tego
czynić wcześniej, gdyż byłoby absurdem, gdyby nadawał innemu władzę, której sam jeszcze nie posiada; nie ma
bowiem do niej prawa, dopóki nie wkroczy do prowincji. Gdyby jednak uczynił to wcześniej, a po wkroczeniu do
prowincji nie zmieniłby zdania, to prawdopodobnie uznano by, że zastępca ma jurysdykcję nie od momentu, kiedy
została mu ona przyznana, ale od dnia, kiedy prokonsul wkroczył do prowincji.
248. Papinianus, Pytania, Księga I.
Istnieją przypadki, w których prokonsul może przekazać swoją jurysdykcję, nawet jeśli jeszcze nie wkroczył do
prowincji; na przykład, jeśli podczas podróży doznał koniecznego opóźnienia, a jego zastępca mógł przybyć do
prowincji bardzo szybko.
249. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga I.
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Ma on zwyczaj przekazywać swoim zastępcom informacje o przestępstwach więźniów, aby ci, po ich
przesłuchaniu, mogli ich odesłać z powrotem, a prokonsulowie uwolnić niewinnych. Ten rodzaj władzy
delegowanej jest jednak nadzwyczajny; nikt bowiem nie może przenieść na drugiego prawa do wymierzania kary
śmierci, ani do wymierzania jakiejkolwiek innej kary, która została mu przyznana, ani nawet do zwalniania
więźniów, którzy nie mogą być przed nim postawieni w stan oskarżenia.
250. Ponieważ Prokonsul ma prawo przekazywać lub nie przekazywać swojej władzy sądowniczej zgodnie ze
swoją wolą, ma również prawo ją odwołać; nie powinien jednak tego czynić bez konsultacji z Cesarzem.
251. Deputowani nie powinni konsultować się z cesarzem, ale powinni zwrócić się do własnego prokonsula, a ten
jest zmuszony odpowiedzieć na ich pytania.
252. Prokonsul nie powinien bezwzględnie odmawiać przyjmowania prezentów, lecz postępować z umiarem, nie
odrzucając ich całkowicie, ani nie przekraczając granic rozsądku w ich przyjmowaniu; tę sprawę Boski Sewerus i
cesarz Antoninus bardzo właściwie uregulowali w liście, którego słowa brzmią następująco: "Co się tyczy
prezentów, jesteśmy zdania, że zgodnie ze starożytnym przysłowiem, a mianowicie: 'Nie wszystkie rzeczy
powinny być przyjmowane, ani w każdym czasie, ani od wszystkich osób'; bo rzeczywiście, niegrzecznie jest nie
przyjmować prezentów od nikogo; ale z drugiej strony jest to najbardziej nikczemne, i najbardziej chciwe, aby
przyjąć bez różnicy wszystko, co jest podarowane." A co do tego, co jest zawarte w mandatach cesarskich, a
mianowicie: "Prokonsul, ani żadna inna osoba pełniąca urząd, nie może przyjmować żadnych prezentów ani
podarunków, a nawet nie może kupować niczego, chyba że w celu codziennego utrzymania"; nie odnosi się to do
drobnych gratyfikacji, ale do tych, które przekraczają wymagania zwykłego utrzymania. Takie prezenty nie
powinny być też rozszerzane do tego stopnia, aby stały się darowiznami o wielkiej wartości.
253. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga II.
Kiedy prokonsul wjeżdża do jakiegokolwiek innego miasta, które nie jest ludne lub nie jest stolicą prowincji,
powinien pozwolić, by oddano je pod jego opiekę, i słuchać komplementów, jakie mu się prawią, nie okazując
niezadowolenia, ponieważ mieszkańcy prowincji czynią to na jego cześć; powinien też wyznaczać święta zgodnie
z obyczajami i zwyczajami, które wcześniej były przestrzegane.
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254. Powinien odwiedzić świątynie i pomniki publiczne, w celu ich zbadania i upewnienia się, czy są one w
dobrym stanie, i odpowiednio zadbane, czy też wymagają jakichkolwiek napraw, i zapewnić ukończenie takich,
które zostały rozpoczęte, na ile pozwalają na to zasoby rządu; powinien też mianować z właściwymi
formalnościami superintendentów, którzy są sumienni w swojej pracy, a także wyszczególnić żołnierzy w celu
pomocy superintendentom, jeśli okaże się to konieczne.
255. Ponieważ Prokonsul posiada pełną jurysdykcję, cała władza tych, którzy wymierzają sprawiedliwość w
Rzymie, czy to jako sędziowie, czy też poprzez przyznanie nadzwyczajnej władzy, należy do niego.
256. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIX.
Dlatego prokonsul ma w swojej prowincji większą władzę niż ktokolwiek inny z wyjątkiem cesarza.
257. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga I.
Nie może też powstać w jego prowincji żadna sprawa, której on sam nie może rozstrzygnąć. Jeśli jednak pojawi
się jakaś sprawa związana ze sprawami Skarbu, a należąca do kompetencji Stewarda Cesarskiego, lepiej dla niego
będzie, jeśli ją pominie.
258. W przypadkach, w których konieczne jest wydanie dekretu, Prokonsul nie może go wydać w drodze
zawiadomienia przez powoda, ponieważ wszystkie sprawy, które wymagają dochodzenia sądowego, nie mogą być
zakończone w ten sposób.
259. Prokonsul musi wysłuchać obrońców z cierpliwością, a także z rozeznaniem, aby nie wydać się godnym
pogardy; nie powinien też ukrywać się, jeśli stwierdzi, że strony sfingowały sprawy lub nabyły prawo do sporu;
powinien też pozwolić na wszczęcie postępowania tylko tym, którzy mają na to pozwolenie na mocy jego edyktu.
260. Prokonsul ma prawo pozasądowego rozstrzygania następujących spraw: może nakazać osobom okazywanie
należytego szacunku rodzicom, a wyzwoleńcom - ich opiekunom i dzieciom tych ostatnich; może też grozić i
surowo karać syna, którego ojciec przyprowadził do niego, a który podobno nie żyje tak, jak powinien. Może on
również, w podobny sposób, poprawić bezczelnego niewolnika albo przez upomnienie, albo przez karcenie.
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261. Dlatego też powinien on uważać, aby pewien porządek panował w procedurze prawnej, a mianowicie, aby
petycje wszystkich osób były wysłuchane; aby nie zdarzyło się, że jeśli ranga niektórych jest faworyzowana lub
uwaga jest zwracana na innych, którzy nie są godni, ci o umiarkowanych pretensjach, którzy nie mają nikogo, kto
by się za nimi wstawił, lub zatrudnili adwokatów o małym doświadczeniu lub bez pozycji, mogą nie być w stanie
odpowiednio przedstawić swoich roszczeń.
262. Powinien też ustanowić obrońcę dla tych, którzy o to proszą, a zwłaszcza dla wychowanek lub osób
niezdolnych do pracy, jak również dla tych, którzy postradali zmysły, jeśli ktoś go o to prosi; a jeśli nie ma nikogo,
kto by o to prosił, może to uczynić sam. Musi też wyznaczyć obrońcę dla każdego, kto twierdzi, że sam nie może
go znaleźć ze względu na wpływ jego przeciwnika, gdyż nie jest sprawiedliwe, aby ktokolwiek był gnębiony przez
przewagę siły swojego przeciwnika; to bowiem ma tendencję do odnoszenia się do gubernatora prowincji, gdy
ktoś działa z tak małą samokontrolą, że wszyscy boją się występować jako obrońcy przeciwko niemu.
263. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich gubernatorów i powinny być przez nich przestrzegane.
264. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga X.
Prokonsul musi pamiętać, że powinien wykonywać wszystkie swoje obowiązki aż do przybycia następcy,
ponieważ jest tylko jeden prokonsulat, a dobro prowincji wymaga, aby zawsze był ktoś, przez kogo lud może
załatwiać swoje sprawy; powinien więc wymierzać sprawiedliwość aż do przybycia następcy.
265. Lex Julia Concerning Extortion i Reskrypt cesarza Hadriana do Kalpurniusza Rufusa, prokonsula Achai,
zabrania prokonsulom zwalniać swoich zastępców przed ich własnym wyjazdem.
266. Venuleius Saturninus, On the Duties of Proconsul, Book II.
Jeśli coś wymaga surowej kary, zastępca powinien przesłać sprawę do prokonsula; sam bowiem nie ma prawa
wykonywać egzekucji, więzić ani biczować z wielką surowością.
267. Paulus, O Edykcie, Księga II.
Zastępca, któremu przyznano jurysdykcję, ma prawo mianować sędziów.
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268. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga X.
Zastępca prokonsula nie posiada własnej jurysdykcji, jeśli nie została mu ona przyznana przez prokonsula.
269. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga XX. Prokonsulowie mają prawo tylko do sześciu liktorów.
270. Licinius Rufinus, Reguły, Księga III.
Zastępcy prokonsulów mogą mianować opiekunów.
271. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Jak tylko prokonsul przekroczy bramę Rzymu, traci swoją władzę.

Tyt. 17. W sprawie urzędu prefekta augustowskiego.
272. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Prefekt Egiptu nie zrzeka się swojej prefektury i władzy nadanej mu przez prawo za czasów Augusta, jak to czynią
prokonsulowie, zanim jego następca nie wkroczy do miasta Aleksandrii, nawet jeśli już dotarł do tej prowincji; i
tak też jest napisane w jego komisji.

Tyt. 18. Dotyczące Urzędu Gubernatora.
273. Macer, O obowiązkach gubernatora, Księga I.
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Tytuł gubernatora jest tytułem ogólnym, a więc odnosi się do prokonsulów i deputowanych cesarza, jak również
do wszystkich gubernatorów prowincji, a nawet senatorów. Tytuł Prokonsula jest tytułem o szczególnym
znaczeniu.
274. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
Gubernator może adoptować przed samym sobą, tak samo jak może wyemancypować syna, czy manumitować
niewolnika.
275. Paulus, O Sabinusie, Księga XIII.
Gubernator prowincji ma władzę tylko nad mieszkańcami swojej prowincji; i to tylko tak długo, jak w niej
przebywa, bo jeśli ją opuści, staje się osobą prywatną. Czasami ma on jurysdykcję nad cudzoziemcami, jeśli ktoś
rzeczywiście popełni przestępstwo; w Mandatach Cesarskich jest bowiem napisane, że ten, kto sprawuje władzę
nad prowincją, musi zadbać o oczyszczenie jej ze złych charakterów, bez różnicy, skąd pochodzą.
276. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Gubernator danej prowincji ma w niej większą władzę niż ktokolwiek inny z wyjątkiem Cesarza.
277. To samo, na wszystkich trybunałach, Księga I.
Gubernator prowincji nie może mianować się ani opiekunem, ani sędzią w danej sprawie.
278. Tacy sami, Opinie, Książka I.
Gubernator prowincji musi powstrzymać nielegalne wymuszenia, w tym takie, które są dokonywane przy użyciu
przemocy, jak również sprzedaż i zobowiązania wymuszone przez strach, a także te, w których pieniądze nie są
spłacane. Musi też zabezpieczyć się przed tym, kto niesprawiedliwie uzyskał zysk lub poniósł stratę.
279. Prawda nie jest zmieniona przez błąd, a zatem gubernator prowincji musi podążać w kierunku, który jest
odpowiedni, biorąc pod uwagę fakty, które zostały udowodnione.
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280. Jest sprawą honoru gubernatora prowincji, aby zapewnić, że pokorniejsi nie zostaną zranieni przez
potężniejszych i nie będą prześladować obrońców niewinnych za pomocą fałszywych oskarżeń.
281. Powinien on powstrzymać niepowołane osoby, które pod pretekstem pomocy urzędnikom, przystępują do
zakłócania spokoju ludu; oraz podjąć środki w celu ich ukarania, gdy zostaną wykryte. Powinien też zapobiegać
nielegalnym wymuszeniom pod pozorem pobierania danin.
282. Gubernator prowincji musi dołożyć szczególnej staranności, aby nikomu nie przeszkadzano w załatwianiu
legalnych spraw, aby nie czyniono niczego zakazanego i aby nie karano niewinnych.
283. Gubernator prowincji musi dopilnować, aby osoby o ograniczonych zasobach nie były traktowane
niesprawiedliwie poprzez odebranie im jedynej lampy lub niewielkiego zapasu mebli do użytku innych, pod
pretekstem przybycia oficerów lub żołnierzy.
284. Rząd Prowincji musi zapewnić, że żołnierzom nie będzie okazywana żadna stronniczość, to znaczy taka,
która nie przynosi korzyści wszystkim żołnierzom, przez niektórych z nich, którzy żądają dla siebie nienależnych
korzyści.
285. Zdarzenie śmierci nie powinno być przypisywane lekarzowi, ale jest również faktem, że jest on
odpowiedzialny za wszystko, co zostało spowodowane przez jego brak umiejętności; ponieważ zło popełnione
przez osobę, która udziela złej rady w niebezpiecznym wypadku, nie powinno być przypisywane ludzkiej słabości
i uważane za bez winy.
286. Ci, którzy rządzą całymi prowincjami, mają prawo do wymierzania kary śmierci, a także przyznano im prawo
do skazywania przestępców na śmierć w kopalniach.
287. Gubernator prowincji, który po nałożeniu grzywny stwierdzi, że nie można jej ściągnąć z majątku osób,
którym nakazał ją zapłacić, powinien zwolnić je z konieczności zapłaty i stłumić bezprawną chciwość tych, którzy
się jej domagają. Jeżeli z powodu ubóstwa grzywna została umorzona przez władze prowincji, nie należy jej
żądać.
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288. Tenże, Opinie, Księga III.
Gubernator prowincji, w której budynki zostały przez niego skontrolowane, może zmusić ich właścicieli do
naprawy, jeśli istnieje ku temu wystarczający powód; a w przypadku odmowy powinien podjąć odpowiednie
środki w celu ich naprawienia.
8. Julianus, Digest, Księga I.
Często słyszałem, jak nasz Cesarz mówił, że tam, gdzie w Reskrypcie jest napisane, że: "Możecie zwrócić się do
tego, kto przewodniczy prowincji", to nie nakłada to na Prokonsula, ani na jego Zastępcę, ani na Gubernatora
prowincji obowiązku wysłuchania sprawy; ale powinien on rozważyć, czy sam powinien ją wysłuchać, czy też
wyznaczyć w tym celu sędziego.
289. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga I.
Ogólnie rzecz biorąc, ilekroć Cesarz wydaje Reskrypt kierujący jakąś sprawę do Gubernatora prowincji, jak na
przykład, gdy mówi: "Możecie zwrócić się do tego, który rządzi prowincją", lub z dodatkiem: "Rozważy, czego
wymaga jego obowiązek", nie nakłada na Prokonsula lub jego Zastępcę obowiązku rozpatrzenia sprawy; ale nawet
tam, gdzie nie dodaje się słów: "Rozważy, czego wymaga jego obowiązek", musi on zdecydować, czy sam ją
rozpatrzy, czy też wyznaczy do tego sędziego.
290. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Obowiązkiem namiestników prowincji jest wysłuchanie wszystkich spraw, które w Rzymie rozpatruje prefekt
miasta, prefekt pretorianów, konsulowie, pretorzy lub inni sędziowie.
291. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Wszystkie wnioski prowincjalne, które są składane do różnych sędziów w Rzymie, podlegają jurysdykcji
gubernatorów.
292. Proculus, Epistoły, Księga IV.
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I chociaż ten, kto zarządza prowincją, powinien być upoważniony do wykonywania obowiązków wszystkich
rzymskich sędziów, to jednak powinien zwracać uwagę na to, co powinno być zrobione w każdym przypadku, a
nie na to, co jest zrobione w Rzymie.
293. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, Księga VII.
Jest rzeczą właściwą dla każdego dobrego i godnego namiestnika, aby dbał o to, by w prowincji, nad którą
sprawuje władzę, panował pokój i spokój. Osiągnie to bez trudu, jeśli dołoży starań, aby wypędzić złych ludzi i
pilnie ich szukać, ponieważ musi schwytać wszystkich świętokradców, rabusiów, porywaczy i złodziei, i ukarać
każdego proporcjonalnie do jego przestępstwa; powinien także powstrzymać tych, którzy ich ukrywają, ponieważ
bez ich pomocy rabuś nie może długo pozostać w ukryciu.
294. W przypadku osób obłąkanych, które nie mogą być kontrolowane przez swoich bliskich, obowiązkiem
gubernatora jest zastosowanie środka zaradczego, a mianowicie zamknięcia w więzieniu, jak to stwierdził Boski
Pius w Reskrypcie. Bracia Boscy byli zdania, że w przypadku, gdy ktoś popełnił ojcobójstwo, należy
przeprowadzić osobiste dochodzenie, aby dowiedzieć się, czy dopuścił się tego czynu symulując szaleństwo, czy
też w rzeczywistości nie był w posiadaniu swoich władz, ponieważ jeśli udawał, powinien zostać ukarany, a jeśli
był rzeczywiście obłąkany, powinien zostać zamknięty w więzieniu.
295. Macer, O procesach karnych, Księga II.
Boscy Marek i Kommodus skierowali Reskrypt do Scapulasa Tertullusa w następujących słowach: "Jeśli zostanie
przez ciebie pozytywnie stwierdzone, że Aelius Perseusz jest do tego stopnia obłąkany, że przez ciągłą alienację
umysłu jest pozbawiony wszelkiego zrozumienia, i nie ma podejrzeń, że udawał obłąkanie, gdy zabił swoją matkę,
możesz pominąć sposób jego ukarania, ponieważ został już wystarczająco ukarany przez swoje szaleństwo; Mimo
to, powinien być poddany starannej kontroli, a jeśli uznasz to za stosowne, nawet zakuty w kajdany; ponieważ ma
to odniesienie nie tyle do jego kary, co do jego własnej ochrony i bezpieczeństwa jego sąsiadów. Jeśli jednak, jak
to się często zdarza, ma on okresy zdrowszego umysłu, musicie pilnie sprawdzić, czy nie popełnił on przestępstwa
w jednym z tych okresów, aby nie dać pobłażliwości jego cierpieniu; a jeśli stwierdzicie, że tak jest, powiadomcie
nas, abyśmy mogli określić, czy powinien on zostać ukarany proporcjonalnie do ogromu jego przestępstwa, jeśli
popełnił je w czasie, kiedy wydawało się, że wie, co robi. "Ale kiedy zostaliśmy poinformowani przez twój list, że
71

jego stan, jeśli chodzi o miejsce i leczenie, jest taki, że pozostaje pod opieką swoich przyjaciół lub pod strażą w
swoim własnym domu, wydaje się nam, że postąpisz właściwie, jeśli wezwiesz tych, którzy mieli nad nim opiekę
w tym czasie, i zbadasz przyczynę tak wielkiego zaniedbania, oraz rozstrzygniesz sprawę każdego z nich, o ile
odkryjesz coś, co usprawiedliwia lub zwiększa jego zaniedbanie; Opiekunowie są bowiem wyznaczani dla osób
obłąkanych, nie tylko po to, aby nie szkodzili sobie, ale aby nie byli źródłem zniszczenia dla innych; a gdy tak się
dzieje, ci, którzy są winni zaniedbania w wykonywaniu swoich obowiązków, powinni być pociągnięci do
odpowiedzialności."
296. Marcjanus, O procesach karnych, Księga I.
Jedna rzecz musi być przestrzegana, ten kto rządzi prowincją nie może przekroczyć jej granic, chyba że w celu
wypełnienia ślubu; a nawet wtedy nie może spędzić nocy poza nią.
297. Macer, O urzędzie gubernatora, Księga I.
Dekret Senatu stanowi, że "Postępowanie sądowe należy wszczynać bardzo oszczędnie w odniesieniu do
zobowiązań zaciągniętych przez tych, którzy rządzą prowincją, ich pomocników lub wyzwoleńców, zanim weszli
do prowincji; wszelkie pozwy, które nie zostały wniesione z tego powodu, mogą być wniesione później, gdy
któraś ze stron opuści prowincję. Jeśli jednak coś wydarzy się wbrew woli strony, na przykład jeśli doznała ona
jakiejś szkody lub stała się ofiarą kradzieży, można wszcząć postępowanie w zakresie przyłączenia się do sprawy
oraz nakazania przedstawienia i zdeponowania skradzionego mienia; lub należy złożyć obietnicę z
zabezpieczeniem, że strona się stawi lub że przedmiot, o którym mowa, zostanie przedstawiony."
298. Celsus, Digest, Księga III.
Jeżeli gubernator prowincji dokonał manumisji lub wyznaczył opiekuna, zanim dowiedział się o przybyciu
swojego następcy, akty te są ważne.
299. Modestinus, Reguły, Księga V.
W drodze plebiscytu ustalono, że "żaden Gubernator nie może przyjmować prezentów ani podarunków, z
wyjątkiem żywności i napojów, które mogą być spożyte w ciągu kilku dni".
72

300. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga I.
Ten, kto wymierza sprawiedliwość, musi uważać, aby mieć do niego łatwy dostęp, ale nie może pozwolić, aby
ktokolwiek traktował go lekceważąco, z tego powodu w ich wskazaniach stwierdza się: "Aby namiestnicy
prowincji nie dopuszczali prowincjałów do wielkiej znajomości z nimi"; pogarda rangi wynika bowiem z równości
obcowania.
301. Lecz w procesie sądowym nie jest rzeczą właściwą, aby urzędnik zapalał się przeciwko tym, o których źle
myśli, lub był wzruszony do łez błaganiami nieszczęśliwych; albowiem nie jest rzeczą stanowczego i uczciwego
sędziego, aby jego oblicze ujawniało emocje jego umysłu. Jednym słowem, powinien on tak wymierzać
sprawiedliwość, aby siłą swych cech umysłowych zwiększać autorytet swej rangi.
302. Papinianus, Opinie, Księga I.
Zastępca cesarza, czyli gubernator, lub najwyższy urzędnik prowincji, nie traci władzy przez zrzeczenie się
urzędu.
303. Paulus, W sprawie urzędu asesora.
Gdy gubernator rozpatruje sprawę niewolnika, który uległ zepsuciu, lub niewolnicy, która uległa rozpuście, lub
niewolnika, który został nieprzyzwoicie napadnięty; gdy niewolnik, o którym mówi się, że uległ zepsuciu, jest
czyimkolwiek przedstawicielem handlowym lub zajmuje takie miejsce, że nie zważając na samą tylko szkodę
majątkową, w grę wchodzi zniszczenie i ruina całego gospodarstwa domowego pana, powinien być ukarany z
największą surowością.

Tyt. 19. O urzędzie Stewarda Cesarskiego lub księgowego.
304. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
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Wszystkie czynności wykonywane przez Stewarda Cesarskiego są zatwierdzane przez Cesarza, tak jakby były
wykonywane przez niego samego.
305. Jeśli Steward Cesarski rozporządza jakimkolwiek majątkiem należącym do Cesarza jak swoim własnym, to
nie sądzę, aby własność tego majątku została przeniesiona; ponieważ dokonuje on jedynie legalnego przeniesienia
własności podczas prowadzenia interesów Cesarza i dostarcza go za jego zgodą; jeśli bowiem dokonuje
jakiejkolwiek czynności w celu dokonania sprzedaży, darowizny lub umowy, to jest ona nieważna; nie ma on
bowiem uprawnień do alienacji majątku Cesarza, a jedynie do sumiennego zarządzania nim.
306. Specjalną funkcją Stewarda Cesarskiego jest to, że z jego rozkazu niewolnik Cesarza może wejść na majątek,
a jeśli Cesarz jest mianowany spadkobiercą, to Prokurator, ingerując w bogaty majątek, czyni Cesarza
spadkobiercą.
307. Paulus, Sentencje, Księga V.
Jeśli jednak majątek, którego spadkobiercą został Cesarz, nie jest wypłacalny, po uzyskaniu tej informacji należy
skonsultować się z Cesarzem; należy bowiem ustalić, czy życzy on sobie, aby wyznaczony spadkobierca przyjął
lub odrzucił taki majątek.
308. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga VI.
Stewardzi Cesarscy nie mogą skazać na deportację, ponieważ nie mają prawa do nakładania tej kary.
309. Jeśli jednak zabronią komukolwiek wstępu na ziemię cesarza, ponieważ jego rozruchy lub gwałtowne
zachowanie mogłoby zaszkodzić cesarskim lokatorom, osoba ta jest zobowiązana do wycofania się; tak stwierdził
Boski Pius w Reskrypcie do Juliusza.
310. Stewardzi nie mogą nikomu dać pozwolenia na powrót po deportacji, a to stwierdzili nasi cesarze Severus i
Antoninus w Reskrypcie w odpowiedzi na petycję Hermiasza.
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Tyt. 20. W sprawie urzędu ławników.
311. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
W trybunale jurydycznym może zasiąść każdy, ponieważ przyznane mu jest prawo do działań prawnych.
312. Tenże, O Sabinusie, Księga XXXIX.
Przywilej mianowania opiekunów został, na mocy Konstytucji Boskiego Marka, przyznany jurydycznemu, który
przewodniczy w Aleksandrii.

Tyt. 21. Dotyczące urzędu tego, komu przekazano jurysdykcję.
313. Papinianus, Pytania, Księga I.
Jakakolwiek władza nadana specjalnie ustawą, dekretem senatu lub konstytucją cesarską nie jest przekazywana,
gdy jest delegowana, ale każda władza nabyta przez prawo magistratu może być delegowana. Dlatego też w
błędzie są ci sędziowie, którzy posiadając uprawnienia nadane im przez ustawę lub dekret Senatu (takie jak na
przykład Lex Julia de Adulteriis i inne tego samego rodzaju) do przewodniczenia w procesie karnym, przekazują
swoją jurysdykcję. Bardzo mocnym argumentem przemawiającym za tym jest fakt, że w Lex Julia de Vi wyraźnie
przewidziano: "Że ten, do którego należy jurysdykcja, może ją delegować, jeśli odejdzie". Nie może jej
delegować, jeśli nie jest nieobecny, chociaż każda inna jurysdykcja może być delegowana przez tego, kto jest
obecny. Gdy mówi się, że pan został zabity przez swoich niewolników, pretor nie może delegować prawa do
osądzenia ich, które zostało mu przyznane dekretem senatu.
314. Ten, komu została przekazana jurysdykcja, nie posiada żadnej osobnej dla siebie, ale musi wykonywać tylko
tę, która należy do sędziego, który mu ją przekazał; bo choć prawdą jest, że zwyczajem naszych przodków
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jurysdykcja może być przekazana, to władza nadana przez prawo nie może być przekazana. Z tego powodu nikt
nie mówi, że zastępca prokonsula ma prawo nakładać kary, jeśli jurysdykcja została mu przekazana. Paulus
stwierdza, że władza związana z jurysdykcją jest również przekazywana wraz z nią.
315. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, Księga III.
Jeżeli jurysdykcja została przekazana przez Gubernatora, ten, komu została ona przekazana, nie może zwołać
Rady.
316. Gdy opiekunowie lub kuratorzy pragną sprzedać ziemię, pretor lub gubernator może na to zezwolić po
wysłuchaniu sprawy; jeśli jednak przekaże swoją jurysdykcję, w żadnym wypadku nie może przenieść na nią
prawa do prowadzenia dochodzenia wszczętego w tym celu.
317. Julianus, Digest, Księga V.
Ten, kto sprawuje jurysdykcję nad innym, nawet jeśli jest pretorem, nie czyni tego z własnego upoważnienia, ale
za każdym razem, gdy działa, wymierza sprawiedliwość w miejsce tego, przez którego został wyznaczony.
318. Macer, O urzędzie gubernatora, Księga I.
Kognicja aktów podejrzanych opiekunów może być delegowana i jest ustalone, że może to nastąpić w ogólnej
delegacji jurysdykcji, ze względu na interes podopiecznych, jak poniżej: "Cesarze Severus i Antoninus do
Braduasa, prokonsula Afryki. Skoro przekazałeś swoją jurysdykcję swoim Deputowanym, wynika z tego, że mogą
oni brać pod uwagę czyny podejrzanych opiekunów."
319. W ten sposób można przekazać uprawnienia do wejścia w posiadanie nieruchomości, jak na przykład w
przypadku wydania nakazu przejęcia, gdy nie dostarczono zabezpieczenia przed grożącą szkodą; lub do wejścia w
posiadanie w przypadku kobiety w imieniu jej nienarodzonego dziecka; lub do przyznania posiadania zapisobiercy
w celu zachowania jego dziedzictwa.
320. Paulus, O Plaucjuszu, Księga XVIII.
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Oczywiste jest, że każdy, komu została przekazana jurysdykcja, nie może jej przekazać innemu podmiotowi.
321. Kiedy jurysdykcja jest przekazywana osobie prywatnej, uważa się, że wraz z nią przekazywana jest wszelka
władza sądownicza z wyjątkiem władzy skazywania na śmierć; ponieważ nie ma jurysdykcji, która nie
zawierałaby prawa do wymierzania umiarkowanej kary.

Tyt. 22. Dotyczące urzędu asesorów.
322. Paulus, O obowiązkach asesora.
Cały urząd asesora, w którym uczeni w prawie wykonują swoje obowiązki, obejmuje w większości następujące
sprawy: Zapytania sądowe, wnioski, oświadczenia o przyczynach powództwa, edykty, dekrety i epistoły.
323. Marcjanus, O procesach karnych, Księga I.
Wolni strzelcy mogą działać jako asesorzy, i chociaż osoby, które są niesławne, nie są zabronione przez prawo,
aby to robić, to jednak jestem zdania, że nie mogą wykonywać obowiązków asesora; i rzeczywiście, mówi się, że
istnieje cesarska konstytucja istniejąca na ten temat.
324. Macer, O urzędzie gubernatora, Księga I.
Tam, gdzie ta sama prowincja została podzielona pomiędzy dwóch gubernatorów, jak na przykład Niemcy i
Mysia, człowiek urodzony w jednej z nich może działać jako asesor w drugiej i nie jest uważany za działającego w
swojej własnej prowincji.
325. Papinianus, Opinie, Księga IV.
Po śmierci Zastępcy Cesarskiego jego pomocnicy mają prawo do wynagrodzenia za czas, na jaki zostali
wyznaczeni przez Zastępcę, pod warunkiem, że w tym czasie nie będą pełnić funkcji pomocniczych dla innych
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osób. Inaczej jest w przypadku, gdy Zastępca odszedł na emeryturę na rzecz następcy przed upływem swojej
kadencji.
326. Paulus, Sentencje, Księga I.
Asesorom w żadnym wypadku nie wolno prowadzić spraw przed trybunałem, w którym są radnymi, ale nie
zabrania się im tego przed innym trybunałem.
327. Papinianus, Opinie, Księga I.
Obywatelowi Rzeczypospolitej nie zabrania się pełnienia funkcji asesora sądowego w sądzie urzędnika
państwowego własnego miasta, ponieważ nie otrzymuje on wynagrodzenia publicznego.
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Księga II
1. W odniesieniu do jurysdykcji.
2. Każdy musi sam używać prawa, które ustanowił dla innych.
3. Gdy ktoś odmawia posłuszeństwa sędziemu wydającemu wyrok.
4. Dotyczące cytowania przed sądem.
5. Jeżeli osoba wezwana nie stawi się (...)
6. Osoby, które zostały wezwane, muszą się stawić albo złożyć kaucję lub poręczenie.
7. Nikt nie może siłą usunąć osoby, która została wezwana do sądu.
8. Jakie osoby są zobowiązane do udzielenia poręczenia (...)
9. W jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo w przypadku działania noxal.
10. Dotyczące tego, kto uniemożliwia osobie stawienie się w sądzie.
11. W przypadku gdy strona, która wniosła kaucję, nie stawia się w sądzie.
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12. Dotyczące świąt, opóźnień i różnych pór roku.
13. W odniesieniu do stwierdzenia przypadku.
14. W odniesieniu do umów.
15. W odniesieniu do kompromisów.

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

Tyt. 1. W sprawie jurysdykcji
Ulpianus, Reguły, Księga I.
Obowiązki tego, kto ma prawo do wydawania sprawiedliwości są bardzo szerokie; może on przyznać posiadanie
nieruchomości, umieścić strony w posiadaniu, wyznaczyć opiekunów dla nieletnich, którzy ich nie mają, i
wyznaczyć sędziów dla stron procesowych.
(23) Javolenus, O Kasjuszu, Księga VI.
Uznaje się również, że osoba, której przyznano jurysdykcję prawną, posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do
jej wykonywania.
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23. Ulpianus, O obowiązkach kwestora, Księga II.
Władza urzędowa jest albo prosta, albo mieszana. Władza prosta daje sędziemu prawo do wymierzania kary
śmierci osobom naruszającym prawo, co określa się również mianem "władzy". Władza mieszana, która obejmuje
jurysdykcję prawną, składa się z prawa do przyznawania posiadania własności. Jurysdykcja obejmuje prawo
powoływania sędziego.
3. Tenże, O Edykcie, Księga I.
Prawo do nakazania wykonania obligacji na podstawie zastrzeżenia pretorskiego oraz do objęcia strony w
posiadanie należy raczej do władzy niż do jurysdykcji.
(1) Julianus, Digest, Księga I.
Zwyczajem naszych przodków ustalono, że jurysdykcję może przekazać tylko ten, kto posiada ją we własnym
imieniu, a nie poprzez przekazanie jej przez kogoś innego.
Paulus, O Edykcie, Księga II.
A to dlatego, że jurysdykcja nie jest mu dana na samym początku i nie została mu nadana przez prawo, które tylko
potwierdza to, co już zostało przekazane; i dlatego, jeśli ktoś, kto przekazał swoją jurysdykcję, umrze, zanim
sprawa, nad którą jurysdykcja została mu przekazana, zacznie być prowadzona; Labeo mówi, że przekazana
władza jest uchylona, tak samo jak w innych przypadkach.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga III.
"Jeśli ktoś złośliwie zniszczy zawiadomienie, które zostało wpisane do rejestru urzędnika, lub napisane na
papirusie, lub jakiejkolwiek innej substancji, a które odnosi się do ogólnej jurysdykcji wspomnianego urzędnika, a
nie do jakiejś szczególnej sprawy; wyrok powinien być wydany przeciwko niemu na pięćdziesiąt aurei, a każdy
może wnieść pozew o to samo".
(1) Niewolnicy i synowie rodzin również są dotknięci warunkami tego edyktu; a pretor obejmuje obie płcie.
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(2) Jeśli ktoś wyrządzi tę szkodę przed opublikowaniem obwieszczenia lub w trakcie jego publikacji, słowa edyktu
będą bezskuteczne; Pomponiusz uważa jednak, że zasada edyktu ma zastosowanie w takim przypadku.
(3) Jeżeli przestępstwo zostało popełnione przez niewolników, którzy nie są bronieni przez swoich panów, lub
przez osoby, które są w ubóstwie, należy wymierzyć karę cielesną.
(4) Złośliwość jest wymieniona w słowach edyktu, ponieważ jeśli ktoś popełniłby taki czyn przez niewiedzę lub
głupotę, lub na rozkaz samego pretora, lub przez przypadek, nie będzie odpowiedzialny.
(5) Ten, kto usuwa dokument, chociaż nie może go zniszczyć, jest również odpowiedzialny na mocy tego edyktu,
który obejmuje zarówno tego, kto sam dokonuje tego czynu, jak i tego, kto zleca innemu jego wykonanie; ale jeśli
ktoś dokonuje go bez złej woli na polecenie innego, który działał w złej woli, ten ostatni będzie odpowiedzialny; a
jeśli obaj działają złośliwie, obaj będą odpowiedzialni; a jeśli kilka osób popełnia ten czyn, czy to niszcząc
dokumenty, czy zlecając to, wszyscy będą odpowiedzialni.
6. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
I to w takim stopniu, że nie wystarczy, aby tylko jeden z nich zapłacił karę.
(1) Paulus, O Edykcie, Księga III.
Jeśli cała grupa niewolników należących do kogoś sprzeniewierzy się rejestrowi, edykt nie traktuje tego
wykroczenia tak, jak w przypadku kradzieży, kiedy pan, który chce się bronić, płaci w imieniu jednego niewolnika
tyle, ile musiałby zapłacić wolny człowiek, ponieważ wtedy nie można wnieść pozwu przeciwko pozostałym;
Powodem tego jest być może to, że w tym przypadku należy bronić naruszonej godności pretora i rozumie się, że
popełniono kilka czynów; podobnie jak w przypadku, gdy kilku niewolników popełniło zło lub wyrządziło szkodę,
ponieważ miało miejsce kilka czynów, a nie tylko jeden, jak w przypadku kradzieży. Oktawenus mówi, że w tym
przypadku należy przyznać ulgę panu, ale można ją utrzymać tylko wtedy, gdy niewolnik złośliwie doprowadzi do
tego, że rejestr zostanie zniszczony przez innego, bo wtedy mamy do czynienia tylko z jednym spiskiem, a nie z
kilkoma czynami. Pomponiusz stwierdza to samo w Dziesiątej Księdze.
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385875968. Ulpianus, O Edykcie, Księga III.
Ten, kto przewodniczy wymiarowi sprawiedliwości, nie powinien wydawać wyroku we własnej sprawie ani w
sprawie swojej żony lub dzieci, ani w sprawie swoich poddanych, ani w sprawie kogokolwiek innego, kogo ma
przy sobie.
8. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Jeżeli jedna osoba wytoczy kilka powództw przeciwko drugiej i kwoty różnych roszczeń, których się w nich
domaga, rozpatrywane oddzielnie, mieszczą się w zakresie jurysdykcji sędziego, ale cała suma przekracza tę
jurysdykcję, to zdaniem Sabinusa, Kasjusza i Prokulusa powództwa te mogą być sądzone przed nim; opinia ta
została potwierdzona reskryptem cesarza Antoninusa.
23. Jeżeli jednak prawa do powództwa są wzajemne i jedna strona żąda kwoty poniżej limitu, a druga powyżej,
ten, kto żąda mniejszej sumy, może procesować się przed tym samym sędzią; tak, że nie może być w mocy mojego
przeciwnika, jeśli chce mi dokuczyć, aby uniemożliwić mi rozpatrzenie sprawy przed tym samym sędzią.
24. Czy w przypadku, gdy powództwo jest wytoczone przez kilka osób w tym samym czasie, jak na przykład o
podział majątku, podział wspólnej własności lub ustalenie granic, powinniśmy - w celu ustalenia jurysdykcji
sędziego, który rozpatruje sprawę - brać pod uwagę wartość poszczególnych udziałów, co jest opinią Ofiliusa i
Prokulusa z tego powodu, że każda ze stron wnosi pozew o swój udział; czy też należy raczej brać pod uwagę całą
wartość majątku, ponieważ cały znajduje się w sądzie i może być zasądzony na rzecz jednej osoby? Takiego
zdania są zarówno Kasjusz, jak i Pegaz, i w rzeczywistości wydaje się ono bardziej rozsądne.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Sędziowie miejscy nie mają prawa wymierzać niewolnikowi surowej kary; nie można im jednak odmówić prawa
do umiarkowanego karania.
1. Tenże, O Sabinusie, Księga LI.
Ten, kto zleca komukolwiek pełnienie funkcji sędziego, musi być sędzią.
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2. Sędzia lub ten, kto posiada jakąkolwiek władzę (np. prokonsul, pretor lub inny urzędnik zarządzający
prowincją), nie może mianować sędziego w dniu, w którym staje się on osobą prywatną.
3. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIX.
Jest przyjętą zasadą, którą wykorzystujemy w prawie, że jeśli ktoś o wyższej lub równej randze podda się
jurysdykcji innego, ten ostatni może wymierzać sprawiedliwość za i przeciw niemu.
4. To samo, O wszystkich trybunałach, Księga II.
Jeśli przez błąd ktoś wystąpi przed jednym pretorem, a zamierza wystąpić przed drugim, to żaden z wszczętych
procesów nie będzie ważny, bo nikt nie będzie mógł powiedzieć, że uzgodnił sędziego, gdyż - jak stwierdził
Julianus - ci, którzy są w błędzie, nie są zgodni. Bo cóż jest tak sprzecznego z porozumieniem jak błąd, który
zawsze ujawnia niewiedzę?
5. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga III.
Pretor jest przyzwyczajony do przekazywania swojej jurysdykcji, i albo przekazuje całą, albo część tejże; podczas
gdy ten, któremu zostało przekazane prawo wymierzania sprawiedliwości, wykonuje je w imieniu tego, który go
mianował, a nie w swoim własnym.
6. Tacy sami, Opinie, Książka I.
Tak jak pretor może przekazać całą swoją jurysdykcję jednej osobie, może również przekazać ją kilku osobom, lub
może to uczynić w odniesieniu do konkretnej sprawy, a zwłaszcza gdy ma ku temu dobry powód, na przykład
dlatego, że zanim został sędzią, występował jako obrońca jednej ze stron.
7. Africanus, Pytania, Księga VII.
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Jeśli strony uzgodniły, że inny pretor niż ten, który miał jurysdykcję w sprawie, powinien ją rozpatrzyć, a przed
zwróceniem się do niego jeden z nich zmienił zdanie, nie ma wątpliwości, że nie można go zmusić do
przestrzegania tego rodzaju umowy.
8. Ulpianus, Powiernictwa, Księga VI.
W przypadku, gdy niezamężna kobieta podjęła się obrony przed właściwym sędzią i została pokonana, a następnie
wyszła za mąż za mężczyznę, który podlegał innej jurysdykcji, powstało pytanie, czy wyrok pierwszego sądu
może być wykonany? Powiedziałem, że tak, ponieważ wyrok został wydany przed zawarciem małżeństwa; ale
jeśli nastąpiło to po tym, jak sędzia zajął się sprawą, a przed wydaniem wyroku, jestem tego samego zdania, a
mianowicie, że decyzja pierwszego sędziego została wydana prawidłowo. Zasada ta powinna być przestrzegana
ogólnie we wszystkich sprawach tego typu.
9. Kiedy kwota staje się przedmiotem dochodzenia w odniesieniu do jurysdykcji, zawsze musi być brana pod
uwagę suma żądana, a nie ta, która jest należna.
10. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Sędzia, który wymierza sprawiedliwość poza swoją jurysdykcją, może być bezkarnie nieposłuszny. Ta sama
zasada dotyczy sytuacji, gdy chce on wymierzyć sprawiedliwość, gdy kwota jest poza jego jurysdykcją.

Tyt. 2. Każdy powinien sam używać prawa, które ustanowił dla innych
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga III.
Edykt odznacza się największą sprawiedliwością i nie daje nikomu powodu do skargi, bo któż nie chce być
sądzony według tego samego prawa, które sam zastosował lub spowodował, że zostało zastosowane wobec
innych?
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12. "Jeśli ktoś, komu powierzono władzę sądowniczą lub inną, ustanowił nową zasadę przeciwko jakiejś stronie, to
sam musi być osądzony według tej zasady, gdy jego przeciwnik tego zażąda. Jeżeli ktoś uzyskał zastosowanie
nowego prawa przed urzędnikiem posiadającym władzę sądowniczą lub inną, a następnie jego przeciwnik tego
zażąda, to jego sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie tego samego prawa; to znaczy, że cokolwiek ktoś
uważa za sprawiedliwe w odniesieniu do innej strony, to musi doznać tego, że będzie to obowiązywało również
wobec niego samego."
13. Ponadto, te słowa: "Co ten, kto wymierza sprawiedliwość, ustanowił", musimy przyjąć według skutku, a nie
według słów; i dlatego, jeśli ktoś chce wydać orzeczenie i jest temu przeszkodzony, a jego orzeczenie nie powinno
mieć żadnego skutku, Edykt nie ma zastosowania, ponieważ słowo "ustanowił" oznacza coś, co zostało
udoskonalone, zło, które zostało zakończone, a nie tylko rozpoczęte; i dlatego jeśli ktoś wymierza sprawiedliwość
między stronami, nad którymi nie ma jurysdykcji, ponieważ postępowanie jest nieważne, a jego orzeczenie nie ma
mocy, uważamy, że edykt nie ma zastosowania; bo czymże jest usiłowanie, jeśli nie wynikła z niego żadna
szkoda?
14. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Złośliwość sędziego przewodniczącego jest karana przez ten edykt, bo jeśli przez niewiedzę asesora prawo było
interpretowane w inny sposób niż powinno być, to nie powinno to dotyczyć sędziego, ale samego asesora.
15. Ulpianus, O Edykcie, Księga III.
Jeśli ktoś uzyskał niesprawiedliwe orzeczenie przeciwko drugiemu, tę samą zasadę stosuje się do tej strony, która
sama się o to zwróciła; jeśli jednak o to nie prosiła, nie można tego od niej egzekwować. Jeśli jednak ją uzyskał, to
czy wykorzystał jakąś zasadę, czy tylko miał pozwolenie na skorzystanie z niej, ale tego nie uczynił, zostanie
ukarany na mocy niniejszego edyktu.
16. Jeśli mój prokurator postawił to niesprawiedliwe żądanie, powstaje pytanie, do kogo należy zastosować tę
samą zasadę. Pomponiusz sądzi, że tylko do mnie, to znaczy, jeśli przekazałem mu swoją władzę w specjalnym
celu lub ją ratyfikowałem. Jeśli jednak opiekun lub kurator osoby obłąkanej lub nieletniej wystąpi z takim
żądaniem, sam zostanie ukarany niniejszym edyktem. Tej samej zasadzie podlega prokurator, jeśli został
wyznaczony w sprawie, w której był zainteresowany.
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17. Karę tę ponoszą wszyscy, którzy są objęci postanowieniami edyktu, nie tylko poszkodowany przez niego
petent, ale każdy, kto w jakimkolwiek czasie wszczyna postępowanie.
18. Jeśli ktoś, za kogo ty poręczasz, uzyskał postanowienie sądu zakazujące dłużnikowi wnoszenia przeciwko
niemu sprzeciwu, a ty chciałbyś wnieść sprzeciw w sprawie, w której poręczasz, to ani on, ani ty nie powinniście
go uzyskać, choć w międzyczasie możecie ponieść szkodę, jeśli wasz dłużnik nie jest wypłacalny. Jeśli jednak sam
podlegasz warunkom edyktu, dłużnik główny może powołać się na wyjątek, ale ty nie możesz tego zrobić; a kara,
której podlegasz, nie będzie go dotyczyć, a zatem nie będziesz miał prawa do wniesienia przeciwko niemu
powództwa mandatowego.
19. Jeśli mój syn, będąc sędzią, wejdzie w zakres tego Edyktu, czy będzie on miał zastosowanie do wszelkich
pozwów, które mogę wnieść w jego imieniu? Nie sądzę, gdyż w przeciwnym razie mój stan pogorszy się z jego
powodu.
20. Kiedy pretor mówi: "Musi być sądzony według tej samej zasady", czy ta kara jest przenoszona na
spadkobiercę? Julianus stwierdził, że należy odmówić działania nie tylko jemu, ale i jego spadkobiercy.
21. Stwierdził on również, nie bez racji, że podlega on karze Edyktu nie tylko w odniesieniu do praw do działania,
w które był zaangażowany, gdy podlegał warunkom Edyktu, ale również w odniesieniu do wszystkich tych, które
zostały nabyte dla niego później.
22. Julianus uważa, że pieniądze już zapłacone w takich okolicznościach nie mogą być odzyskane, ponieważ nadal
istniała podstawa do zapłaty zgodnie z prawem naturalnym, które zabrania ich odzyskiwania.
23. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Praetor bardzo słusznie i sprawiedliwie wprowadził ten wyjątek: "Chyba że jedna ze stron postąpiła
niesprawiedliwie wobec kogoś, kto sam postąpił w ten sam sposób wobec innej". I rzeczywiście, gdy sędzia
pragnie podtrzymać edykt lub gdy strona procesowa pragnie uzyskać korzyści z niego płynące, może stać się
odpowiedzialna i ponieść karę przewidzianą przez edykt.
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Tit. 3. Gdy ktoś odmawia posłuszeństwa sędziemu wydającemu wyrok
24. Ulpianus, O Edykcie, Księga I.
Wszyscy sędziowie, z wyjątkiem Duumviri, mogą chronić swoją administrację za pomocą kar, zgodnie z ich
prawami urzędowymi.
25. Domniemywa się, że odmawia posłuszeństwa sędziemu posiadającemu jurysdykcję, który odmawia wykonania
tego, co zostało ostatecznie ustalone; jak na przykład, gdy nie pozwala komuś usunąć własności osobistej z jego
posiadania, ale pozwala ją zabrać lub wynieść; a jeśli sprzeciwia się późniejszemu postępowaniu, uważa się, że nie
jest posłuszny.
26. Jeśli agent, opiekun lub kurator odmawia posłuszeństwa sędziemu, on sam zostaje ukarany, a nie
zleceniodawca lub podopieczny.
27. Labeo mówi, że nie tylko pozwany, ale i powód, jeśli nie jest posłuszny, ponosi odpowiedzialność na mocy
tego edyktu.
28. Pozew ten nie dotyczy kwoty odpowiadającej interesowi strony, która go wniosła, lecz ogranicza się do
wysokości poniesionej szkody, a ponieważ obejmuje zwykłą karę, wygasa po upływie roku i nie przysługuje
spadkobiercy.

Tyt. 4. Dotyczące cytatów przed sądem
29. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
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Powołanie się na kogoś przed sądem to wezwanie go w celu osądzenia sprawy.
30. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Nie można wezwać przed sąd konsula, prefekta, prokonsula ani żadnego innego sędziego, który sprawuje władzę i
ma prawo powstrzymywać innych oraz kazać ich zamknąć w więzieniu; nie można też wezwać papieża, który
odprawia ceremonię religijną; nie można też wezwać tych, którzy ze względu na święty charakter miejsca nie
mogą go opuścić; nie można też wezwać nikogo zatrudnionego w służbie państwowej, kto jedzie po drodze
publicznej na koniu należącym do rządu. Ponadto nie można wezwać mężczyzny, który się żeni, ani kobiety, z
którą się łączy, ani sędziego w czasie sprawowania funkcji sądowniczych, ani nikogo, kto rozpatruje własną
sprawę przed pretorem, ani nikogo, kto przeprowadza obrzędy pogrzebowe kogoś z domowników.
31. Callistratus, Judicial Inquiries, Księga I.
Nie można również wezwać tych, którzy uczestniczą w pogrzebie, co wydaje się być ustanowione przez Reskrypt
Braci Boskich.
32. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Ta sama zasada odnosi się do tych, którzy są zobowiązani do obecności w sądzie w określonym miejscu w celu
prowadzenia procesu, jak również do osób obłąkanych i niemowląt.
33. Praetor mówi: "Nikt bez mojej zgody nie może wezwać przed sąd swoich rodziców, swojego patrona lub
patronki, dzieci lub rodziców swojego patrona lub patronki".
34. Przez słowo "rodzic" należy tu rozumieć osoby obojga płci. Powstaje jednak pytanie, czy termin ten może być
w nieskończoność rozszerzany? Niektórzy twierdzą, że odnosi się ono tylko do pradziadka, a innych wstępnych
nazywa się "przodkami". Pomponiusz stwierdził, że taka była opinia starożytnych władz, ale Gajusz Kasjusz
mówi, że termin ten odnosi się do wszystkich przodków bez wyjątku, co czyni go bardziej honorowym i ta zasada
została bardzo słusznie przyjęta.

89

35. Labeo uważał, że za rodziców należy uważać także tych, którzy stali się nimi w niewoli, a nie, jak twierdził
Severus, że termin ten dotyczy tylko przypadków, gdy dzieci są prawowite; tak więc, gdy syn został spłodzony w
rozwiązłym związku, nie może on postawić swojej matki przed sądem.
36. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
Dzieje się tak dlatego, że matka jest zawsze pewna, choć może być oddana rozwiązłemu współżyciu; ale ojcem
jest ten, kogo małżeństwo wskazuje jako takiego.
37. Tenże, Sentencje, Księga I.
Nikt nie może powoływać się na swoich naturalnych rodziców przed sądem, gdyż taka sama cześć musi być
zachowana dla wszystkich rodziców.
38. Tenże, O Edykcie, Księga IV.
Człowiek może bezkarnie wzywać rodziców swego przybranego ojca, gdyż tak naprawdę nie są oni jego
rodzicami, gdyż jest on tylko spokrewniony z tymi, z którymi jest również spokrewniony.
39. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Mężczyzna nie może wezwać swojego przybranego ojca do sądu, dopóki jest pod jego kontrolą, co wynika raczej
z prawa władzy ojcowskiej niż z nakazu pretora; chyba że syn ma castrense peculium, i w tym przypadku może
być na to pozwolony, jeśli zostanie wykazana odpowiednia przyczyna, ale nie może wezwać swojego naturalnego
ojca, gdy jest członkiem rodziny adopcyjnej.
40. Edykt wspomina o "patronie" lub "patronce". Za patronów uważa się tych, którzy dokonali manumisji
niewolnika, lub którzy wykryli zmowę; jak na przykład, gdy ktoś we wstępnym postępowaniu sądowym został
uznany za wolnego człowieka, podczas gdy w rzeczywistości nim nie był; lub gdy przysięgałem, że strona, o
której mowa, jest moim wolnym człowiekiem; tak samo, z drugiej strony, nie będę uważany za patrona, jeśli
wyrok zostanie wydany przeciwko mnie; lub gdy, jeśli złożę przysięgę, strona przysięgnie, że nie jest moim
wolnym człowiekiem.
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41. Jeśli jednak zmusiłbym mojego niewolnika lub niewolnicę do przysięgi, że nie wyjdą za mąż, mogę zostać
postawiony przed sądem; Celsus zaś twierdzi, że za mojego życia prawo do takiego niewolnika nie przechodzi na
mojego syna. Julianus jednak twierdzi przeciwnie i wielu przyjmuje jego zdanie, tak że w tego rodzaju przypadku
może się zdarzyć, że patron może być wezwany, ale jego syn, będąc niewinnym, nie może być wezwany.
42. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
Również ten, kto dokonał manumisji niewolnika na podstawie umowy powierniczej, nie może być postawiony
przed sądem, choć można go wezwać, aby zmusić go do manumisji niewolnika.
43. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Jeżeli, zgodnie z tą zasadą, kupię niewolnika pod warunkiem, że go manumituję, a on uzyska swoją wolność na
mocy Konstytucji Boskiego Marka, to nie mogę być cytowany, ponieważ jestem jego patronem; lecz jeżeli kupię
go za jego własne pieniądze i złamię z nim wiarę, to nie będę uważany za jego patrona.
44. Jeśli niewolnica jest zmuszona do prostytucji wbrew warunkowi jej sprzedaży, to będzie miała sprzedającego
za opiekuna, jeśli została sprzedana pod warunkiem: "Stałaby się wolna, gdyby została zmuszona do prostytucji".
Jeśli jednak sprzedawca, który zastrzegł sobie prawo do przejęcia jej przez konfiskatę, sam ją prostytuuje, to
ponieważ nadal uzyskuje wolność, czyni to za pośrednictwem tego, który ją sprzedał, ale nie jest właściwe, aby
okazywano mu jakąkolwiek cześć, jak utrzymuje Marcellus w szóstej księdze Digestów.
45. Uważamy również człowieka za patrona, nawet jeśli utracił on swoje prawa obywatelskie, lub jeśli jego wolny
człowiek utracił swoje; tak jak na przykład w przypadku, gdy arogancja miała miejsce w sposób potajemny,
ponieważ, jako że musiał on ukryć swój status przed tym, przez którego został arogancki, jego czyn nie wydaje się
być taki, aby uprawniał go do uznania go za wolnego urodzonego.
46. Jeśli jednak nabył prawo do noszenia złotych pierścieni, myślę, że nie powinien nigdy nie okazywać szacunku
swojemu patronowi, nawet jeśli może być uprawniony do wykonywania wszystkich funkcji osoby wolno
urodzonej. Sprawa wygląda inaczej, jeśli przywrócono mu wszystkie przywileje wynikające z urodzenia, gdyż
Cesarz może uczynić człowieka wolno urodzonym.
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47. Każdy, kto został poddany manumulacji przez organizację, korporację lub miasto, może wezwać do sądu
każdego członka tych organizacji, ponieważ nie jest on wyzwoleńcem żadnej z nich w szczególności. Musi jednak
okazywać szacunek wszystkim razem; a jeśli chce wnieść sprawę przeciwko gminie lub korporacji, musi poprosić
o pozwolenie na to na mocy Edyktu, chociaż może zamierzać wezwać tego, który został wyznaczony na
pełnomocnika innych.
48. Pod pojęciem "dzieci i rodzice patrona i patronki" należy rozumieć osoby obojga płci.
49. Jeśli patron został zredukowany do stanu cudzoziemca przez karę deportacji, Pomponiusz jest zdania, że jego
przywilej przepada; ale jeśli zostanie przywrócony, będzie ponownie korzystał z przywilejów Edyktu.
50. Rodzice adopcyjni patrona są również wyłączeni, ale tylko na czas trwania adopcji.
51. Jeśli mój syn został oddany do adopcji, nie może być przyprowadzony do sądu przez mojego wyzwoleńca;
podobnie jak mój wnuk, który urodził się w rodzinie adopcyjnej. Ale gdy mój wyemancypowany syn adoptuje
syna, to taki wnuk może być wezwany, bo jest dla mnie obcy.
52. Według Kasjusza możemy rozumieć, że termin "dzieci", podobnie jak termin "rodzice", rozciąga się poza
prawnuka.
53. Jeśli wolna kobieta ma dziecko ze swoim patronem, ani ona, ani jej syn nie mogą przyprowadzić drugiego do
sądu.
54. Jeśli dzieci patrona wniosły oskarżenie przeciwko wolnemu człowiekowi ich ojca, lub uznały go za
niewolnika, to nie należy im się żaden honor.
55. Praetor mówi, że "nikt nie może ich wezwać bez mojego pozwolenia". Jest to jednak dozwolone, jeśli
powództwo przeciwko patronowi lub jego rodzicom nie dotyczy niesławy lub hańby, gdyż w każdym przypadku
należy wykazać dobry powód; niekiedy bowiem w powództwie dotyczącym niesławy, jak twierdzi Pediusz,
powinno się zezwolić wolnemu na wezwanie swojego patrona, jeśli wyrządził temu pierwszemu poważną
krzywdę, na przykład ubiczował go.
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56. Ten szacunek powinien być zawsze okazywany patronowi, nawet jeśli występuje on jako opiekun, kurator,
obrońca lub pełnomocnik innego; ale jeśli opiekun lub kurator jest zainteresowany, może być wezwany bezkarnie,
jak mówi Pomponiusz, i ta opinia jest lepsza.
57. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
Chociaż pretor nie twierdzi, że wyda wyrok skazujący na karę, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna, to
jednak Labeo twierdzi, że jego władza powinna być wykonywana z umiarem, np. jeśli uwolniony zmieni zdanie i
zrezygnuje z pozwu, jeśli wezwany patron nie stawi się, lub jeśli został wezwany za własną zgodą, chociaż
warunki edyktu tego nie przewidują.
58. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVII.
Jeśli wolnomularz, wbrew edyktowi pretora, wezwie do sądu syna swojego patrona, którego sam patron ma pod
swoją opieką, należy uznać, że jeśli ojciec jest nieobecny, ulga należy się jego synowi, który jest pod jego opieką,
a przeciwko wolnomularzowi będzie można wytoczyć powództwo karne, czyli o pięćdziesiąt aurei.
59. Modestinus, Pandekty, Księga X.
Ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, nie możemy wzywać osób, którym należy okazywać szacunek, bez rozkazu
pretora.
60. Papinianus, Opinie, Księga I.
Jeśli wolny człowiek został oskarżony przez swojego patrona, a on, będąc gotowym do obrony, wielokrotnie
wzywał gubernatora prowincji do rozpatrzenia jego sprawy, nie uważa się, że czyniąc to, wezwał swojego patrona,
który go oskarżył.
61. Paulus, Pytania, Księga I.
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Pewien wolnomularz złożył petycję przeciwko swemu patronowi, nie ukrywając, że jest jego wolnomularzem;
powstało więc pytanie, czy jeśli uzyska reskrypt cesarski zgodny z jego życzeniem, kara z edyktu zostanie
umorzona? Odpowiedziałem, że nie sądzę, aby Edykt Pretora miał zastosowanie w tym przypadku, ponieważ nie
uważa się, że ten, kto przedstawia petycję cesarzowi lub gubernatorowi, wezwał swojego patrona do sądu.
62. Tenże, Opinie, Księga II.
Powstało pytanie, czy opiekun może w imieniu swojego podopiecznego wezwać jego patronkę bez zgody pretora?
Odpowiedziałem na to pytanie stwierdzając, że może on wezwać swoją patronkę w imieniu swojej podopiecznej,
bez zgody pretora.
63. Tenże, Sentencje, Księga I.
Jeśli ktoś złożył w sądzie kaucję za stawiennictwo innej osoby, jest zobowiązany do jej stawiennictwa. Również w
przypadku, gdy dana osoba obiecała w dokumencie, który został zarejestrowany, że przedstawi daną stronę, nawet
jeśli nie złożyła kaucji w sądzie, będzie jednak zmuszona do jej przedstawienia.
64. Gajusz, O prawie dwunastu tablic, Księga I.
Wiele autorytetów utrzymywało, że nie jest zgodne z prawem wzywanie kogokolwiek do sądu z jego własnego
domu, ponieważ dom każdego człowieka powinien być dla niego całkowicie bezpiecznym schronieniem i że ten,
kto wzywa z niego osobę, musi być uważany za stosującego przemoc.
65. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Jest rzeczą pewną, że strona jest wystarczająco ukarana, jeśli nie broni swojej sprawy i ukrywa się, ponieważ jej
przeciwnik jest w posiadaniu jej własności. Ale Julianus mówi, że jeśli się pokaże lub wystąpi publicznie, to może
być legalnie wezwany.
66. Gajusz, O prawie dwunastu tablic, Księga I.
Nie ma wątpliwości, że człowiek może być zgodnie z prawem wezwany z jego winnicy, łaźni lub teatru.
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67. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Chociaż człowiek, który jest w swoim własnym domu może być czasami wezwany do sądu, to jednak nikt nie
powinien być siłą usuwany ze swojego miejsca zamieszkania.
68. Gajusz, O prawie dwunastu tablic, Księga I.
Nie wolno wzywać dziewcząt, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej, a które są pod kontrolą innego.
69. Człowiek, który został wezwany, powinien być zwolniony w dwóch przypadkach; po pierwsze, gdy
ktokolwiek podejmie się jego obrony; a po drugie, gdy kontrowersja została rozstrzygnięta zanim strony weszły do
sądu.
70. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Jeśli wolnomularz jest wspólny, to znaczy ma kilku patronów, powinien prosić pretora, aby pozwolił mu wezwać
każdego ze swoich patronów, w przeciwnym razie będzie odpowiadał na mocy edyktu pretorskiego.
71. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Pozew o pięćdziesiąt aurei może być wniesiony przeciwko temu, kto narusza te przepisy, ale nie może być
wniesiony na rzecz lub przeciwko spadkobiercy, ani po upływie roku.
72. Modestinus, O karach, Księga I.
Jeśli wolny człowiek wezwał swego opiekuna do sądu bez zezwolenia udzielonego na mocy Edyktu, na skargę
opiekuna będzie podlegał wyżej wymienionej karze, czyli pięćdziesięciu aurei; może też zostać ukarany przez
Prefekta Miasta jako pozbawiony szacunku, jeśli okaże się, że nie posiada majątku.
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Tyt. 5. Tam, gdzie nie stawił się ten, kto został wezwany, i gdzie ktoś wezwał osobę, której
zgodnie z edyktem nie powinien był wezwać
73. Ulpianus, O Edykcie, Księga I.
Jeżeli ktoś, kto został wezwany, daje jako poręczenie za swoje stawiennictwo w sądzie osobę niepodlegającą
jurysdykcji sędziego, przed którego oblicze sam został wezwany; takie poręczenie uważa się za niebyłe, chyba że
osoba ta w sposób szczególny zrzeknie się swojego przywileju.
74. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Każdy, kto zostanie wezwany przed pretora lub innego urzędnika sądowego w jakiejkolwiek sprawie, powinien się
stawić, aby można było ustalić, czy sędzia jest właściwy, czy nie.
75. Jeśli ktoś, kto został wezwany, nie stawi się, zostanie skazany na zapłacenie grzywny proporcjonalnej do
władzy sędziego, jeśli zaistnieje ku temu słuszna przyczyna; należy jednak wziąć pod uwagę ludzką niewiedzę.
Również w przypadku, gdy powód nie ma żadnego interesu w tym, aby jego przeciwnik stawił się w sądzie w
danym czasie, pretor może umorzyć karę, na przykład dlatego, że w danym dniu było święto.
76. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XLVII.
Jeśli ktoś obiecał stawić się w sądzie, ale nie wspomniał o karze, której będzie podlegał, jeśli się nie stawi, to jest
pewne, że można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o sumę równą odsetkom powoda; tak też stwierdził
Celsus.

Tyt. 6. Osoby wezwane muszą albo się stawić, albo złożyć kaucję lub zabezpieczenie
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77. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Edykt przewiduje, że "w przypadku poręczenia, że strona stawi się w sądzie, majątek tej pierwszej musi być
obszerny, a pozycja oskarżonego brana pod uwagę, z wyjątkiem sytuacji, gdy oboje są blisko spokrewnieni, gdyż
wtedy nakazuje, że każdy może być przyjęty"; jak na przykład, gdy strona jest oferowana jako poręczenie za
swojego rodzica lub patrona.
78. Kallistratus, O Edykcie Monitory, Księga I.
Ta sama zasada odnosi się do patronki, dzieci, żony lub synowej patrona; każda z tych osób może dać poręczenie,
które musi zostać przyjęte; a jeśli powód odmawia przyjęcia go, wiedząc, że strony są blisko spokrewnione,
powództwo o pięćdziesiąt aurei będzie uzasadnione.
79. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
Powodem tego jest to, że tam gdzie osoby są blisko spokrewnione, każde poręczenie jest akceptowane jako
wystarczająco wypłacalne.
80. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVIII.
Jeżeli ktoś obiecuje przedstawić w sądzie dwie osoby, a przedstawia jedną z nich, a nie przedstawia drugiej, uważa
się, że nie dotrzymał obietnicy, ponieważ jedna z nich nie została przedstawiona.

Tyt. 7. Nikt nie może siłą usunąć osoby, która została wezwana do sądu
81. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Praetor wydał ten edykt, aby powstrzymać przez strach przed karą tych, którzy ratują przemocą osoby wezwane do
sądu.
97

82. Następnie Pomponiusz stwierdził, że w przypadku popełnienia przez niewolnika przestępstwa, należy przyznać
powództwo noxal, chyba że popełnił je za wiedzą swojego pana; w tym przypadku pan musi bronić powództwa
bez możliwości wydania niewolnika.
83. Ofilius jest zdania, że postanowienia edyktu nie mają zastosowania, gdy osoba wezwana przed sąd jest
zwolniona, jak na przykład ojciec, mecenas i inne osoby wymienione powyżej. Wydaje mi się, że ta opinia jest
słuszna; bo jeśli ten, kto go wezwał, był winien czynu bezprawnego, to ten, kto go uwolnił, nie był.
84. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
Bo chociaż obie strony, zarówno wolny człowiek, który wezwał swojego patrona, jak i ten, który uwolnił go siłą,
naruszyły edykt, to sytuacja wolnego człowieka jest gorsza, ponieważ w pozwie tego rodzaju występuje on w roli
powoda. Ten sam słuszny powód ma zastosowanie do strony, która jest wezwana do innego miejsca niż to, do
którego powinna być wezwana. Można jednak stwierdzić bardziej zdecydowanie, że ten, kto miał prawo odmówić
stawienia się, nie jest uważany za uwolnionego siłą.
85. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Gdy ktoś ratuje niewolnika, który został wezwany przed sąd, Pediusz uważa, że edykt nie ma zastosowania,
ponieważ niewolnik nie jest osobą, którą można wezwać. Co zatem należy uczynić? Trzeba wszcząć
postępowanie, aby go wydać.
86. Jeśli ktoś uwalnia stronę wezwaną przed sędziego niższej instancji, nie podlega karze edyktu.
87. Gdy pretor stwierdza "uwolnił go siłą", czy oznacza to, że czyn został popełniony jedynie przemocą, czy
również złośliwością? Wystarczy, że czyn został popełniony z użyciem przemocy, nawet jeśli złośliwość nie
istnieje.
88. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
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Termin "uwolnić" ma ogólne zastosowanie, jak mówi Pomponiusz, ponieważ "wynieść" oznacza usunąć przez
zajęcie rękami; ale "uwolnić" można w jakikolwiek sposób; na przykład, jeśli ktoś nie usuwa strony siłą, ale
powoduje zwłokę, aby uniemożliwić jej stawienie się w sądzie, tak że dzień wyznaczony na wniesienie pozwu
mija, lub przedmiotowa własność zostaje utracona z powodu upływu czasu, uważa się, że ją uwolnił, nawet jeśli
nie zrobił tego cieleśnie. Jeśli jednak zatrzymał go w jakimś miejscu, a nie uprowadził, ponosi odpowiedzialność
na podstawie przepisów edyktu.
89. Ponownie, jeśli ktoś uwalnia stronę, która została wezwana w celu dokuczenia, jest on uważany za
odpowiedzialny na mocy Edyktu.
90. Pretor mówi: "Nie wolno mu działać złośliwie, aby umożliwić mu uwolnienie"; można to bowiem uczynić bez
złośliwości, gdy istnieje dobry powód do uwolnienia.
91. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Jeżeli ktoś dokonał ratunku za pośrednictwem innej osoby, ponosi odpowiedzialność na podstawie niniejszej
klauzuli, niezależnie od tego, czy był obecny, czy nieobecny.
92. Powództwo jest przyznawane przeciwko każdemu, kto uwolnił stronę siłą, a wysokość odszkodowania nie jest
oparta na tym, co zostało faktycznie utracone, ale wartość nieruchomości w sporze jest ustalana przez powoda; a
ten przepis został dodany, aby było oczywiste, że jeśli wniesie powództwo bez odpowiednich podstaw, nadal może
odzyskać tę karę.
93. Powód musi również wykazać, że podjęte działania ratunkowe uniemożliwiły pozwanemu stawienie się w
sądzie, ale jeśli mimo to został on przedstawiony, kara nie może zostać nałożona, ponieważ słowa te mają
zastosowanie tylko wtedy, gdy jakaś czynność została wykonana.
94. Powództwo jest in factum i ma taki charakter, że w przypadku, gdy kilka osób popełniło zło, może być ono
wniesione przeciwko każdej z nich, a strona, która została uwolniona, nadal pozostaje odpowiedzialna.
95. Prawo do wniesienia powództwa przysługuje również spadkobiercom, jeżeli mają oni interes w korzystaniu z
niego; nie przysługuje ono jednak przeciwko spadkobiercy ani po upływie roku.
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96. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeśli ten, kto uwolnił dłużnika siłą, dokonuje zapłaty, nie zwalnia go od odpowiedzialności, ponieważ płaci karę za
swój czyn.

Tyt. 8. Jakie osoby są zmuszone do udzielenia poręczenia i kto może złożyć obietnicę pod
przysięgą lub być związany samą obietnicą
97. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
Termin "dawać poręczenie" pochodzi z tego samego źródła co "dawać zabezpieczenie", ponieważ tak jak
"zaspokajać" mówi się o tym, którego życzenie spełniamy, tak "dawać zabezpieczenie" odnosi się do naszego
przeciwnika, gdy zapewnia on to, co jest przez nas pożądane, i gdy pod tą nazwą czynimy go bezpiecznym przez
dawanie poręczeń.
98. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Poręczenie oferowane za stawienie się strony w sądzie jest uważane za człowieka posiadającego majątek, nie tylko
ze względu na jego środki, ale także w odniesieniu do łatwości, z jaką może być pozwany.
99. Jeżeli ktokolwiek udziela poręczenia za swoje stawiennictwo w sądzie osobie, która nie jest zdolna do
wniesienia powództwa, udzielenie poręczenia jest bezskuteczne.
100. Praetor mówi: "Jeśli ktoś wzywa do sądu swojego ojca, swojego patrona, swoją patronkę, dzieci lub rodziców
swojego patrona lub patronki, swoje własne dzieci lub kogokolwiek, kogo ma pod swoją opieką, swoją żonę lub
synową, przyjmuje się każde poręczenie za ich stawiennictwo w sądzie".
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101. Tam, gdzie pretor mówi: "lub jego własne dzieci", rozumiemy, że chodzi o tych, którzy wywodzą się z płci
żeńskiej; i rozciągamy ten przywilej również na ojca, nie tylko wtedy, gdy jest on swoim własnym panem, ale
również wtedy, gdy jest pod czyjąkolwiek kontrolą; i to również stwierdził Pomponiusz. Syn może być dany jako
poręczenie przez ojca, nawet jeśli jest pod kontrolą kogoś innego. Przez "synową" należy rozumieć także wnuczkę,
i tak dalej, dla następnych pokoleń.
102. Gdy pretor mówi: "Każdy poręczyciel, niezależnie od tego, kto jest, zostanie przyjęty", odnosi się to jedynie
do jego zasobów finansowych, to znaczy, nawet jeśli nie jest zamożny.
103. Kiedy pretor rozpatruje powództwo przeciwko poręczycielowi, który obiecał, że strona stawi się w sądzie,
czyni to w odniesieniu do kwoty przedmiotowej nieruchomości. Musimy jednak zbadać, czy odnosi się to do
rzeczywistej wartości rzeczy, czy do określonej sumy. Lepsza jest opinia, że poręczyciel jest odpowiedzialny za
rzeczywistą wartość, chyba że został zobowiązany do określonej sumy.
104. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Niezależnie od tego, czy powództwo dotyczy podwójnego, potrójnego czy poczwórnego odszkodowania,
uważamy, że jeden i ten sam poręczyciel jest odpowiedzialny za całą kwotę, ponieważ rozumie się, że
nieruchomość jest tyle warta.
105. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
Jeśli strona, która złożyła poręczenie za swoje stawiennictwo w sądzie, umrze, pretor nie powinien nakazywać jej
wydania. Jeśli jednak przez nieuwagę nakazałby to uczynić, lub jeśli strona umarłaby po wydaniu nakazu, a przed
dniem wyznaczonym na stawienie się w sądzie, powództwo nie może zostać uwzględnione. Jeśli natomiast zmarł
po dniu wyznaczonym na stawiennictwo lub utracił prawo obywatelstwa, to zgodnie z prawem można wytoczyć
przeciwko niemu powództwo.
106. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Gdy ktoś staje się poręczycielem za stronę, która została już skazana, a następnie zmarła lub utraciła obywatelstwo
rzymskie, powództwo może być jednak słusznie wytoczone przeciwko poręczycielowi.
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107. Jeśli ktoś odmawia przyjęcia wystarczającego poręczenia za stawienie się w sądzie innej osoby, która, co jest
całkowicie oczywiste, jest wypłacalna; lub jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości w tym względzie, a
udowodniono, że jest ona wypłacalna, można wnieść przeciwko niemu powództwo o naprawienie szkody; w
rzeczy samej, nie jest to zwykłe zło, gdy do sądu zostaje postawiony człowiek, który może dostarczyć całkowicie
wypłacalnego poręczenia. Poręczyciel, który nie został przyjęty, może również wnieść pozew za wyrządzoną sobie
szkodę.
108. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
W przypadku wadliwej gwarancji lub zobowiązania, uważa się, że nie jest to żadna gwarancja.
109. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Jeśli wypłacalność poręczyciela nie zostanie zaprzeczona, należy powiedzieć, że ma on przywilej sprzeciwienia się
jurysdykcji sądu, a ponieważ powód może obawiać się, że skorzysta ze swojego prawa, musimy ustalić, jakie jest
prawo. Boski Pius (jak podaje Pomponiusz w swojej Księdze Listów, Marcellus w Trzeciej Księdze Digestów, a
Papinianus w Trzeciej Księdze Pytań), w reskrypcie do Korneliusza Prokulusa ustalił, że powód może słusznie
odrzucić takiego poręczyciela, ale jeśli nie może znaleźć innego, może go ostrzec, aby nie korzystał ze swojego
przywileju, jeśli pozew zostanie wniesiony.
110. Jeśli wymagane jest zabezpieczenie, a pozwany nie może go łatwo uzyskać w miejscu wniesienia pozwu,
może zostać wysłuchany, jeśli jest gotów udzielić zabezpieczenia w innym mieście tej samej prowincji. Jeżeli
jednak zabezpieczenie jest dobrowolne, nie może on skorzystać z innego miejsca; ponieważ ten, kto sam narzucił
sobie konieczność złożenia zabezpieczenia, nie zasługuje na takie względy.
111. W przypadku, gdy zabezpieczenie nie zostało udzielone, a mienie, dla którego jest ono wymagane, jest
osobiste, a strona podlega podejrzeniu; artykuł powinien zostać złożony w sądzie, jeśli sędzia to zatwierdzi, lub
zostanie złożone zabezpieczenie, lub proces zostanie zakończony.
112. Paulus, O Edykcie, Księga XIV.
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Zwyczajem jest, że strony uzgadniają dzień wymieniony w postanowieniu, a jeśli tego nie uczynią, Pedius uważa,
że w gestii strony zawierającej postanowienie leży wyznaczenie rozsądnego terminu, który określi sędzia.
113. Jeśli ktoś oferuje kobietę jako poręczenie, nie uważa się, że dał wystarczające poręczenie; nie można też
przyjąć żołnierza lub osoby niepełnoletniej poniżej dwudziestu pięciu lat, chyba że osoby te działają jako
poręczyciele dla siebie; tak jak na przykład, gdy działają jako własni agenci. Niektóre władze uważają, że w
przypadku, gdy mąż żąda ziemi dotal, żona może zostać poręczona na własny rachunek.
114. W przypadku, gdy osoba, która przed wydaniem wyroku zaoferowała się jako poręczyciel, że zostanie on
zapłacony, została uznana za niewolnika, powód ma prawo do zwolnienia i musi zostać wykonana nowa kaucja.
Takie same względy muszą być wykazane w stosunku do małoletniego poniżej dwudziestu pięciu lat i
prawdopodobnie w stosunku do kobiety, ze względu na jej niedoświadczenie.
115. Jeżeli poręczenie zapłaty wyroku stanie się spadkobiercą poręczyciela, a poręczyciel spadkobiercą
poręczyciela, należy ustanowić nową gwarancję.
116. Opiekunowie i kuratorzy, którzy są zobowiązani do zabezpieczenia majątku swoich podopiecznych, muszą
być odesłani do magistratu miasta, ponieważ zabezpieczenie jest konieczne. Ta sama zasada obowiązuje w
przypadku, gdy majątek, do którego ustanowiono użytkowanie, ma zostać przywrócony właścicielowi; a także w
przypadku zapisobiercy, który musi złożyć zabezpieczenie, że "w przypadku eksmisji z majątku, zwróci zapisy i
ewentualną nadwyżkę, którą otrzymał, zgodnie z prawem falcydyńskim". Spadkobierca ma również prawo do
wysłuchania w sprawie, w której jest kierowany do sędziego grodzkiego w celu udzielenia zabezpieczenia
zapisobiercom. Oczywiste jest, że spadkobierca, jeśli z własnej winy zapisobierca został już wprowadzony w
posiadanie i nie udzielił zabezpieczenia, wnosi o oddanie zapisu w posiadanie, oświadczając, że jest gotów
udzielić zabezpieczenia w mieście miejskim, nie otrzyma na to zgody. Inaczej jednak rzecz się ma, jeżeli
zapisobierca był już wcześniej wprowadzony w posiadanie bez zaniedbania lub oszustwa spadkobiercy.
117. Strona ma obowiązek przysięgać, że nie kieruje się złymi intencjami, gdy wzywa swego przeciwnika do
miasta miejskiego, w obawie, że może mieć zamiar dokuczyć mu, gdy w Rzymie będzie mógł złożyć
zabezpieczenie. Niektóre osoby są jednak zwolnione od składania tej przysięgi, jak na przykład rodzice i patroni.
Ten jednak, kto zostanie postawiony przed magistratem miejskim, musi przysiąc: "że nie może udzielić
zabezpieczenia w Rzymie, a może to uczynić w miejscu, do którego prosi o wysłanie, i że nie czyni tego w celu
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dokuczenia swemu przeciwnikowi". Nie można go zmusić do przysięgi, "że nie jest w stanie udzielić
zabezpieczenia gdzie indziej niż w tym miejscu", ponieważ jeśli nie może uzyskać zabezpieczenia w Rzymie, a
może to uczynić w kilku innych miejscach, będzie zmuszony do krzywoprzysięstwa.
118. Zezwolenie to można uzyskać, gdy wydaje się, że istnieje słuszna przyczyna, ale jak należy postąpić, gdy
strona wcześniej odmówiła udzielenia zabezpieczenia w mieście miejskim? W tym przypadku nie powinien on
uzyskać pozwolenia, ponieważ to z własnej winy nie udzielił zabezpieczenia w miejscu, do którego teraz chce się
udać.
119. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
W przypadku, gdy arbiter jest wyznaczony do zbadania poręczeń, a jego orzeczenie wydaje się niesprawiedliwe
dla którejkolwiek ze stron, można się od niego odwołać, tak jak od decyzji sędziego.
120. Paulus, O Edykcie, Księga LXXV.
Jeżeli poręczenia zostaną uznane przez arbitra za wystarczające, należy je uznać za wypłacalne, ponieważ w
przeciwnym razie można by wnieść skargę do właściwego sędziego.
121. Jeśli strona, z jakiegokolwiek powodu, odrzuca poręczenia zatwierdzone przez arbitra lub przyjmuje inne,
które zostały odrzucone, tym bardziej powinna być zadowolona z tych, które przyjęła z własnej woli. Jeśli w
międzyczasie poręczycieli dotknie jakieś wielkie nieszczęście lub zostaną oni zepchnięci do wielkiego ubóstwa, to
po wykazaniu odpowiedniej przyczyny należy udzielić innego zabezpieczenia.
122. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXV.
Julianus mówi: "Jeśli zanim polecę ci wytoczyć powództwo o odzyskanie ziemi, a masz zamiar to zrobić,
weźmiesz wystarczające zabezpieczenie, a potem rozpoczniesz powództwo zgodnie z moim poleceniem,
poręczyciele będą odpowiedzialni".
123. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVII.
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Wszystkie autorytety zgadzają się co do tego, że w przypadku, gdy spadkobierca jest powołany pod warunkiem i
jest w posiadaniu spadku w czasie istnienia warunku, musi on dać zabezpieczenie zastępowanemu spadkobiercy na
wydanie spadku. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, podstawiony spadkobierca nabywający majątek może
domagać się tego samego, a jeśli go uzyska, można wytoczyć powództwo z tytułu zabezpieczenia. Sam pretor, w
uzasadnionych przypadkach, często ma w zwyczaju nakazywać zawarcie umowy, zanim warunek zostanie
spełniony i zanim nadejdzie dzień, w którym można wnieść pozew.
124. Paulus, O Edykcie, Księga LXXV.
W przypadku zastąpienia kilku stron, kaucja musi być złożona za każdą z nich.
125. Tenże, Opinie, Księga II.
Syn rodziny podejmuje się obrony swojego ojca podczas jego nieobecności; pytam, czy powinien złożyć
zabezpieczenie na poczet zapłaty wyroku? Paulus odpowiada, że każdy, kto występuje w obronie nieobecnego,
nawet jeśli jest jego synem lub ojcem, musi złożyć zabezpieczenie na rzecz strony, która tego żąda, zgodnie z
warunkami edyktu.
126. Macer, O apelacji, Księga I.
Należy pamiętać, że posiadacze nieruchomości nie są zmuszeni do udzielenia zabezpieczenia.
127. Przez takiego posiadacza należy rozumieć tego, kto posiada ziemię albo na wsi, albo w mieście, w całości lub
w części. Za posesora uważa się również tego, kto posiada ziemię pod warunkiem płacenia czynszu państwu, czyli
posiadłość emfiteutyczną; za posesora uważa się również tego, kto posiada samą własność. Ulpianus jednak
stwierdził, że ten, kto ma tylko użytkowanie, nie jest posiadaczem.
128. Wierzyciel, który przyjął zastaw, nie jest posiadaczem, nawet jeśli może być w posiadaniu rzeczy, czy została
mu ona wydana, czy też znajduje się w posiadaniu dłużnika zgodnie z wolą wierzyciela.
129. W przypadku, gdy nieruchomość została przekazana w posagu, zarówno żona, jak i mąż są rozumiani jako
posiadacze ze względu na ich posiadanie tej nieruchomości.
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130. Inaczej sprawa wygląda w przypadku strony, której przysługuje prawo do osobistego wytoczenia powództwa
o odzyskanie gruntu.
131. Opiekunowie, bez względu na to, czy są w posiadaniu swoich podopiecznych, czy też sami są w posiadaniu,
są uważani za posiadaczy; ta sama zasada ma zastosowanie, gdy tylko jeden z kilku opiekunów jest w posiadaniu.
132. Jeżeli wytoczycie mi proces o ziemię, w której posiadaniu jestem, a wyrok zostanie wydany na waszą
korzyść, a ja się od niego odwołam, to czy nadal będę uważany za posiadacza tej ziemi? Można właściwie
powiedzieć, że jestem posiadaczem tej ziemi, ponieważ nadal ją posiadam; nie ma też znaczenia, że później mogę
być pozbawiony mojego posiadania.
133. Aby ustalić, czy strona jest, czy nie jest posiadaczem, należy wziąć pod uwagę czas, w którym obligacja była
wymagana; ponieważ tak jak strona nie jest gorsza, która sprzedała swoje posiadanie po wydaniu obligacji, tak ten,
kto bierze w posiadanie po wykonaniu obligacji, nie uzyskuje żadnej korzyści.
134. Paulus, O Edykcie, Księga VI.
Ten, kto pod przysięgą obiecał stawić się w sądzie, nie jest uznawany za krzywoprzysięzcę, jeśli nie uczyni tego z
jakiegoś ważnego powodu.

Tyt. 9. W jaki sposób musi być zapewnione bezpieczeństwo w akcji noxal
135. Ulpianus, O Edykcie, Księga VII.
Jeśli ktoś obiecał, że niewolnik, na którego rachunek wniesiono sprawę o zabójstwo, zostanie przedstawiony w
sądzie, pretor mówi, że "musi go przedstawić w takim samym stanie, w jakim był w chwili wszczęcia
postępowania sądowego".
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136. Zastanówmy się, co oznaczają słowa "w tym samym stanie". Uważam, że w tym samym stanie jest ten, kto
nie czyni niczego, co mogłoby zaszkodzić stronie wnoszącej pozew. Labeo stwierdza, że gdyby niewolnik przestał
należeć do strony, która złożyła obietnicę, lub gdyby prawo do wniesienia pozwu zostało utracone, nie byłaby ona
w tym samym stanie; tak samo, jak wtedy, gdy strona była w tak samo dobrym stanie, jak jej przeciwnik, jeśli
chodzi o spór sądowy; jednym słowem, z powodu zmiany miejsca lub strony. Dlatego też, gdy niewolnik zostaje
sprzedany komuś, kto nie może być pozwany w tym samym sądzie, co strona składająca obietnicę, lub zostaje
wydany komuś, kto jest potężniejszy, uważa się, że nie może być przedstawiony w sądzie w tym samym stanie.
Jeśli jednak niewolnik zostaje wydany w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę, Ofilius uważa, że nie
może być przedstawiony w tym samym stanie, gdyż przez jego wydanie w tym celu, jego zdaniem, wszelkie
powództwa o zniesławienie wytoczone przez innych zostają przedawnione.
137. Paulus, O Edykcie, Księga VI.
My jednak przyjmujemy inną zasadę; kiedy bowiem niewolnik zostaje oddany w ramach zadośćuczynienia, prawo
do powództwa nie wygasa z powodu żadnej z wcześniej podanych przyczyn; powództwo bowiem zawsze
następuje po niewolniku, tak jakby on sam stawił się w pierwszej kolejności.
138. Gdy niewolnik, z powodu którego ktoś może wytoczyć powództwo, jest nieobecny, a jego pan nie zaprzecza,
że jest pod jego kontrolą, Winiecjusz twierdzi, że można go zmusić, aby obiecał, że go przedstawi w sądzie lub
będzie go bronił, a jeśli nie chce tego uczynić, musi dać gwarancję, że przedstawi go tak szybko, jak to możliwe;
Jeśli jednak fałszywie zaprzeczy, że niewolnik jest pod jego władzą, będzie zmuszony do obrony bez wydania
niewolnika; Julianus stwierdził to także wtedy, gdy pan wymyślił oszustwo, aby niewolnik nie był pod jego
władzą. Jeśli niewolnik jest obecny, a pan jest nieobecny i nie ma nikogo, kto mógłby go bronić, powinien zostać
usunięty na polecenie pretora, ale jeśli zostanie wykazana odpowiednia przyczyna, jego obrona może być potem
przyznana panu, jak twierdzą Pomponiusz i Winicjusz; pan nie będzie też poszkodowany przez jego nieobecność.
Dlatego też prawo do wniesienia pozwu, które powód utracił, ponieważ w momencie zabrania niewolnika stał się
on jego własnością, może zostać mu przywrócone.
139. Ulpianus, O Edykcie, Księga VII.
Jeśli przeciwko osobie, która ma tylko prawo użytkowania niewolnika, wniesiony zostanie pozew o zniesławienie,
a osoba ta odmówi obrony, pretor odmówi jej prawa do wniesienia pozwu o odzyskanie prawa użytkowania.
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140. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Gdy ktoś wnosi pozew o zniesławienie przeciwko jednemu z dwóch właścicieli niewolnika, powstaje pytanie, czy
jest on zobowiązany do złożenia zabezpieczenia w odniesieniu do udziału współwłaściciela? Sabinus powiada, że
nie jest do tego zobowiązany, ponieważ broni swojego niewolnika, tak jakby był on w całości jego własnością; jest
on bowiem zobowiązany do obrony całego udziału i nie będzie wysłuchany, jeśli gotów jest bronić tylko swojego
udziału.
141. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XLVII.
Jeśli strona obiecała przedstawić niewolnika w sądzie w tym samym stanie, a on jest przedstawiany po uwolnieniu;
jeśli chodzi o przestępstwo śmiertelne lub takie, które wiąże się z wyrządzeniem krzywdy, nie jest on właściwie
przedstawiany; ponieważ jeden rodzaj kary jest wymierzany niewolnikom przez baty w przypadku wyrządzenia
krzywdy, a inny jest wymierzany wolnemu człowiekowi, na przykład grzywna pieniężna. Tak dalece jednak, jak to
dotyczy innych szkodliwych działań, jest on uważany za znajdującego się w lepszym stanie.
142. Paulus, O Sabinusie, Księga XI.
Jeśli jednak obiecano, że niewolnik stanie się wolny, uważa się, że jest on w tym samym stanie, nawet jeśli może
być wolny, gdy się pojawi; ponieważ osiągnięcie wolności było milcząco rozumiane.

Tyt. 10. Dotyczące tego, kto uniemożliwia osobie stawienie się w sądzie
143. Ulpianus, O Edykcie, Księga VII.
Pretor uznał za najsprawiedliwsze karanie za złośliwość tego, kto uniemożliwia stawienie się przed sądem innemu.

108

144. Za winnego złośliwości uważa się nie tylko tego, kto zatrzymuje stronę własnymi rękami lub za
pośrednictwem osób mu służących, ale także tego, kto żąda od innych, aby ją zatrzymali lub uprowadzili w celu
uniemożliwienia jej stawienia się w sądzie, niezależnie od tego, czy wiedzieli oni lub nie wiedzieli, co zamierzali
zrobić.
145. Jeśli ktoś przekazuje złe wieści innemu w drodze do sądu, przez co uniemożliwia mu stawienie się, uważamy
to za złośliwość i jest on odpowiedzialny na mocy Edyktu; chociaż niektóre władze są zdania, że strona, która była
tak łatwowierna, winna jest tylko sobie.
146. Jeśli pozwany nie może się stawić z powodu złej woli powoda, nie będzie miał prawa do powództwa
przeciwko temu ostatniemu na mocy tego edyktu, ponieważ musi zadowolić się wyjątkiem w przypadku, gdyby
został pozwany za karę kaucji, ponieważ nie stawił się w sądzie, ale sprawa jest inna, jeśli został powstrzymany
przez innego, bo wtedy może wnieść powództwo przeciwko niemu.
147. Jeżeli kilka osób dopuściło się oszustwa, wszystkie ponoszą odpowiedzialność; jeżeli jednak jedna z nich
zapłaci karę, pozostałe są zwolnione z odpowiedzialności, ponieważ powód nie ma już w tym interesu.
148. Wszystkie autorytety są zdania, że w tego rodzaju przypadku, gdy chodzi o niewolnika, należy wnieść
powództwo o zniesławienie.
149. Prawo do wniesienia powództwa przechodzi na spadkobiercę, ale nie na okres dłuższy niż rok; uważam, że
powództwo przeciwko spadkobiercy przysługuje jedynie w zakresie uniemożliwienia mu czerpania korzyści z
oszustwa zmarłego.
150. Paulus, O Edykcie, Księga VI.
Jeżeli niewolnik powoda, za wiedzą swego pana, popełnia oszustwo, aby przeszkodzić mi w stawieniu się w
sądzie, a jego pan nie przeszkodził mu, gdy mógł to zrobić, Ofilius powiada, że należy zrobić wyjątek przeciwko
jego panu, aby nie odniósł on korzyści z oszustwa niewolnika. Jeżeli jednak niewolnik popełnił czyn bez zgody
swego pana, to Sabinus twierdzi, że powództwo jest bezskuteczne, a czyn niewolnika nie powinien szkodzić jego
panu, chyba że w takim stopniu, że go straci, podczas gdy sam nie popełnił żadnego zła.
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151. Julianus, Digest, Księga II.
Na mocy tego Edyktu można wnieść powództwo przeciwko stronie, która poprzez oszustwo uniemożliwiła
komukolwiek stawienie się w sądzie, o sumę równą interesowi, jaki powód miał w stawieniu się. W pozwie tego
rodzaju ustala się, czy powód cokolwiek stracił z tego powodu; na przykład, czy pozwany uzyskał własność
przedmiotowej nieruchomości z upływem czasu, czy też został zwolniony z odpowiedzialności procesowej.
152. Oczywiste jest, że jeśli strona, która działała złośliwie, aby uniemożliwić drugiemu stawienie się w sądzie,
nie jest wypłacalna, sprawiedliwe będzie przyznanie powództwa restytucyjnego przeciwko pozwanemu, aby nie
mógł on odnieść korzyści, a powód nie poniósł straty z powodu oszustwa innej osoby.
153. Jeżeli postanowienie zostało uniemożliwione stawiennictwu w sądzie przez oszustwo Titiusa, a
przyrzekającemu przez oszustwo Maeviusa, to każdy z nich ma prawo do powództwa in factum przeciwko stronie,
przez której oszustwo został uniemożliwiony.
154. Jeżeli zarówno składający przyrzeczenie, jak i przyrzekający nie mogli stawić się w sądzie z powodu
oszustwa drugiego, pretor nie pomoże żadnemu z nich, ponieważ oszustwo popełnione przez każdego z nich jest
wzajemnie kompensowane.
155. Jeśli umówię się z poręczycielem na pięćdziesiąt aurei na wypadek, gdyby pozwany nie stawił się w sądzie, a
ja pozwę go o sto aurei, i z powodu niewłaściwego działania Semproniusza pozwany nie stawi się w sądzie, mogę
odzyskać sto aurei od Semproniusza, ponieważ ta kwota wydaje się być moim interesem w tej sprawie; ponieważ
gdyby strona się stawiła, miałbym przeciwko niej pozew o sto aurei, lub przeciwko jej spadkobiercy o tę samą
kwotę, chociaż poręczyciel zobowiązał się wobec mnie do mniejszej sumy.

Tyt. 11. Jeżeli strona, która wniosła kaucję, nie stawia się w sądzie
156. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
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Pretor zarządza, że jeden dzień będzie przyznawany za każde dwadzieścia tysięcy kroków, oprócz tego, w którym
obligacja jest wykonywana, jak również tego, w którym strona jest zobowiązana do stawienia się w sądzie, bo
rzeczywiście, to wyliczenie, jako stosowane do podróży, jest uciążliwe dla żadnej ze stron sporu.
157. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIV.
Nie wymagamy, aby oskarżony stawił się w sądzie, jeśli sprawa, w związku z którą obiecał się stawić, została
rozstrzygnięta; ale musi to nastąpić przed dniem wyznaczonym na jego stawiennictwo. Jeśli jednak ugoda została
zawarta później, należy wnieść wyjątek na podstawie oszustwa; bo kto by się przejmował obietnicą kary po
zakończeniu sprawy? Każdy bowiem mógłby sądzić, że wyjątek na tej podstawie, że sprawa została załatwiona,
byłby ważny, ponieważ umowa obejmowała również karę; chyba że strony specjalnie uzgodniły inaczej.
158. Jeżeli ktokolwiek, z powodu zatrudnienia w gminie i bez własnej winy, nie mógł stawić się w sądzie zgodnie
ze swoją obietnicą, to jest całkowicie sprawiedliwe, że należy mu przyznać wyjątek.
159. Podobnie strona, która została wezwana na świadka w innym postępowaniu, a nie mogła stawić się w sądzie,
również ma prawo do ulgi.
160. Jeśli ktoś obiecał stawić się w sądzie, a nie jest w stanie tego uczynić, gdyż przeszkodziła mu choroba, burza
lub siła nurtu rzeki, to nie niezasłużenie może skorzystać z wyjątku; bo skoro jego obecność jest wymagana przez
taką obietnicę, to jakże może stawić się ten, komu przeszkodziła choroba? Dlatego Prawo Dwunastu Tablic
nakazuje, aby: "Jeśli sędzia lub któraś ze stron procesowych nie może być obecna z powodu ciężkiej choroby,
dzień rozprawy należy odroczyć".
161. Jeśli kobieta nie pojawia się w szpitalu nie z powodu choroby, lecz z powodu ciąży, Labeo oświadcza, że ma
prawo do wyjątku. Jeśli jednak po porodzie pozostaje w łóżku, należy udowodnić, że przeszkodziła jej w tym
choroba.
162. Ta sama zasada obowiązuje, gdy ktoś jest atakowany przez szaleństwo, bo kto jest powstrzymywany przez
szaleństwo, jest powstrzymywany przez chorobę.
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163. Kiedy stwierdziłem, że strona ma prawo do zwolnienia z kosztów, jeśli nie stawi się, ponieważ przeszkodziła
jej burza lub siła prądu rzeki, przez słowo "burza" należy rozumieć burzę na lądzie lub morzu. Powinniśmy
rozumieć burzę jako taką, która utrudnia podróż lądem lub żeglugę.
164. Siła prądu rzeki może być również rozumiana jako mająca miejsce bez burzy; rozumiemy, że ma ona taki
charakter, że jej zasięg stanowi przeszkodę, albo dlatego, że most został zniszczony, albo nie ma łodzi.
165. Jeżeli jednak ktoś, gdyby wyruszył w swoją podróż wcześniej lub popłynął w bardziej odpowiednim czasie,
mógłby uniknąć burzy lub wysokiej wody w rzece, co stanowiłoby granicę dla jego postępu, to czyż nie należy mu
się żadna korzyść z tytułu wyjątku? To, zaiste, powinno być rozstrzygnięte po właściwym zbadaniu, albowiem
reguła nie powinna być tak rygorystycznie egzekwowana, aby można było go zapytać: "Dlaczego nie zaczął na
długo przed dniem wymienionym w obietnicy?". Nie powinno się też, z drugiej strony, pozwalać mu na
powoływanie się na burzę lub wysoką wodę w rzece jako przyczynę jego niestawienia się, gdy było to jego własną
winą. Przypuśćmy na przykład, że pewien człowiek był w Rzymie w czasie, gdy złożył obietnicę stawienia się, a
następnie udał się do prowincjonalnego miasta nie z nagłej konieczności, lecz dla własnej przyjemności; czyż nie
jest on niegodny skorzystania z tego wyjątku? Albo, przypuśćmy, że burza pojawiła się, gdy był na morzu, ale
mógł przybyć lądem, albo ominąć rzekę, obchodząc ją dookoła; można słusznie powiedzieć, że nie zawsze byłby
uprawniony do skorzystania z wyjątku, chyba że surowość kraju nie pozwalała mu na podróż lądem, ani na
obejście rzeki. Jeżeli jednak rzeka wylała się z brzegów tak, że przykryła całe miejsce, w którym miał się stawić,
albo też jakieś przypadkowe nieszczęście ogarnęło to miejsce, lub uczyniło je niebezpiecznym dla niego; w takich
okolicznościach wyjątek powinien być mu przyznany zgodnie ze wszystkim, co jest właściwe i sprawiedliwe.
166. W podobny sposób wyjątek jest przyznany temu, kto, gdy zamierzał stawić się w sądzie, został zatrzymany
przez sędziego bez własnej winy; jeśli bowiem sam próbował to uczynić lub dał ku temu powód, nie jest
uprawniony do skorzystania z wyjątku, ponieważ tylko jego własne oszukańcze postępowanie mogłoby mu
zaszkodzić, a nie byłby poszkodowany przez działanie innych, którzy złośliwie spowodowali jego zatrzymanie.
Jeżeli jednak zatrzymała go osoba prywatna, to w żadnym wypadku nie jest on uprawniony do skorzystania z tego
wyjątku.
167. Paulus, O Edykcie, Księga LXIX.
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Powództwo o kwotę równą jego udziałowi w sprawie będzie przysługiwało przeciwko stronie, która go
zatrzymała.
168. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIV.
Jeżeli ktoś, kto obiecał się stawić, nie może tego uczynić, ponieważ został skazany za przestępstwo zagrożone karą
śmierci, jest bardzo właściwie usprawiedliwiony. Skazanie na karę śmierci rozumiemy jako skazanie na śmierć lub
wygnanie. Można by zapytać, jaką wartość ma ten wyjątek dla osoby, która została skazana? Na to można
odpowiedzieć, że jest on konieczny dla jego poręczycieli, a jeżeli on jest wysłany na wygnanie bez utraty prawa
obywatelstwa, to wyjątek ten przyniesie korzyść każdemu, kto jest odpowiedzialny za jego obronę.
169. Należy pamiętać, że jeśli ten, kto nie stawia się, ponieważ został oskarżony o popełnienie zbrodni przeciwko
ludzkości, znajdował się w takiej sytuacji, że nie mógł skorzystać z wyjątku, ponieważ jest on przyznawany tylko
temu, kto został skazany; oczywiste jest, że jeśli nie stawiłby się z tego powodu, że uniemożliwiał mu to pobyt w
więzieniu lub w areszcie wojskowym, byłby w takiej sytuacji, że mógłby skorzystać z wyjątku.
170. Ponadto, jeśli dana osoba nie stawi się z tego powodu, że przeszkodził jej pogrzeb w rodzinie, należy
przyznać jej wyjątek.
171. Ponownie, jeśli ktoś jest trzymany w niewoli przez wrogów, i z tego powodu nie pojawił się w sądzie, jest on
uprawniony do korzystania z wyjątku.
172. Powstało pytanie, czy można zawrzeć umowę, że nie będzie się powoływać na żaden wyjątek, gdy strona
złamie obietnicę złożoną w celu stawienia się w sądzie? Atilicinus jest zdania, że tego rodzaju umowa jest
nieważna. Ja jednak uważam, że taka umowa jest ważna, jeśli przyczyny wyjątku zostały wyraźnie określone, a
strona składająca obietnicę dobrowolnie się ich wyrzekła.
173. W podobny sposób powstaje pytanie, czy można przyznać wyjątek poręczycielom strony, która udzieliła
zabezpieczenia, aby stawić się w sądzie, podczas gdy nie była do tego zobowiązana? Jestem zdania, że chodzi o to,
czy zabezpieczenie zostało udzielone przez pomyłkę, czy przez umowę; jeśli bowiem nastąpiło to przez pomyłkę,
to należy przyznać poręczycielom wyjątek; jeśli jednak nastąpiło to przez umowę, to w żadnym wypadku nie mają
do tego prawa. Julianus stwierdził, że jeśli ktoś zobowiązał się do zapłaty większej sumy niż ustalono, a uczynił to
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z niewiedzy, ma prawo do wyjątku, ale jeśli zobowiązał się do takiej sumy na podstawie umowy, Julianus mówi,
że wyjątek jest przedawniony przez złożenie replicatio, na podstawie zawartej umowy.
174. Paulus, O Edykcie, Księga LXIX.
Jeżeli jest dwóch wierzycieli jednakowo zainteresowanych i dłużnik obiecuje jednemu z nich pod groźbą kary
stawienie się w sądzie, a drugi mu to uniemożliwia, nie można zastosować wyjątku przeciwko drugiemu, jeżeli są
oni wspólnikami, aby oszustwo jednego z nich nie przyniosło korzyści drugiemu ze względu na wspólnictwo.
175. W podobny sposób, gdy jest dwóch dłużników wspólnie odpowiedzialnych, a jeden z nich, łamiąc swoją
obietnicę, nie pojawia się w sądzie, a powód następnie żąda spornej nieruchomości od jednego z nich, a kary za
niestawiennictwo od drugiego, pozew w celu odzyskania kary będzie wykluczony przez wyjątek.
176. Również w przypadku, gdy ojciec złożył obietnicę stawienia się w sądzie w związku z umową zawartą przez
syna, a następnie powód wszczął postępowanie przeciwko synowi, postępowanie to ulega przedawnieniu na
zasadzie wyjątku, jeżeli powód pozwał ojca w związku z jego obietnicą. Z drugiej strony, ta sama zasada ma
zastosowanie, jeżeli syn obiecał się stawić, a powód wnosi pozew przeciwko ojcu o peculium.
177. Gajusz, O prawie dwunastu tablic, Księga I.
Jeżeli ten, kto udzielił poręczenia, nie stawia się, ponieważ jest nieobecny w związku z działalnością publiczną,
niesprawiedliwe jest wymaganie od poręczyciela, aby stawił się w imieniu drugiego, gdy ten nie ma takiej
możliwości.
178. Paulus, O Edykcie, Księga LXIX.
Gdy ktoś obiecuje, że niewolnik lub inna osoba, która jest pod kontrolą kogoś innego, stawi się w sądzie, ma
prawo do takich samych wyjątków, jakie miałby, gdyby zobowiązał się wobec wolnego człowieka lub głowy
rodziny; z wyjątkiem sytuacji, gdy niewolnik jest rzekomo nieobecny w interesach publicznych, gdyż niewolnik
nie może być nieobecny w interesach publicznych. Pomijając ten wyjątek, wszystkie pozostałe, jako ogólnie
obowiązujące, mogą być wykorzystane zarówno w przypadku wolnych ludzi, jak i niewolników.
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179. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXIX.
Jeśli w cztery, pięć lub więcej dni po tym, jak strona obiecała stawić się w sądzie, daje powodowi okazję do
postępowania przeciwko niemu, a ten nie jest pokrzywdzony przez opóźnienie, można stwierdzić, że w
konsekwencji tego, może bronić się za pomocą wyjątku.
180. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVII.
Gdy niewolnik obiecuje, że stawi się w sądzie, jego zgoda nie ma mocy, ani w stosunku do niego samego, ani do
jego poręczycieli.
181. Jeżeli ktoś obiecał w jednym postanowieniu stawić się w sądzie w imieniu kilku niewolników, Labeo mówi,
że można ściągnąć całą karę, chociaż nie stawił się tylko jeden niewolnik, ponieważ faktem jest, że wszyscy nie
byli obecni. Jeśli jednak część kary zostanie zapłacona za tego jednego, może on skorzystać z wyjątku z powodu
oszustwa, jeśli pozew zostanie wniesiony na podstawie tego postanowienia.
182. Paulus, O Plaucjuszu, Księga I.
Jeśli obiecuję, że w sądzie pojawi się strona, która rzekomo stała się wolna z powodu upływu czasu, na przykład
dlatego, że nie była już odpowiedzialna za bycie pozwaną, to będę miał przeciwko sobie powództwo o jej
przedstawienie lub obronę, aby prawda mogła zostać ustalona.
183. W przypadku, gdy została złożona obietnica, że człowiek się stawi, a on traci życie z powodu zdrady
poręczyciela przed dniem wyznaczonym na jego stawienie się, możemy z pewnością skorzystać z zasady: "Nie
można wnieść powództwa o karę przed upływem czasu, z tego powodu, że całe postanowienie odnosi się do
określonego dnia".
184. Człowiek, który zamierzał wytoczyć powództwo o naprawienie szkody, zastrzegł przed przystąpieniem do
sprawy, że jeżeli jego przeciwnik stawi się w sądzie i gdy upłynie termin spełnienia przyrzeczenia, on umrze, to
uważa się, że z powodu tego zastrzeżenia nie istnieje żadne roszczenie wobec spadkobiercy; z tego powodu, że
tego rodzaju klauzule są zawierane tylko w związku z powództwem głównym; i chociaż z reguły klauzula zawarta
w celu stawienia się w sądzie przechodzi na spadkobiercę, to jednak w tym przypadku tak nie jest; ponieważ
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gdyby zmarły chciał wnieść pozew na podstawie klauzuli po zaniechaniu szkody, nie mógłby tego zrobić. Ta sama
zasada będzie obowiązywać, jeśli osoba, przeciwko której chcę wytoczyć powództwo z tytułu szkody, zmarła po
upływie czasu określonego w umowie, gdyż nie mam prawa wytoczyć powództwa z tytułu umowy przeciwko
spadkobiercy; tak też uważał Julianus. Stąd też, gdy udzielono poręczenia, nie można wytoczyć przeciwko nim
powództwa po śmierci zleceniodawcy. Pomponiusz jest tego samego zdania w przypadku, gdy strona nie umarła
po jakimś czasie, ponieważ, gdyby pojawiła się w sądzie, jej przeciwnik mógłby z nią współuczestniczyć.
185. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XLVII.
Jeżeli ktoś obiecuje, że strona stawi się w sądzie, powinien dopilnować, aby uczyniła to w takim samym stanie
prawnym. Stawić się w tym samym stanie oznacza, że ma to zrobić w taki sposób, że powód nie będzie gorszy w
prowadzeniu sprawy, nawet jeśli może być mu trudniej uzyskać zaspokojenie jego roszczenia; i chociaż tak może
być, można powiedzieć, że strona jest nadal w tym samym stanie prawnym; lub nawet jeśli zaciągnął nowe
zobowiązania lub stracił pieniądze, nadal uważa się, że jest w tym samym stanie prawnym; dlatego też, gdy ktoś
pojawia się po uzyskaniu wyroku przeciwko niemu, nadal uważa się, że jest w tym samym stanie prawnym.
186. Paulus, O Sabinusie, Księga XI.
Ten jednak, kto nabył prawo do korzystania z jakiegoś nowego przywileju, nie jest uważany za znajdującego się w
tym samym stanie prawnym.
187. Należy uznać, że wszelkie szacunki dotyczące interesu powoda powinny być obliczane w odniesieniu do
czasu, w którym powinien był się stawić, a nie do czasu, w którym postępowanie zostało wszczęte; nawet jeśli
mógł on przestać mieć jakikolwiek interes w spornej kwestii.
188. Julianus, Digest, Księga LV.
Gdy niewolnik sam przyrzeka stawić się w sądzie, aby prowadzić sprawę, lub gdy jest to zastrzeżone przez kogoś
innego, zastrzeżenie jest bezskuteczne, a poręczyciele nie ponoszą odpowiedzialności, ponieważ niewolnik nie
może ani pozywać, ani być pozywany.
189. Neratius, Pergaminy, Księga II.
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Jeżeli jeden człowiek, jako pełnomocnik drugiego, zastrzega, że będzie tylko wydawał tego, kogo zgodził się
wydać, bez podania kary, a ten nie powinien się stawić, to tego rodzaju zastrzeżenie nie może mieć żadnej wagi,
ponieważ pełnomocnik, tak dalece jak dotyczy to jego samego, nie ma żadnego interesu w jego stawiennictwie.
Ponieważ jednak, składając zastrzeżenie, prowadzi on interesy innej osoby, można stwierdzić, że korzyść, którą
należy rozważyć w tej sprawie, nie przypada agentowi, lecz stronie, której interesy prowadził; tak więc, jeśli strona
ta nie stawi się, powinna być należna agentowi kwota równa interesowi dającego zlecenie w pozwie zgodnie z
warunkami zastrzeżenia. Tę samą zasadę można powiedzieć, że ma jeszcze silniejsze zastosowanie, gdy
pełnomocnik zastrzegł w następujących warunkach: "Jakiekolwiek odszkodowanie jest właściwe"; ponieważ
rozumiemy, że słowa te mają odniesienie nie do korzyści samego agenta, ale do korzyści dającego zlecenie w
powództwie.
190. Papinianus, Pytania, Księga II.
Jeżeli opiekun prawny obiecuje stawić się w sądzie i dotrzymać umowy, a w międzyczasie jego podopieczny staje
się pełnoletni, umiera lub odrzuca majątek, powództwo oparte na tym postanowieniu nie może zostać
uwzględnione; gdyby bowiem wytoczono powództwo o odzyskanie samego majątku i wydano wyrok przeciwko
opiekunowi prawnemu, a którakolwiek z powyższych rzeczy miałaby miejsce, ustalono, że nie można by
wytoczyć przeciwko niemu powództwa opartego na tym wyroku.

Tyt. 12. O świętach, opóźnieniach i różnych porach roku
191. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, Księga IV.
W jednym z przemówień Boskiego Marka jest powiedziane, że nikt nie może zmuszać drugiego do stawienia się
przed sądem w okresie żniw i zbiorów, ponieważ będąc zajętym pracą w rolnictwie, nie powinien być zmuszany
do stawienia się w sądzie.
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192. Jeśli jednak pretor, z powodu niewiedzy lub zaniedbania, nadal wzywa strony, a one dobrowolnie się stawią i
wyda wyrok w obecności stron, które przybyły tu z własnej woli, wyrok będzie ważny, nawet jeśli ten, kto je
wezwał, postąpił niewłaściwie; jeśli jednak wyda wyrok pod ich nieobecność, a one nadal pozostają poza domem,
należy uznać, że jego wyrok jest bezskuteczny; akt pretora nie może bowiem uchylić prawa. Wyrok staje się zatem
nieważny bez możliwości odwołania.
193. Istnieją jednak pewne przypadki, od których należy zrobić wyjątek, i w których możemy być zmuszeni do
stawienia się przed pretorem w czasie żniw i zbiorów, a mianowicie wtedy, gdy przedmiotowa własność zostanie
utracona przez upływ czasu; to znaczy, gdy zwłoka pozbawi stronę prawa do działania. I rzeczywiście, gdy sprawa
jest pilna, możemy być zmuszeni do stawienia się przed pretorem, ale można to uczynić tylko po to, aby sprawa
została połączona; i jest to tak stwierdzone w słowach wspomnianego wyżej Adresu, ponieważ po połączeniu
sprawy, jeśli któraś ze stron odmawia postępowania, Adres udziela jej zwłoki.
194. Tenże, O Edykcie, Księga V.
Boski Marek w tym samym przemówieniu wygłoszonym przed Senatem stwierdza, że istnieją inne przypadki, w
których można zwrócić się do pretora w dni wolne od pracy, na przykład w celu wyznaczenia opiekunów i
kuratorów, upomnienia osób co do ich obowiązków, wysłuchania usprawiedliwień, zapewnienia wsparcia,
udowodnienia wieku, zapewnienia posiadania nienarodzonym dzieciom, zabezpieczenia majątku na rzecz
zapisobierców lub beneficjentów trustów; lub w celu zabezpieczenia przed bezprawną szkodą; lub w celu
sporządzenia testamentów; lub aby ustanowić kuratora dla majątku osoby, która nie jest pewna, czy będzie miała
spadkobiercę; lub w celu wsparcia dzieci, rodziców lub patronów; lub w celu wejścia do majątku, który jest
podejrzany o niewypłacalność; lub w celu zbadania okrutnego urazu; lub w celu przyznania wolności przyznanej
na mocy trustu.
195. Tenże, O Edykcie, Księga II.
Zwyczajem jest również wymierzanie sprawiedliwości w okresie żniw i winobrania w sprawach, w których
majątek może zostać utracony z powodu upływu czasu lub śmierci, jak na przykład w sprawach o kradzież, zwykłe
uszkodzenie ciała, okrutne uszkodzenie ciała, w sprawach, w których mówi się, że strony są winne rabunku w
czasie pożaru, zniszczenia domu, rozbicia statku, zajęcia łodzi lub statku i w innych tego rodzaju sprawach. Ta
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sama zasada ma zastosowanie, gdy własność może zostać utracona z powodu upływu czasu lub gdy termin, w
którym można wnieść pozew, wkrótce upłynie.
196. Postępowanie dotyczące wolności może być zakończone w każdym czasie.
197. Sprawiedliwość może być również wymierzona w każdym czasie w przypadku osoby, która pod pretekstem
prawa do prowadzenia targu akceptuje coś sprzecznego z dobrem publicznym.
198. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Gubernatorzy prowincji zwykle ustalają czas żniw i zbiorów zgodnie ze zwyczajami panującymi w okolicy.
199. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXII.
Sędziowie nie mają zwyczaju wymierzać sprawiedliwości, ani w ogóle sprawować swojej władzy w dniu
poprzedzającym Kalendy Styczniowe.
200. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVII.
Jeżeli wyrok został wydany w dniu świątecznym, prawo przewiduje, że nie będzie on ważny, chyba że za zgodą
stron; a jeżeli wyrok został wydany w inny sposób, wbrew tej zasadzie, nikt nie jest zobowiązany do zastosowania
się do niego ani do dokonania jakiejkolwiek płatności; ani też żaden urzędnik, do którego złożono wniosek w
takich okolicznościach, nie może zmusić strony do wykonania jego wyroku.
201. Tenże, O urzędzie konsula, Księga I.
W Orędziu do Boskiego Marka jest powiedziane, że zwłoka w przedstawieniu dokumentów nie może być
przyznana więcej niż jeden raz; ale dla dobra stron procesowych, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna,
można uzyskać zwłokę po raz drugi w tej samej lub innej prowincji, zgodnie z zasadami przestrzeganymi w
różnych miejscowościach, a zwłaszcza gdy pojawi się coś nieoczekiwanego. Należy ustalić, czy zmarły uzyskał
zwłokę w przedstawieniu dokumentów i czy należy ją przyznać również jego następcy, czy też, skoro raz ją
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przyznano, nie można jej przyznać po raz drugi? Lepsza opinia jest taka, że należy ją przyznać, jeżeli zostanie
wykazana właściwa przyczyna.
202. Paulus, O Sabinusie, Księga XIII.
Zgodnie z rzymskim zwyczajem, dzień zaczyna się o północy, a kończy w środku następnej nocy; dlatego też,
cokolwiek zostało uczynione w ciągu tych dwudziestu czterech godzin (to znaczy w ciągu dwóch połówek nocy i
dnia) jest uważane za uczynione w każdej godzinie światła dziennego.
203. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, Księga VII.
Boski Trajan w Reskrypcie do Minicjusza Natalusa stwierdził, że święta powodują jedynie zawieszenie
działalności sądowniczej, a te sprawy, które dotyczą dyscypliny wojskowej, mogą być załatwiane również w
święta. Dotyczy to również przesłuchań osób przebywających w więzieniu.
204. Paulus, Sentencje, Księga V.
W sprawach pieniężnych, zwłoka nie może być przyznana więcej niż raz w każdym przypadku, ale w sprawach
dotyczących kapitału trzy odroczenia mogą być przyznane pozwanemu i dwa oskarżycielowi; ale w obu
przypadkach należy wykazać właściwy powód.

Tyt. 13. Dotyczące przedstawienia sprawy
205. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Jeżeli ktoś chce wytoczyć powództwo, musi podać jego podstawę; jest bowiem rzeczą najsprawiedliwszą, aby
strona pozwana wiedziała, czy ma się poddać, czy też podjąć obronę, a jeżeli zdecyduje się na to drugie
rozwiązanie, aby została dostatecznie poinformowana, by móc prowadzić postępowanie poprzez ustalenie natury
powództwa, które jest przeciwko niej wytoczone.
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206. Przedstawienie sprawy oznacza również umożliwienie drugiej stronie zrobienia kopii tego samego lub tego,
co jest zawarte w skardze, poprzez przedstawienie mu jej lub podyktowanie. Labeo twierdzi, że również ten, kto
prowadzi swojego przeciwnika do rejestru pretora i pokazuje mu, co ma zamiar podyktować, lub przekazuje mu
formularz, którego zamierza użyć.
207. Zawiadomienia tego rodzaju powinny być sporządzane bez podawania daty lub konsula, aby nie doszło do
oszustwa i nie umieszczono w dokumencie wcześniejszej daty. Pretor jednak wyklucza datę i konsula, kiedy
dokument został napisany, ale nie ten, w którym płatność miała być dokonana; dzień płatności jest bowiem, jak
gdyby, główną częścią postanowienia. Rachunki jednak muszą być podane z datą i konsulem; ponieważ tam gdzie
pieniądze są płacone i otrzymywane, nie może to być inaczej jasne, jeśli dzień i konsul nie są podane.
208. Należy podać wszystkie kwestie, które ktoś zamierza podnieść przed sądem, ale strona nie jest zmuszona do
przedstawiania instrumentów, których nie spodziewa się użyć.
209. Nie uważa się za prawidłowe wypowiedzenie, kto nie zawarł w nim całego postanowienia.
210. Zwolnienie przyznaje się tym, którzy ze względu na wiek, niewiedzę, płeć lub z jakichkolwiek innych
ważnych powodów nie złożyli właściwych oświadczeń.
211. Paulus, O Edykcie, Księga III.
W przypadku pozwu o spadek pretor nie nakazuje przedstawienia warunków testamentu, prawdopodobnie dlatego,
że spadkobierca zazwyczaj posiada jego kopię.
212. Mauricianus, O karach, Księga II.
Senat zadecydował, że nikt, przeciwko komu Skarb Państwa wnosi pozew, nie może być zmuszony do okazywania
informatorowi innych dokumentów niż te, które dotyczą sprawy, w której ten ostatni zadeklarował się jako
informator.
213. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
121

Pretor mówi: "Ci, którzy prowadzą działalność bankierską, muszą oprócz dnia i konsula pokazać deponentowi
rachunek, którym jest zainteresowany."
214. Zasada tego edyktu jest całkowicie słuszna; ponieważ bankierzy prowadzą rachunki osób fizycznych, jest
rzeczą właściwą, aby wszelkie księgi lub dokumenty dotyczące transakcji biznesowych, w których jestem
zainteresowany, były mi pokazywane jako będące w pewnym stopniu moją własną własnością.
215. Syn rodziny jest objęty postanowieniami edyktu, tak że on również jest zmuszony do przedstawiania swoich
rachunków; powstaje więc pytanie, czy ojciec również jest do tego zmuszony? Labeo twierdzi, że nie, chyba że
jego syn prowadzi za jego wiedzą działalność bankiera, ale Sabinus słusznie oświadczył, że nie należy tego
uznawać, jeśli syn informuje ojca o swoich zyskach.
216. Gdy niewolnik prowadzi interes bankowy (bo może to robić), to jeśli rzeczywiście działa za zgodą swego
pana, ten ostatni może być zmuszony do przedstawienia jego rachunków, a powództwo będzie wytoczone
przeciwko niemu, tak jakby on sam prowadził ten interes; jeśli jednak niewolnik działa bez wiedzy swego pana,
wystarczy, że jego pan przysięgnie, że nie jest w posiadaniu jego rachunków. Jeżeli niewolnik prowadzi
działalność bankierską z własnych środków, pan odpowiada za to samo lub za zainwestowaną kwotę; jeżeli jednak
pan posiada księgi rachunkowe, a ich nie przedstawia, odpowiada za całą kwotę.
217. Nawet strona, która zaprzestała prowadzenia działalności bankowej, może zostać zmuszona do
przedstawienia swoich ksiąg i dokumentów.
218. Osoba jest zobowiązana do przedstawienia swoich ksiąg rachunkowych w miejscu, w którym prowadziła
działalność bankową, i zostało to dokładnie ustalone. Jeśli prowadzi on swoje księgi w jednej prowincji, a interesy
prowadzi w innej, jestem zdania, że można go zmusić do przedstawienia ich w miejscu, w którym prowadzi swoją
działalność; ponieważ to on był winien w pierwszej kolejności przeniesienia swoich ksiąg gdzie indziej. Jeżeli
prowadzi on swoje interesy w jednym miejscu, a jest zobowiązany do przedstawienia swoich ksiąg w innym, nie
jest on w żaden sposób do tego zobowiązany, chyba że życzy sobie Pan, aby dostarczył Panu ich kopie w
przypadku wszczęcia postępowania sądowego, oczywiście na Pański koszt.
219. Paulus, O Edykcie, Księga III.
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Należy dać mu czas na przedstawienie tych rachunków.
220. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Jeśli bankier prowadzi swoje księgi w swoim miejscu zamieszkania lub w swoim magazynie (jak wielu z nich),
musi albo zaprowadzić Cię do miejsca, gdzie się one znajdują, albo dać Ci kopię rachunków.
221. Następcy bankiera są również zobowiązani do przedstawienia ksiąg rachunkowych. Jeśli jest kilku
spadkobierców, a jeden z nich jest w posiadaniu rachunków, tylko on może być zmuszony do ich przedstawienia,
ale jeśli wszyscy są w ich posiadaniu, a jeden z nich je przedstawia, wszyscy mogą być do tego zmuszeni. Co
zatem należy uczynić, jeśli ten, kto je przedstawia, jest mało znany i ma prawo do niewielkiego wynagrodzenia,
tak że może powstać wątpliwość co do dobrej wiary ich przedstawienia? Dlatego, aby rachunki mogły być
porównane, inni powinni również przedstawić swoje; lub, rzeczywiście, podpisać te, które zostały przedstawione
przez jednego z nich. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy jest kilku bankierów, którzy zostali wezwani
do przedstawienia swoich rachunków; gdy jest kilku opiekunów, którzy wspólnie wykonują zaufanie, muszą oni
wszyscy przedstawić swoje rachunki lub podpisać te, które zostały przedstawione przez jednego z nich.
222. Ponadto od przeciwnika bankiera wymagana jest przysięga, "że nie żąda przedstawienia jego rachunków w
celu dokuczenia"; aby nie żądał przedstawienia rachunków, które są zbędne, lub których już jest w posiadaniu, w
celu dokuczenia bankierowi.
223. Labeo mówi, że rachunek to zestawienie wszystkich wzajemnych płatności, wpływów, kredytów i długów
stron, i że żaden rachunek nie może zaczynać się od zwykłej zapłaty długu. A jeśli strona otrzymała zastaw lub
depozyt, nie może być zobowiązana do ujawnienia tego faktu, ponieważ są one poza zakresem rachunku; bankier
musi jednak dostarczyć oświadczenie, jeśli została złożona obietnica zapłaty, ponieważ należy to do jego
działalności jako bankiera.
224. Na podstawie tego edyktu można wnieść powództwo o kwotę odsetek powoda.
225. Z tego wynika, że edykt odnosi się tylko do tego, co dotyczy samego zainteresowanego; ale uważa się, że
rachunek dotyczy mnie, jeśli tylko przechowujesz go pod moim kierownictwem; ale jeśli mój agent nakazuje, aby
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to zrobić, podczas gdy ja jestem nieobecny, musi to być przedstawione przeze mnie, na tej podstawie, że dotyczy
mnie? Lepsza opinia jest taka, że musi być przedstawiony. Nie mam wątpliwości, że mój agent musi przedstawić
rachunek, który prowadzi dla mnie, ponieważ dotyczy to jego osoby, a on musi dać gwarancję, że ratyfikuję go,
jeśli nie udzielono mu mandatu.
226. Gdy na początku strony, pod którą znajduje się relacja Titiusa, widnieje data, a potem pojawia się moja
własna bez daty i konsula, ta sama data i konsul muszą być podane również mnie, ponieważ dzień i konsul
wpisane na początku należą do całej relacji.
227. Wystawienie rachunku oznacza albo podyktowanie go, albo sporządzenie pisemnego oświadczenia, albo
przedstawienie księgi rachunkowej.
228. Pretor mówi: "Nakażę przedstawienie rachunków bankierowi lub komukolwiek, kto zażąda tego po raz drugi,
tylko wtedy, gdy zostanie wykazana odpowiednia przyczyna."
229. Zakazuje on przedstawiania ksiąg bankierowi z tego powodu, że on sam może uzyskać informacje z ksiąg i
dokumentów swojej działalności; i jest absurdem, że powinien on prosić, aby księgi zostały przedstawione na jego
korzyść, w przypadku, gdy sam jest zobowiązany do ich przedstawienia. To, czy księgi rachunkowe muszą być
przedstawione dla spadkobiercy bankiera, jest kwestią do rozważenia, ponieważ jeśli księgi i dokumenty bankiera
weszły w jego posiadanie, nie powinny być dla niego przedstawione; ale jeśli nie, może to być zrobione, jeśli
zostanie wykazana odpowiednia przyczyna, ponieważ w takich okolicznościach księgi rachunkowe muszą być
przedstawione dla samego bankiera, jeśli udowodni on, że księgi zostały utracone w wyniku rozbicia statku,
zniszczenia domu, pożaru lub innego podobnego wypadku; lub jeśli znajdują się w miejscu, które jest w dużej
odległości, na przykład za morzem.
230. Praetor nie wymaga przedstawienia ksiąg rachunkowych dla strony, która żąda tego po raz drugi, chyba że z
ważnych powodów.
231. Paulus, O Edykcie, Księga III.
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Na przykład, gdy wykaże, że rachunki podane na początku znajdują się w jakimś odległym miejscu, lub że nie są
kompletne, lub że zgubił je przez nieunikniony wypadek, a nie przez zaniedbanie, bo jeśli zgubił je przez tego
rodzaju wypadek, za który powinien być usprawiedliwiony, nakazuje się mu przedstawienie ich po raz drugi.
232. Termin ten: "Drugi raz", ma dwa znaczenia, jedno, w którym odnosi się do drugiego razu, który Grecy
nazywają deuteron, i drugie, które obejmuje również kolejne czasy, które Grecy nazywają palin; przez co rozumie
się "tak często, jak to konieczne"; może się bowiem zdarzyć, że strona straciła rachunek, który był jej dwa razy
podany, tak że termin "drugi raz" rozumie się jako "często".
233. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Jeżeli bankier jest zobowiązany do przedstawienia swoich rachunków, a pod wpływem złej woli tego nie czyni,
jest karany; ale odpowiada za niedbalstwo tylko wtedy, gdy jest ono bardzo podobne do złej woli. Winnym złej
woli w przedstawianiu swoich rachunków jest ten, kto czyni to z oszukańczym zamiarem lub przedstawia je w
sposób niekompletny.
234. Ten, kto staje się odpowiedzialny zgodnie z warunkami tego edyktu, jest zobowiązany do zapłacenia, tytułem
odszkodowania, sumy równej mojemu interesowi w przedstawieniu rachunków w czasie, gdy zostało to nakazane
przez pretora, a nie interesowi, jaki mam obecnie; a zatem, nawet jeśli mój interes całkowicie ustał, lub stał się
mniejszy lub większy, moje prawo do powództwa nie zostanie ani zwiększone, ani zmniejszone.
235. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Są osoby, które są zobowiązane do przedstawienia naszych ksiąg rachunkowych, choć nie są do tego zobowiązane
przez pretora na mocy niniejszego edyktu; na przykład, gdy agent prowadzi nasze interesy lub nasze księgi
rachunkowe, nie jest on zobowiązany do przedstawienia swoich ksiąg rachunkowych przez pretora, z obawy przed
powództwem in factum, ponieważ możemy je uzyskać w drodze powództwa mandatowego. Również w
przypadku, gdy wspólnik prowadził interesy spółki w sposób oszukańczy, pretor nie może wystąpić przeciwko
niemu na podstawie niniejszej klauzuli, ponieważ jest to powództwo w imieniu jego wspólnika; pretor nie może
również zmusić opiekuna do dostarczenia rachunków swojemu podopiecznemu, ponieważ zwyczajowo zmusza się
go do tego w drodze powództwa opiekuńczego.
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236. Nie ma znaczenia, czy następcy, ojciec lub pan bankiera prowadzą tę samą działalność; ponieważ zajmują
jego miejsce i są jego następcami prawnymi, są zobowiązani do wywiązywania się z jego zobowiązań. Osoba,
której bankier pozostawił swoje rachunki, nie wydaje się być włączona (ponieważ przez te słowa rozumie się jego
prawnego następcę) bardziej niż gdyby on, za życia, przedstawił mu je. Również sam spadkobierca nie ponosi
odpowiedzialności, jeśli nie był w ich posiadaniu i nie dopuścił się oszustwa. Gdyby jednak, zanim wyda je
zapisobiercy, został powiadomiony, aby tego nie czynił, będzie odpowiedzialny tak samo, jak gdyby działał w
złym zamiarze; będzie również odpowiedzialny tak długo, jak długo ich nie wyda. Jeżeli nie działa on w złej
wierze, zapisobierca może zostać zmuszony do przedstawienia ksiąg rachunkowych, jeżeli zostanie wykazana
wystarczająca przyczyna.
237. Nie jest też niesprawiedliwe, że pośrednicy w handlu pieniędzmi, jak mówi Pomponiusz, powinni być
zmuszeni do przedstawiania swoich rachunków, ponieważ pośrednicy tego rodzaju, jak również bankierzy,
prowadzą rachunki, otrzymują i wypłacają pieniądze w różnym czasie, co jest zasadniczo udowodnione przez ich
wpisy i księgi rachunkowe, a poleganie na ich dobrej wierze jest bardzo często umieszczane.
238. Ponadto pretor nakazuje przedstawienie rachunków tym, którzy tego zażądają i którzy przysięgną, że nie
wnoszą pozwu w celu dokuczenia.
239. Rachunki uznaje się za dotyczące nas nie tylko wtedy, gdy sami byliśmy stroną umowy lub gdy zastąpiliśmy
kogoś, kto zawarł umowę, ale również wtedy, gdy umowę zawarła osoba pozostająca pod naszą kontrolą.
240. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Kiedy bankier zostaje wezwany do przedstawienia swoich ksiąg rachunkowych, nie ma znaczenia, czy spór
powstał z nim, czy z inną stroną.
241. Powodem, dla którego pretor wymaga, aby tylko bankierzy przedstawiali swoje rachunki, a nie inni, którzy
prowadzą interesy innego rodzaju, jest to, że ich funkcje i zajęcia są natury publicznej, a ich głównym
obowiązkiem jest staranne prowadzenie rachunków swoich transakcji.
242. Rachunek uważa się za sporządzony, gdy jest to czynione od samego początku (ponieważ rachunek nie może
być zrozumiany, jeśli nie jest dokładnie zbadany). Nie oznacza to jednak, że cała księga rachunkowa, lub
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wszystkie pergaminy jakiejkolwiek osoby, mają być zbadane lub skopiowane, ale że tylko ta część rachunku, która
jest wymagana, aby dać stronie informacje, których pragnie, ma być zbadana i skopiowana.
243. Jeżeli powództwo jest wniesione o kwotę, która jest równa interesowi powoda w przedstawieniu rachunku, to
wynika z tego, że niezależnie od tego, czy nie otrzyma on tego, o co wniósł pozew, czy też zostanie skazany z tego
powodu, że nie posiadał rachunku, dzięki któremu mógłby podtrzymać swoją sprawę, może on odzyskać przez to
powództwo to, co stracił w ten sposób. Zastanówmy się, czy tak jest w istocie, bo jeśli on może udowodnić przed
sędzią, który ma rozstrzygnąć między nim a bankierem, że mógł zdobyć swoją sprawę w procesie, w którym został
pobity, to musi być w stanie to udowodnić; a jeśli tego nie zrobił, albo jeśli to udowodnił, a sędzia nie zwrócił
uwagi na ten fakt, to ma tylko prawo skarżyć siebie lub sędziego. Tak jednak nie jest, gdyż może się zdarzyć, że
obecnie uzyskał on rachunek od samego oskarżonego lub w inny sposób, albo będzie w stanie udowodnić za
pomocą innych dokumentów lub świadków, z których z tego czy innego powodu nie mógł skorzystać w czasie
procesu, że mógłby zyskać na swojej sprawie. W tych okolicznościach człowiek ma prawo do powództwa o
kradzież lub oszukańczą zmianę zobowiązania podjętego na jego korzyść, jak również do powództwa o bezprawną
szkodę, ponieważ, chociaż wcześniej nie mogliśmy czegoś udowodnić z powodu abstrakcji zobowiązania i
mogliśmy przegrać sprawę, to jednak teraz możemy to udowodnić za pomocą innych dokumentów lub świadków,
z których nie mogliśmy skorzystać w pierwszej kolejności.
244. Modestimis, Reguły, Księga III.
Ustalono, że kopie dokumentów mogą być sporządzane bez podpisu strony, która je wystawia.
245. Kallistratus, O Edykcie Monitory, Księga I.
Uważa się, że kobiety są wykluczone z prowadzenia działalności bankowej, gdyż jest to zawód należący do
mężczyzn.
246. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Powództwo to nie jest dozwolone po upływie roku, ani przeciwko spadkobiercy, chyba że z powodu jakiegoś
własnego działania; ale jest ono przyznawane spadkobiercy.
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Tyt. 14. Dotyczące umów
247. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Sprawiedliwość tego edyktu jest naturalna, bo cóż jest tak odpowiedniego dla dobrej wiary ludzkości, jak
przestrzeganie tego, co strony uzgodniły?
248. Termin pactum pochodzi od pactio, a słowo pax ma również to samo pochodzenie.
249. Umowa jest zgodą dwóch lub więcej osób na ten sam skutek.
250. Termin "conventio" jest terminem ogólnym i odnosi się do wszystkiego, na co zgadzają się osoby, które mają
ze sobą kontakty w celu zawarcia umowy lub rozstrzygnięcia sporu; ponieważ tak jak mówi się, że zbierają się
strony, które zgromadziły się z różnych miejsc w jedno, tak samo to samo słowo odnosi się do tych, którzy z
różnych uczuć umysłu zgadzają się na jedną rzecz; to znaczy, że dochodzą do jednego zdania. Termin "conventio"
jest tak ogólny, jak słusznie mówi Pedius, że nie ma umowy ani zobowiązania, które by go nie zawierały,
niezależnie od tego, czy jest ono zawarte przez dostarczenie rzeczy, czy ustnie; ponieważ nawet postanowienie,
które jest ustne, jest nieważne, jeśli nie ma zgody.
251. Większa liczba konwencji ma specyficzne dla siebie nazwy, takie jak na przykład sprzedaż, wynajem, zastaw,
klauzula.
252. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Labeo mówi, że umowa może być zawarta przez dostarczenie rzeczy, przez list lub przez posłańca. Może być
również zawarta między nieobecnymi, a także rozumie się, że umowa może być zawarta przez milczącą zgodę.

128

253. Jeśli więc przywrócę jego zobowiązanie wobec mojego dłużnika, uważa się, że zostało uzgodnione między
nami, że nie będę wnosił wobec niego żadnych roszczeń; i jest ustalone, że jeśli to zrobię, może on powołać się na
wyjątek oparty na umowie.
254. Modestinus, Reguły, Księga III.
Ale po przywróceniu dłużnikowi zastawu nie ma wątpliwości, że dług może być ściągnięty, jeśli pieniądze nie
zostały zapłacone, chyba że wyraźnie udowodniono, że było inaczej.
255. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Również ze względu na ważność milczących uzgodnień ustalono, że rzeczy osobiste wniesione do wynajętego
domu są uważane za zastawione na rzecz wynajmującego, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie stwierdzone.
256. Zgodnie z tą zasadą osoba, która jest niema, może zawrzeć umowę.
257. Innym dowodem na to jest postanowienie dotyczące posagu, ponieważ nikt nie ma prawa przed zawarciem
małżeństwa wnieść pozwu o posag, tak samo jak gdyby było to wyraźnie stwierdzone; a jeśli małżeństwo nie
dojdzie do skutku, postanowienie nie ma mocy prawnej, co jest również zgodne z opinią Julianusa.
258. Po zasięgnięciu opinii w sprawie, w której uzgodniono, że kapitał nie może być żądany tak długo, jak długo
płacone są odsetki, a klauzula została sporządzona bezwarunkowo, Julianus uznał, że warunek ten jest
dorozumiany przez klauzulę, tak jakby był w niej wyrażony.
259. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Istnieją trzy rodzaje konwencji, z których jedne odnoszą się do spraw publicznych, a inne do spraw prywatnych.
Te, które są prywatne, opierają się albo na aktach ustawodawczych, albo na prawie narodów.
260. Konwencja publiczna to taka, na mocy której zawierany jest pokój, gdy dwóch przywódców wojskowych
zgadza się na pewne rzeczy w tym celu.
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261. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Konwencja oparta na akcie prawnym to taka, która jest potwierdzona przez jakieś prawo; a zatem czasami
działanie wynika z umowy lub jest przez nią uchylone; co ma miejsce tak często, jak jest to poparte aktem
prawnym lub dekretem Senatu.
262. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Niektóre konwencje oparte na prawie narodów dają podstawę do działań, a inne dają podstawę do wyjątków.
263. Te, które dają podstawę do działań nie są znane przez ich własnych nazw, ale przechodzą pod specjalnym
oznaczeniem umów; jako zakup, sprzedaż, wynajem, partnerstwo, pożyczka, depozyt i inne podobne terminy.
264. Tam, gdzie sprawa nie jest objęta jakąś szczególną umową, wówczas, jak słusznie stwierdził Arystoteles
wobec Celsusa, istnieje zobowiązanie; na przykład: dałem ci coś, rozumiejąc, że dasz mi coś innego; albo dałem ci
coś, rozumiejąc, że wykonasz jakąś czynność, a to jest sunallagma, czyli umowa wzajemna, i z tego wynika
zobowiązanie cywilne. Dlatego jestem zdania, że Julianus został bardzo słusznie skrytykowany przez
Mauricianusa za swoją decyzję w następującym przypadku: "Dałem ci Stichusa ze zrozumieniem, że powinieneś
manumitować Pamphilusa; ty go manumitowałeś, ale Stichus został eksmitowany przez inną stronę". Julianus
utrzymuje, że powództwo in factum powinno być przyznane przez pretora; ale ten pierwszy mówi, że istnieje
powództwo cywilne o przedmiot niepewny, to znaczy taki, który jest w warunkach przepisanych, istnieje bowiem
umowa, którą Arystyp nazywa sunallagma, i z niej wywodzi się powództwo.
265. Jeżeli obiecuje się coś w celu zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, to z takiej umowy nie wynika żadne
zobowiązanie.
266. Jednak w przypadku, gdy nie ma podstaw do zawarcia umowy, ustalono, że nie może powstać żadne
zobowiązanie; dlatego zwykła umowa nie tworzy zobowiązania, ale tworzy wyjątek.
267. Niekiedy jednak stanowi podstawę powództwa, jak w przypadku powództwa w dobrej wierze; przywykliśmy
bowiem mówić, że zawierane umowy są włączone do powództwa w dobrej wierze; ale należy to rozumieć tylko w
tym sensie, że gdy umowy następują jako części umowy, są włączone, aby dać prawo do powództwa powodowi;
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ale jeśli są dodane później, nie są uważane za należące do umowy, ani nie dają prawa do powództwa; w
przeciwnym razie powództwo wynikałoby z umowy. Na przykład, jeśli po rozwodzie ustalono, że posag nie będzie
oddany po upływie czasu przewidzianego przez prawo, ale natychmiast, to nie będzie to ważne, w przeciwnym
razie istniałoby powództwo oparte na umowie. Marcellus stwierdza to samo: jeśli w trakcie postępowania
opiekuńczego zostanie uzgodnione, że wypłacane będą odsetki wyższe niż ustalone przez prawo, nie będzie to
miało żadnego skutku, w przeciwnym razie doszłoby do powództwa opartego na umowie, ponieważ uzgodnienia
zawarte w umowie stanowią jej istotę, to znaczy zostały dokonane w momencie zawierania umowy. Jestem
świadomy, że Papinianus powiedział, że jeśli po sprzedaży zawarto jakąkolwiek umowę, która nie była częścią
umowy, powództwo wynikające ze sprzedaży nie może być wniesione, ze względu na tę samą zasadę, a
mianowicie: "Nie można wytoczyć powództwa na podstawie zwykłej umowy", która może być również
stwierdzona w odniesieniu do wszystkich działań w dobrej wierze. Umowa będzie jednak skuteczna po stronie
pozwanej, ponieważ umowy, które są później wnoszone, zwykle stanowią podstawę do wyjątków.
268. Do tego stopnia późniejsze porozumienia są zawarte w tej samej umowie, że ustalono, iż w przypadku
zakupów i innych przypadków w dobrej wierze, w których nie zastosowano wyjątku, strona może odstąpić od
zakupu. Jeśli można to zrobić w całości, to dlaczego nie można zmienić części tej umowy przez porozumienie?
Tak stwierdził Pomponiusz w swojej Szóstej Księdze Edyktu. Skoro tak jest, umowa nadal będzie miała skutek dla
powoda, tak aby dać mu prawo do wniesienia powództwa, gdy nie podjęto żadnych dalszych kroków; i na tej
samej zasadzie, jeśli cała umowa może zostać unieważniona, dlaczego nie może zostać zmieniona i pojawić się,
jak gdyby, w nowej formie? Można powiedzieć, że zostało to właściwie powiedziane, i dlatego nie sprzeciwiam
się temu, co Pomponiusz mówi w swojej książce "Czytania", a mianowicie, że można przez umowę częściowo
zrezygnować z zakupu, tak że można dokonać zakupu części po raz drugi. Jeśli jednak nabywca pozostawił dwóch
spadkobierców, a sprzedawca uzgodnił z jednym z nich, że zrezygnuje ze sprzedaży, Julianus mówi, że umowa
jest ważna, a sprzedaż jest częściowo unieważniona, ponieważ drugi spadkobierca, zawierając inną umowę,
mógłby uzyskać wyjątek od współspadkobierców. W ten sposób opinia Julianusa i Pomponiusza jest bardzo
dobrze ugruntowana.
269. Pretor mówi: "Będę wymagał przestrzegania umów, które nie zostały zawarte złośliwie lub wbrew prawom,
plebiscytom, dekretom senatu lub edyktom cesarskim, w których nie ma żadnego oszustwa."
270. Istnieją pewne umowy, które odnoszą się do nieruchomości i inne, które odnoszą się do dóbr osobistych. Te,
które odnoszą się do nieruchomości, to takie, w których zgadzam się, ogólnie rzecz biorąc, nie wnosić pozwu; te,
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które odnoszą się do dóbr osobistych, to takie, w których zgadzam się nie pozywać określonej osoby, na przykład:
"Nie pozwę Lucjusza Titiusa". To, czy umowa została zawarta w odniesieniu do majątku czy do osoby, należy
ustalić nie tylko na podstawie języka, ale także na podstawie intencji stron umowy; ponieważ zazwyczaj (jak mówi
Pedius) imię osoby jest wstawiane do umowy nie w celu nadania jej osobistego charakteru, ale aby można było
wykazać, z kim umowa została zawarta.
271. Pretor mówi, że umowa zawarta w sposób nieuczciwy nie będzie dotrzymana. Oszustwo popełnia się za
pomocą podstępu i sztuczki; a jak mówi Pediusz, umowa jest oszukańczo wykonana zawsze, gdy robi się coś pod
pozorem, że chodzi o coś innego, w celu oszukania drugiej osoby.
272. Pretor nie dodaje nic o umowach zawieranych w celu oszukania, ale Labeo bardzo słusznie mówi, że gdyby
tak było, byłoby to albo niesprawiedliwe, albo zbyteczne; niesprawiedliwe, gdyby na przykład wierzyciel, który
raz udzielił swojemu dłużnikowi zwolnienia w dobrej wierze, próbował je potem unieważnić; zbyteczne, gdyby
został oszukany przy udzielaniu zwolnienia, bo oszustwo zawiera się w oszustwie.
273. Jeśli umowa została zawarta w sposób oszukańczy na początku lub jeśli później popełniono jakiś oszukańczy
czyn, istnieje podstawa do wyjątku, zgodnie ze słowami Edyktu: "I nie popełniono oszustwa".
274. W odniesieniu do tego, co zwykle umieszcza się na końcu umowy, a mianowicie: "Titius asked, Maevius
promised"; słowa te są rozumiane nie tylko jako stanowiące część umowy, ale także jako będące częścią
postanowienia; a zatem wynika z nich powództwo z tytułu postanowienia, chyba że wyraźnie udowodni się coś
przeciwnego; z tego powodu, że zostało to zrobione nie z zamiarem zawarcia postanowienia, ale jedynie zawarcia
umowy.
275. Jeśli zgodzę się, że powództwo nie zostanie wniesione w związku z wyrokiem lub spaleniem domu, umowa
tego rodzaju jest ważna.
276. Jeśli zgodzę się nie wszczynać postępowania w związku z "zawiadomieniem o nowej budowli", to niektóre
autorytety uważają, że taka umowa jest nieważna, ponieważ niejako atakuje autorytet pretora; Labeo jednak
rozróżnia tutaj, że na przykład tam, gdzie nowa budowla może szkodzić własności prywatnej, można zawrzeć
umowę, ale tam, gdzie szkodzi własności publicznej, nie można tego zrobić, co jest bardzo słusznym
rozróżnieniem. W ten sposób można zawrzeć umowę we wszystkich innych sprawach, do których odnosi się edykt
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pretora, a które dotyczą własności prywatnej, ale nie w tych, w których chodzi o szkodę własności publicznej;
prawo zezwala bowiem na zawarcie kompromisu nawet w odniesieniu do kradzieży.
277. Jeśli ktoś zgadza się nie wszczynać postępowania z tytułu zadatku, to według Pomponiusza umowa jest
ważna. Również tam, gdzie ktoś zgadza się: "wziąć na siebie wszelkie ryzyko związane z zadatkiem"; Pomponiusz
stwierdza, że umowa jest ważna i nie może być uchylona jako sprzeczna z prawem.
278. Ogólnie rzecz biorąc, gdy umowa jest sprzeczna z Common Law, nie ma obowiązku jej przestrzegać, ani nie
można uzależnić od tego spadku; również gdy złożono przysięgę, że strona nie wniesie pozwu, umowa nie
powinna być przestrzegana, Marcellus stwierdza to samo w Drugiej Księdze Digestu; a gdy postanowienie zostało
zawarte w odniesieniu do spraw, które nie są zgodne z prawem, aby uczynić przedmiotem umowy, nie należy go
przestrzegać, ale całkowicie unieważnić.
279. Jeśli ktokolwiek przed wejściem do spadku zawrze umowę z wierzycielami, aby zapłacić im mniej niż jest
należne, wtedy umowa będzie ważna.
280. Gdy niewolnik zawiera umowę przed uzyskaniem wolności i spadku, Winicjusz twierdzi, że umowa ta nie ma
mocy, ponieważ został on powołany na spadkobiercę pod pewnym warunkiem. Marcellus natomiast w ósmej
księdze Digestów jest zdania, że jeśli bezpośredni spadkobierca i niewolnik, który jest spadkobiercą koniecznym,
obaj bezwzględnie powołani, zawierają umowę przed wtrąceniem się do majątku, to czynią to właściwie, co
rzeczywiście jest słuszne. Uważa on również, że obcy spadkobierca, gdy wchodzi do spadku pod kierunkiem
wierzycieli, czyni to zgodnie z prawem, i że ma on również prawo do wniesienia skargi. Marcellus jednak
zaprzecza, że jego umowa jest ważna, gdy ktoś (jak już wcześniej stwierdziliśmy) zawiera umowę, będąc w
niewoli, ponieważ jakakolwiek czynność, którą człowiek wykonuje będąc w niewoli, nie przynosi mu zazwyczaj
korzyści po uzyskaniu wolności; co należy przyznać w odniesieniu do wyjątku opartego na umowie. Ale rodzi się
pytanie, czy wyjątek oparty na oszustwie przynosi mu korzyść? Marcellus, chociaż wcześniej miał wątpliwości,
czy tak jest, w podobnych przypadkach jednak przyznaje, że tak jest; na przykład, gdy syn rodziny, po
wyznaczeniu go na dziedzica, zawiera umowę z wierzycielami, ale po emancypacji wchodzi do majątku; uważa, że
może on skorzystać z wyjątku na podstawie oszustwa. Tak samo uważa, gdy syn za życia ojca zawiera umowę z
wierzycielami tego ostatniego; w tym przypadku dopuszczalny jest wyjątek na podstawie oszustwa. Wreszcie,
wyjątek z powodu oszustwa nie może być odrzucony nawet w przypadku niewolników.
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281. Obecnie jednak tego rodzaju umowa może być niekorzystna dla wierzycieli tylko wtedy, gdy się zbiorą i za
wspólną zgodą określą, z jakiej części swoich długów zostaną zaspokojeni. Jeśli jednak nie dojdą do
porozumienia, konieczna będzie interwencja pretora, który w swojej decyzji będzie musiał kierować się wolą
większości.
282. Papinianus, Opinie, Księga X.
Postanowiono, że w przypadku wierzycieli większość odnosi się do wysokości długu, a nie do liczby osób. Jeśli
liczba wierzycieli jest taka sama jak liczba długów, to większość wierzycieli musi mieć pierwszeństwo; gdy liczba
wierzycieli jest równa, pretor musi kierować się wolą tego, który jest wśród nich najwyższy rangą; ale gdy
wszystko jest równe po obu stronach, pretor musi wybrać najbardziej humanitarną opinię, co można
wywnioskować z Reskryptu Boskiego Marka.
283. Paulus, O Edykcie, Księga LXII.
Jeżeli kilku wierzycieli ma jedno prawo do wniesienia powództwa, uważa się, że zajmują oni pozycję tylko jednej
osoby; tak jak na przykład w przypadku kilku wierzycieli umownych lub kilku bankierów, których zobowiązania
zostały zaciągnięte w tym samym czasie, uważa się ich za jednego, ponieważ istnieje tylko jeden dług. Jeżeli kilku
opiekunów jednego podopiecznego, który jest wierzycielem, zawrze umowę, uważa się ich za jednego, ponieważ
uczynili to w imieniu jednego podopiecznego. I znowu, gdy jeden opiekun zawiera umowę w imieniu kilku
podopiecznych, którzy są wierzycielami jednego długu, ustala się, że należy ich uważać za jedną osobę, ponieważ
trudno jest, aby jeden człowiek reprezentował dwie osoby; w rzeczy samej, kłamstwo, które ma kilka powodów
przeciwko stronie, która ma tylko jeden, nie jest dozwolone, aby reprezentować kilka osób.
284. Oceniamy całkowitą kwotę zadłużenia, gdy kilka sum jest należnych; na przykład, gdy kilka sum, które
razem wynoszą sto aurei, są należne jednemu człowiekowi, a suma pięćdziesięciu aurei jest należna innemu; w
tym przypadku musimy wziąć pod uwagę kwotę, która składa się z kilku sum, ponieważ po zsumowaniu są one
większe niż pojedyncza.
285. Do kwoty głównej należy dodać również należne odsetki.
286. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
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Reskrypt Boskiego Marka przewiduje, że wszyscy wierzyciele powinni się zebrać. Ale co jeśli niektórzy z nich są
nieobecni? Czy ci, którzy są nieobecni, muszą iść za przykładem tych, którzy są obecni? Jeśli jednak układ jest
ważny wobec tych, którzy są nieobecni, powstaje ważne pytanie, a mianowicie, czy ten układ zabrania
nieobecnym wierzycielom uprzywilejowanym? Powtarzam, że przed zasadą ustanowioną przez Boskiego
Marcusa, Boski Pius stwierdził w Reskrypcie: "Że również Skarb Państwa, w tych przypadkach, w których
hipotekowanie nie istnieje, jak również inni uprzywilejowani wierzyciele, powinni podążać za przykładem
innych". Wszystkie te zasady muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych wierzycieli, którzy są pozbawieni
zabezpieczenia.
287. Jeżeli do umowy dodano zastrzeżenie kary, powstaje pytanie, czy ma zastosowanie wyjątek na podstawie
umowy, czy też należy wnieść pozew na podstawie tego zastrzeżenia? Opinia Sabinusa, która jest lepsza, jest taka,
że ten, kto zawarł umowę, może postąpić w dowolny sposób; jeśli jednak skorzysta z wyjątku opartego na
umowie, sprawiedliwe będzie zwolnienie z tego zastrzeżenia.
288. Jesteśmy w większości przyzwyczajeni do stwierdzenia: "że wyjątek oparty na oszustwie jest pomocą dla
wyjątku opartego na umowie"; a następnie są osoby, które nie mogą skorzystać z wyjątku opartego na umowie, ale
mogą skorzystać z wyjątku opartego na oszustwie; co było opinią Julianusa i zostało poparte przez wielu innych;
na przykład, jeśli mój agent zawarłby umowę, mógłbym skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa, co jest uważane
przez Trebatiusa, który uważa, że ponieważ umowa mojego agenta może mnie zranić, może również być dla mnie
korzystna.
289. Paulus, O Edykcie, Księga III. Z tego powodu, że można mu zapłacić.
290. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Jest bowiem ustalone, że będzie to dla mnie źródłem szkody, czy to ja zleciłem mu zawarcie umowy, czy też był
on moim ogólnym pełnomocnikiem; jak stwierdza Puteolanus w Pierwszej Księdze o Asesorach, ponieważ
postanowiono, że może on również wszcząć postępowanie sądowe.
291. Paulus, O Edykcie, Księga III.
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Jeżeli jednak pełnomocnik został ustanowiony jedynie w celu wniesienia powództwa, porozumienie zawarte przez
niego nie szkodzi jego mocodawcy, ponieważ nie może on otrzymać zapłaty.
292. Jeżeli jednak pełnomocnik został wyznaczony do prowadzenia spraw, w których sam jest zainteresowany,
uważa się, że zajmuje on miejsce dającego zlecenie, a zatem każda umowa zawarta z nim musi być przestrzegana.
293. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Ponadto, umowa zawarta przez prezesa spółki jest ważna zarówno na jej korzyść, jak i niekorzyść.
294. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Umowa zawarta przez opiekuna w imieniu swojego podopiecznego jest ważna, jak stwierdza Julianus.
295. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Jeżeli została zawarta umowa z nabywcą nieruchomości, a zbywca wnosi powództwo, wyjątek z powodu oszustwa
stanowi przeszkodę dla jego postępowania; zgodnie bowiem z Reskryptem Boskiego Piusa, należy przyznać
nabywcy nieruchomości prawo do słusznych działań i jest rzeczą słuszną, aby dłużnik nieruchomości mógł
skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa przeciwko zbywcy.
296. Jeżeli między właścicielem sprzedawanej rzeczy a jej nabywcą została zawarta umowa, na przykład, że
niewolnik, który został kupiony, powinien zostać przywrócony osobie, która go sprzedała, jako właścicielowi;
jeżeli wniesie on pozew o zapłatę ceny, będzie on pozbawiony możliwości dochodzenia roszczeń na podstawie
oszustwa.
297. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Jeśli dam ci dziesięć aurei i uzgodnię z tobą, że będziesz mi winien dwadzieścia, nie powstaje zobowiązanie na
więcej niż dziesięć, ponieważ nie można zawrzeć umowy na większą kwotę niż ta, która została podana.
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298. Istnieją pewne prawa do powództwa, które są unieważnione na mocy umowy z mocy prawa, jak na przykład
prawo do odszkodowania za obrażenia lub kradzież.
299. Prawo do wniesienia powództwa na podstawie umowy powstaje w przypadku zastawu, zgodnie z prawem
pretorskim; jest ono jednak unieważnione przez wyjątek, gdy zgadzam się nie pozywać.
300. Jeżeli ktoś zawarł umowę, że nie będzie wnosił powództwa przeciwko sobie, lecz przeciwko swojemu
spadkobiercy; wyjątek wniesiony przez spadkobiercę nie będzie dla niego korzystny.
301. Gdybym się umówił, że ani przeciwko mnie, ani przeciwko Tycjuszowi nie będzie wytoczony proces, nie
przyniesie to żadnej korzyści Tycjuszowi, nawet gdyby został spadkobiercą, ponieważ nie można tego później
potwierdzić. Julianus ustalił tę zasadę na przykładzie ojca, który zawarł umowę, że nie będzie wytoczony proces
ani jemu, ani jego córce, gdy ta stała się później spadkobierczynią ojca.
302. Jeśli ze zbywcą została zawarta umowa dotycząca nieruchomości, to zgodnie z opinią kilku autorytetów może
się na nią powołać nabywca, a Pomponiusz stwierdza, że korzystamy z tej zasady; ale według Sabinusa, jeśli
umowa jest osobista, to może się na nią powołać także nabywca. Uważa on, że tak samo jest w przypadku
dziedziczenia w drodze darowizny.
303. Gdy bezprawnie posiadający majątek innej osoby zawiera umowę, wielu jest zdania, że umowa ta nie
przyniesie ani korzyści, ani szkody spadkobiercy, gdyby miał on odzyskać majątek.
304. Jeżeli syn lub niewolnik zawrze umowę, że nie będzie wnosił powództwa przeciwko ojcu lub panu.
305. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
(Niezależnie od tego, czy umowa została zawarta w odniesieniu do poprzedniej umowy z samymi stronami, czy z
ojcem lub panem).
306. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Są oni uprawnieni do wyjątku. Ta sama zasada odnosi się do tych, którzy są trzymani w niewoli w dobrej wierze.
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307. I znowu, jeśli syn rodziny zawrze umowę, że nie będzie przeciwko niemu wytoczony proces, będzie to z
korzyścią dla niego i dla jego ojca, jeśli ten ostatni zostanie pozwany za peculium syna.
308. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Albo dla każdej korzyści uzyskanej przez zobowiązanie zaciągnięte przez jego syna, lub gdy jest on pozwany jako
obrońca swojego syna, jeśli wolałby to.
309. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Może się na nią powołać także spadkobierca ojca za życia syna, ale po śmierci syna nie może tego zrobić ani
ojciec, ani jego spadkobierca, bo umowa ma charakter osobisty.
310. Jeżeli pracownik zawiera umowę, że nie zostanie pozwany, umowa ta jest bezwartościowa. Zobaczmy, czy
można powołać się na wyjątek z powodu oszustwa. Jeśli umowa odnosi się do majątku, pan i jego spadkobierca
mogą powołać się na wyjątek oparty na samej umowie, ale jeśli umowa ma charakter osobisty, wówczas wyjątek
na podstawie oszustwa jest dostępny tylko w przypadku, gdy umowa ma charakter osobisty.
311. Przez zawarcie umowy nie możemy przynieść korzyści tym, którzy są pod naszą kontrolą; ale będzie to dla
nas korzystne, jeśli zawrzemy umowę w ich imieniu, jak twierdzi Prokulus. I ta doktryna jest słuszna, jeśli tak było
rozumiane w czasie zawierania umowy; ale jeśli ja uzgodnię, że nie wytoczysz powództwa przeciwko Titiusowi, a
ty wytoczysz powództwo przeciwko mnie w jego imieniu, to wyjątek na podstawie umowy nie jest dopuszczalny;
bo to, co nie jest korzystne dla samego Titiusa, nie będzie też korzystne dla jego obrońcy. Julianus stwierdził
również, że jeśli ojciec zgodził się, aby nie wnosić pozwu ani przeciwko niemu, ani przeciwko jego synowi, to
według lepszej opinii syn rodziny nie może powołać się na wyjątek z tytułu umowy, lecz jedynie na wyjątek z
tytułu oszustwa.
312. Syn rodziny może zawrzeć umowę, że nie będzie wnosił pozwu o posag, gdy stanie się swoim panem.
313. Syn rodziny może również legalnie zawrzeć umowę dotyczącą spadku, który został mu zapisany pod pewnym
warunkiem.
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314. Gdy jest kilka osób, które mają prawo do pobrania całej sumy pieniędzy, lub które są współdłużnikami na tę
samą sumę, powstaje pytanie, w jakim stopniu wyjątek na podstawie umowy może być podniesiony przez jednego
dla, a przeciwko innym? Umowa zawarta w odniesieniu do nieruchomości będzie korzystna dla tych, którzy
zostali zwolnieni z tego zobowiązania, jeżeli ten, kto zawarł umowę, miał w tym interes; a zatem umowa dłużnika
będzie korzystna dla poręczycieli.
315. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Chyba, że intencją stron było, aby nie wnosić pozwu przeciwko zleceniodawcy, ale aby mógł on być wniesiony
przeciwko poręczycielowi; w tym przypadku poręczyciel nie może skorzystać z wyjątku.
316. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Umowa zawarta przez poręczyciela nie przyniosłaby korzyści głównemu zobowiązanemu, ponieważ poręczyciel
nie ma żadnego interesu w tym, aby pieniądze nie zostały odebrane od dłużnika; nie przyniosłaby też korzyści
współzobowiązanym, podobnie jak umowa zawarta z innym zobowiązanym, bez względu na jego interes,
ponieważ może on to uczynić tylko wtedy, gdy zostanie przyznany mu wyjątek, a korzyść przypadnie głównie
temu, z kim umowa została zawarta, jak w przypadku głównego zobowiązanego wraz z tymi, którzy są związani
na jego rachunek.
317. Tenże, O Plaucjuszu, Księga III.
Jeśli poręczyciel zobowiązał się w sprawie, w której był zainteresowany, w tym przypadku jest uważany za
dłużnika głównego; a gdy umowa została zawarta z nim, uważa się, że została zawarta z dłużnikiem głównym.
318. Tenże, O Edykcie, Księga III.
Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy dwóch dłużników głównych lub dwóch bankierów będących wspólnikami
zaciąga wzajemne zobowiązania.
319. Labeo twierdzi, że umowa osobista nie dotyczy osoby trzeciej, ani w istocie spadkobiercy.
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320. Ale chociaż umowa poręczenia nie jest korzystna dla dłużnika głównego, Julianus mówi, że ten ostatni może
jednak skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa.
321. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Oznacza to, że rozumiano, iż nie można wytoczyć powództwa przeciwko dłużnikowi głównemu. Ta sama zasada
odnosi się do współubezpieczonych.
322. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Jeżeli jeden z dwóch bankierów, którzy są wspólnikami, zawarł umowę z dłużnikiem, czy można powołać się na
wyjątek przeciwko drugiemu? Neratius, Atilicinus i Proculus są zdania, że nie, jeśli umowa dotycząca majątku
została zawarta przez jednego z nich; ustalono bowiem, że drugi może wytoczyć powództwo o cały dług. Labeo
jest tego samego zdania, bo chociaż jeden z nich może otrzymać zapłatę, to nie może zmienić zobowiązania; a
więc zapłata za to, co pożyczyli, może być właściwie dokonana tym, którzy są pod naszą kontrolą, ale
zobowiązanie nie może być zmienione; i to jest słuszne. Ta sama zasada odnosi się do dwóch wierzycieli na mocy
postanowienia.
323. Jeśli z dłużnikiem głównym zawarto nieformalną umowę, która daje mu czas, ani dłużnik, ani poręczenie nie
będą mieli korzyści z dalszego czasu. Jeśli dłużnik, bez zwolnienia się z długu, zawiera umowę, że jego poręczenie
nie zostanie pozwane; niektóre władze uważają, że nie przynosi to korzyści poręczycielowi, nawet jeśli główny
dłużnik był tym zainteresowany; z tego powodu, że ten sam wyjątek powinien być dostępny dla niego, jak i dla
głównego dłużnika. Stwierdziłem, że poręczyciel jest uprawniony do skorzystania z wyjątku, ponieważ nie jest to
przypadek, w którym prawo zostało nabyte przez osobę wolną, ale raczej taki, w którym przewidzieliśmy, że
strona, która zawarła umowę, jest sama w sobie stroną, która jest obecnie w użyciu.
324. Po zawarciu umowy, że powództwo nie zostanie wytoczone, a następnie uzgodniono, że może zostać
wytoczone, pierwsza umowa zostaje unieważniona przez drugą; w rzeczywistości nie z mocy prawa, jak jeden
warunek wygasa przez drugi, gdy taka jest intencja stron, ponieważ prawo reguluje warunki, a w umowach
wszystko zależy od faktów; dlatego wyjątek jest obalany przez replikę. Na tej samej zasadzie zdarza się, że
pierwsza umowa nie zwalnia poręczycieli. Ale jeśli pierwsza umowa była tego rodzaju, że wygasiła prawo do
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powództwa, jak na przykład w przypadku obrażeń ciała, pozew nie może być wniesiony później po zawarciu
umowy, że można to zrobić, ponieważ pierwsze prawo do powództwa zostało utracone, a umowa zawarta później
nie ma skutku, aby nadać prawo do powództwa, a powództwo o obrażenia ciała nie może być oparte na umowie,
ale tylko na obraźliwym zachowaniu. Twierdzimy, że ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku umów w
dobrej wierze, gdy umowa unieważnia całe zobowiązanie, jak na przykład w przypadku zakupu; ponieważ
wcześniejsze zobowiązanie nie zostanie odnowione przez nową umowę, ale byłoby to dla niego korzystne. Jeżeli
jednak cała umowa nie została uchylona, ale coś w niej zostało wyłączone, druga umowa działa jak odnowienie
pierwszej. Może to mieć miejsce np. w sprawie o posag, gdzie kobieta zawiera umowę, że jej posag zostanie jej
niezwłocznie zwrócony, a następnie zawiera umowę, że zostanie jej zwrócony w czasie określonym przez prawo;
W tym przypadku posag powróci do niej zgodnie z prawem, ani nie można powiedzieć, że stan posagu staje się
gorszy z powodu umowy; ponieważ tak często jak prawo do powództwa o posag powraca do stanu, w który
wyposażyło je Prawo Natury, stan posagu nie staje się gorszy, ale jest przywracany do swojej pierwotnej formy.
Takiego zdania był również Scaevola.
325. Nie można przewidzieć w umowie, że dana osoba nie ponosi odpowiedzialności za złą wiarę; ponieważ
chociaż strona może zgodzić się nie wnosić pozwu o depozyt, wydaje się, że zgodnie z warunkami umowy zgadza
się nie wnosić pozwu z powodu oszustwa, a na takie porozumienie można się powołać.
326. Umowy, które zawierają niemoralne postanowienia, nie powinny być przestrzegane; jak na przykład, gdy
zgadzam się, że nie pozwę cię za kradzież lub uszkodzenie ciała, jeśli je popełnisz; jest bowiem rzeczą właściwą,
aby istniała obawa przed karą za kradzież lub uszkodzenie ciała. Jednak po popełnieniu tych przestępstw możemy
zawrzeć umowę. Tak samo nie mogę się zgodzić na to, że nie będę się ubiegał o interdykt za przemoc, o ile
narusza to interes publiczny. A ogólnie rzecz biorąc, jeśli porozumienie wykracza poza interes jednostek, nie
powinno być przestrzegane. A przede wszystkim należy pamiętać, że porozumienie zawarte w odniesieniu do
jednej rzeczy lub jednej osoby nie może szkodzić innej rzeczy lub innej osobie.
327. Jeśli jesteś mi winien dziesięć aurei, a ja zobowiązuję się nie pozywać cię o dwadzieścia, to jest ustalone, że
masz prawo do wyjątku na podstawie umowy lub na podstawie oszustwa do kwoty dziesięciu aurei. I znowu, jeśli
jesteś mi winien dwadzieścia aurei, a ja zgodziłem się pozwać cię tylko o dziesięć, to w rezultacie, jeśli
sprzeciwisz się wyjątkowi wobec mnie, będę mógł żądać od ciebie tylko zapłaty pozostałych dziesięciu.
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328. Jeśli jednak, po ustaleniu dziesięciu aurei lub Stichus, zawrę z tobą umowę na dziesięć, a następnie wniosę
pozew o Stichus lub dziesięć aurei, jeśli powołam się na wyjątek na podstawie umowy, prawo do wniesienia
pozwu zostanie całkowicie wygaśnięte; ponieważ, tak jak całe zobowiązanie zostanie wypełnione przez zapłatę,
pozew lub dzierżawę jednej z dwóch rzeczy; tak, gdy zostanie zawarta umowa, aby nie wnosić pozwu o jedną
rzecz, całe zobowiązanie zostaje usunięte. Jeżeli jednak zostało między nami ustalone, że dziesięć aurei nie będzie
mi dane, ale że Stichus będzie, mogę zgodnie z prawem wnieść pozew o Stichus, i nie można podnosić przeciwko
mnie żadnego wyjątku. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy została zawarta umowa, że nie będę wnosił
pozwu o Stichus.
329. Jeżeli jednak jesteś mi winien niewolnika na ogólnych zasadach, a ja zgadzam się nie wnosić pozwu o
Stichusa, można powołać się na wyjątek z powodu umowy, jeżeli wniosę pozew o Stichusa; jeżeli jednak wniosę
pozew o innego niewolnika, postępuję właściwie.
330. Ponadto, jeżeli zawarłem umowę, że nie będę wnosił powództwa o majątek, a działając jako spadkobierca,
wnoszę powództwo o pewne części nieruchomości, można powołać się przeciwko mnie na wyjątek na podstawie
umowy w odniesieniu do tego, co zostało uzgodnione; tak samo, jak gdybym zawarł umowę, że nie będę wnosił
powództwa o działkę ziemi, a wnoszę powództwo o użytkowanie tej działki; lub gdy uzgodniłem, że nie będę
wnosił powództwa o statek lub budynek, wnoszę powództwo o pewne ich części, po tym jak zostały zburzone;
chyba że istnieje jakieś wyraźne porozumienie, które stanowi inaczej.
331. W przypadku, gdy zwolnienie jest nieważne, uważa się, że jest ono rozumiane jako milcząca zgoda na
niewnoszenie pozwu.
332. Niewolnik nie może zawrzeć umowy w imieniu spadkobiercy, który ma wejść do majątku, ponieważ ten
ostatni nie jest jeszcze jego panem; ale jeśli umowa została zawarta w odniesieniu do własności, może ona zostać
nabyta przez spadkobiercę.
333. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Umowy zawarte wbrew prawu cywilnemu nie są uważane za ważne, jak na przykład wtedy, gdy wychowanek bez
zgody swego opiekuna zawiera umowę, że nie będzie pozywał swego dłużnika lub że nie wniesie pozwu w
określonym czasie (na przykład w ciągu pięciu lat), ponieważ nie może zgodnie z prawem otrzymać zapłaty bez
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zgody swego opiekuna. Z drugiej strony, jeśli podopieczny zawrze umowę, że nie zostanie pozwany za to, co jest
mu winien, umowa ta jest uznawana za ważną, ponieważ może on poprawić swój stan bez zgody opiekuna.
334. Jeżeli kurator osoby niepoczytalnej lub ubogiej zawiera umowę, że pozew nie zostanie wniesiony przeciwko
tej osobie lub ubogiej, jest całkowicie właściwe, że taka umowa kuratora powinna być podtrzymana, ale nie w
przeciwnym przypadku.
335. Jeśli syn lub niewolnik zawarł umowę, że sam nie wniesie pozwu, umowa ta jest nieważna. Jeśli jednak
została ona zawarta w odniesieniu do majątku, to znaczy, że nie będzie się wnosić pozwu o pieniądze, należy
uznać ją za ważną wobec ojca lub pana, jeśli syn lub niewolnik ma nieograniczony zarząd swoim peculium, a
majątek, którego dotyczyła umowa, jest jego peculium. Nie jest to jednak całkowicie wskazane, ponieważ prawdą
jest, jak twierdzi Julianus, że ten, kto ma przyznany zarząd nad swoim peculium, nie ma prawa nim rozporządzać;
wynika z tego, że jeśli umowa została zawarta, aby nie pozywać o pieniądze w celu ich oddania, umowa nie
powinna być uznana za ważną; ale jeśli w zamian za zawarcie umowy otrzyma coś, co jest warte nie mniej, a
nawet więcej niż to, co daje, umowa musi być uznana za ważną.
336. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Ale jeśli pożycza pieniądze od swego pana, Celsus mówi, że to, co uzgodnił w czasie pożyczki, jest ważne.
337. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Zastanówmy się, w odniesieniu do syna rodziny, czy umowa jest ważna, gdy zgadza się on nie wnosić pozwu,
ponieważ czasami ojciec rodziny ma prawo do powództwa, na przykład z tytułu szkody; jednakże, gdy ojciec ma
prawo do powództwa z powodu szkody wyrządzonej synowi, nie ma wątpliwości, że jeśli chce on wnieść pozew,
nie będzie przed tym powstrzymany przez umowę syna.
338. Gdy człowiek umówił się z niewolnikiem o pieniądze, które był mu winien Tycjusz, i wnosi pozew
przeciwko Tycjuszowi, powstaje pytanie, czy może i powinien być wykluczony przez wyjątek na podstawie
umowy? Julianus uważa, że powinien być on przedawniony, gdy ustalający ma prawo do powództwa przeciwko
panu niewolnika o jego peculium, to znaczy, gdy niewolnik ma dobry powód do interwencji, ponieważ, na
przykład, był winien tę samą kwotę Titiusowi. Ale gdy niewolnik występuje jako poręczyciel, nie przyznaje się mu
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prawa do powództwa z tytułu jego peculium na tej podstawie; wierzyciel nie powinien też być pozbawiony
możliwości wniesienia pozwu przeciwko Tycjuszowi. Tak samo nie powinno się mu tego zabronić, jeśli sądził, że
niewolnik jest wolnym człowiekiem.
339. Jeżeli umówię się z wami pod warunkiem na sumę, którą Titius jest mi bezwzględnie winien, a warunek nie
zostanie spełniony i wniosę pozew przeciwko Titiusowi, to czy mogę i czy powinienem być wykluczony przez
wyjątek oparty na umowie? Lepsza opinia jest taka, że wyjątek nie może być zastosowany.
340. Ulpianus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Dozwolone jest w każdym czasie zawarcie umowy sprzecznej z edyktem aediles, czy to w momencie
dokonywania sprzedaży, czy też później.
341. Paulus, O Plaucjuszu, Księga V.
Tam, gdzie stwierdza się, że w przypadku zawarcia umowy z dłużnikiem głównym, że pozew nie zostanie
wniesiony przeciwko niemu, poręczenie jest również uprawnione do wyjątku; i zostało to ustanowione na korzyść
dłużnika, aby zapobiec wniesieniu przeciwko niemu powództwa mandatowego. Dlatego też, jeżeli nie można
wytoczyć powództwa, na przykład dlatego, że strona stała się poręczycielem z zamiarem darowania długu, należy
uznać, że poręczyciel nie jest uprawniony do wyjątku.
342. Celsus, Digest, Księga I.
Dziadek obiecał posag w imieniu swojej wnuczki przez swojego syna i zgodził się, aby powództwo o posag nie
zostało wytoczone ani przeciwko niemu, ani przeciwko jego synowi. Jeśli więc powództwo o posag zostanie
wytoczone przeciwko stronie, która jest współspadkobiercą syna, ten pierwszy nie może go chronić, powołując się
na wyjątek na podstawie umowy; syn natomiast może bardzo słusznie z niego skorzystać, ponieważ strona ma
prawo konsultować się z najlepszym interesem swojego spadkobiercy, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby
zapewnić jednemu ze swoich spadkobierców, gdyby został spadkobiercą, i nie konsultować się z interesem
pozostałych.
343. Modestinus, Reguły, Księga V.
144

Julianus uważa, że nie można wyrzec się prawa do agnacji, tak samo jak nie można powiedzieć, że nie chce się
być odpowiednim spadkobiercą.
344. Tenże, Opinie, Księga II.
Dwaj bracia, Titius i Maevius, oraz siostra Seia, podzielili między siebie majątek, który posiadali wspólnie, i
sporządzili dokument, w którym oświadczyli, że podzielili majątek swojej matki, i utrzymywali, że nie pozostał po
nich żaden wspólny majątek. Potem jednak dwie z nich, Maevius i Seia, które były nieobecne w chwili śmierci
matki, dowiedziały się, że ich brat wyłudził pewną sumę pieniędzy w złocie, o której nie było wzmianki w akcie
podziału. Chciałbym wiedzieć, czy po zawarciu umowy o podział majątku, brat i siostra mogliby wytoczyć
powództwo o zwrot pieniędzy, które zostały wyłudzone, przeciwko drugiemu bratu? Modestinus odpowiedział, że
jeśli podczas procesu o część pieniędzy, które rzekomo zostały wyłudzone przez Titiusa, zostanie podniesiony
przeciwko nim wyjątek na podstawie ogólnej umowy, gdy nieświadomie zgodzili się na oszustwo popełnione
przez Titiusa, będą mogli skorzystać z replikacji na podstawie oszustwa.
345. Prokulus, Listy, Księga V.
Jeżeli jest Pan w posiadaniu ziemi należącej do mnie, a ja zawarłem z Panem umowę, że wyda Pan Attiusowi tę
ziemię w posiadanie, a ja wniosę pozew o odzyskanie tej własności, nie mogę zostać wykluczony na podstawie
wyjątku opartego na umowie, chyba że wydał Pan już tę własność lub umowa między nami została zawarta na
Pana korzyść i nie jest Pana winą, że Pan jej nie wydał.
346. Papiriusz Justus, O konstytucjach cesarskich, Księga II.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, "że dłużnik Republiki nie może być zwolniony z zapłaty
przez kuratora, i że zwolnienie przyznane mieszkańcom Filippi musi być odwołane."
347. Papinianus, Pytania, Księga II.
Prawo publiczne nie może być zmieniane przez umowy osób prywatnych.
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348. Tenże, Pytania, Księga V.
Starożytność ustaliła, że jeśli umowa jest niejasna lub niejednoznaczna, należy ją interpretować na niekorzyść
sprzedawcy i wynajmującego, ponieważ to w ich mocy było jaśniejsze określenie warunków umowy.
349. Tacy sami, Opinie, Książka I.
Umowa stwierdzona w następujący sposób: "przyjmuję do wiadomości, że nie jesteś związany", nie jest
ograniczona do osoby, ale ponieważ jest ogólna, będzie miała zastosowanie zarówno do spadkobierców, jak i stron
procesowych.
350. Jeżeli strona, która się stawiła, zawarła porozumienie, że w określonym terminie zaspokoi wyrok, jeżeli suma,
którą zgodziła się zapłacić w drodze kompromisu, nie zostanie zapłacona w tym terminie, sędzia apelacyjny, nie
odnosząc się do głównej kwestii spornej, traktuje to jako porozumienie zgodne z prawem, tak jakby strona
przyznała się do odpowiedzialności.
351. Po dokonaniu działu spadku i jego zobowiązań, gdy różni wierzyciele przyjęli od poszczególnych
współspadkobierców odsetki od całej kwoty długu, bez cesji zobowiązań, jak to zostało uzgodnione, prawo do
wniesienia powództwa przysługujące wierzycielom przeciwko każdemu spadkobiercy w odniesieniu do jego
udziału nie może być naruszone, chyba że spadkobiercy nie zaproponują spłaty całego długu na ich rzecz, zgodnie
z warunkami ugody.
352. Ojciec, który obiecał posag swojej córce i uzgodnił: "że jeśli ona umrze po nim nie pozostawiając dzieci,
część posagu będzie należała do jej brata, który będzie jej spadkobiercą". Jeśli jej ojciec miałby później dzieci i
uczyniłby je spadkobiercami na mocy swojego testamentu, ta umowa będzie podstawą do wyjątku z powodu
oszustwa, ponieważ było to zrozumiałe między stronami umowy, że spadkobierca powinien być zapewniony; a w
tym czasie, gdy ojciec nie miał dzieci, wydawało się, że wyraził swoją ostatnią wolę na korzyść brata.
353. Tenże, Opinie, Księga XI.
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"Jeśli zapłacisz mi część swojego długu do określonego czasu, dam ci zwolnienie na pozostałą część i uwolnię cię
od odpowiedzialności". Chociaż w tych okolicznościach nie istnieje prawo do wniesienia powództwa, niemniej
jednak jest ustalone, że dłużnik ma prawo do wyjątku.
354. Tenże, Opinie, Księga XVII.
Pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem zostało uzgodnione, "że wierzyciel nie powinien brać na siebie ciężaru
płacenia podatku od ziemi, która została obciążona, ale że konieczność zapłaty powinna być nałożona na
dłużnika". Odpowiedziałem, że tego rodzaju porozumienie nie powinno być przestrzegane, jeśli chodzi o Skarb
Państwa, ponieważ nie jest dopuszczalne, aby zasada prawa dotycząca Skarbu Państwa została obalona w interesie
osób prywatnych.
355. Paulus, Pytania, Księga V.
Dokonując sprzedaży wiemy, jakie czynności musi wykonać dłużnik z jednej strony, a co musi zrobić nabywca z
drugiej; ale jeśli w umowie są zawarte jakiekolwiek inne warunki, muszą być one przestrzegane.
356. Scaevola, Opinie, Księga V.
Gdy małoletni miał odrzucić spadek po swoim ojcu, jego opiekun zawarł porozumienie z kilkoma wierzycielami
spadku, że zaakceptuje pewną część ich długu. Kuratorzy małoletniego zawarli taki sam kompromis z innymi
wierzycielami; pytam więc, czy opiekun, sam będąc wierzycielem ojca, miał prawo zatrzymać tę samą część
długu? Odpowiedziałem, że kurator, który nakłonił innych wierzycieli do przyjęcia procentu od tego, co było
należne, powinien sam zadowolić się podobną kwotą.
357. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Umowa o podział majątku, która nie została zawarta ani przez wydanie, ani przez zastrzeżenie, będąc zwykłą
umową bez świadczenia wzajemnego, nie daje prawa do wniesienia powództwa.
358. Tryphoninus, Dysputy, Księga II.
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Umowa zawarta między spadkobiercą a zapisobiercą, przez którą ten ostatni zgadza się nie przyjmować
zabezpieczenia od tego pierwszego, została uznana za ważną; jako że Konstytucja Boskiego Marka zapisana w
Semestrze, określa, że wola zmarłego powinna być przestrzegana w tej, jak i w innych sprawach; a zwolnienie
zabezpieczenia spadkobiercy przez zapisobiercę na mocy umowy nie może być odwołane, jeśli ten zmieni zdanie;
jako że jest to całkowicie legalne dla człowieka, aby zmienić na gorsze swoją moc egzekwowania swojego prawa
lub swoją nadzieję na przyszłą zapłatę.
359. Scaevola, Digest, Księga I.
Nabywca działki ziemi zobowiązał się do zapłaty dwudziestu aurei i zgodził się na to w umowie, a następnie
sprzedający zobowiązał się, że zadowoli się trzynastoma i przyjmie zapłatę tej kwoty w określonym terminie. Po
wniesieniu pozwu przeciwko dłużnikowi o zapłatę tej ostatniej sumy, zgodził się on, że jeśli nie zostanie ona
zapłacona w innym określonym terminie, może zostać od niego ściągnięta zgodnie z pierwotnie zawartym
zobowiązaniem. Powstało pytanie, czy cały dług nie może być ściągnięty na podstawie pierwszego zobowiązania,
skoro dłużnik nie spełnił warunków późniejszej umowy? Odpowiedziałem, że tak, zgodnie z tym, co zostało
powiedziane.
360. Lucjusz Tycjusz miał nieporozumienie z Gajuszem Secjuszem, pośrednikiem w handlu pieniędzmi, ponieważ
otrzymywał i wypłacał mu różne sumy. W końcu Secjusz był mu winien pieniądze, a Lucjusz Tycjusz otrzymał od
niego list w następujących słowach: "Zgodnie z rachunkiem maklerskim, który masz u mnie do dziś, pozostaje w
moich rękach, jako wynik wielu transakcji, suma trzystu osiemdziesięciu sześciu aurei oraz odsetki od tej sumy.
Zwracam Ci kwotę, którą masz w moich rękach bez porozumienia. Jeśli jakikolwiek dokument wystawiony, to
znaczy napisany, przez ciebie pozostanie w moich rękach z jakiegokolwiek powodu, bez względu na kwotę w nim
zawartą, będzie on uważany za nieważny i anulowany". Skoro Lucjusz Tacyt przed napisaniem tego listu nakazał
pośrednikowi Secjuszowi zapłacić swojemu patronowi trzysta aurei, to czy zgodnie z treścią listu, w którym
wszystkie zobowiązania dotyczące jakiejkolwiek umowy miały być uznane za nieważne i anulowane, nie można
było pozwać na tej podstawie ani Secjusza, ani jego synów? Odpowiedziałem, że jeśli rachunek obejmuje tylko
wpływy i płatności, to inne zobowiązania pozostają w tym samym stanie.
361. Gajusz, O prawie dwunastu tablic, Księga V.
Oczywistym jest, że każda umowa zawarta w momencie wydania nieruchomości jest ważna.
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362. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXVI.
Gdy ktoś pożycza pieniądze i zgadza się, że pozwie dłużnika tylko o taką kwotę, jaką jest w stanie zapłacić, to czy
taka umowa jest ważna? Lepsza opinia jest taka, że taka umowa jest ważna, ponieważ nie ma nic niewłaściwego w
tym, że ktoś zgadza się być pozwanym na kwotę, na którą pozwalają jego środki.
363. Tenże, O Sabinusie, Księga XLIII.
Nie sądzę, aby było niedopuszczalne umieszczenie w umowie depozytu, pożyczki, najmu i innych tego samego
rodzaju, porozumienia tego rodzaju, mianowicie: "Nie wolno ci uczynić z mojego niewolnika złodzieja"; to
znaczy, nie wolno ci nakłaniać go, aby stał się złodziejem lub uciekinierem, ani nie wolno ci zaniedbywać go do
tego stopnia, aby popełnił kradzież; ponieważ tak jak pozew będzie dotyczył zepsucia niewolnika, tak ta umowa,
która odnosi się do zapobiegania zepsuciu niewolników, będzie ważna.
364. Tenże, O Edykcie, Księga XXVI.
Jeśli uważasz, że z powodu spadku jesteś zobowiązany do zawarcia umowy ze swoim dłużnikiem, że nie będziesz
wnosił przeciwko niemu pozwu, to twój dłużnik nie jest zwolniony z mocy prawa, ani nie może zablokować
twojego pozwu za pomocą wyjątku na podstawie umowy, jak to stwierdził Celsus w dwudziestej księdze.
365. W tym samym miejscu powiedział też: "Jeśli błędnie sądzisz, że jesteś zobowiązany do zapłacenia spadku
Tycjuszowi, i polecisz swojemu dłużnikowi, aby mu go zapłacił, a ten ostatni, będąc jednocześnie jego
dłużnikiem, zawrze z Tycjuszem umowę, aby go nie pozywał; nie wygaśnie w ten sposób ani twoje prawo do
powództwa przeciwko twojemu dłużnikowi, ani jego przeciwko swojemu dłużnikowi."
366. Tacy sami, Opinie, Książka I.
Pismo, w którym strona zobowiązała się, że określona osoba jest jej współspadkobiercą, nie daje prawa do
wytoczenia powództwa przeciwko osobom będącym w posiadaniu spadku.
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367. Jeżeli dłużnik zawarł umowę z osobą, która nabyła działkę będącą w zastawie u wierzyciela, pod pretekstem,
że uczyniono to w imieniu dłużnika, aby uzyskane już zyski mogły być zaliczone na poczet długu, a saldo
powinno być uregulowane, a działka zwrócona dłużnikowi, wówczas spadkobierca musi wykonać umowę zawartą
przez zmarłego.
368. Umowa, która przewiduje, że "Ale jeśli wierzyciel zapłacił jakiekolwiek kwoty na podatki od nieruchomości
posiadanych przez niego w zastaw, może on odzyskać to samo od dłużnika, a dłużnik musi zapłacić wszelkie
podatki należne na tej samej działce"; jest to umowa prawna i dlatego musi być przestrzegana.
369. Gdy strona zamierzała wnieść pozew o unieważnienie nieudolnego testamentu sporządzonego przez jej ojca i
zawarto umowę, że będzie otrzymywać pewną sumę pieniędzy tak długo, jak długo będzie żył spadkobierca,
próbowano doprowadzić do tego, aby umowa ta była interpretowana jako zobowiązanie wieczyste; ale w
reskrypcie stwierdzono, że roszczenie tego rodzaju nie może być dopuszczone na żadnej podstawie prawnej lub
słusznościowej.
370. Tenże, Opinie, Księga IV.
Całkowicie właściwe jest zaliczkowanie kosztów procesu stronie zaangażowanej w spór, ale nie jest zgodne z
prawem zawarcie porozumienia, że suma wydatkowana na ten cel nie zostanie wypłacona z odsetkami
ustawowymi, ale że zostanie wypłacona połowa kwoty odzyskanej w procesie.
371. Scaevola, Uwagi o Julianusie, Digest, Księga XXII.
Jeśli zgadzam się nie wnosić roszczenia na rzecz Stichusa, do którego mam prawo, nie oznacza to, że mój dłużnik
jest w zwłoce; a jeśli Stichus umrze, nie sądzę, aby pozwany był odpowiedzialny, jeśli nie był w zwłoce przed
zawarciem umowy.
372. Julianus, Digest, Księga XXXV.
Jeżeli dłużnik ma prawo użytkowania do niewolnika, a niewolnik, z którego korzysta z tego prawa, zgadza się, aby
nie wnosić pozwu przeciwko dłużnikowi, to w ten sposób poprawia sytuację dłużnika. Podobnie, jeśli wierzyciel
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posiada takie użytkowanie i zgadza się nie wnosić pozwu, a niewolnik zgadza się, aby wierzyciel mógł to uczynić,
wierzyciel, na mocy umowy zawartej przez niewolnika, może właściwie rościć sobie prawo do wniesienia pozwu.
373. Tenże, O Minicjuszu, Księga VI.
Jeżeli z jakiegoś powodu zawarto porozumienie, że wynajmujący nie pozwie najemcy, a istnieje uzasadniona
przyczyna takiego porozumienia, najemca może mimo to wytoczyć powództwo przeciwko wynajmującemu.
374. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Jeżeli człowiek przyjmuje od dłużnika odsetki z góry, uważa się, że jest to milcząca umowa, że nie będzie on
wnosił pozwu o należność główną w czasie, za który odsetki są płacone.
375. Jeżeli umowa jest sporządzona w taki sposób, że z jednej strony jest osobista, a z drugiej strony odnosi się do
własności; jak na przykład, że ja nie wniosę pozwu lub że wy nie zostaniecie pozwani; mój spadkobierca będzie
miał wtedy prawo do wniesienia pozwu przeciwko wam wszystkim, a my wszyscy będziemy mieli prawo do
wniesienia pozwu przeciwko waszemu spadkobiercy.
376. Neratius, Pergaminy, Księga III.
Nie ma wątpliwości, że strony mogą się wycofać we wszystkich umowach dotyczących kupna, sprzedaży,
dzierżawy, najmu i innych podobnych zobowiązań, gdzie wszystko pozostaje niezmienne dzięki wspólnej zgodzie
tych, którzy się związali. Opinia Arystotelesa idzie jeszcze dalej, ponieważ uważa on, że jeśli wykonałem
wszystkie czynności, które musiałem wykonać jako sprzedawca, w odniesieniu do sprzedanej ci nieruchomości, a
ty nadal jesteś mi winien pieniądze za zakup, uzgodniono między nami, że przywrócisz mi wszystko, co dotyczy
sprzedanej nieruchomości, która została ci dostarczona przeze mnie, i że nie zapłacisz pieniędzy za zakup; i
zgodnie z tym zwróci mi Pan tę nieruchomość, przestanie mi Pan być winien pieniądze; ponieważ dobra wiara,
która rządzi sprawami tego rodzaju, dopuszcza taką interpretację i porozumienie. Nie ma znaczenia, czy umowa
zostanie zawarta, aby odstąpić od umowy, a wszystkie rzeczy, do których się zobowiązaliśmy, pozostaną
niezmienione, czy też zwrócisz mi wszystko, co ci dostarczyłem, a następnie uzgodnimy, że nie dasz mi nic z
tytułu umowy. Jest pewne, że to, co następuje, nie może być osiągnięte przez umowę, która odnosi się do
unieważnienia tego, co zostało zrobione; to znaczy, że możesz być zmuszony do zwrócenia mi tego, co już ci
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dałem; ponieważ w ten sposób transakcja zostałaby przeprowadzona nie tyle przez unieważnienie naszej
poprzedniej umowy, co przez stworzenie nowych zobowiązań między nami.
377. Paulus, Reguły, Księga III.
Ilekroć jakaś korzyść może być uzyskana przez nas dzięki postanowieniu, stwierdza się, że nasz stan ulega
poprawie dzięki umowom zawartym przez te same strony.
378. Papiriusz Justus, Konstytucje, Księga VIII.
Cesarz Antoninus stwierdził w Reskrypcie do Avidiusa Cassiusa: "Że jeśli wierzyciele chcieliby się zaspokoić
częścią swoich długów z majątku, nawet jeśli odbywa się to za pośrednictwem obcej osoby, to w pierwszej
kolejności należy wziąć pod uwagę tych, którzy byli blisko spokrewnieni ze zmarłym, jeśli byli wypłacalni".
379. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga IX.
Nikt, zawierając umowę, nie może doprowadzić do tego, że nie będzie mógł poświęcić swojej ziemi, pochować
zwłok na swojej ziemi lub rozporządzać swoją własnością bez zgody sąsiada.
380. Furius Anthianus, O Edykcie, Księga I.
W przypadku, gdy dłużnik, po zawarciu umowy, że pozew nie zostanie wniesiony przeciwko niemu o dług (w taki
sposób, że umowa ta przynosi korzyść również poręczycielowi), zawarł kolejną umowę, że pozew może zostać
wniesiony przeciwko niemu, powstało pytanie, czy poręczyciel został pozbawiony korzyści z pierwszej umowy?
Lepszy jest pogląd, że jeżeli poręczyciel raz nabył prawo do wyjątku, to nie można mu go potem odebrać bez jego
zgody.

Tyt. 15. Odnośnie kompromisów

152

381. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Kiedy człowiek zawiera kompromis w odniesieniu do czegoś, co jest wątpliwe, a kwestia procesu jest niepewna,
kompromis nie jest doprowadzony do końca; ale ten, kto zawiera umowę, zrzeka się w drodze darowizny przez
liberalność, coś, co jest pewne i bezsporne.
382. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIV.
Na kompromis może zgodzić się każdy, nie tylko tam, gdzie wprowadzono zastrzeżenie akwiliańskie, ale także
tam, gdzie zawarto umowę.
383. Scaevola, Digest, Księga I.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, "że nie ulega wątpliwości, iż zawarte prywatne umowy nie
naruszają praw innych osób"; dlatego też, gdy doszło do kompromisu między spadkobiercą a matką zmarłego, nie
można uznać, że testament został przez to unieważniony, ani też że z tego powodu pozbawieni są prawa do
powództwa. Dlatego też, gdy wnoszą pozew o cokolwiek na podstawie testamentu, muszą pozwać spadkobiercę w
nim wymienionego; który, gdy naraził na szwank sprawy związane z majątkiem, niezależnie od tego, czy zadbał o
siebie w odniesieniu do ciężarów z nim związanych, czy też tego nie zrobił, nie ma prawa pozwolić, aby jego
własne zaniedbanie wyrządziło szkodę innym.
384. Kiedy zawierany jest kompromis w odniesieniu do trustu, a potem pojawiają się kodycyle, pytam, czy jeśli
matka zmarłego otrzymała przez kompromis mniej niż jej udział, to czy powinna otrzymać to, czego jej brakuje na
mocy trustu? Odpowiedź brzmiała, że powinna.
385. Dłużnik, którego zastaw został sprzedany przez wierzyciela, zawarł za mniejszą sumę ugodę z Maeviusem,
który twierdził, że jest spadkobiercą prawowitego wierzyciela, a po przedstawieniu testamentu wierzyciela okazało
się, że spadkobiercą jest Septicius. Powstało więc pytanie, czy jeśli dłużnik wytoczy powództwo przeciwko
Septymiuszowi o zastawioną nieruchomość, może on skorzystać z wyjątku na podstawie ugody zawartej z
Maeviusem, który w tym czasie nie był prawnym spadkobiercą; i czy Septymiusz może mieć prawo do odzyskania
pieniędzy, które dłużnik zapłacił Maeviusowi jako spadkobiercy, na tej podstawie, że otrzymał je pod pretekstem
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dziedziczenia? Odpowiedź brzmiała, że nie można tego zrobić, zgodnie z podanymi faktami, z tego powodu, że
Septymiusz nie zawarł z nim ugody, a Maevius, przyjmując ją, nie działał jako agent Septymiusza.
386. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XLVI.
Postanowienie akwiliańskie bezwzględnie zmienia i unieważnia wszystkie poprzednie zobowiązania i samo jest
unieważniane przez zwolnienie; i taka jest obecnie nasza praktyka. Dlatego nawet zapisy, które są dokonywane
warunkowo, podlegają postanowieniu akwiliańskiemu.
387. Papinianus, Definicje, Księga I.
Gdy korzysta się z klauzuli akwiliańskiej, zgoda stron umowy jest dorozumiana, a wszelkie działania, o których
jeszcze nie myślały, pozostają w poprzednim stanie; interpretacja osób obeznanych z prawem sprzeciwia się
bowiem wszelkiej kapryśnej liberalności.
388. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga XVII.
W kontrowersjach wynikających z testamentu nie może dojść do kompromisu, ani do ustalenia prawdy o faktach,
jeśli nie dokona się badania i interpretacji słów testamentu.
389. Ulpianus, Dysputy, Księga VII.
Kompromis jest ważny nawet po wydaniu wyroku, jeśli została lub może zostać wniesiona apelacja.
390. W sytuacji, gdy poręczyciel został pozwany i wydano przeciwko niemu wyrok, a następnie zleceniodawca
zawarł kompromis ze stroną, która uzyskała wyrok przeciwko poręczycielowi, powstaje pytanie, czy kompromis
ten był ważny? Jestem zdania, że tak, i że wszelkie podstawy powództwa zarówno przeciwko zleceniodawcy, jak i
poręczycielowi zostały usunięte. Jeżeli jednak poręczyciel zawarł kompromis po przegranej sprawie, a wyrok nie
został przez ten kompromis uchylony, to i tak należy go uznać za załatwiony, co do zapłaty.
391. Prawdą jest jednak, że to, co zostało zapłacone w tym przypadku, nawet jeśli nie pozbawia kompromisu, to
jednak pomniejsza kwotę wyroku, że można uznać, i jest to w rzeczywistości zawarte w reskrypcie w sprawie, w
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której kompromis został zawarty bez zgody pretora, że to, co zostało zapłacone, powinno być zastosowane do
zapewnienia alimentów, a cokolwiek dodatkowo było należne z tytułu alimentów, musi zostać zapewnione, ale to,
co już zostało zapłacone, powinno zostać zaliczone.
392. To samo, O wszystkich trybunałach, Księga V.
Kiedy ci, którym pozostawiono rezerwy na utrzymanie, byli gotowi pójść na kompromis i zadowalali się
umiarkowaną sumą, która miała być im wypłacona od razu; Boski Marek stwierdził w przemówieniu
wygłoszonym w Senacie: "Że żaden kompromis w odniesieniu do alimentów nie może się ostać, jeśli nie został
zawarty z upoważnienia pretora". Dlatego pretor ma w zwyczaju interweniować i decydować między stronami,
czy kompromis jest taki, który powinien zostać przyjęty.
393. Niezależnie od tego, czy w testamencie zapisane jest zapewnienie domu, odzieży czy utrzymania zależnego
od nieruchomości, należy przeprowadzić dochodzenie tego samego pretora w odniesieniu do kompromisu.
394. Wspomniany wyżej adres odnosi się do zapisów na utrzymanie pozostawionych w testamencie lub kodycylu,
niezależnie od tego, czy zostały one dodane do testamentu, czy też osoba zmarła w wyniku testamentu. Ta sama
zasada obowiązuje, gdy zapis został dokonany w drodze darowizny mortis causa lub gdy obciążono kogokolwiek
opłatą. Gdy zapisy są dokonywane w celu spełnienia warunku, mówimy, że zasada jest taka sama. Oczywiste jest,
że kompromis może zostać zawarty bez upoważnienia pretora, jeśli zapis na utrzymanie nie został dokonany
mortis causa.
395. Adres stosuje się do sum, które mają być płacone miesięcznie, dziennie lub rocznie, a ta sama zasada ma
zastosowanie, gdy nie są one pozostawione na całe życie, ale tylko na pewien okres czasu.
396. Jeśli pewna suma jest zapisana w testamencie komukolwiek w celu utrzymania się z odsetek od tej sumy i
przywrócenia całej sumy w chwili śmierci, adres będzie nadal obowiązywał, chociaż suma nie może być
utrzymywana jako wypłacana corocznie.
397. Jeśli jednak pewna suma pieniędzy lub pewna ilość majątku została pozostawiona Tycjuszowi, aby zapewnić
utrzymanie Sezjuszowi, lepsza opinia jest taka, że Tycjusz może pójść na kompromis; przez ten akt Tycjusz nie
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zmniejszy utrzymania Sezjusza. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy majątek został pozostawiony
zapisobiercy pod zarządem powierniczym w celu zapewnienia utrzymania.
398. Adres zabrania kompromisu, który jest zawarty w taki sposób, że każdy może od razu wydać kwotę, która jest
mu dana. Co by się więc stało, gdyby strona bez upoważnienia pretora zawarła taki kompromis, że to, co z zapisu
należało się jej rocznie, miałaby otrzymywać co miesiąc? Albo co by się stało, gdyby codziennie otrzymywał to,
co zostało mu pozostawione do wypłaty co miesiąc? Albo jak by to było, gdyby to, do czego miał prawo otrzymać
na koniec roku, otrzymywał na początku? Jestem zdania, że porozumienie tego rodzaju jest ważne, ponieważ
strona, która ma być wspierana, poprawia swój stan przez taką transakcję; i że Adres Cesarza nie zamierzał, aby
utrzymanie osób miało być odcięte przez kompromis.
399. Nie ma różnicy, czy strony, dla których ustalane są alimenty, są ludźmi wolnymi czy urodzonymi w stanie
wolnym, bogatymi czy biednymi.
400. Adres nakazuje również przeprowadzenie przed pretorem dochodzenia w następujących kwestiach: po
pierwsze, co do przyczyny zawarcia kompromisu; po drugie, co do jego warunków; po trzecie, co do osobistych
charakterów stron transakcji.
401. W odniesieniu do przyczyny, należy ustalić, jaki jest powód zawarcia kompromisu, gdyż pretor nie wysłucha
nikogo, kto chce zawrzeć kompromis bez wystarczającego powodu. Powody, które są zwykle podnoszone są
następujące: gdy spadkobierca i osoba, która ma być wspierana mieszkają w różnych miejscach; lub gdy jedno z
nich zamierza zmienić miejsce zamieszkania; lub gdy istnieje jakiś pilny powód, aby suma pieniędzy była
wypłacona w danym czasie; lub gdy zapewnienie utrzymania zostało nałożone na kilku spadkobierców i trudno
jest im rozdzielić małe sumy pieniędzy pomiędzy różne osoby; lub gdy istnieje jakikolwiek inny powód spośród
tych, które zwykle się pojawiają, a które mogą skłonić pretora do usankcjonowania kompromisu.
402. Kwota pieniędzy zaangażowanych w transakcji musi być również brane pod uwagę, dla dobrej wiary stron
ma być określona w ten sposób. Kwota ta musi być również oszacowana w zależności od wieku i stanu zdrowia
osoby, która zawiera kompromis, ponieważ jest oczywiste, że musi się różnić w przypadku chłopca, młodego
mężczyzny i tego, który jest stary; i oczywiste jest, że postanowienie o alimentach kończy się wraz z życiem
strony, na rzecz której zostało dokonane.
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403. Należy również wziąć pod uwagę charakter osób, to znaczy, jakie są zwyczaje życiowe tych, dla których
czyni się zaopatrzenie, czy są oszczędni i czy mają wystarczające środki na swoje utrzymanie z innych źródeł, czy
też należą do niższej klasy, która będzie zmuszona polegać całkowicie na zaopatrzeniu uczynionym dla nich. Co
się tyczy osoby, której powierza się świadczenie alimentów, należy zbadać, jakie są jej środki, a także jej intencje i
poglądy, gdyż wtedy okaże się, czy pragnie ona kiedykolwiek dotrzeć do strony, z którą zawiera kompromis, czy
też nie.
404. Kompromis zawarty w odniesieniu do utrzymania, nie dotyczy mieszkania lub ubrania; ponieważ Boski
Marek zarządził, że w odniesieniu do tych spraw powinny być poczynione specjalne ustalenia.
405. Jeżeli jednak ktoś zawiera kompromis w sprawie świadczeń alimentacyjnych, nie uważa się za konieczne, aby
wbrew swojej woli zawierał jakiekolwiek porozumienie dotyczące mieszkania lub innych kwestii; może zatem
zawrzeć umowę dotyczącą wszystkich rzeczy naraz lub dotyczącą tylko kilku z nich.
406. Również kompromis w sprawie obuwia musi być zawarty z upoważnienia pretora.
407. Jeżeli nieruchomość obciążona obowiązkiem alimentacyjnym została pozostawiona jednej lub kilku osobom,
a osoby te chcą ją zbyć, konieczne jest, aby pretor zadecydował zarówno o zbyciu, jak i o kompromisie. Jeżeli
nieruchomość obciążona obowiązkiem alimentacyjnym została pozostawiona kilku osobom, a osoby te zawierają
między sobą kompromis bez zgody pretora, kompromis ten nie powinien zostać utrzymany. Ta sama zasada
obowiązuje w przypadku, gdy ziemia jest oddana w zastaw jako zabezpieczenie alimentów, ponieważ jeśli w tym
celu został ustanowiony zastaw, nie może on zostać zwolniony bez zgody pretora.
408. Jest rzeczą oczywistą, że zgoda pretora jest konieczna, gdy kompromis dotyczy całej kwoty alimentów lub
tylko ich części.
409. Jeśli po złożeniu podania do pretora, ten zezwoli na zawarcie kompromisu bez zbadania sprawy, transakcja
będzie nieważna; ponieważ sprawa została przekazana pretorowi do zbadania, a nie do zaniedbania lub porzucenia.
Jeśli jednak nie przeprowadzi on dochodzenia we wszystkich kwestiach, do których został upoważniony przez
adres, to znaczy w sprawie przyczyny, kwoty i charakteru stron transakcji, należy uznać, że nawet jeśli zbada
niektóre kwestie, kompromis jest nieważny.
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410. Ani gubernator prowincji, ani pretor nie mogą delegować swojej jurysdykcji w tego typu sprawach.
411. Kompromisy dotyczące alimentów mogą być zawierane również w obecności Prokuratora Cesarskiego; na
przykład, gdy alimenty są żądane od Skarbu Państwa, a więc można to zrobić w obecności Prefekta Skarbu.
412. W przypadku, gdy toczy się sprawa o alimenty, a kompromis został zawarty, nie będzie on ważny bez zgody
pretora, gdyż w przeciwnym razie adres cesarza mógłby zostać ominięty; można by bowiem wnieść pozorny
pozew, aby zawrzeć kompromis bez zgody pretora.
413. Jeśli komukolwiek pozostawiono zapis na utrzymanie, a oprócz tego zapis, który ma być wypłacony
natychmiast, a kompromis został zawarty bez upoważnienia pretora, to to, co może być wypłacone, jest najpierw
zaliczane na poczet zapisu, który był płatny bezzwłocznie, a reszta na poczet zapisu na utrzymanie.
414. Jeśli ktoś zawrze ugodę w sprawie alimentów bez upoważnienia pretora, to wszystko, co zostanie zapłacone,
zostanie zaliczone na poczet zaległości alimentacyjnych; nie ma bowiem znaczenia, ile wynosiły zaległości ani czy
były większe czy mniejsze od zapłaconej kwoty; jeśli bowiem były mniejsze, to i tak zapłata musi zostać zaliczona
na poczet zaległości alimentacyjnych. Oczywiste jest, że jeśli ten, kto zawarł kompromis w sprawie alimentów,
stał się bardziej majętny dzięki tej zapłacie, to jest całkowicie sprawiedliwe, że druga strona powinna wytoczyć
powództwo o odzyskanie kwoty, o którą stała się bardziej majętna, ponieważ nikt nie powinien czerpać korzyści
ze straty drugiej strony.
415. Jeśli ktoś pozostawił wyższemu rangą człowiekowi pewną sumę, która ma być wypłacana corocznie, jak na
przykład roczna renta lub użytkowanie, to kompromis może być zawarty bez upoważnienia pretora. Jeśli jednak
zamiast zapisu na utrzymanie pozostawiono umiarkowane użytkowanie, twierdzę, że kompromis zawarty bez
upoważnienia pretora nie ma mocy ani skutków.
416. Jeśli na utrzymanie danej osoby przeznaczono nie pieniądze, lecz zboże, oliwę i inne artykuły niezbędne do
życia, nie można w odniesieniu do nich zawrzeć kompromisu, niezależnie od tego, czy płatności mają być
dokonywane co roku, czy co miesiąc. Jeśli jednak kompromis zawarty bez upoważnienia pretora polegał na tym,
że zamiast artykułów miał on otrzymać pewną sumę pieniędzy płatną rocznie lub miesięcznie, przy czym nie
zmieniono ani daty, ani kwoty, a jedynie rodzaj artykułu; lub jeśli, z drugiej strony, zgodził się on otrzymywać
utrzymanie w naturze, które zostało mu pozostawione w pieniądzu; jak wtedy, gdy zamienił wino na oliwę, oliwę
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na wino lub cokolwiek innego tego rodzaju; lub zmienił miejsce, tak aby otrzymać zaopatrzenie pozostawione mu
w Rzymie, w jakimś mieście lub w jakiejś prowincji, lub odwrotnie; lub jeśli zmienił osobę, tak aby otrzymać od
jednego to, co powinien otrzymać od kilku; lub przyjmuje jednego dłużnika zamiast drugiego; wszystkie te rzeczy
muszą być poddane decyzji pretora i być określone na korzyść strony uprawnionej do alimentów.
417. W przypadku pozostawienia pewnej sumy, płatnej corocznie za mieszkanie, każda transakcja zawarta w celu
zapewnienia mieszkania bez upoważnienia pretora jest ważna, ponieważ strona uzyskuje korzyść z mieszkania,
chociaż kompromis może zapewnić mieszkanie, które może być narażone na zniszczenie lub pożar. Z drugiej
strony, jeśli zgodzi się, że określona suma zostanie mu wypłacona zamiast mieszkania, które zostało zapisane w
testamencie, transakcja jest ważna, nawet bez upoważnienia pretora.
418. Tacy sami, Opinie, Książka I.
Strona wniosła pozew przeciwko swoim opiekunom w odniesieniu do jej udziału w majątku zarządzanym pod ich
opieką i zawarła ugodę w tej sprawie. Jeśli po tym, jak stał się spadkobiercą swojego brata, wniósł pozew
przeciwko tym samym opiekunom jako przedstawiciel swoich braci, nie będzie przedawniony z powodu
powołania się przez nich na zawarty kompromis.
419. Uważa się, że w przypadku zawarcia jakiegokolwiek rodzaju kompromisu, jest on ograniczony do kwestii, co
do których strony doszły między sobą do porozumienia.
420. Jeśli strona, nie wiedząc o wszystkich istniejących okolicznościach sprawy, podstępem wprowadzona w błąd
przez współspadkobiercę, podpisała dokument kompromisowy bez klauzuli akwiliańskiej, uważa się, że została
raczej oszukana niż zawarła umowę.
421. Gdy syn, który nie został jeszcze poinformowany, że ma prawo do wniesienia powództwa o unieważnienie
testamentu ojca, zawiera ze swoimi przeciwnikami inne sprawy w drodze porozumienia, porozumienie, które
zawarł, szkodzi mu tylko w odniesieniu do takich spraw, co do których udowodniono, że były zamierzone, nawet
jeśli jedna ze stron, która zawarła kompromis, miała ponad dwadzieścia pięć lat; ponieważ w zakresie odnoszącym
się do wszystkiego, co zostało ustalone później, a co uprawniało go do wniesienia powództwa, niesprawiedliwe
byłoby twierdzenie, że transakcja ta wygasiła prawa, które nie zostały jeszcze uwzględnione.
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422. Tacy sami, Opinie, Książka I.
Jest ustalone, że jeśli ojciec zawiera kompromis w odniesieniu do praw synów, którzy nie są pod jego kontrolą, nie
są oni przez to pokrzywdzeni.
423. Tenże, O Edykcie, Księga IV.
Po wydaniu wyroku, nawet jeśli nie wniesiono apelacji, to i tak, gdy zaprzecza się faktowi wydania wyroku, albo
strona może nie wiedzieć, czy wyrok został wydany, czy nie, to ponieważ proces może się jeszcze odbyć, można
zawrzeć ugodę.
424. Celsus, Digest, Księga III.
Nie powinno być tolerowane, aby strona mogła zawrzeć kompromis w odniesieniu do zapisów pozostawionych jej
w testamencie w sposób ogólny, a następnie twierdzić, że jej celem nie było zawarcie kompromisu z wyjątkiem
tego, co zostało jej pozostawione w pierwszej części testamentu, a nie w odniesieniu do tego, co zostało jej
pozostawione w ostatniej części. Ale gdy kodycyle są przedstawione, myślę, że nie mógłby niewłaściwie
powiedzieć mi, że myślał tylko o tym, co było zawarte na tych stronach testamentu, o których wiedział w czasie
transakcji.
425. Aemilius Macer, On the Five Per Cent Law Respecting Inheritances, Book I.
Prokuratorowi Cesarskiemu nie wolno zawierać kompromisów bez upoważnienia Cesarza.
426. Scaevola, Opinie, Księga II.
Pomiędzy spadkobiercą ustawowym a spadkobiercą testamentowym powstał spór, po zawarciu kompromisu
sprawa została uregulowana pod pewnymi warunkami. Chciałbym się dowiedzieć, przeciwko komu wierzyciele
mogą wnieść powództwo. Odpowiedź brzmiała, że jeżeli wierzycielami są ci sami, którzy zawarli ugodę, to
niezależnie od tego, czy inni są obecni, czy nie, ze względu na niepewność dziedziczenia, powództwo powinno
być wytoczone przeciwko każdemu ze spadkobierców o część spadku, którą każdy z nich uzyskał na mocy ugody.
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427. Paulus, Sentencje, Księga I.
Zwyczajowo w każdej umowie umieszcza się klauzulę akwiliańską, ale rozsądniej jest dodać do niej klauzulę
karną, ponieważ w razie unieważnienia umowy można wnieść pozew o karę wynikającą z tej klauzuli.
428. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Ten, kto złamie wiarę w zgodny z prawem kompromis, nie tylko jest wykluczony przez wyjątek, ale także może
być zmuszony do zapłacenia kary, którą obiecał w odpowiedniej formie zapłacić ustalającemu, gdyby naruszył
umowę.
429. Papinianus, Pytania, Księga II.
Zbywca nieruchomości, który przeniósł swoje prawa na nabywcę, zawarł ugodę z dłużnikiem nieruchomości,
który nie wiedział, że została ona sprzedana. Nabywca spadku powinien podjąć działania zmierzające do
ściągnięcia długu, a dłużnikowi z powodu jego niewiedzy przyznaje się wyjątek z uwagi na prowadzoną
działalność gospodarczą. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku człowieka, który otrzymał spadek na podstawie
umowy powierniczej, jeżeli spadkobierca zawrze ugodę z dłużnikiem, który nie wie, że tak się stało.

161

Księga III
1. W odniesieniu do prawa do złożenia wniosku do sądu.
2. W odniesieniu do tych, którzy są naznaczeni niesławą.
3. Dotyczące agentów i obrońców.
4. Sposób wszczęcia postępowania w imieniu lub przeciwko korporacjom.
5. W zakresie prowadzenia cudzych spraw.
6. W odniesieniu do osób, które wnoszą dokuczliwe skargi.

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

Tyt. 1. Dotyczące prawa do składania wniosków do sądu
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Pretor zaproponował ten tytuł w celu zachowania porządku i godności, a także aby zapobiec przypadkowemu i
bezkrytycznemu składaniu wniosków.
(1) W tym celu ustanowił trzy klasy osób, a mianowicie: tych, którym zabronił zwracać się do niego, wszystkich
innych, którym pozwolił zwracać się tylko we własnym imieniu, i jeszcze innych, którym pozwolił zwracać się
zarówno za pewne osoby, jak i za siebie.
(2) Wniosek do sądu oznacza wyrażenie własnego życzenia lub życzenia przyjaciela przed sędzią, który jest
właściwy, lub sprzeciwienie się życzeniu innej osoby.
(3) Pretor zaczyna od tych, którym absolutnie nie wolno składać do niego podań, a w tej części edyktu odnosi się
do tych, których usprawiedliwiał z powodu młodości lub z powodu jakiegoś wypadku. Zabronił stronie zwracać
się do niego z prośbą o pomoc z powodu młodego wieku, gdy nie ukończyła ona siedemnastu lat, ponieważ uważał
ten wiek za zbyt młody, by występować publicznie; chociaż jest powiedziane, że syn Nerwy publicznie
wypowiadał się w kwestiach prawnych w tym wieku lub nieco później. Pretor zabrania stronie stawienia się przed
nim z powodu wypadku, na przykład gdy jest głucha i nie słyszy; nie powinno się bowiem dopuszczać do sądu
nikogo, kto nie słyszy dekretu pretora, gdyż byłoby to dla niego źródłem niebezpieczeństwa, gdyż gdyby nie
słyszał dekretu, mógłby zostać ukarany jako osoba skruszona, gdyby nie był posłuszny.
(4) Pretor stwierdza: "Jeśli strony nie mają obrońcy, dam im go". Praetor nie tylko ma w zwyczaju okazywać tę
łaskę takim osobom, ale czyni to także wtedy, gdy ktoś z pewnych powodów nie jest w stanie uzyskać obrońcy, na
przykład z powodu intryg swoich przeciwników lub ze strachu.
(5) W drugiej części Edyktu mowa jest o tych, którzy nie mogą występować za innych, i w tej części pretor zalicza
do nich tych, którzy są niezdolni ze względu na swoją płeć lub z powodu wypadku, a także wymienia osoby
naznaczone infamią. Ze względu na płeć, zabrania kobietom występować za innych, a powodem tego zakazu jest
to, aby nie mieszały się w sprawy innych, wbrew temu, co jest zgodne ze skromnością ich płci, oraz aby kobiety
nie wykonywały obowiązków, które należą do mężczyzn. Źródłem tej restrykcji był przypadek niejakiej Carfanii,
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kobiety wyjątkowo bezwstydnej, której zuchwałość i drażnienie sędziego dały początek temu edyktowi. Z powodu
wypadku, w którym pretor odrzucił podanie człowieka całkowicie niewidomego, ponieważ nie mógł on dostrzec
insygniów władzy i okazać im należytego szacunku. Labeo opowiada, że Publiuszowi, niewidomemu, ojcu
Asprenasa Noniusza, odwrócono krzesło i Brutus odmówił wysłuchania go, gdy chciał złożyć przed nim zeznanie.
Ale choć niewidomy nie może występować w sądzie w imieniu innego człowieka, to jednak może zachować
godność senatorską i pełnić obowiązki sędziego. Czy może zatem sprawować również urząd sędziego?
Zastanowimy się nad tą kwestią. Appiusz Klaudiusz, niewidomy, był obecny na radach publicznych i wydał w
senacie bardzo surową opinię na temat jeńców zabranych Pyrrusowi. Lepszą opinią jest dla nas stwierdzenie, że
może on piastować urząd sędziego, który już uzyskał, ale powinno mu się zabronić ubiegania się o nowy; i ta
zasada została ustalona na wielu przykładach.
(6) Zabrania też, aby w imieniu innych występował przed nim ten, kto cierpiał, że jego ciało było używane jak
ciało kobiety. Jeśli jednak został skrzywdzony przez zbójców lub wrogów, nie powinien być naznaczony infamią,
jak mówi Pomponiusz. Strona, która została skazana za zbrodnię główną, nie może występować w imieniu innej.
Dekretem Senatu zabronione jest również, aby osoba, która została skazana w sądzie za fałszywe oskarżenie,
występowała przed sędzią o niższej jurysdykcji. Ponadto zabronione jest występowanie człowieka, który wynajął
się do walki z dzikimi zwierzętami. Określenie "dzikie bestie" należy rozumieć raczej jako odnoszące się do ich
srogości, niż do rodzaju zwierząt; ale co by było, gdyby zwierzę było lwem, ale oswojonym, lub jakimś innym
zwierzęciem, które było oswojone, ale nadal wyposażone w zęby? Z tego powodu człowiek, który wynajął się do
walki, naznaczony jest niesławą przez sam ten fakt, niezależnie od tego, czy walczy, czy nie; ponieważ gdyby
walczył, a nie wynajął się do tego, nie byłby odpowiedzialny, lecz tylko ten, kto wynajął się w tym celu. Dlatego
też starożytne autorytety uważają, że nie są odpowiedzialni ci, którzy dla okazania swej odwagi czynią to bez
wynagrodzenia, chyba że sami doznają zaszczytów na arenie; sądzę bowiem, że w tym przypadku nie mogą
uniknąć naznaczenia niesławą. Gdy jednak ktoś wynajmuje się do polowania na dzikie zwierzęta lub do walki z
tymi, które wyrządzają szkodę w okolicy, poza areną, nie powinien być okryty niesławą; stąd pretor pozwala
występować przed nim w sądzie osobom, które nie walczyły z dzikimi zwierzętami, aby pokazać swoją odwagę,
ale zabrania im czynić to w imieniu innych. Niemniej jednak, jest rzeczą zupełnie słuszną, aby zezwolić takim
osobom, gdy sprawują urząd opiekuna lub inny rodzaj zabawy, na występowanie w imieniu tych, których sprawy
prowadzą. Jeśli ktoś narusza to postanowienie Edyktu, nie może występować w imieniu innych, ale może być
również ukarany grzywną pieniężną, której wysokość ma być arbitralnie ustalona przez sędziego.
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(7) Jak stwierdziliśmy na początku tego tytułu, pretor dzieli strony, które nie mogą się stawić, na trzy klasy, a
trzecia z nich to taka, w której nie odmawia im całkowicie prawa do stawienia się, ale mówi, że nie mogą się
stawić za wszystkich, i są, że tak powiem, mniej winni niż ci wymienieni pod poprzednimi nagłówkami.
(8) Pretor mówi: "Ci, którym prawo, plebiscyt, dekret senatu, edykt lub rozporządzenie cesarskie zabrania
występowania przed sądem, chyba że w imieniu określonych osób, nie mogą występować przede mną w sądzie w
imieniu innych osób niż osoby upoważnione przez prawo". Wszyscy inni, naznaczeni infamią przez edykt pretora,
są objęci tym edyktem i nie mogą występować przed sądem, chyba że w imieniu własnym lub określonych osób.
(9) Następnie pretor dodaje: "Jeśli ktoś z tych, którzy są wymienieni powyżej, nie został przywrócony do stanu
pierwotnego". Przez "wyżej wymienionych" należy rozumieć jednego z tych, którzy są objęci trzecią klauzulą
edyktu, którym zabrania się występować w imieniu pewnych osób; gdyby bowiem byli objęci pozostałymi
klauzulami, trudno byłoby uzyskać całkowity zwrot.
(10) Pomponiusz pyta, do jakiej restytucji odnosi się pretor, czy do tej przyznanej przez cesarza, czy do tej
przyznanej przez senat? Wydaje mi się, że takie rozporządzenia pretora nie powinny być przestrzegane, chyba że
należą do obowiązków jego jurysdykcji, tak jak w przypadku młodzieży, gdy ktoś został oszukany, a także w
innych przypadkach, które przeanalizujemy pod tytułem "W sprawie całkowitej restytucji". Dowodem tej opinii
jest to, że gdy ktoś jest skazany za przestępstwo, które wiąże się z infamią, a wyrok jest anulowany przez
całkowitą restytucję, Pomponiusz uważa, że jest on uwolniony od infamii.
(11) Praetor mówi też: "Nie mogą się stawić za nikogo, z wyjątkiem rodzica, swojego patrona, swojej patronki,
swoich dzieci lub rodziców swojego patrona lub patronki"; w odniesieniu do tych osób wypowiedzieliśmy się
szerzej pod tytułem: "W sprawie wezwań". Dodaje także: "Albo w imieniu ich dzieci, ich brata, siostry, żony,
teścia, teściowej, zięcia, synowej, ojczyma, macochy, pasierba, pasierbicy, wychowanka mężczyzny lub kobiety
albo osoby obłąkanej obu płci".
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Albo dla idioty płci obojga (bo kuratorzy są powoływani także dla takich osób).
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
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"W przypadku, gdy opieka lub kuratela nad tymi osobami została przyznana przez rodziców, większość
opiekunów lub przez sędziego pokoju, który był właściwy w tej sprawie."
(1) Kiedy mowa jest o pokrewieństwie, nie należy rozumieć tego, co istniało dawniej, ale to, co istnieje obecnie.
(2) Pomponiusz mówi, że słowa synowa, zięć, teść i teściowa mają obejmować stopnie, które są bardziej odległe
niż te, które przyimek pro ogólnie oznacza.
(3) I że w odniesieniu do kuratorów powinien był dodać osoby nieme i inne, dla których zwyczajowo wyznacza się
kuratorów, to znaczy osoby głuche, rozdawnictwo i nieletnich.
4. Paulus, O Edykcie, Księga V.
Także tych, dla których, z powodu złego stanu zdrowia, pretor ma zwyczaj mianować kuratorów:
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
A także tych, którzy z powodu jakiejś przewlekłej choroby nie są w stanie prowadzić własnych interesów.
(6) Tenże, O Edykcie, Księga VI.
Jestem zdania, że w sądzie bez naruszenia Edyktu mogą występować ci, którzy nie dobrowolnie, lecz z
konieczności wypełniają obowiązki urzędu, nawet jeśli są to osoby, które nie mogą występować we własnym
imieniu.
1. W przypadku zakazu wykonywania zawodu adwokata, jeżeli dotyczy to czasu sprawowania jurysdykcji przez
sędziego pokoju, uważam, że może on później występować przed swoim następcą.
(7) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
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Jeśli pretor zakazuje komukolwiek stawienia się przed nim, zakaz ten jest absolutny, nawet jeśli jego przeciwnik
wyrazi na to zgodę.
8. Papinianus, Pytania, Księga II.
Cesarz Tytus Antoninus stwierdził w Reskrypcie: "Kto miał zakaz wykonywania zawodu adwokata przez okres
pięciu lat, nie miał zakazu występowania przed sądem w imieniu kogokolwiek po upływie pięciu lat". Również
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że "po powrocie z wygnania można występować przed sądem"; nie
czyniono też żadnej różnicy co do przestępstwa, za które wymierzono karę milczenia lub wygnania; w
przeciwnym razie, po upływie czasu kary, można by ją jeszcze bardziej przedłużyć wbrew warunkom wyroku.
9. Tacy sami, Opinie, Książka I.
Ten, komu zabroniono występować w imieniu innych z powodu, który nie oznacza infamii, a zatem nie jest
pozbawiony prawa występowania w imieniu każdego, jest tylko prawnie wykluczony od występowania w imieniu
innych w tej prowincji, nad którą sprawuje jurysdykcję gubernator, który wydał wyrok; nie jest mu to zabronione
w żadnej innej, choćby nosiła tę samą nazwę.
10. Paulus, Zasady.
Działający w imieniu Skarbu Państwa nie mają zakazu działania na rzecz swoich dzieci, rodziców lub
podopiecznych, nad którymi sprawują opiekę, chociażby sprawa była opozycyjna w stosunku do Skarbu Państwa.
1. Zabrania się również dekurionom prowadzenia spraw przeciwko własnym miastom miejskim, z wyjątkiem tych
osób, które zostały wcześniej wymienione.
11. Tryphoninus, Dysputy, Księga V.
Nasz Cesarz stwierdził w Reskrypcie: "Nie zabrania się opiekunowi występować za wychowanka w sprawie, w
której był zatrudniony jako adwokat przeciwko jego ojcu". I wolno mu również występować przeciwko Skarbowi
Państwa, nawet jeśli wcześniej występował dla Skarbu Państwa w jakimś postępowaniu przeciwko ojcu
podopiecznego.
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1. Kim są ci, którzy są uważani za niesławnych, będzie wyjaśnione w następującym tytule.

Tyt. 2. O tych, którzy są naznaczeni niesławą
1. Julianus, O Edykcie, Księga I.
Słowa pretora brzmią następująco: "Ten, kto zostaje zwolniony z armii za haniebne postępowanie, czy to przez
cesarza, czy przez kogoś, komu udzielono upoważnienia do działania w tej sprawie, naznaczony jest niesławą.
Dotyczy to również tego, kto występuje na scenie w celu gry aktorskiej lub wygłaszania przemówień; tego, kto
wykonuje zawód akwizytora; tego, kto został skazany w sądzie za fałszywe oskarżenie lub zdradę interesów
swojego klienta; tego, kto został skazany za kradzież, rozbój, uszkodzenie ciała, złą wiarę lub oszustwo, we
własnym imieniu, lub skompromitował się za którekolwiek z tych przestępstw; tego, kto został skazany we
własnym imieniu w sprawie opartej na partnerstwie, kurateli, mandacie lub depozycie, w bezpośrednim działaniu;
temu, który wydał swoją córkę, będącą pod jego władzą, za mąż po śmierci zięcia, wiedząc, że nie żyje on przed
upływem czasu, który zwyczajowo wdowa przeznacza na opłakiwanie męża; temu, który poślubił ją, wiedząc o
tym, bez polecenia osoby, pod której władzą się znajdowała; temu, który pozwolił mu ją poślubić, gdy była pod
jego kontrolą, będąc świadomym wyżej wymienionych faktów; a także temu, który na własną odpowiedzialność, a
nie z rozkazu lub w imieniu osoby, pod której kontrolą się znajdował, pozwala jakiemukolwiek mężczyźnie lub
kobiecie, nad którymi ma kontrolę, zawrzeć dwa zaręczyny lub dwa małżeństwa w tym samym czasie".
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Słowa pretora: "Kto jest zwolniony z armii", należy rozumieć jako odnoszące się do tego, kto nosi insygnia
wojskowe, jak na przykład tam, gdzie zwolniony jest każdy do stopnia centuriona, prefekta kohorty, oddziału lub
legionu, albo trybuna kohorty lub legionu. Pomponiusz idzie jeszcze dalej i mówi, że dowódca armii, mimo że
może nosić odznaki rangi konsularnej, jeśli zostanie zwolniony przez cesarza z jakiegoś haniebnego powodu,
zostaje naznaczony tym znakiem niesławy. Jeśli więc generał zostaje zwolniony z dowodzenia armią, zostaje
naznaczony infamią, a jeśli cesarz zwalnia go i dodaje, że dzieje się to z powodu haniebnego postępowania, jak to
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zwykle czyni, nie ma wątpliwości, że zostaje on naznaczony infamią na mocy edyktu pretora. Tak jednak nie jest,
jeśli następca jest wyznaczony dla niego bez narażenia się na niezadowolenie cesarza.
1. Przez "armię" nie rozumiemy pojedynczej kohorty, czy pojedynczego oddziału, ale kilka ciał żołnierzy; stąd
mówimy, że człowiek dowodzi armią, gdy dowodzi legionem, lub kilkoma legionami, które, wraz z oddziałami
pomocniczymi, zostały mu powierzone przez cesarza. Ale w tym przypadku, gdy człowiek został odsunięty od
dowodzenia jakimkolwiek ciałem żołnierzy, musimy rozumieć, że został on odsunięty od armii.
2. Zwrot "zwolniony z powodu haniebnego postępowania" jest dodany z tego powodu, że istnieje kilka rodzajów
zwolnień, jednym z nich jest zwolnienie honorowe, na które zezwala Cesarz, gdy człowiek zakończył swoją
służbę, lub gdy zostało to dokonane wcześniej dzięki pobłażliwości Cesarza; innym jest zwolnienie żołnierza ze
służby wojskowej z powodu złego stanu zdrowia; jest też zwolnienie niehonorowe. To ostatnie zdarza się zawsze,
gdy ten, kto je wydaje, dodaje wyraźnie, że dzieje się to z powodu haniebnego postępowania, i zawsze powinno się
dodać, dlaczego żołnierz jest zwalniany. Ale gdy człowiek zostaje zdegradowany, to znaczy pozbawiony
insygniów rangi, staje się niesławny, nawet jeśli nie dodano słów "zdegradowany z powodu haniebnego
postępowania". Istnieje czwarty rodzaj zwolnienia, gdy dana osoba wstępuje do służby wojskowej w celu
uniknięcia pełnienia obowiązków służbowych, ale nie wpływa to na jej reputację, jak to często stwierdzano w
reskryptach.
3. Żołnierz, który został skazany na podstawie Lex Julia de Adulteriis, staje się niesławny do tego stopnia, że sam
wyrok haniebnie zwalnia go z przysięgi.
4. Ci, którzy zostali niehonorowo zwolnieni, nie mogą mieszkać ani w Rzymie, ani tam, gdzie przebywa cesarz.
5. Pretor mówi: "Ten, kto pojawia się na scenie, jest niesławny". Scena, według definicji Labeo, to miejsce
publiczne, prywatne lub na ulicy, gdzie ktoś się pojawia lub porusza, wystawiając się na pokaz; pod warunkiem, że
jest to miejsce, do którego wpuszczane są osoby bez różnicy, w celu obejrzenia publicznego widowiska; niesławni
są ci, którzy walczą o zysk, jak również wszyscy ci, którzy pojawiają się na scenie za wynagrodzeniem, jak
stwierdzili Pegaz i młodszy Nerva.
(3) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
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Ten, kto wynajmuje się w celu pokazania się na publicznych wystawach, a tego nie czyni, nie jest naznaczony
infamią, ponieważ przestępstwo to nie jest tak haniebne, aby nawet zamiar jego popełnienia powinien być karany.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Sabinus i Kasjusz wyrazili swoją opinię, że atleci nie powinni być w żaden sposób uważani za wykonujących
zawód aktora, ponieważ ich celem jest pokazanie swojej siły; i jako rzecz ogólna, wszyscy ludzie zgadzają się, że
wydaje się to pożyteczne, i że ani muzycy, ani zapaśnicy, ani rydlarze, ani ci, którzy myją konie, ani ci, którzy
wykonują inne obowiązki w świętych igrzyskach, nie powinni być uważani za zhańbionych.
(1) Celsus utrzymuje, że ci, którzy przewodniczą publicznym igrzyskom, których Grecy nazywają brabeutas, nie
uprawiają zawodu teatralnego, z tego powodu, że wykonują publiczną służbę, a nie działają jako gracze; i
rzeczywiście to miejsce jest obecnie przyznawane przez cesarza jako nadzwyczajna łaska.
(2) Praetor mówi: "Kto działa jako akwizytor". Prokurentem jest ten, kto czerpie zyski z prostytucji niewolników;
ale jeśli ktoś czerpie takie zyski z osób wolnych, należy do tej samej kategorii. Ponadto, jeśli czyni to swoim
głównym zajęciem, lub jako dodatek do jakiegoś innego biznesu; jak na przykład, jeśli jest karczmarzem lub
stajennym i ma niewolników tego rodzaju do obsługi obcych, a poprzez ich możliwości uzyskuje pieniądze w ten
sposób; lub jeśli jest właścicielem łaźni, jak to jest w zwyczaju w niektórych prowincjach, i ma niewolników w
celu dbania o ubrania klientów, a ci są winni takich praktyk w łaźni, to podlega karze zamawiacza.
(3) Pomponiusz jest zdania, że niewolnik, który wykorzystuje do tego celu innych niewolników, którzy są jego
prywatną własnością, po uzyskaniu wolności zostaje naznaczony niesławą.
(4) Strona, która dopuściła się oszczerstwa, również zostaje okryta niesławą, jeśli wydano przeciwko niej wyrok z
tego powodu; nie wystarczy bowiem, że dopuściła się tego czynu, i ta sama zasada dotyczy prekaryzatora.
Prewarykator to, że tak powiem, osoba, która nie jest konsekwentna, ale zdradza własną stronę, pomagając drugiej;
nazwa Labeo pochodzi od Varia Gertatione, ponieważ ten, kto prewarykaturuje, opowiada się po obu stronach, a w
rzeczywistości po stronie swojego przeciwnika.
(5) Ponadto, "Każdy, kto został skazany za kradzież, rozbój, uszkodzenie ciała lub złą wiarę we własnym imieniu,
lub skompromitował się którymkolwiek z tych przestępstw, w podobny sposób, jest niesławny."
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5. Paulus, O Edykcie, Księga V.
Dzieje się tak dlatego, że człowiek, który kompromituje się przestępstwem, jest uznawany za jego sprawcę.
(6) Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Termin kradzież musi być rozumiany jako oznaczający to, co jest jawne lub nie jawne.
1. Jeżeli strona, która została skazana za kradzież lub inne haniebne przestępstwo, odwołuje się, nie powinna być
zaliczona do grona osób haniebnych, dopóki sprawa jest w toku, ale jeżeli upłynął czas wyznaczony na odwołanie,
uważa się ją za haniebną od dnia skazania; chociaż jeżeli jej odwołanie wydaje się być źle uzasadnione, jestem
zdania, że powinna być naznaczona od tego dnia, a nie od czasu wydania wyroku.
2. Gdy ktoś przegrywa sprawę, działając w imieniu innego, nie naraża się na infamię; a zatem ani mój
pełnomocnik, ani obrońca, ani opiekun, ani kurator, ani spadkobierca, nie będzie naznaczony infamią w sprawie o
kradzież, ani w żadnej innej o tym samym charakterze; nawet gdyby powództwo było od początku bronione przez
pełnomocnika.
3. "Lub poszedł na kompromis." Rozumiemy, że kompromis oznacza sytuację, w której umowa została zawarta na
sumę pieniędzy bez odniesienia do kwoty; w przeciwnym razie, jeśli strona, siłą lub błaganiem nakłania inną
osobę do niepodejmowania działań przeciwko niej, zostanie naznaczona niesławą, tak że żadne pobłażanie nie
będzie brane pod uwagę; co jest nieludzkie. Ten, kto idzie na kompromis za określoną sumę z rozkazu pretora, nie
jest uważany za niesławnego.
4. Ale gdy przysięga została złożona, a strona przysięga, że nie uczyniła nic złego, nie będzie uważana za
niesławną, ponieważ do pewnego stopnia udowadnia swoją niewinność przez swoją przysięgę.
5. Gdy ktoś przegra sprawę mandatową, zostaje, zgodnie z warunkami Edyktu, naznaczony niesławą; i dotyczy to
nie tylko tego, kto przyjął zaufanie, ale także tych, którzy nie dotrzymali wiary, gdy druga strona była od tego
zależna; tak na przykład, gdy stałem się twoim poręczycielem i dokonałem zapłaty, jeśli otrzymam wyrok
przeciwko tobie w sprawie mandatowej, uczynię cię niesławnym.
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6. Należy dodać, że niekiedy spadkobierca otrzymuje wyrok przeciwko sobie na własny rachunek, przez co staje
się niesławny, na przykład, gdy jest winny złej wiary w odniesieniu do depozytu lub mandatu. Spadkobierca nie
może bowiem otrzymać wyroku na własny rachunek w sprawach wynikających z kurateli i spółki, ponieważ nie
jest on następcą zmarłego ani w kurateli, ani w spółce, a jedynie ponosi odpowiedzialność za długi zmarłego.
7. Strona, która przegrywa swoją sprawę w sprzecznym powództwie wytoczonym przeciwko niej, nie jest
niesławna; i nie bez powodu, ponieważ w sprzecznych powództwach nie ma kwestii złej wiary, ale tylko jedna z
kalkulacji, która jest zwykle rozstrzygana przez sąd.
7. Paulus, O Edykcie, Księga V.
W działaniach wynikających z umów, nawet jeśli pociągają one za sobą niesławę, a ci, którzy je przegrywają, są
nią naznaczeni, to jednak, gdy strona zawiera umowę, nie staje się niesławna, i bardzo słusznie, ponieważ
kompromis w tego rodzaju sprawach nie jest hańbiący, jak to jest w poprzednich.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Pretor mówi: "Kiedy zięć nie żyje" i dodaje: "Kiedy wie, że nie żyje", aby nie karać go za niewiedzę; ponieważ
czas żałoby jest ciągły, wypada, aby biegł od dnia śmierci męża, nawet jeśli wdowa po nim nie wie o tym fakcie;
dlatego, jeśli dowie się o tym po czasie ustalonym przez prawo, Labeo mówi, że może założyć żałobę i ją zdjąć
tego samego dnia.
9. Paulus, O Edykcie, Księga V.
Mężowie nie są zmuszeni do opłakiwania swoich żon.
1. Nie ma żałoby po oblubieńcu.
10. Tenże, O Edykcie, Księga VIII.
Zwyczajowo wdowa musi uzyskać pozwolenie od cesarza na ślub w czasie określonym przez prawo.
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1. Kobieta może zostać zaręczona w czasie, gdy jest w żałobie po swoim mężu.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Żałoba po dzieciach lub rodzicach nie jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa.
(1) Nawet jeśli mąż był kimś takim, że nie wypadało go opłakiwać, to zgodnie ze zwyczajem naszych przodków
wdowa po nim nie może wyjść za mąż, dopóki nie upłynie okres przewidziany prawem; pretor bowiem cofa się do
czasu, w którym powinno się opłakiwać męża, gdyż jest to zwyczaj, aby uniknąć pomieszania krwi.
(2) Pomponiusz uważa, że jeśli kobieta urodziła dziecko w czasie ustalonym przez prawo, może wyjść za mąż bez
zwłoki, co ja uważam za słuszne.
(3) Nie jest w zwyczaju, jak mówi Neratius, opłakiwać wrogów lub osoby skazane za zdradę, lub tych, którzy się
powiesili, lub w inny sposób użyli przemocy, nie z powodu zmęczenia życiem, ale z powodu złego sumienia.
Dlatego jeśli ktoś po śmierci męża tego rodzaju poślubi wdowę po nim, będzie naznaczony niesławą.
(4) Naznaczony jest także ten, kto się z nią ożenił, jeśli wiedział o tym fakcie; bo nieznajomość prawa nie jest
usprawiedliwiona, ale nieznajomość faktu jest. Usprawiedliwiony jest ten, kto poślubił ją z rozkazu kogoś, pod
czyją kontrolą się znajdował, a ten, kto pozwolił mu ją poślubić, naznaczony jest niesławą. W obu tych
przypadkach zasada jest bardzo właściwa, ponieważ ten, kto był posłuszny, zasługuje na przebaczenie, a ten, kto
pozwolił mu się ożenić, jest naznaczony hańbą.
12. Paulus, O Edykcie, Księga V.
Ten, kto poślubia kobietę w takich okolicznościach, z rozkazu ojca, nawet jeśli zatrzymuje ją po uwolnieniu się
spod kontroli ojca, nie jest naznaczony infamią.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
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A jeśli nie pozwolił mu się ożenić, ale ratyfikował małżeństwo po jego zawarciu, na przykład, jeśli na początku nie
wiedział, że kobieta spełnia warunki Edyktu, ale dowiedział się o tym później? Nie zostanie naznaczony infamią,
gdyż pretor cofnie się do momentu zawarcia małżeństwa.
1. Gdy strona zawiera dwa zaręczyny w imieniu innej osoby, nie będzie naznaczona infamią, chyba że zawarła je
w imieniu osoby jednej z płci, którą ma pod swoją kontrolą. Jeśli strona pozwala swojemu synowi lub córce
zawrzeć zaręczyny, to do pewnego stopnia uważa się, że sama je zawarła.
2. Kiedy Pretor mówi: "w tym samym czasie", nie należy rozumieć, że zaręczyny zostały zawarte w tym samym
czasie, ale że istniały w tym samym okresie.
3. Ponadto, gdy kobieta jest zaręczona z jednym mężczyzną, a poślubiona innemu, jest karana zgodnie z
warunkami Edyktu.
4. Ponieważ to akt jest naznaczony infamią, podobnie, gdy mężczyzna zawiera małżeństwo lub zaręczyny z
kobietą, której albo nie może legalnie poślubić, albo z którą małżeństwo nie jest właściwe, będzie naznaczony
infamią.
5. Arbiter nie popada w niesławę z powodu odesłania do sądu polubownego, ponieważ jego orzeczenie nie jest pod
każdym względem równoznaczne z wyrokiem.
6. Jeśli chodzi o infamię, to jest to wielka różnica, gdy wyrok jest wydany po rozprawie, w której zostało
stwierdzone coś, co nie było zgodne z celem, ponieważ infamia nie jest ponoszona przez sprawy tego rodzaju.
7. Gdy wymierza się karę surowszą niż dozwolona przez prawo, reputacja strony zostaje zachowana. Zostało to już
ustalone w reskryptach i opiniach; jak na przykład, gdy sędzia skazał na banicję osobę, która powinna była zostać
ukarana grzywną za część swojego majątku, należy stwierdzić, że przez tę surowszą karę strona poszła na
kompromis w celu zachowania swojej reputacji, a zatem nie jest ona niesławna. Gdy jednak w przypadku
kradzieży niemanifestacyjnej sędzia wymierza winowajcy karę czterokrotnie wyższą, ten ostatni jest w istocie
uciskany zwiększoną karą; (bo w przypadku kradzieży niemanifestacyjnej powinien być pozwany tylko na kwotę
dwukrotnie wyższą), ale to nie zachowuje jego reputacji, chociaż gdyby nie był uciskany karą pieniężną, nadal
uważano by, że zawarł kompromis.
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8. Skazanie za przestępstwo oszustwa nakłada na sprawcę infamię, nawet jeśli nie jest to przedmiotem
postępowania karnego.
14. Paulus, O Edykcie, Księga V.
Jeśli pan bronił swojego niewolnika w procesie o zabójstwo, a następnie uwolnił go i uczynił swoim spadkobiercą,
a wyrok został wydany przeciwko niewolnikowi w tym samym procesie, nie staje się on niesławny z tego powodu,
że nie został skazany na własny rachunek, ponieważ na początku nie był stroną w sprawie.
(15) Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Naznaczona niesławą zostaje kobieta, która weszła w posiadanie majątku w imieniu nienarodzonego dziecka,
oszukując, że jest w ciąży;
16. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Nieważne, czy faktycznie nie była w ciąży, czy też została poczęta przez innego.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Powinna być również ukarana ta, która oszukuje pretora, ale niesławą naznaczona jest tylko kobieta, która czyni
to, będąc swoją własną kochanką.
18. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Kobieta, która sama została oszukana przez fałszywe wrażenie, nie może być uznana za osobę, która weszła w
posiadanie w sposób oszukańczy.
19. Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
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Żadna kobieta nie staje się niesławna z wyjątkiem tej, która została sądownie uznana za "wprowadzoną w
posiadanie majątku przez oszustwo". Zasada ta odnosi się również do ojca, który pozwolił, aby jego córka, będąc
pod jego kontrolą, została oszukańczo wprowadzona w posiadanie na rzecz swojego nienarodzonego dziecka.
20. Papinianus, Opinie, Księga I.
Stronę, do której skierowano następujące słowa zdania namiestnika pewnej prowincji, mianowicie: "Zdaje się, że
byłeś podżegaczem do oskarżenia za pomocą podstępnego urządzenia"; uważa się, że raczej okrywają go wstydem
niż naznaczają hańbą, gdyż ten, kto kogokolwiek nakłania, nie pełni funkcji mandatariusza.
21. Paulus, Opinie, Księga II.
Lucjusz Tycjusz wniósł oskarżenie przeciwko Gajuszowi Secjuszowi, twierdząc, że doznał od niego krzywdy, i
odczytał na to pisemne dowody w obecności prefekta pretorianów. Prefekt, nie zwracając uwagi na zeznania,
orzekł: "Że Lucjusz Tytus nie doznał żadnej krzywdy z rąk Gajusza Secjusza". Pytam, czy świadkowie, których
zeznania zostały odrzucone, mają być uznani za niesławnych z powodu złożenia fałszywych zeznań? Paulus
odpowiedział, że nie zostało wykazane nic, co uzasadniałoby, że strony, których dotyczy dochodzenie, powinny
być uważane za niesławne, ponieważ nie jest właściwe, gdy wyrok, czy to sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, jest
wydany na korzyść jednej strony, aby inna była przez to pokrzywdzona.
22. Marcellus, Sprawy publiczne, Księga II.
Uderzenia rózgami nie powodują same w sobie infamii, ale powód, dla którego dana osoba zasłużyła na karę, tak,
jeśli był on takiej natury, aby uczynić skazanego niesławnym. Ta sama zasada odnosi się również do innych
rodzajów kar.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Należy opłakiwać rodziców i dzieci obojga płci, jak również innych krewnych i powinowatych, zgodnie z
nakazem uczuć i cierpienia psychicznego, w takim stopniu, w jakim dana osoba może sobie tego życzyć; lecz kto
nie będzie ich opłakiwał, nie będzie naznaczony niesławą.
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(24) Tenże, O Edykcie, Księga VI.
Cesarz Severus stwierdził w Reskrypcie, że nie jest naznaczona niesławą kobieta, która będąc w niewoli była
zmuszona do prostytucji za pieniądze.
25. Papinianus, Pytania, Księga II.
Ustalono, że syn, choć wydziedziczony, powinien opłakiwać pamięć swego ojca; ta sama zasada dotyczy matki,
której majątek nie przechodzi na syna.
(1) Jeśli ktoś zginął w bitwie, musi być opłakiwany, nawet jeśli jego ciało nie może być znalezione.

Tyt. 3. Odnośnie agentów i obrońców
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Agentem jest ten, kto prowadzi działalność gospodarczą innego przez polecenie swojego mocodawcy.
1. Agent może być wyznaczony do prowadzenia interesów ogólnie, lub jednej rzeczy w szczególności; może być
również wyznaczony w obecności swojego mocodawcy, przez posłańca, lub przez list, chociaż niektóre władze
(jak Pomponiusz stwierdza w Dwudziestej Czwartej Księdze) uważają, że każdy, kto podejmuje się zarządzania
pojedynczą sprawą, nie jest agentem, tak jak człowiek nie jest właściwie nazywany agentem, który podejmuje się
nosić artykuł, lub list, lub wiadomość; ale lepsza opinia jest taka, że strona jest agentem, który jest wyznaczony do
zajmowania się tylko jedną transakcją.
2. Zatrudnianie agentów jest absolutnie konieczne, aby ci, którzy nie chcą lub nie mogą zajmować się swoimi
sprawami, mogli pozywać lub być pozywani za pośrednictwem innych.
3. Pełnomocnik może być ustanowiony nawet w przypadku jego nieobecności;
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2. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Pod warunkiem, że osoba, która jest mianowana, jest znana i wyraża zgodę na swoje mianowanie.
(1) Osoba niepoczytalna nie może być uznana za nieobecną, ponieważ jest pozbawiona intelektu i nie może
ratyfikować swojej nominacji.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Pełnomocnika można ustanowić także w sprawie jeszcze nie rozpoczętej, na czas przyszły, pod warunkiem, a
także do określonego dnia.
4. Paulus, O Edykcie, Księga VIII. I na czas nieokreślony.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga VII.
Za obecnego uważa się ...., który w tym czasie przebywa w swoim ogrodzie; ....
(6) Paulus, O Edykcie, Księga VI.
A także ten, który jest na Forum, w mieście, i gdzie budynki są ciągłe.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga VII.
Tak, że jego agent jest uważany za obecnego.
8. Tenże, O Edykcie, Księga VIII.
Syn rodziny może wyznaczyć pełnomocnika w celu wniesienia powództwa, jeśli jest to powództwo, które sam
mógłby wnieść, nie tylko wtedy, gdy posiada własny majątek, ale każdy syn rodziny może to zrobić; na przykład,
doznawszy szkody, może wyznaczyć pełnomocnika do wniesienia powództwa o szkodę, jeśli jego ojciec nie jest
obecny, a żaden pełnomocnik jego ojca nie chce sądzić sprawy, a jeśli pełnomocnik jest wyznaczony przez samego
syna rodziny, jego akt będzie ważny. Julianus posuwa się jeszcze dalej, gdyż mówi, że jeśli syn rodziny ma syna,
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który jest pod kontrolą tej samej osoby, co on, i krzywda została mu wyrządzona przez jego syna, a jego dziadek
jest nieobecny, ojciec może wyznaczyć pełnomocnika, aby wszcząć proces o krzywdę, którą poniósł wnuk
nieobecnego. Syn rodziny może również ustanowić pełnomocnika do prowadzenia obrony w sądzie. Córka
rodziny może również ustanowić pełnomocnika w celu wytoczenia powództwa o naprawienie szkody. Waleriusz
Severus stwierdził, że jeśli córka współdziała z ojcem w ustanowieniu pełnomocnika, to jest to zbędne, gdyż
wystarczy, że ojciec dokona tego za zgodą córki. Jestem jednak zdania, że jeśli ojciec jest nieobecny lub jest
człowiekiem o podejrzanym charakterze (w obu tych przypadkach córka ma prawo pozwać o swój posag), może
ona ustanowić pełnomocnika. Syn rodziny może być również ustanowiony pełnomocnikiem w celu wniesienia lub
obrony powództwa.
1. Nie jest zwyczajem, że pełnomocnik jest ustanawiany, gdy nie ma na to ochoty. Pod pojęciem "niechęci" należy
rozumieć nie tylko sytuację, gdy strona odmawia, ale także gdy nie udowodniono, że wyraziła zgodę.
2. Żołnierze weterani mogą być ustanowieni pełnomocnikami, ale żołnierze w służbie czynnej nie mogą być
ustanowieni pełnomocnikami, nawet za zgodą strony przeciwnej, chyba że w chwili przystąpienia do sprawy
zostało to przeoczone przez jakiś wypadek, z wyjątkiem przypadku, gdy żołnierz został ustanowiony w sprawie, w
której sam był zainteresowany, lub gdy występuje jako przedstawiciel swojej kompanii w oskarżeniu lub obronie,
w którym to przypadku ustanowienie go pełnomocnikiem jest dozwolone.
3. Pretor mówi: "Jeśli pełnomocnik został wyznaczony do obrony sprawy, a jego mocodawca za jego zgodą
zgodził się zapłacić wyrok, zmuszę go do prowadzenia procesu". Ale nie należy go do tego zmuszać w pewnych
okolicznościach, jak na przykład wtedy, gdy między pełnomocnikiem a mocodawcą powstaje śmiertelna wrogość,
gdyż wtedy, jak mówi Julianus, nie można dopuścić do wytoczenia powództwa przeciwko pełnomocnikowi. Ta
sama zasada dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikowi powierzono jakiś wysoki urząd lub gdy jest on nieobecny w
interesach państwowych;
9. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Albo jeśli zarzuca złe zdrowie lub konieczną podróż.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
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Albo gdy jest zajęty majątkiem, który na niego przeszedł, lub gdy istnieje jakiś inny dobry powód. Jest to tym
bardziej uzasadnione, że agent nie powinien być zmuszony do zajęcia się sprawą, jeśli jego mocodawca jest
obecny.
11. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Jeżeli jednak zleceniodawca może zostać do tego zmuszony.
12. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Uważa się, że czasami, nawet w tych okolicznościach, pełnomocnik może być zmuszony do przejęcia sprawy; jak
na przykład, gdy mocodawca jest nieobecny, a powód stwierdza, że przez dalszą zwłokę przedmiotowa własność
zostanie utracona.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Wszystkie te rzeczy nie powinny być bezkrytycznie przyjmowane lub odrzucane, ale powinny być rozstrzygane
przez pretora po ustaleniu faktów.
14. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Jeżeli po ustanowieniu pełnomocnika powstaje śmiertelna wrogość między nim a jego mocodawcą, nie można go
zmusić do przejęcia sprawy, ani naruszyć klauzuli zawartej w celu obrony sprawy, ponieważ warunki są inne.
(15) Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Jeżeli dający zlecenie umrze przed przystąpieniem do sprawy, a po zawarciu przez niego ugody, że wyrok zostanie
zapłacony przez pełnomocnika, ten ostatni może zostać zmuszony do przejęcia sprawy, pod warunkiem jednak, że
dający zlecenie zawarł ją za wiedzą pełnomocnika, ponieważ w przeciwnym razie byłoby sprzeczne z przepisami
prawa, aby pełnomocnik był zobowiązany do czynności, o której nie wiedział; powództwo może jednak zostać
wniesione na podstawie ugody, ponieważ pozew nie został obroniony.
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(1) Jeżeli pełnomocnik został wyznaczony do prowadzenia sprawy o podział majątku, uważa się, że został on
również wyznaczony do obrony i musi zostać złożone podwójne zobowiązanie.
16. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Zanim sprawa zostanie połączona, mocodawca ma pełne prawo albo zmienić pełnomocnika, albo samemu zająć
się sprawą.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Po połączeniu spraw, jeżeli pozwany wyznaczył pełnomocnika, może go zmienić lub przenieść prowadzenie
sprawy na siebie, dopóki pełnomocnik nadal żyje lub przebywa w mieście, ale najpierw musi zostać wykazana
przyczyna takiego działania.
1. Jest to dozwolone, nie tylko dla strony, która powołała pełnomocnika, ale także dla jego spadkobiercy i innych
następców.
2. Przy przeprowadzaniu dochodzenia w sprawie przyczyny, należy wziąć pod uwagę nie tylko sprawy, o których
wspomnieliśmy powyżej, a które nie zmuszają agenta do przejęcia sprawy, ale także jego wiek;
18. Modestinus, Pandekty, Księga X.
Lub jakikolwiek przywilej o charakterze religijnym.
19. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Jeśli agent jest osobą podejrzaną, lub w więzieniu, lub w mocy wroga, lub złodziei:
20. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Albo jeśli przeszkodzi mu w tym postępowanie karne lub cywilne, zły stan zdrowia lub ważne własne sprawy;

181

21. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Lub jeśli został wygnany, lub jest ukryty, lub w późniejszym czasie stał się wrogiem zleceniodawcy;
22. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Lub jeśli jest związany z przeciwnikiem przez małżeństwo, lub staje się jego spadkobiercą;
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Albo jeśli długa podróż, lub inne podobne sprawy uniemożliwiają mu to;
24. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
W takich okolicznościach pełnomocnik powinien zostać zmieniony, nawet na własną prośbę.
25. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Wszystkie te rzeczy powinny być przestrzegane nie tylko ze strony pozwanego, ale także w odniesieniu do
powoda. Jeśli strona przeciwna, lub sam pełnomocnik, zarzuca, że mocodawca kłamie, musi to rozstrzygnąć
pretor; nie należy bowiem tolerować pełnomocnika, który twierdzi, że sam ma do tego prawo, gdyż staje się on
podatny na podejrzenia, przez to, że wymusza swoją służbę na niechętnym mu mocodawcy; chyba że, być może,
podjął się on pośrednictwa raczej dla usprawiedliwienia się, niż po to, by je po prostu wykonywać, i powinien
zostać wysłuchany, jeśli twierdzi: "że jest gotów zrezygnować z pośrednictwa, jeśli można to uczynić bez
uszczerbku dla jego reputacji". Ponadto, musi on zostać wysłuchany, jeśli próbuje oczyścić swój charakter. Jeśli
oświadczy on wyraźnie, że został ustanowiony pełnomocnikiem w sprawie, w której sam był zainteresowany, i
udowodni to, nie powinien być pozbawiony prawa do wszczęcia postępowania we własnym imieniu. I znowu, jeśli
pełnomocnik chce skorzystać z jakiegoś zastrzeżenia, nie będzie łatwo pozbawić go prawa do działania;
26. Paulus, O Edykcie, Księga VIII. Chyba że zleceniodawca jest gotów mu zapłacić.
27. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
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W trakcie procesu należy uważać, aby nie pozwolić agentowi na pozbawienie go prowadzenia sprawy, chyba że
strona jest gotowa pozbawić go jej całości; jeśli bowiem chce zabrać tylko część, a resztę pozostawić, agent może
słusznie odmówić przyjęcia takiego rozwiązania. Dzieje się tak, gdy agent działa pod kierunkiem zleceniodawcy,
ale gdy nie wydano żadnego polecenia i nic nie jest proponowane w sądzie, a nie zatwierdziłeś działań
wykonanych bez twojej zgody, nie szkodzą ci; i dlatego przeniesienie sprawy do siebie nie jest konieczne, aby nie
być uciskanym przez działania innej strony. Wniosek o zmianę pełnomocnika musi być złożony przed pretorem.
(1) Jeżeli przeniesienie sprawy następuje ze strony powoda, uważamy, że zastrzeżenie dokonane przez pozwanego,
że wykona on wyrok, jest ważne; opinia ta została przyjęta przez Neratiusa i Julianusa, i nadal stosujemy tę
zasadę, pod warunkiem, że mocodawca przyjął zabezpieczenie. Jeśli jednak pełnomocnik je przyjął, a prowadzenie
sprawy zostało przeniesione na mocodawcę, lepiej jest uważać, że jest ono ważne i że prawo do działania na mocy
klauzuli przechodzi z pełnomocnika na mocodawcę. Marcellus nie ma wątpliwości, że klauzula jest ważna, i jest to
lepsza opinia, i nawet jeśli prawo do działania na mocy klauzuli przysługuje agentowi, to i tak powództwo w tej
sprawie powinno być przyznane dającemu zlecenie, ponieważ bezpośrednie prawo do działania wygasło.
28. Tenże, Dysputy, Księga I.
Jeżeli mój pełnomocnik przyjął kaucję za wykonanie wyroku, mam prawo do powództwa słusznościowego na
podstawie tego zastrzeżenia, tak samo jak w przypadku wykonania wyroku. Jeżeli mój pełnomocnik, na mocy tego
zastrzeżenia, wniósł pozew bez zgody, niemniej jednak, prawo do powództwa na postanowienie jest mi przyznane;
stąd wynika, że mój pełnomocnik może być wykluczony przez wyjątek do wniesienia pozwu na postanowienie w
taki sam sposób, jak może, gdy wnosi pozew na wyrok, gdy nie został powołany w sprawie, w której sam jest
zainteresowany, lub upoważniony jako pełnomocnik w tym właśnie celu. Z drugiej jednak strony, jeżeli mój
pełnomocnik złożył zabezpieczenie wykonania wyroku, nie można wnieść przeciwko mnie powództwa na
podstawie postanowienia. Jeżeli strona, której powierzono moją obronę, złożyła zabezpieczenie, powództwo z
klauzuli nie jest przeciwko mnie uwzględniane, ponieważ nie można wnieść przeciwko mnie pozwu w związku z
wyrokiem.
29. Tenże, O Edykcie, Księga IX.
Jeżeli powód woli wnieść pozew przeciwko dającemu zlecenie, a nie przeciwko osobie, która została ustanowiona
pełnomocnikiem w jego imieniu, należy stwierdzić, że może to zrobić.
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30. Paulus, Sentencje, Księga I.
Pełnomocnik powoda, który nie został ustanowiony we własnym imieniu, może żądać, aby wydatki, które poniósł
w trakcie procesu, zostały pokryte z wyroku, jeżeli mocodawca w pozwie nie jest wypłacalny.
(31) Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Jeżeli ten, kto przegrał sprawę, w której występował jako pełnomocnik, staje się spadkobiercą mocodawcy, nie
może zgodnie z prawem zaprzeczyć swojej odpowiedzialności z tytułu wyroku; dzieje się tak, gdy jest
spadkobiercą całego spadku. Jeżeli jednak staje się spadkobiercą tylko części spadku i płaci całą kwotę, pod
warunkiem, że został poinstruowany, aby zapłacić ją w całości, byłby uprawniony do wniesienia powództwa o
udzielenie pełnomocnictwa przeciwko współspadkobiercy; jeżeli jednak nie został poinstruowany, przyznaje mu
się prawo do wniesienia powództwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zasada ta obowiązuje
również wtedy, gdy pełnomocnik płaci, a nie powinien zostać spadkobiercą.
1. Nie jest zabronione wyznaczenie kilku pełnomocników w przypadku, gdy zainteresowanych jest kilka stron.
2. Julianus mówi, że jeśli strona wyznaczyła dwóch pełnomocników w różnym czasie, uważa się, że odwołała
nominację pierwszego przez nominację drugiego.
32. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Jeżeli kilku pełnomocników zostało wyznaczonych w tym samym czasie w jednym celu, ten, kto działa pierwszy,
ma pierwszeństwo; tak że ten, kto przychodzi później, nie może działać jako pełnomocnik w sprawie, którą wniósł
ten pierwszy.
33. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Mówi się, że zarówno niewolnik, jak i syn rodziny mogą mieć pełnomocnika, i o ile dotyczy to syna rodziny, jest
to słuszne, ale jeśli chodzi o niewolnika, to nie zgadzamy się z tym. Przyznajemy jednak, że ktoś może prowadzić
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interesy związane z peculium niewolnika i w tym przypadku działać jako jego pełnomocnik; tego zdania jest
również Labeo, ale zabroniono mu wnoszenia pozwu.
1. Nie ulega wątpliwości, że może on mieć pełnomocnika do wytoczenia powództwa o ustalenie jego stanu, nie
tylko do zarządzania jego majątkiem, ale także do prowadzenia spraw na jego rzecz lub przeciwko niemu,
niezależnie od tego, czy dotyczą one jego posiadania jako niewolnika, czy jego statusu jako wolnego człowieka. Z
drugiej strony, jasne jest, że może on zostać ustanowiony pełnomocnikiem.
2. Jest to dla dobra publicznego, że nieobecni powinni być przez kogoś bronieni, a obrona jest również
przyznawana w sprawach o śmierć. Dlatego też, gdy strona może być skazana podczas nieobecności,
sprawiedliwym jest, aby wysłuchano kogoś, kto będzie utrzymywał jej niewinność i przemawiał na jej korzyść; i
jest to zwyczajem, jak wynika z Reskryptu naszego Cesarza.
3. Praetor mówi: "Jeśli ktoś prosi o przyznanie mu prawa do wniesienia pozwu w imieniu innego, musi go bronić
zgodnie z osądem dobrego obywatela i musi zapewnić osobę, przeciwko której wnosi pozew w imieniu innego, że
zainteresowana strona ratyfikuje jego działania".
4. Praetor uważa za słuszne, że ten, kto działa jako agent w imieniu innego, powinien również podjąć się obrony
tej samej strony.
5. Jeżeli ktokolwiek występuje jako pełnomocnik w sprawie, w której jest zainteresowany, nadal obowiązuje
zasada, że powinien on bronić swojego mocodawcy, chyba że ten ostatni został zmuszony do wyznaczenia go.
34. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Jeżeli ktoś wnosi pozew jako pełnomocnik we własnym imieniu, na przykład jako nabywca nieruchomości, czy
powinien bronić sprzedawcy? Zostało ustalone, że jeśli transakcja została przeprowadzona w dobrej wierze, a nie
w celu oszukania tych, którzy mogliby chcieć wnieść pozew przeciwko sprzedawcy, nie będzie on zobowiązany
do jego obrony.
35. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
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Jednakże następujące osoby, działające jako pełnomocnicy, będą zobowiązane do obrony swoich mocodawców,
jako te, którym wolno wnieść pozew bez pełnomocnictwa, to znaczy: dzieci, pod warunkiem, że są pod kontrolą
innych osób; rodzice, bracia, osoby połączone pokrewieństwem; oraz wolni strzelcy.
1. Patron może za pośrednictwem pełnomocnika oskarżyć swojego niewolnika o niewdzięczność, a niewolnik
może odpowiedzieć za pośrednictwem pełnomocnika.
2. Nie tylko wtedy, gdy o powództwo prosi pełnomocnik, ale także wtedy, gdy wnosi on o przeprowadzenie
dochodzenia wstępnego lub wydanie interdyktu, albo gdy chce zabezpieczyć się klauzulą na wypłatę zapisów lub
na zapobieżenie grożącej szkody, będzie on zobowiązany do obrony swojego mocodawcy, podczas jego
nieobecności, przed właściwym sądem i w tej samej prowincji. Ciężko byłoby jednak być zmuszonym do
opuszczenia Rzymu i udania się do jakiejś prowincji, lub odwrotnie, albo do udania się z jednej prowincji do
drugiej, w celu obrony.
3. Określenie "bronić" oznacza czynić to, co uczyniłby mocodawca w prowadzeniu sprawy, oraz zapewnić
odpowiednie zabezpieczenie; a na agenta nie powinno się nakładać trudniejszych warunków niż na jego
mocodawcę, z wyjątkiem udzielenia zabezpieczenia. Z wyjątkiem zabezpieczenia, uważa się, że agent podejmuje
się obrony, gdy przejmuje prowadzenie sprawy. Z tego powodu Julianus zadał pytanie, czy można go do tego
zmusić, czy też wystarczy, jeśli nie zaoferowano obrony, aby wytoczyć powództwo na podstawie tego
postanowienia; Julianus zaś w trzeciej księdze Digestów mówi, że należy go zmusić do podjęcia się prowadzenia
sprawy, chyba że wykaże słuszny powód odmowy działania lub jeśli powinien zostać usunięty z jakiegoś ważnego
powodu. Broni się również pełnomocnik, który pozwala na to, na co pozwoliłby jego mocodawca.
4. Uważa się, że pełnomocnik prowadzi obronę nawet wtedy, gdy pozwala stronie przeciwnej wejść w posiadanie,
gdy ta żąda zabezpieczenia w celu zapobieżenia grożącej szkodzie lub w celu zapłacenia zapisów,
36. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Albo w przypadku ogłoszenia nowej budowli. Jeśli zezwoli na usunięcie niewolnika w przypadku szkodliwej
substancji, będzie go bronił, pod warunkiem jednak, że we wszystkich tych przypadkach zapewni, iż jego
mocodawca ratyfikuje jego działania.
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37. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Agent musi bronić swojego mocodawcy we wszystkich rodzajach działań, nawet w takich, które nie są
przyznawane przeciwko spadkobiercy.
1. Powstało pytanie, czy w sytuacji, gdy przeciwnik wniósł kilka pozwów i było kilku obrońców, którzy byli
gotowi podjąć się ich obrony, to czy strona, która jest nieobecna jest uważana za bronioną? Julianus mówi, że
wydaje się, iż jest on prawidłowo broniony, a Pomponiusz stwierdza, że taka jest obecnie praktyka.
38. Tenże, O Edykcie, Księga XL.
Nie powinniśmy jednak posuwać się do stwierdzenia, że jeśli wniesiono pozew o dziesięć tysięcy aurei, a dwaj
obrońcy stawią się gotowi do obrony za pięć tysięcy każdy, zostaną oni wysłuchani.
(39) Tenże, O Edykcie, Księga IX.
Pełnomocnik powinien bronić swego mocodawcy nie tylko w powództwach, interdyktach i postanowieniach, ale
także w odniesieniu do przesłuchań, tak aby, jeśli jest przesłuchiwany w sądzie, mógł odpowiedzieć w każdym
przypadku, w którym jego mocodawca mógłby to zrobić. Dlatego też, jeśli zostanie zapytany, czy spadkobierca
jest nieobecny, musi odpowiedzieć; a czy odpowie, czy też będzie milczał, będzie odpowiedzialny.
1. Ten, kto wnosi jakikolwiek pozew w imieniu innej osoby, musi zapewnić, że jego mocodawca w sprawie
ratyfikuje wszystko, co zostanie zrobione. Czasami jednak, mimo że pełnomocnik wnosi pozew we własnym
imieniu, to jednak musi dać zabezpieczenie, że jego działania zostaną ratyfikowane, jak podaje Pomponiusz w
Dwudziestej Czwartej Księdze; na przykład, gdy druga strona złożyła pełnomocnikowi przysięgę, a on przysiągł,
że coś jest należne dającemu zlecenie; i w tym przypadku działa on we własnym imieniu ze względu na przysięgę,
ponieważ to powództwo nie mogło być wniesione przez dającego zlecenie; niemniej jednak pełnomocnik będzie
zobowiązany dać zabezpieczenie, że zostanie to ratyfikowane. Jeśli jednak umowa została zawarta z agentem, a on
wnosi pozew na tej podstawie, nie ma wątpliwości, że istnieje dobry powód, aby wymagać zabezpieczenia
ratyfikacji; i to Pomponiusz uznał za fakt.
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2. Julianus stawia pytanie, czy agent jest zobowiązany do zapewnienia, że jego mocodawca sam ratyfikuje jego
działania, czy też, że inni wierzyciele również to uczynią; i mówi, że zabezpieczenie musi być udzielone tylko w
odniesieniu do mocodawcy; ponieważ słowa "strona zainteresowana w sprawie" nie obejmują wierzycieli,
ponieważ tego rodzaju zobowiązanie nie jest wymagane od samego mocodawcy.
3. Gdy ojciec wnosi pozew o posag córki, musi zapewnić, że córka ratyfikuje jego akt, a także musi ją bronić; jak
stwierdził Marcellus.
4. W przypadku, gdy ojciec wnosi pozew o odszkodowanie w imieniu swojego syna, ponieważ mogą być dwa
pozwy, jeden wniesiony przez ojca, a drugi przez syna, nie jest wymagana obligacja ratyfikacyjna.
5. Gdy agent kwestionuje stan kogokolwiek, niezależnie od tego, czy ten ostatni wszczyna postępowanie
przeciwko niemu jako niewolnikowi, aby uzyskać jego wolność, czy też agent wnosi pozew, aby sprowadzić do
niewoli osobę, która twierdzi, że jest wolna, musi zapewnić, że jego mocodawca ratyfikuje jego czyn; i to jest
określone w Edykcie, tak że w obu przypadkach jest on uważany za powoda.
6. Istnieje przypadek, w którym strona jest zobowiązana do udzielenia zabezpieczenia zarówno dla ratyfikacji, jak
i dla wykonania wyroku w tym samym procesie; jak na przykład, gdy wnoszony jest wniosek o całkowity zwrot
pieniędzy, w przypadku, gdy nieletni został rzekomo oszukany przy sprzedaży, a pełnomocnik występuje w
imieniu drugiej strony. W tym przypadku pełnomocnik musi zapewnić, że jego mocodawca ratyfikuje jego
działania; w przeciwnym razie, mocodawca, po powrocie, może chcieć wysunąć pewne żądania. Ponadto musi on
zapewnić, że wykona wyrok, tak aby w razie konieczności przekazania czegokolwiek małoletniemu w związku z
tą restytucją, mogło to zostać wykonane. O tych rzeczach wspomina Pomponiusz w dwudziestej piątej księdze o
Edykcie.
(7) Mówi on również, że gdy opiekun jest oskarżony z powodu bycia podejrzanym, jego obrońca musi dostarczyć
zabezpieczenie dla ratyfikacji, z obawy, że mocodawca może powrócić i próbować unieważnić to, co zostało
zrobione. Nie jest rzeczą łatwą, aby ktoś, kto jest podejrzany, został oskarżony przez pełnomocnika, ponieważ
sprawa dotyczy reputacji; chyba że jest jasne, że pełnomocnik został specjalnie wyznaczony przez opiekuna; lub,
jeśli ten ostatni jest nieobecny, pretor ma zamiar rozpatrzyć sprawę tak, jakby nie była ona broniona.
40. Tenże, O Edykcie, Księga IX.
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Pomponiusz twierdzi, że wszelkiego rodzaju powództwa nie mogą być wnoszone przez pełnomocnika. Dlatego też
twierdzi on, że nie można wnosić o interdykt w celu odebrania dzieci, o których mówi się, że są pod kontrolą
jakiejś osoby, która jest nieobecna, chyba że, jak twierdzi Julianus, zostanie wykazana właściwa przyczyna, to
znaczy, jeśli została ona wyraźnie do tego upoważniona, a ojciec nie może tego uczynić z powodu złego stanu
zdrowia lub z innego ważnego powodu.
1. Jeżeli agent żąda zabezpieczenia w celu zapobieżenia grożącej szkody lub w celu wypłacenia zapisów, musi on
sam dać obligację do ratyfikacji.
2. Również ten, kto występuje w charakterze obrońcy i przeciwko któremu wytoczono powództwo, musi, oprócz
zwykłego zabezpieczenia wykonania wyroku, wykonać zobowiązanie do ratyfikacji; bo jeśli strona, której obrońca
występuje, zgłosi się i zażąda wydania ziemi po tym, jak została ona uznana za moją na mocy wyroku, czy nie
będzie to wyglądało tak, jakby jej nie ratyfikował? W rzeczywistości, gdyby istniał ogólny pełnomocnik, lub
gdyby strona sama prowadziła swoją sprawę i została pokonana, a następnie wniosła pozew przeciwko mnie, aby
odzyskać nieruchomość, czy byłby on wykluczony przez wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej?
"Julianus stwierdził to w dwudziestej księdze Digestów, ponieważ kiedy własność została uznana za moją,
jednocześnie postanowiono, że nie jest jego własnością.
3. Obligacja do ratyfikacji jest również wymagana od pełnomocnika przed przystąpieniem do emisji, ponieważ po
jej dokonaniu nie może on być zmuszony do jej dostarczenia.
4. W odniesieniu do osób, od których nie wymagamy pełnomocnictwa, należy uznać, że jeśli jest oczywiste, że
wnoszą pozew wbrew woli tych, w imieniu których występują, ich wnioski powinny zostać odrzucone. Dlatego nie
wymagamy od nich udowodnienia, że mają zgodę lub pełnomocnictwo, ale jedynie, że nie działają wbrew woli ich
mocodawcy, nawet jeśli mogą zaoferować obligację do ratyfikacji.
41. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Kobiety mogą wnieść pozew za swoich rodziców, jeśli zostanie wykazana odpowiednia przyczyna; na przykład,
jeśli ich rodzice są pozbawieni możliwości działania z powodu choroby lub z powodu podeszłego wieku i nie mają
nikogo, kto mógłby ich reprezentować.
189

42. Tenże, O Edykcie, Księga VIII.
Chociaż pełnomocnik nie może być ustanowiony w powszechnym powództwie, niemniej jednak, bardzo słusznie
stwierdza się, że w przypadku, gdy strona wnosi pozew w odniesieniu do publicznego prawa drogi i poniosłaby
jakąś prywatną stratę, gdyby jej to uniemożliwiono, może ustanowić pełnomocnika, tak jak w przypadku
powództwa prywatnego. Z dużo większym uzasadnieniem można ustanowić pełnomocnika do wniesienia pozwu o
naruszenie grobu przez zainteresowaną stronę.
(1) Pełnomocnik może być ustanowiony na mocy Lex Cornelia, w powództwie o naprawienie szkody; ponieważ,
mimo że działanie jest podejmowane dla dobra publicznego, ma jednak charakter prywatny.
(2) Zobowiązanie, które zwykle istnieje między zleceniodawcą a agentem, daje podstawę do wniesienia
powództwa o udzielenie mandatu; czasami jednak zobowiązanie oparte na mandacie nie jest zaciągnięte; co ma
miejsce, gdy ustanawiamy agenta w jego własnym imieniu i obiecujemy, w danych okolicznościach, wykonać
wyrok; jeśli bowiem płacimy cokolwiek na rachunek obietnicy, nie możemy wnieść pozwu o udzielenie mandatu,
ale na podstawie sprzedaży, jeśli sprzedaliśmy nieruchomość; lub na podstawie jakiegoś wcześniejszego mandatu,
jak to ma miejsce, gdy poręczyciel ustanawia dłużnika głównego swoim agentem.
(3) Ten, komu przywrócono majątek na mocy Dekretu Trebelińskiego Senatu, może zgodnie z prawem mianować
spadkobiercę swoim agentem.
(4) Podobnie, wierzyciel w powództwie serbskim może zgodnie z prawem ustanowić właściciela zastawionej
nieruchomości swoim pełnomocnikiem.
(5) Ponadto, jeżeli strona zawrze umowę dotyczącą istniejącego wcześniej długu z jednym z kilku
współwierzycieli i wyznaczy innego z nich do wytoczenia powództwa w związku z tą umową, nie można
odmówić jej tego prawa. A gdy jest dwóch dłużników solidarnych, jeden z nich może wyznaczyć drugiego do
obrony.
(6) Gdy jest kilku spadkobierców i wnosi się pozew o dział spadku lub o podział majątku wspólnego, nie jest
dopuszczalne, aby ten sam pełnomocnik był ustanowiony przez kilku mocodawców, ponieważ sprawa nie może
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być rozstrzygnięta bez orzeczeń i skazań. Ale jest pewne, że będzie to dozwolone, gdy jest kilku spadkobierców
jednego współspadkobiercy.
(7) Jeżeli dłużnik pozostaje w ukryciu po wniesieniu pozwu, jego poręczyciele nie są uprawnieni do obrony, chyba
że jeden z nich broni go w zakresie całej kwoty, albo wszyscy lub kilku z nich wyznaczy jednego ze swoich
członków, któremu powierzone zostanie prowadzenie sprawy.
43. Tenże, O Edykcie, Księga IX.
Osobie niemej i głuchej nie zabrania się ustanawiania pełnomocnika w jakikolwiek sposób, w jaki może to
uczynić, a osoby o takim opisie mogą być również ustanawiane samodzielnie, jednakże nie w celu wniesienia
pozwu, lecz w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
1. Kiedy pytanie jest zadawane, czy dana osoba może mieć agenta, należy rozważyć, czy nie jest on zakazane, aby
go ustanowić, bo ten edykt jest zakazane.
2. W powództwach ludowych, w których strona występuje jako jeden z ludu, nie można jej zmusić do prowadzenia
obrony jako pełnomocnika.
3. Jeżeli ktoś wnosi o ustanowienie kuratora dla strony, która jest obecna, ta ostatnia musi wyrazić zgodę, chyba że
jest pełnoletnia; a jeżeli jest nieobecna, pełnomocnik musi być zobowiązany do złożenia zabezpieczenia
ratyfikacji.
4. Sankcją, na którą narażony jest pełnomocnik, który nie broni swojego mocodawcy, jest pozbawienie go prawa
do wniesienia skargi.
5. Gdy agent wnosi pozew, a obecny jest niewolnik zleceniodawcy, który jest nieobecny, Atilicinus mówi, że
zabezpieczenie musi być udzielone niewolnikowi, a nie agentowi.
6. Jeśli strona nie jest zobowiązana do obrony nieobecnego, to jednak, jeśli złożyła zabezpieczenie, że wyrok
zostanie wykonany, ze względu na to, że podjęła się obrony, można ją zmusić do prowadzenia sprawy; jeśli tego
nie uczyni, to ten, kto przyjął zabezpieczenie, zostanie oszukany; ponieważ ci, którzy nie są zobowiązani do
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obrony, są do niej zobowiązani po złożeniu zabezpieczenia. Labeo uważa, że pobłażliwość powinna być
przyznawana, gdy zostanie wykazana właściwa przyczyna, i jeśli z powodu upływu czasu powód doznaje
uszczerbku, druga strona powinna być zmuszona do prowadzenia sprawy; ale jeśli w międzyczasie został
zniszczony jakiś związek małżeński, lub powstała wrogość między stronami, lub majątek osoby nieobecnej został
przejęty;
(44) Ulpianus, Dysputy, Księga VII.
Albo jeśli ma wyruszyć w daleką podróż, albo jeśli istnieje jakikolwiek inny dobry powód, który powinien być
przedstawiony;
45. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Nie powinien być do tego zmuszany. Sabinus jednak uważa, że do kompetencji pretora nie należy zmuszanie
jednej strony do obrony drugiej, ale że pozew może być wniesiony na podstawie klauzuli, ponieważ powództwo
nie zostało obronione, a jeśli pełnomocnik ma uzasadniony powód, aby odmówić działania w sprawie, jego
poręczyciele nie będą odpowiedzialni, ponieważ arbiter nie byłby dobrym człowiekiem, gdyby zmuszał stronę,
która ma uzasadniony powód, do podjęcia obrony. Jeżeli nie dał on zabezpieczenia, ale polegano na jego
obietnicy, należy przestrzegać tej samej zasady.
1. Strony, które działają w imieniu publicznym, a jednocześnie bronią spraw, w których są osobiście
zainteresowane, mogą ustanowić pełnomocnika po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, a każdy, kto później
wniesie pozew, zostanie wykluczony na zasadzie wyjątku.
2. Gdy zawiadomienie o nowej budowli zostało przekazane pełnomocnikowi, a ten skorzystał z interdyktu, który
stanowi: "że nie wolno używać siły przeciwko temu, kto buduje", Julianus uważa, że zajmuje on miejsce obrońcy i
nie można go zmusić do udzielenia gwarancji, że jego mocodawca ratyfikuje jego działania; a jeśli udzieli
gwarancji, to (jak mówi Julianus), "nie rozumiem, w jakich okolicznościach można wnieść pozew na podstawie
tego postanowienia".
46. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
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W przypadku, gdy strona podjęła się prowadzenia sprawy we własnym imieniu i chce ustanowić pełnomocnika,
którego powód może przyjąć w swoim imieniu, powinien on zostać wysłuchany, jeżeli złoży zabezpieczenie w
zwykłej formie, że wyrok będzie przestrzegany.
(1) Ten, kto broni innego, w imieniu którego nie wnosi pozwu, ma prawo prowadzić obronę w odniesieniu do
jednego konkretnego punktu.
(2) Ten, kto broni innego, jest zmuszony do udzielenia zabezpieczenia; nikt bowiem nie jest rozumiany jako
właściwy obrońca w procesie z inną stroną bez udzielenia zabezpieczenia.
(3) Powstaje również pytanie, czy w sytuacji, gdy obrońca zgadza się na prowadzenie sprawy, a powód uzyskuje
całkowity zwrot kosztów, można go zmusić do przejęcia sprawy o zwrot kosztów? Lepsza opinia jest taka, że
można go do tego zmusić.
(4) Pełnomocnik jest zobowiązany do złożenia rachunku w dobrej wierze w sprawach związanych z procesem
sądowym, tak jak jest zobowiązany do tego w innych transakcjach handlowych. W związku z tym, za każdym
razem, gdy uzyskuje coś w procesie, czy to bezpośrednio na podstawie roszczenia, czy też pośrednio za jego
pomocą, musi to oddać w ramach powództwa mandatowego; tak więc, jeśli przez pomyłkę lub na skutek błędnej
decyzji sędziego uzyska coś, co nie było należne, musi to również oddać.
(5) Z drugiej strony, wszelkie kwoty zapłacone przez pełnomocnika z tytułu wyroku może on odzyskać w drodze
powództwa wzajemnego. Nie może on jednak odzyskać kary, którą zapłacił z powodu swojego bezprawnego
działania.
(6) Zasada słuszności wymaga, aby wszelkie koszty procesu poniesione w dobrej wierze przez pełnomocnika
powoda lub pozwanego zostały mu zwrócone.
(7) Czy w przypadku, gdy prowadzenie działalności gospodarczej zostało powierzone dwóm stronom na polecenie
innej, a jedna z nich jest dłużnikiem osoby, która ich wyznaczyła, druga strona może legalnie wnieść przeciwko
niej pozew? Nie ma wątpliwości, że może, ponieważ jest on tym bardziej rozumiany jako pełnomocnik, ponieważ
strona, przeciwko której wnosi pozew, jest również pełnomocnikiem.
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47. Julianus, O Urseius Ferox.
Jeżeli człowiek pozostawia dwóch pełnomocników do prowadzenia wszystkich swoich spraw, to o ile wyraźnie
nie zaznaczy, że jeden z nich ma wnieść pozew przeciwko drugiemu o pieniądze, nie można utrzymywać, że takie
pełnomocnictwo zostało udzielone któremuś z nich.
48. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Dlatego też, gdy takie wyraźne polecenie zostało udzielone, jeśli jeden z nich, który jest pozwany przez drugiego,
zarzuca przeciwko powództwu: "że nie dano mi żadnego polecenia, abym wniósł pozew przeciwko dłużnikom";
powód może odpowiedzieć: "ani nie dano mi polecenia, abym wniósł pozew przeciwko wam".
(49) Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Stan mocodawcy nie może być pogorszony przez jego agenta bez jego wiedzy.
50. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXII.
W jakikolwiek sposób twój agent może być zwolniony z odpowiedzialności przeze mnie, to powinno być
korzystne dla Ciebie.
51. Ulpianus, O Edykcie, Księga LX.
Jeżeli nieletni poniżej dwudziestego piątego roku życia występuje jako obrońca, nie jest on właściwym obrońcą w
żadnej sprawie, w której jest uprawniony do pełnego przywrócenia stanu poprzedniego; ponieważ dekret tego
rodzaju zwalnia zarówno jego, jak i jego poręczycieli.
(1) Ponieważ podjęcie się obrony naraża stronę na taką samą odpowiedzialność jak dłużnika głównego, obrońca
męża nie powinien być odpowiedzialny za nic więcej, niż sam mąż może zapłacić.
(2) Gdzie człowiek, który podjął się obrony innego, nawet jeśli może on być z dużych środków;
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52. Paulus, O Edykcie, Księga LVII. Lub rangi konsularnej;
53. Ulpianus, O Edykcie, Księga LX.
Nie można go bronić, jeśli nie jest on gotowy do udzielenia zabezpieczenia. 54. Paulus, O Edykcie, Księga L.
Ani kobieta, ani żołnierz, ani osoba, która ma być nieobecna w interesach państwowych, ani ten, kto jest dotknięty
przewlekłą chorobą, ani ten, kto ma objąć obowiązki sędziego, ani ten, kto nie może być zmuszony wbrew swojej
woli do bycia stroną w postępowaniu sądowym, nie jest rozumiany jako właściwy obrońca.
1. Opiekunowie, którzy wykonywali czynności związane z ich urzędem w jakimkolwiek miejscu, muszą być
również bronieni w tym miejscu.
(55) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXV.
Jeżeli człowiek został ustanowiony pełnomocnikiem w sprawie, w której jest zainteresowany, jego mocodawca nie
powinien być preferowany w wnoszeniu pozwu lub w zbieraniu pieniędzy, ponieważ ten, kto ma prawo do
działania we własnym imieniu, może właściwie zająć się tymi sprawami.
56. Tenże, O Edykcie, Księga LXVI.
Pełnomocnik ustanowiony w celu wytoczenia powództwa o wydanie rzeczy osobistych może prawidłowo
wystąpić do sądu o ich wydanie.
(57) Tenże, O Edykcie, Księga LXXIV.
Ten, kto ustanawia pełnomocnika w celu niezwłocznego wszczęcia postępowania, powinien rozumieć, że zezwala
mu na późniejsze prowadzenie sprawy do końca.
1. Jeżeli strona nie zaproponuje wyjątku pełnomocnikowi, nie może go później wprowadzić, jeżeli zmieni zdanie.
58. Paulus, O Edykcie, Księga LXXI.
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Agent, któremu powierzono, ogólnie rzecz biorąc, swobodne prowadzenie interesów, może odebrać to, co jest
należne, a także może wymienić jedną rzecz na inną.
59. Tenże, O Plaucjuszu, Księga X.
Uważa się również, że został on skierowany do spłaty wierzycieli.
60. Tenże, Opinie, Księga IV.
Uprawnienie do zawarcia kompromisu w celu zawarcia ugody nie jest zawarte w pełnomocnictwie ogólnym, a
zatem jeżeli strona, która udzieliła pełnomocnictwa, nie ratyfikuje następnie kompromisu, nie zostanie pozbawiona
możliwości skorzystania ze swojego pierwotnego prawa do wniesienia skargi.
61. Tenże, O Plaucjuszu, Księga I.
Plaucjusz mówi, że wszyscy uważają, iż pełnomocnik, przeciwko któremu wydano wyrok, nie może być pozwany,
chyba że został wyznaczony w sprawie, w której był zainteresowany, lub zaoferował się na to miejsce, gdy
wiedział, że nie dostarczono kaucji. Ta sama zasada musi być przestrzegana w przypadku, gdy on sam
zaproponował podjęcie się obrony w sprawie i udzielił zabezpieczenia.
(62) Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga II.
W przypadku, gdy pełnomocnik został wyznaczony do odbioru spadku i korzysta z interdyktu przeciwko
spadkobiercy w celu przedstawienia testamentu, nie można podnieść przeciwko pełnomocnikowi zarzutu, że nie
jest on do tego upoważniony przez mandat.
63. Modestinus, Rozbieżności, Księga VI.
Agent wyznaczony w celu prowadzenia spraw swojego mocodawcy nie może zbyć ani nieruchomości, ani majątku
osobistego swojego mocodawcy, ani też jego niewolnika, bez wyraźnego upoważnienia w tym zakresie; z
wyjątkiem owoców lub innych rzeczy, które mogą łatwo ulec zepsuciu.
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(64) Ten sam, Reguły, Księga III.
Jeżeli ten, w imieniu którego występuje obrońca, sam zgłosi się do sądu przed połączeniem spraw i poprosi o
zezwolenie na prowadzenie sprawy we własnym imieniu, powinien zostać wysłuchany, o ile zostanie wykazana
właściwa przyczyna.
65. Tenże, O wynalazkach.
Jeżeli mocodawca chce zwolnić swego pełnomocnika, który jest nieobecny, od konieczności złożenia
zabezpieczenia, powinien wysłać pismo do swego przeciwnika i oświadczyć w nim, że wyznaczył pewną stronę do
działania przeciwko niemu (podając, w jakiej sprawie) i obiecać, że ratyfikuje wszystkie czynności dokonane
przez tego pełnomocnika; w tym przypadku, jeżeli pismo zostanie przyjęte, rozumie się, że strona, o której mowa,
występuje jako pełnomocnik mocodawcy, tak jakby była obecna. Jeśli więc później, zmieniwszy zdanie, nie będzie
chciał, aby strona ta działała jako jego pełnomocnik, to mimo to postępowanie będzie uważane za ważne.
66. Papinianus, Pytania, Księga IX.
W przypadku, gdy dana osoba zobowiązała się do "Stichus lub Damas, w zależności od tego, co wybierze", a
Tycjusz wniósł pozew jako agent, aby odzyskać jeden z nich, a jego mocodawca ratyfikował jego czyn, w
rezultacie sprawa została uznana za podlegającą jurysdykcji sądu, który unieważnił umowę.
67. Tenże, Opinie, Księga II.
Jeśli agent zastawił się własną wiarą za tytuł własności ziemi, którą sprzedał, nie zostanie zwolniony z
odpowiedzialności za swoje zobowiązanie przez pomoc pretora nawet po tym, jak przestał działać jako agent;
ponieważ agent, który przyjmuje na siebie zobowiązanie za swojego mocodawcę, nie może odmówić wsparcia
jego ciężaru.
68. Tenże, Opinie, Księga III.
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Jeżeli pełnomocnik zawarł umowę dotyczącą mienia należącego do jego mocodawcy, która nie była sprzeczna z
warunkami jego pełnomocnictwa, mocodawca może wnieść pozew, nawet jeżeli jego pełnomocnik nie jest
skłonny do tego.
69. Paulus, Opinie, Księga III.
Paulus orzekł, że strona, która ustanowiła pełnomocnika do obrony w sprawie, nie ma zakazu występowania w niej
we własnym imieniu.
(70) Scaevola, Opinie, Księga I.
Ojciec ustanowił Semproniusza, jednego ze swoich wierzycieli, opiekunem swojego syna, a ten, po sprawowaniu
opieki, wyznaczył swojego brata na swojego spadkobiercę, który sam zmarł i pozostawił dług ojca w zaufaniu
Titiusa, a prawa do powództwa zostały mu przypisane przez spadkobierców. Ponieważ zarówno powództwo
opiekuńcze, jak i powództwo o pożyczone pieniądze pochodzą z majątku Semproniusza, pytam, czy prawo do
wniesienia powództwa na zlecenie przysługuje mu tylko wtedy, gdy broni spadkobierców, przez których prawa do
powództwa zostały mu przypisane? Odpowiedziałem, że powinien ich bronić.
71. Paulus, Sentencje, Księga I.
Nieobecny pozwany może podać przyczynę swojej nieobecności za pośrednictwem pełnomocnika.
72. Ten sam, Podręczniki, Księga I.
Nie zawsze nabywamy prawo do działania przez agenta, ale zachowujemy to, które już zostało nabyte; jak na
przykład, gdy pozew jest wniesiony w terminie przewidzianym przez prawo lub gdy doręczono zawiadomienie o
sprzeciwie wobec jakiejś nowej struktury; tak, że możemy skorzystać z Interdyktu Quod vi aut clam, ponieważ
tutaj nasze poprzednie prawo jest dla nas zarezerwowane.
73. To samo, w sprawie urzędu asesorów.
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Co należy zrobić w sytuacji, gdy pozwany jest gotów zapłacić żądane pieniądze przed przystąpieniem do sprawy, a
pozew został wniesiony przez pełnomocnika? Byłoby niesprawiedliwe dla niego, gdyby został zmuszony do
przystąpienia do sprawy i uznany za osobę podejrzaną, ponieważ nie dał pieniędzy, gdy zleceniodawca był
obecny. Ale jeśli w tym czasie nie miał pieniędzy, to czy powinien być zmuszony do kontynuowania sprawy? A
co, jeśli sprawa dotyczyła niesławy? Jest jednak ustalone, że zanim sprawa zostanie połączona, sędzia może
nakazać złożenie pieniędzy w jakimś świętym budynku, tak jak to się robi w przypadku pieniędzy należących do
podopiecznych. Jeśli jednak sprawa została połączona, cała sprawa jest rozstrzygana przez sędziego.
74. Ulpianus, Opinie, Księga IV.
Urzędnik, który działa na rzecz miasta, nie może prowadzić spraw publicznych przez pełnomocnika.
75. Julianus, Digest, Księga III.
Strona, która broniła nieobecnego nabywcę gruntu, będącego również w posiadaniu i prowadzącego sprawę w jego
imieniu, zwróciła się do zbywcy o podjęcie się obrony, a zbywca zażądał od pełnomocnika złożenia
zabezpieczenia, że nabywca ratyfikuje jego działania. Jestem zdania, że powinien on udzielić sprzedawcy
zabezpieczenia na ratyfikację, ponieważ gdyby ten ostatni zwrócił ziemię powodowi, nic nie stałoby na
przeszkodzie, aby mocodawca wniósł pozew o to samo, a sprzedawca byłby zmuszony bronić powództwa po raz
drugi.
(76) Tenże, O Minicjuszu, Księga V.
Tycjusz, broniąc się przed sądem w imieniu nieobecnej strony, udzielił zabezpieczenia, a przed przystąpieniem do
sprawy dłużnik stał się niewypłacalny; z tego powodu obrońca nie zgodził się na przystąpienie do sprawy
przeciwko sobie. Pytam, czy powinien mieć na to pozwolenie? Julianus odpowiada, że obrońca powinien
zajmować miejsce zleceniodawcy, kiedy udzielił zabezpieczenia, a jeśli pretor nie zmusi go do wyrażenia zgody
na połączenie spraw, nie przyniosłoby mu to wielkiej korzyści, ponieważ można by się odwołać do poręczycieli, a
to, co oni zapłacili, można by odzyskać od obrońcy.
77. Paulus, O Edykcie, Księga LVII.
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Kiedy jedna osoba jest broniona przez drugą, powinno się to odbywać zgodnie z osądem dobrego obywatela.
78. Africanus, Pytania, Księga VI.
Nie można zatem uznać, że należycie broni powództwa zgodnie z oceną dobrego obywatela, który udaremniając
powodowi uniemożliwił doprowadzenie sprawy spornej do końca.
(1) Jeśli pełnomocnik jest wyznaczony do wniesienia pozwu w dwóch sprawach, a czyni to tylko w jednej, nie
będzie on podlegał wykluczeniu, a sprawę wniósł do sądu prawidłowo.

Tyt. 4. Sposób wszczynania postępowań w imieniu lub przeciwko korporacjom
1. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Wszystkim ludziom nie wolno bezkrytycznie tworzyć korporacji, stowarzyszeń lub podobnych ciał, gdyż jest to
regulowane przez prawa, dekrety Senatu i konstytucje Cesarzy. Zrzeszenia tego rodzaju są dozwolone w bardzo
niewielu przypadkach; na przykład prawo do tworzenia korporacji mają ci, którzy są wspólnikami w ściąganiu
podatków publicznych, lub ci, którzy wspólnie pracują w kopalniach złota, srebra i soli. W Rzymie istnieją także
pewne cechy, których organizacja została potwierdzona dekretami Senatu i edyktami Cesarzy; jak na przykład
cech piekarzy i kilka innych, a także cech armatorów, który istnieje także w prowincjach.
1. Gdy osobom pozwala się na tworzenie stowarzyszeń pod nazwą korporacji, cechu lub innego tego rodzaju ciała,
są one, podobnie jak gmina, uprawnione do posiadania wspólnego majątku, wspólnej skarbnicy oraz pełnomocnika
lub syndyka, i tak jak w przypadku gminy, cokolwiek jest przez niego zawierane i czynione, jest uważane za
zawierane i czynione przez wszystkich.
2. Jeśli stowarzyszenie nie ma nikogo, kto mógłby go bronić, Prokonsul mówi, że nakaże, aby jego wspólna
własność została przejęta, a jeśli po ostrzeżeniu nie podejmą środków, aby się bronić, nakaże, aby własność została
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sprzedana. Rozumiemy, że stowarzyszenie nie ma agenta, czyli syndyka, gdy ten jest nieobecny, lub gdy
uniemożliwia mu to choroba, lub gdy jest w inny sposób niezdolny do prowadzenia interesów.
3. Jeśli ktoś obcy pojawia się, by bronić społeczeństwa, Prokonsul zezwala mu na to, podobnie jak w przypadku
obrony osób prywatnych, ponieważ w ten sposób poprawia się stan społeczeństwa.
(2) Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Jeżeli członkowie gminy lub jakiegokolwiek stowarzyszenia wyznaczają pełnomocnika do prowadzenia ich spraw
prawnych, nie można powiedzieć, że jest on uważany za wyznaczonego przez kilka osób, ponieważ występuje on
w imieniu całej gminy lub stowarzyszenia, a nie dla członków oddzielnie.
3. Tenże, O Edykcie, Księga IX.
Nikt nie może wszczynać postępowania w imieniu miasta lub kurii, chyba że jest do tego upoważniony przez
ustawę, a w przypadku braku ustawy, jest upoważniony przez głosowanie członków, przy obecności dwóch
trzecich lub więcej niż dwóch trzecich członków.
4. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Oczywiste jest, że aby uzupełnić dwie trzecie dekurionów, można uwzględnić osobę mianowaną.
(5) Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Należy zauważyć, jak mówi Pomponiusz, że głos ojca zostanie przyjęty na korzyść jego syna, a głos syna na
korzyść jego ojca.
6. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Głosy tych, którzy są pod tą samą kontrolą, powinny być liczone w podobny sposób; ponieważ każda partia oddaje
swój głos jako dekurion, a nie jako osoba należąca do gospodarstwa domowego. Tej samej zasady należy
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przestrzegać, gdy głosy oddawane są na kandydata do urzędu; chyba że zabrania tego jakaś ustawa gminna lub
dawno ustalony zwyczaj.
1. Jeśli dekurionowie postanowili, że postępowanie sądowe będzie wszczynane przez stronę wybraną przez
duumwirów, to uważa się, że została ona wybrana przez całe ciało, a zatem może przystąpić do sprawy; nie ma
bowiem większej różnicy, czy wybrało ją samo ciało, czy też ktoś, kto miał do tego prawo. Gdyby jednak
postanowili, że gdy tylko pojawi się jakaś kontrowersja, Titius powinien mieć prawo do wniesienia pozwu w
odniesieniu do niej, uchwała ta nie miałaby żadnego skutku, ponieważ nie można uznać, że prawo do wniesienia
pozwu jest przyznawane w odniesieniu do sprawy, która nie jest jeszcze przedmiotem kontrowersji. Obecnie
jednak wszystkie sprawy tego rodzaju są zwyczajowo załatwiane przez syndyków, zgodnie ze zwyczajem
obowiązującym w różnych miejscowościach.
2. Czy w przypadku ustanowienia pełnomocnika, uchwała dekurionów może mu później uniemożliwić działanie?
Czy będzie go obowiązywał wyjątek? Moim zdaniem należy rozumieć, że może on działać tylko tak długo, jak
długo trwa jego zezwolenie.
3. Gdy pełnomocnik osoby prawnej wnosi pozew, jest on również zobowiązany do jej obrony, gdy zostanie
pozwana; nie jest on jednak zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia ratyfikacji. Czasami jednak, gdy istnieją
wątpliwości co do uchwały, która nadała mu uprawnienia, uważam, że należy złożyć zabezpieczenie w celu
ratyfikacji; dlatego syndyk tego rodzaju pełni funkcje zwykłego pełnomocnika, a prawo do wytoczenia powództwa
o wykonanie wyroku nie jest mu nadane przez żaden edykt, chyba że został powołany w odniesieniu do sprawy, w
której był zainteresowany; może on również przyjąć obietnicę zapłaty. Władza syndyka może być również
odwołana z tego samego powodu, co zwykłego pełnomocnika. Syn rodziny może zostać mianowany syndykiem.
(7) Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Ponieważ pretor przyznaje prawo do wniesienia powództwa w imieniu korporacji miejskiej, uważa on, że Edykt
powinien dawać prawo do wniesienia powództwa przeciwko niej. Jestem jednak zdania, że prawo do wniesienia
powództwa przeciwko gminie przysługuje deputowanemu, gdy poniósł on koszty w związku z działalnością
publiczną.
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1. Jeżeli cokolwiek jest należne korporacji, nie jest to należne poszczególnym jej członkom, ani też ci ostatni nie
są winni tego, co całe stowarzyszenie.
2. W sprawach, które odnoszą się do ciała dekurionów, lub do innych stowarzyszeń, jest sprawą bez znaczenia, czy
wszyscy członkowie pozostają w nim, czy tylko część, lub czy wszyscy są zmienieni; ale gdy całe ciało jest
zredukowane do jednego członka, lepsza opinia jest taka, że może on pozwać i być pozwany, ponieważ prawo
wszystkich jest połączone w jednym, a nazwa stowarzyszenia pozostaje.
(8) Javolenus, O Kasjuszu, Księga XV.
W przypadku, gdy korporacja miejska nie jest broniona przez tych, którzy kierują jej sprawami, i nie istnieje
wspólny majątek, którego posiadanie można by uzyskać, należy dokonać płatności na rzecz tych, którzy wnoszą
pozew za długi należne korporacji.
9. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XIII.
Jeśli masz udział w nieruchomości wspólnej z gminą, oboje możecie wystąpić z powództwem o podział tej
nieruchomości. To samo można powiedzieć w odniesieniu do powództwa o ustalenie granic oraz o zapobieżenie
spływowi wód opadowych po Państwa nieruchomości.
10. Paulus, Podręczniki, Księga I.
Syndyk może być również powołany w przypadku ogłoszenia nowej struktury oraz w celu zawarcia ugody, jak na
przykład w przypadku zapisów, zapobiegania grożącej szkodzie lub w celu wykonania dekretu; chociaż
preferowane jest, aby zabezpieczenie zostało udzielone niewolnikowi gminy, to jednak, jeśli zostanie ono
udzielone syndykowi, strona, która jest odpowiedzialna za interesy gminy, będzie miała słuszne prawo do
działania.

Tyt. 5. Dotyczące prowadzenia cudzych spraw
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Poniższy edykt jest konieczny, ponieważ jest to bardzo korzystne dla stron, które są nieobecne, aby nie były
narażone na utratę posiadania swoich dóbr lub ich sprzedaż, lub alienację zastawu, lub powództwo o odzyskanie
kary, lub na utratę ich własności niesprawiedliwie z powodu braku reprezentacji.
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Jeśli dana osoba prowadziła interesy kogoś, kto jest nieobecny, nawet jeśli ta druga osoba może nie być świadoma
tego faktu; mimo to, cokolwiek wyda w imieniu tej drugiej osoby, lub jakiekolwiek zobowiązanie, które podejmie
w odniesieniu do majątku nieobecnej strony, będzie ona miała prawo do powództwa z tego tytułu. Tak więc, w
tym przypadku, prawo do powództwa powstaje po obu stronach, które jest określane jako powództwo oparte na
transakcji handlowej; i w rzeczywistości, jak to jest właściwe, że ten, kto działa dla innego, powinien zdać relację
z tego, co zrobił, i mieć wyrok wydany przeciwko niemu z tego powodu, za każdym razem, gdy nie przeprowadził
transakcji tak, jak powinien, lub zatrzymał jakąkolwiek własność pochodzącą z tej transakcji; tak z drugiej strony,
jest to sprawiedliwe, aby zwrócić mu wszystko, co stracił lub ma stracić z tego powodu, jeśli zajmował się
transakcją we właściwy sposób.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Praetor posługuje się następującym językiem: "Gdy ktoś prowadził interesy innego lub zajmował się sprawami, w
których strona była zainteresowana w momencie jego śmierci, 'przyznam mu prawo do działania z tego tytułu'. "
1. Określenie "każdy" należy rozumieć jako odnoszące się również do kobiet, ponieważ kobiety mają prawo do
wniesienia pozwu na podstawie transakcji handlowych i nie ma wątpliwości, że pozew może być wniesiony
również przeciwko nim.
2. "Transakcje" muszą być rozumiane jako oznaczające jedną lub kilka.
3. Termin "inny" odnosi się do osób obojga płci.
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4. Gdy wychowanek prowadzi działalność gospodarczą, to zgodnie z Reskryptem Boskiego Piusa można wytoczyć
przeciwko niemu powództwo do wysokości kwoty, o którą się wzbogacił, ale gdy wytoczy powództwo, to musi
pozwolić na potrącenie swojego wynagrodzenia.
5. Jeśli prowadziłem interesy osoby obłąkanej, jestem z tego powodu uprawniony do wniesienia przeciwko niej
powództwa. Labeo twierdzi, że prawo do wniesienia powództwa powinno być przyznane kuratorowi osoby
obłąkanej, niezależnie od płci.
6. Te słowa "zajmował się wszelkimi sprawami, w których dana osoba była zainteresowana w czasie swojej
śmierci" odnoszą się do czasu, w którym prowadził on czyjeś sprawy po swojej śmierci; i to było konieczne, aby
stwierdzić w Edykcie, ponieważ nie można było powiedzieć, że prowadził on sprawy spadkodawcy, który już nie
żył, ani spadkobiercy, który jeszcze nie wszedł do majątku. Jeśli jednak po śmierci spadkodawcy nastąpił
jakikolwiek dodatek do spadku, jak na przykład dzieci niewolników, młode zwierząt lub plony, lub jeśli któryś z
niewolników nabył majątek, to choć dodatki te nie są ujęte w warunkach edyktu, to jednak muszą być uważane za
zawarte w nim.
7. Ponieważ prawo to wynika z transakcji handlowej, jest ono dostępne zarówno dla spadkobiercy, jak i przeciwko
niemu.
8. Jeśli ktoś, kto został wyznaczony przez pretora do wykonania wyroku, wyłudzi ode mnie pieniądze, będę miał
prawo wystąpić przeciwko niemu z powództwem.
9. Labeo twierdzi, że czasami w powództwie opartym na dokonanych transakcjach, jedynym punktem, który
należy rozważyć jest oszustwo; na przykład, jeśli, powodowany uczuciem, wmieszałeś się w moje sprawy, aby
zapobiec sprzedaży mojej własności, powinieneś być odpowiedzialny tylko w przypadku oszustwa. Opinia ta jest
oparta na zasadzie słuszności.
10. Nie tylko ten, kto dobrowolnie i nie powodowany żadną koniecznością, wtrącał się w sprawy innych i
prowadził je, jest odpowiedzialny za to działanie; ale także ten, kto powodowany jakąś naglącą koniecznością lub
wrażeniem, że taka konieczność istnieje, uczestniczył w nich.
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11. Marcellus w drugiej księdze Digestów stawia pytanie, czy gdybym miał zamiar zaproponować prowadzenie
interesów dla Titiusa, a ty byś mi to nakazał, miałbym prawo do obu powództw? Sądzę, że tak, podobnie jak sam
Marcellus twierdzi, że gdybym wziął poręczenie, gdybym miał zamiar zająć się interesami, to miałbym prawo do
obu powództw.
4. Tenże, O Sabinusie, Księga XLV.
Zastanówmy się, czy poręczyciel miałby prawo do wniesienia powództwa w tym przypadku, a pewne jest, że ma
prawo do wniesienia powództwa na podstawie zawartej transakcji, chyba że przyjął na siebie zobowiązanie
całkowicie przez wspaniałomyślność.
5. Tenże, O Edykcie, Księga X.
Co więcej, jeśli prowadziłem Pańskie interesy, będąc pod wrażeniem, że Pan mnie do tego poinstruował; tutaj
również powstaje prawo do powództwa, oparte na transakcji handlowej, ale powództwo z tytułu mandatu nie
będzie zasadne. Ta sama zasada będzie obowiązywała, jeśli będę poręczał za Pana, myśląc, że otrzymałem od Pana
polecenie, aby to zrobić.
(1) A także jeśli, będąc pod wrażeniem, że chodzi o interes Titiusa, podczas gdy w rzeczywistości jest to interes
Semproniusza, zajmę się nim; Semproniusz jako jedyny będzie odpowiadał przede mną w powództwie opartym na
zawartym interesie.
6. Julianus, Digest, Księga III.
Jeśli zajmę się sprawami waszego podopiecznego bez waszego pełnomocnictwa, ale po to, abyście nie byli
odpowiedzialni w postępowaniu opiekuńczym, to uczynię was odpowiedzialnymi za powództwo z tytułu
prowadzonych spraw i będę miał prawo do powództwa przeciwko waszemu podopiecznemu, ale tylko wtedy, gdy
z tego powodu stał się on bardziej majętny.
(1) Ponadto, jeśli pożyczę pieniądze twojemu agentowi na twój rachunek, aby umożliwić mu spłacenie twojego
wierzyciela lub zwolnienie twojego mienia, które jest zastawione, będę miał prawo do działania przeciwko tobie w
oparciu o transakcję handlową, ale nie przeciwko twojemu agentowi, z którym zawarłem umowę. Ale co by było,
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gdybym zawarł umowę z twoim agentem? Można powiedzieć, że nadal mam powództwo przeciwko tobie, w
oparciu o transakcję, ponieważ włożyłem to zastrzeżenie w drodze nadmiaru ostrożności.
(2) Jeśli ktoś otrzymał pieniądze lub inne mienie, aby mi je przynieść, będę miał prawo wystąpić przeciwko niemu
z powództwem w oparciu o dokonane transakcje handlowe.
(3) Jeśli ktoś prowadzi moje sprawy nie z myślą o mnie, lecz dla zysku, to zdaniem Labeo zajmuje się raczej
własnymi sprawami niż moimi, bo jeśli działa dla osobistej korzyści, to ma na celu własną korzyść, a nie moją.
Niemniej jednak, tym bardziej powinien on być odpowiedzialny za pozew oparty na dokonanych transakcjach.
Jeśli jednak, podczas zajmowania się moimi sprawami, wydał cokolwiek, będzie miał prawo wytoczyć przeciwko
mnie powództwo; nie za to, co stracił, ponieważ był winny złej wiary mieszając się w moje sprawy, ale jedynie w
celu ustalenia kwoty, o którą jestem wzbogacony.
(4) Jeśli ktoś jest na tyle niemądry, by sądzić, że prowadząc swój własny interes, zajmował się moim, to po żadnej
ze stron nie powstanie prawo do powództwa, ponieważ dobra wiara na to nie pozwoli. Jeśli zaś załatwiał zarówno
swoje, jak i moje sprawy, sądząc, że załatwia tylko moje, będzie odpowiadał wobec mnie tylko za moje. Labeo
twierdzi bowiem, że jeśli komuś zleciłem prowadzenie moich interesów, w których ty również byłeś
zainteresowany, to należy uznać, że jeśli zajmował się twoimi sprawami i był tego świadomy, to odpowiada wobec
ciebie w procesie o prowadzenie interesów.
(5) Jeżeli ktoś, działając jako mój niewolnik, prowadzi moje interesy, podczas gdy był wolnym człowiekiem lub
urodzonym w stanie wolnym, to zostanie mu przyznany pozew w związku z prowadzonymi interesami.
(6) Jeśli zająłem się sprawami twojego syna lub niewolnika, zastanówmy się, czy będę miał prawo wystąpić
przeciwko tobie z powództwem z powodu załatwionych interesów? Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest
przyjęcie doktryny Labeo, którą Pomponiusz aprobuje w księdze dwudziestej szóstej, a mianowicie: jeśli przez
wzgląd na ciebie dokonałem transakcji związanej z peculium któregoś z nich, to ty będziesz wobec mnie
odpowiedzialny; ale jeśli przez przyjaźń dla twojego syna lub niewolnika albo przez wzgląd na nich to zrobiłem, to
powództwo przeciwko ojcu lub właścicielowi powinno być przyznane tylko do wysokości danego peculium. Ta
sama zasada obowiązuje, jeśli sądziłem, że oni sami są swoimi panami, bo jeśli kupię od twojego syna niewolnika,
którego on nie potrzebuje, a ty ratyfikujesz ten zakup, to twoja ratyfikacja jest nieważna. W tym samym miejscu
Pomponiusz stwierdza, że jego zdaniem, nawet jeśli w peculium nie ma nic, ponieważ kwota należna ojcu lub
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właścicielowi jest większa niż jego wartość, to i tak należy wytoczyć powództwo przeciwko ojcu o kwotę, o którą
został wzbogacony w wyniku mojej administracji.
(7) Jeśli prowadziłem interesy z człowiekiem, który był wolny, ale który służył ci jako niewolnik w dobrej wierze,
i robiłem to myśląc, że jest twoim niewolnikiem, Pomponiusz stwierdza, że miałbym prawo wytoczyć przeciwko
tobie powództwo oparte na transakcjach handlowych w odniesieniu do takiej części peculium niewolnika, jaką ty
możesz zatrzymać; ale jeśli chodzi o to, co on może usunąć, nie mam prawa do powództwa przeciwko tobie, ale
mam je przeciwko niemu. Gdybym jednak wiedział, że jest on wolny, miałbym prawo do powództwa przeciwko
niemu o to, co może zabrać, a także przeciwko tobie o to, co możesz zatrzymać.
(8) Jeśli zapłacę pieniądze, aby zapobiec zabiciu niewolnika Semproniusza, który według mnie należy do
Tycjusza, to będę miał prawo do pozwu przeciwko Semproniuszowi na podstawie dokonanych transakcji, tak
mówi Pomponiusz.
(9) Pytanie zadaje Pediusz w siódmej księdze: jeśli ja pozasądowo powiadomię Titiusa, jako twojego dłużnika, aby
mi zapłacił, chociaż w rzeczywistości nie jest ci dłużny, a ty się o tym dowiesz i ratyfikujesz to, co zrobiłem, to
czy możesz wytoczyć przeciwko mnie powództwo na podstawie załatwionego interesu? On mówi, że to może być
wątpliwe, ponieważ żaden twój interes nie został załatwiony, ponieważ strona nie była twoim dłużnikiem, ale
utrzymuje, że ratyfikacja czyni sprawę twoją; i tak jak każdy, od kogo wymagana była zapłata, ma prawo do
odzyskania przyznane przeciwko temu, kto ratyfikuje akt; w ten sam sposób ten, kto zapłacił, będzie miał prawo
do powództwa przeciwko mnie po ratyfikacji. W ten sposób ratyfikacja czyni sprawę twoją, która na początku nie
była twoją, lecz tylko dokonana na twój rachunek.
(10) Mówi on również, że jeśli ja, w podobny sposób, wniosę pozew i zażądam zapłaty od dłużnika Titiusa,
którego uważam za twojego spadkobiercę, podczas gdy w rzeczywistości Seius jest twoim spadkobiercą, a ty
później ratyfikujesz to, co zrobiłem, będę miał prawo do powództwa przeciwko tobie, a ty przeciwko mnie, oba
oparte na dokonanych transakcjach. Jednakże, to nie jest twój interes, który został zawarty, ale twoja ratyfikacja
czyni go takim; i w rezultacie transakcja jest uważana za twoją, a pozew może być wniesiony przeciwko tobie ze
strony majątku.
(11) Jak by to było, zapytał Pediusz, gdybym ja, sądząc, że ty jesteś spadkobiercą, naprawił dom należący do
majątku, a ty zatwierdziłbyś mój czyn? Czy miałbym prawo wystąpić przeciwko tobie z powództwem? On
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odpowiada, że nie byłoby podstaw, ponieważ spadkobierca stał się bogatszy dzięki mojemu działaniu, a transakcja
została przeprowadzona w odniesieniu do własności innej osoby; nie jest więc możliwe, aby w sytuacji, gdy
korzyść przypada innej osobie w wyniku samej transakcji, można było uznać, że jest to twoja sprawa.
(12) Rozpatrzmy przypadek, w którym człowiek, prowadząc interesy dla kogoś innego, zajął się pewnymi
sprawami, a inne zaniedbał, a druga strona, zauważając to, nie zajęła się tym, co zostało zaniedbane, podczas gdy
człowiek sumienny - bo tego wymagamy - zająłby się wszystkimi tymi sprawami; czy należy uznać, że powinien
on być odpowiedzialny w procesie opartym na dokonanych transakcjach, włączając w to te sprawy, które
zaniedbał? Myślę, że to jest lepszy pogląd, ponieważ naprawdę, jeśli było coś, za co był niewątpliwie
odpowiedzialny, powinien być ze wszech miar zobowiązany do złożenia sprawozdania z tego; bo nawet jeśli nie
można go winić za to, że nie wniósł pozwu przeciwko innym dłużnikom, ponieważ nie miał do tego uprawnień,
ponieważ nie był upoważniony do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania sądowego, to jednak powinien być
odpowiedzialny za to, że nie zapłacił swojego własnego długu; A jeśli dług nie był oprocentowany, to od razu staje
się wymagalny, jak to stwierdził Boski Pius w Reskrypcie do Flawiusza Longinusa, chyba że, jak mówi, zwolnił
go od płacenia odsetek:
7. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Ponieważ urząd sędziego ma taką samą moc w działaniach w dobrej wierze, jak przesłuchanie w postanowieniu
wyraźnie sporządzonym w tym samym celu.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Jeśli jednak ten, kto zarządza sprawami innych, należy do tej klasy, która nie potrzebuje mandatu, może być
pociągnięty do odpowiedzialności za zaniechanie wniesienia pozwu przeciwko dłużnikowi, jeśli złożono wniosek
o zobowiązanie do ratyfikacji; pod warunkiem, że mógł z łatwością udzielić zabezpieczenia. Jest to bezsprzecznie
prawdą w odniesieniu do długu osobistego, a zatem, jeśli odpowiedzialność strony miała się zakończyć w
określonym czasie, a on został zwolniony z tego powodu, to mimo to byłby odpowiedzialny w powództwie
opartym na dokonanych transakcjach. Ta sama zasada musi być stosowana w przypadku, gdy spadkobierca nie jest
odpowiedzialny; tak też uważał Marcellus.
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(1) Ponadto, jeśli wniosę pozew o ziemię, która należy do Pana lub do miasta, i użyję niewłaściwych środków przy
prowadzeniu interesów Pana lub miasta, i uzyskam większy zysk niż ten, do którego byłem uprawniony, będę
zobowiązany do zwrócenia tego Panu lub miastu, chociaż nie mógłbym wnieść o to powództwa.
(2) Jeśli zdarzy się, w jakichkolwiek okolicznościach, że rachunek do potrącenia nie jest dopuszczony przez sąd,
może zostać wniesione powództwo przeciwne; ale jeśli po zbadaniu, potrącenie zostanie odrzucone, lepsza opinia
jest taka, że powództwo przeciwne nie może zostać wniesione, ponieważ sprawa została już rozstrzygnięta
sądownie; i można wnieść wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej.
(3) Julianus, w Trzeciej Księdze traktuje o następującym przypadku. "Jeżeli jeden z dwóch wspólników zabronił
mi prowadzenia interesów spółki, a drugi nie, to czy będę mógł wnieść powództwo z tytułu prowadzonych
interesów przeciwko wspólnikowi, który mi tego nie zabronił? Trudność polega na tym, że gdyby powództwo
zostało uwzględnione przeciwko niemu, to musiałoby to dotyczyć również tego, który mi zabronił, i byłoby
niesprawiedliwe, gdyby ten, który mi nie zabronił, został zwolniony przez czynność innego; gdybym bowiem
pożyczył pieniądze jednemu wspólnikowi wbrew wyraźnemu zakazowi drugiego, miałbym ważne roszczenie
wobec tego pierwszego; Uważam więc za Julianusem, że należy uznać, iż powództwo z tytułu dokonanych
transakcji będzie przysługiwało temu, kto mi nie zabronił, tak że ten, kto zabronił, nie poniesie żadnej szkody ani
przez swojego wspólnika, ani przez tego, kto dokonał transakcji.
9. Scaevola, Pytania, Księga I.
Pomponiusz mówi, że jeśli zatwierdzę jakąś transakcję, nawet jeśli została źle wykonana, to i tak nie będziesz
wobec mnie odpowiedzialny na podstawie dokonanej transakcji. Należy wziąć pod uwagę, czy nie jest prawdą, że
tak długo, jak jest wątpliwe, czy ja to zatwierdzę, czy nie, prawo do działania na podstawie dokonanych transakcji
jest zawieszone; ponieważ, jeśli już raz powstało, jak może być anulowane przez samą wolę? Twierdzi on jednak,
że jest to prawdą tylko wtedy, gdy nie jest się winnym złej wiary. Scaevola stwierdza, że nawet gdybym
ratyfikował to, co zostało zrobione, powództwo na podstawie transakcji handlowej nadal będzie uzasadnione; a
tam, gdzie jest powiedziane, że nie jesteś odpowiedzialny wobec mnie, to dlatego, że nie mogę nie zatwierdzić
tego, na co się zgodziłem; i tak jak wszystko, co zostało prawidłowo wykonane, musi być uznane przez sąd za
ratyfikowane, tak samo to, co zostało zatwierdzone przez samą stronę. Ponadto, jeśli nie można wnieść powództwa
w oparciu o transakcje handlowe, na które wyraziłem zgodę, co należy zrobić, jeśli druga strona pobiera pieniądze
od mojego dłużnika, a ja to zatwierdzam? Jak mogę je odzyskać? Przypuśćmy też, że sprzedał on należący do
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mnie majątek, jak w takim razie może on odzyskać poniesione przez siebie wydatki? Ponieważ nie ma mandatu,
powództwo oparte na dokonanych transakcjach będzie zasadne, nawet po ratyfikacji.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Ale czy powództwo przysługuje mi również z tytułu poniesionych przeze mnie kosztów? Uważam, że tak, chyba
że zostało wyraźnie uzgodnione, że żadna ze stron nie może wytoczyć powództwa przeciwko drugiej.
(1) Gdy człowiek wnosi powództwo na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, to korzysta z tego
powództwa nie tylko wtedy, gdy to, co zrobił, przyniosło jakiś skutek, ale wystarczy, jeśli prowadził działalność
prawidłowo, nawet jeśli nie przyniosła ona żadnego skutku; a zatem jeśli naprawił budynek lub wyleczył chorego
niewolnika, to nadal ma prawo do powództwa na tej podstawie, nawet jeśli dom został spalony lub niewolnik
zmarł; Taką opinię przyjął również Labeo, ale Celsus mówi, że Prokulus w przypisie do Labeo stwierdza, że
powództwo nie zawsze powinno być uwzględnione, bo co by było, gdyby naprawił dom, który właściciel porzucił
jako niewart naprawy albo którego nie uważał za potrzebny? Według opinii Labeo, w tym przypadku nakłada on
na właściciela ciężar, ponieważ każdemu wolno porzucić własność, aby uniknąć powództwa z tytułu grożącej
szkody. Celsus bardzo słusznie wyśmiewa tę opinię; stwierdza bowiem, że ten, kto prowadzi interesy w
odpowiedni sposób, ma prawo do powództwa z tego powodu; ale nie zajmuje się tą sprawą tak, jak powinien, kto
dodaje coś, co nie było konieczne, albo nakłada ciężar na głowę domu. To, co napisał Julianus, ma zastosowanie w
przypadku, gdy ten, kto naprawia dom lub leczy chorego niewolnika, ma prawo do powództwa z tytułu
dokonanych transakcji, jeśli to, co robi, przynosi korzyść, nawet jeśli ogólny rezultat nie był korzystny. Pytam, co
należy uczynić, jeśli sądził, że działa korzystnie, ale nie przyniosło to korzyści głowie domu? Odpowiadam, że nie
będzie miał prawa do powództwa opartego na dokonanych transakcjach, ponieważ początek powinien być
korzystny, nawet jeśli nie bierzemy pod uwagę wyniku.
11. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XXI.
Jeśli prowadzisz interesy nieobecnego bez jego wiedzy, powinieneś być odpowiedzialny zarówno za zaniedbanie,
jak i za oszustwo; Proculus jest jednak zdania, że powinieneś czasem być odpowiedzialny za wypadki, jak na
przykład wtedy, gdy w imieniu nieobecnego prowadzisz jakiś nowy interes, którego nie miał on w zwyczaju
prowadzić, na przykład kupując nowych niewolników lub angażując się w jakieś inne przedsięwzięcie, bo jeśli
wyniknie z tego jakaś strata dla niego, będziesz za to odpowiedzialny; Ale każdy zysk będzie należał do strony
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nieobecnej, a tam, gdzie w niektórych przypadkach zysk został osiągnięty, a w innych poniesiona została strata,
nieobecny zleceniodawca powinien potrącić zysk ze stratą.
12. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Akcja ta powinna być przyznana spadkobiercy osoby, która zginęła w rękach wroga, a do której należało
przedsiębiorstwo.
(1) W przypadku, gdy działałem na rzecz syna pozostającego pod kontrolą ojca, który zmarł w służbie po
sporządzeniu testamentu, powództwo również powinno zostać uwzględnione.
(2) Wystarczy również, aby interes był prowadzony korzystnie w odniesieniu do osób żyjących, jak również w
odniesieniu do majątku pozostawionego przez osoby zmarłe; nawet jeśli wynik może być inny od oczekiwanego.
13. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Umarł mój dłużnik, który był mi winien pięćdziesiąt aurei. Podjąłem się opieki nad jego majątkiem i wydałem
dziesięć aurei. Następnie zdeponowałem w skrzyni sto aurei, które pochodziły ze sprzedaży majątku należącego do
majątku, a suma ta przepadła bez mojej winy. Powstało pytanie, czy jeśli pojawi się spadkobierca, będę mógł
wytoczyć mu proces o sumę pięćdziesięciu aurei, którą pożyczyłem, czy o dziesięć, które wydałem? Julianus
mówi, że kwestia, którą powinniśmy rozważyć, zależy od tego, czy miałem dobry powód, aby odłożyć sto aurei;
ponieważ, gdybym zapłacił sobie i innym wierzycielom majątku, powinienem być odpowiedzialny nie tylko za
sześćdziesiąt aurei, ale także za pozostałe czterdzieści. Mógłbym jednak zatrzymać te dziesięć, które wydałem, to
znaczy, że zapłaciłbym tylko ponad dziewięćdziesiąt. Jeśli jednak istniałby dobry powód do odłożenia całej sumy
stu, na przykład gdyby istniało niebezpieczeństwo, że ziemia wchodząca w skład majątku zostanie utracona na
poczet podatków, lub że kara za pieniądze pożyczone na zastaw zostanie zwiększona, lub że wymagana będzie
zapłata z tytułu nagrody, mógłbym odebrać od spadkobiercy nie tylko dziesięć aurei, które wydałem w związku z
działalnością majątku, ale także pięćdziesiąt, które były mi należne.
14. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
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Jeśli syn rodziny dobrowolnie prowadzi interesy innych, to sprawiedliwe jest, że powództwo powinno być
przyznane również przeciwko jego ojcu, niezależnie od tego, czy syn posiada własny majątek, czy też jego ojciec
skorzystał z jego działań. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy interesem zajmuje się niewolnica.
15. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Pomponiusz stwierdza w księdze dwudziestej szóstej, że tam, gdzie prowadzi się interesy, należy na początku
rozważyć stan stron; bo jak mówi: "Przypuśćmy, że zaczynam prowadzić sprawy nieletniego, który w
międzyczasie osiąga wiek dojrzały? Albo niewolnika, albo syna rodziny, a w międzyczasie staje się on wolny, albo
ojca rodziny?" Ja sam stwierdziłem, że to jest lepsze zdanie, chyba że na początku podjąłem się załatwienia tylko
jednej sprawy, a potem zająłem się inną, z innym zamiarem, w czasie, gdy strona albo doszła do wieku
dojrzewania, albo stała się wolna, albo stała się ojcem rodziny; bo tu kilka spraw, że tak powiem, było
załatwionych, tak że działanie, jak i wyrok, będą ułożone i uregulowane zgodnie ze stanem stron.
16. Tenże, O Plaucjuszu, Księga VII.
Kiedy ktoś prowadzi mój interes, nie ma kilku różnych spraw, lecz tylko jedną umowę; chyba że na początku
strona zobowiązała się do zrobienia tylko jednej rzeczy i wycofania się po jej zakończeniu; w tym przypadku
bowiem, jeśli zobowiązała się do zrobienia czegoś innego po zmianie zdania, mamy do czynienia z nową umową.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeśli strona dokonała czynu w czasie niewolnictwa, nie jest zmuszona do złożenia sprawozdania z tego po
manumulacji. Jednakże, gdy istnieje taki związek między tymi transakcjami, że nie można oddzielić tego, co
zostało dokonane w niewoli od czynności dokonanych na wolności, ustalone jest, że to, co zostało dokonane w
niewoli, może być wniesione do sądu w pozwie o mandat lub o transakcje handlowe. Jeśli bowiem będąc w
niewoli, strona kupiła ziemię i zbudowała na niej dom, który się zawalił, a następnie, po manumifikacji,
wydzierżawiła ziemię, dzierżawa ziemi byłaby włączona do pozwu opartego na transakcjach, ponieważ nic więcej
wynikającego z transakcji z poprzedniej daty nie mogłoby być włączone; chyba że rachunek transakcji
dokonanych w czasie, gdy strona była wolna, nie może być sporządzony bez nich.
18. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
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Prokulus i Pegaz są zdania, że osoba, która zaczęła prowadzić interesy będąc w niewoli, musi działać w dobrej
wierze, a zatem kwotę, którą mogłaby zarobić, gdyby ktoś inny prowadził jej interesy, musi, jako że nie wymagała
tego od siebie, wypłacić swojemu mocodawcy w ramach powództwa opartego na dokonanych transakcjach, jeśli
jej peculium wynosiło tyle, że zatrzymując je, mogłaby zarobić tę sumę. Neratius jest tego samego zdania.
19. Tenże, O Neratiusie, Księga II.
Nawet jeśli nie miał peculium, ale był dłużnikiem z natury, a następnie kontynuował działalność, jest zobowiązany
do zapłaty; tak jak ten, kto jest odpowiedzialny w powództwie, które byłoby przedawnione z powodu upływu
czasu, jest również zmuszony w procesie opartym na dokonanych transakcjach do zapłaty swojemu mocodawcy,
po upływie czasu.
(1) Nasz Scaevola mówi, że jego zdaniem oświadczenie Sabinusa, że rachunek powinien być sporządzony od
początku, należy rozumieć w ten sposób, że powinien on pokazywać, co pozostało w czasie, gdy strona po raz
pierwszy stała się wolna, a nie, że powinna ona być odpowiedzialna za jakąkolwiek złośliwość lub zaniedbanie,
którego była winna będąc w niewoli; a zatem, jeśli zostanie ustalone, że będąc w niewoli, wydała pieniądze w
niewłaściwy sposób, powinna być zwolniona z odpowiedzialności.
(2) Labeo uważa, że jeśli w dobrej wierze nakazuję wolnemu człowiekowi, który jest przeze mnie utrzymywany
jako niewolnik, aby wykonał jakąś czynność, to nie mógłbym wytoczyć przeciwko niemu powództwa
mandatowego, ponieważ z powodu swego poddaństwa jest on skrępowany, a zatem powództwo oparte na
dokonanych transakcjach będzie zasadne, ponieważ z jednej strony miał on chęć zająć się moimi sprawami, a z
drugiej strony znajdował się w sytuacji, w której mogłem go do tego zmusić.
(3) Prowadząc moje interesy podczas mojej nieobecności, nabył pan, nie wiedząc o tym, nieruchomość, która
należała do mnie, a będąc nadal nieświadomym tego faktu, nabył pan jej własność przez przedawnienie. Nie jest
pan zobowiązany do przywrócenia mi tej nieruchomości w ramach powództwa o transakcje; ale jeśli przed
uzyskaniem własności przez przedawnienie dowiedział się pan, że nieruchomość ta jest moja, musi pan zatrudnić
kogoś, kto wytoczy przeciwko panu powództwo o nią w moim imieniu, aby mógł ją dla mnie odzyskać i dać panu
możliwość wyegzekwowania pańskiego postanowienia o zakazie eksmisji; nie zostanie pan uznany za winnego
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oszustwa w zatrudnieniu tej osoby, ponieważ powinien pan to zrobić, aby uniknąć odpowiedzialności w ramach
powództwa o transakcje.
(4) W powództwie opartym na dokonanych transakcjach handlowych musimy nie tylko zapłacić kwotę główną, ale
także odsetki pobrane z pieniędzy drugiej strony, lub nawet które moglibyśmy pobrać. Z drugiej strony, możemy
również za pomocą tego powództwa odzyskać odsetki, które zapłaciliśmy lub które moglibyśmy pobrać z naszych
własnych pieniędzy, a które zostały wydane w ramach działalności gospodarczej drugiej strony.
(5) Prowadziłem interesy z Titiusem, gdy był w rękach wroga; po jego powrocie mam prawo wystąpić przeciwko
niemu z powództwem w związku z prowadzonymi interesami, nawet jeśli w czasie, gdy były one prowadzone, nie
działał on jako zleceniodawca.
20. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Jeśli jednak zginie on w rękach wroga, zarówno bezpośrednie działanie, jak i kontrdziałanie oparte na dokonanych
transakcjach, będzie leżało po stronie jego następcy, jak i przeciwko niemu.
21. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Serwiusz był zdania, jak podaje Alfenus w trzydziestej dziewiątej księdze Digestów, że gdy trzech ludzi zostało
pojmanych przez Lusytańczyków, a jeden z nich został uwolniony pod warunkiem, że przyniesie okup za
wszystkich trzech, to jeśli nie wróci, dwaj pozostali będą musieli zapłacić okup także za siebie; on zaś odmówił
powrotu i z tego powodu pozostali zapłacili zarówno jego, jak i swój okup, Serwiusz odpowiedział, że słusznie
pretor mógł przyznać im powództwo przeciwko niemu.
(1) Gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą związaną z majątkiem, wiąże majątek w pewnym stopniu ze sobą,
a siebie z majątkiem; i dlatego nie ma znaczenia, czy istnieje małoletni spadkobierca majątku, ponieważ dług wraz
z pozostałymi ciężarami majątku przechodzi na niego.
(2) Jeśli za życia Titiusa zacząłem prowadzić jego interesy, nie przestanę tego robić, gdy on umrze. Nie jestem
jednak zobowiązany do rozpoczynania niczego nowego, ale konieczne jest dokończenie tego, co zostało
rozpoczęte, i dbanie o to, tak jak to ma miejsce, gdy umiera wspólnik, ponieważ tak dalece, jak cokolwiek jest
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robione w celu zakończenia już rozpoczętych interesów, nie ma znaczenia, w jakim czasie zostało zakończone, ale
ma znaczenie, w jakim czasie zostało rozpoczęte.
(3) Lucjusz Tycjusz załatwiał moje sprawy na twoje polecenie; jeśli nie zrobił tego należycie, będziesz wobec
mnie odpowiedzialny w procesie opartym na dokonanych transakcjach, nie tylko po to, by zmusić cię do
scedowania swoich praw do pozwu przeciwko niemu, ale także dlatego, że postąpiłeś nierozważnie, wybierając go,
i musisz wynagrodzić mi wszelkie straty poniesione w wyniku jego zaniedbania.
22. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Jeżeli ktoś, prowadząc interesy majątku lub osób prywatnych, nabywa dobra, ponieważ są one konieczne, może
wnieść powództwo z tytułu prowadzonych interesów o to, co wydał, nawet jeśli dobra te zostały zniszczone; na
przykład, gdy nabył zboże lub wino dla niewolników, a zostały one utracone przez jakiś wypadek, taki jak pożar
lub upadek domu. Należy jednak rozumieć, że wspomniany upadek lub pożar musiały nastąpić bez jego winy;
gdyby bowiem wydano przeciwko niemu wyrok z powodu któregokolwiek z tych wypadków, byłoby absurdalne,
aby mógł on odzyskać cokolwiek z tytułu zniszczonego mienia.
23. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Jeżeli ktoś, prowadząc działalność gospodarczą, pobrał dług, który nie był należny, może być zmuszony do
przywrócenia stanu poprzedniego; ale jeżeli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zapłacił dług, który
nie był należny, lepiej jest uważać, że musi za to winić samego siebie.
24. Tenże, O Edykcie, Księga XXIV.
Jeśli płacę pieniądze agentowi, z zamiarem, aby należały do mojego wierzyciela, własność tych pieniędzy nie jest
nabyta przez wierzyciela za pośrednictwem agenta; wierzyciel może jednak, poprzez ratyfikację aktu agenta,
uczynić te pieniądze swoimi, nawet wbrew mojej zgodzie; z tego powodu, że agent otrzymując je uczestniczył
jedynie w interesach wierzyciela, dlatego jestem zwolniony z odpowiedzialności przez ratyfikację wierzyciela.
25. Tenże, O Edykcie, Księga XXVII.
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Jeżeli ktokolwiek, prowadząc interesy dla innej osoby, wyda więcej niż powinien, może odzyskać od swojego
mocodawcy kwotę, którą powinien był zapłacić.
26. Modestinus, Opinie, Księga I.
Gdy zarządzono wydanie majątku pozostawionego gminie w zaufaniu, magistrat wyznaczał Titiusa, Seiusa i
Gaiusa jako odpowiednich pełnomocników do zarządzania tym majątkiem. Agenci ci następnie podzielili między
siebie zarządzanie majątkiem, a uczynili to bez upoważnienia i zgody magistratu. Jakiś czas później testament
zawierający zapis o powiernictwie, na mocy którego majątek miał zostać przekazany gminie, został uznany przez
sąd za nieważny, a Semproniusz pojawił się jako spadkobierca ab intestato zmarłego, jednak jeden z wyżej
wymienionych pełnomocników zmarł jako niewypłacalny i nie pozostawił spadkobiercy. Pytam, czy gdyby
Semproniusz wytoczył powództwo przeciwko tym pełnomocnikom spadku, to kto przejąłby ryzyko związane z
niewypłacalnością zmarłego pełnomocnika? Herennius Modestinus odpowiedział, że powództwo oparte na
dokonanych transakcjach nie może być skierowane przeciwko żadnemu z agentów z powodu tego, co sam uczynił,
a wszelkie straty musi ponieść ten, kto rości sobie prawo do spadku jako spadkobierca.
27. Tenże, Opinie, Księga II.
Dwóch braci, jeden pełnoletni, a drugi nieletni, posiadali wspólny nieproduktywny kawałek ziemi. Starszy z braci
wzniósł na tym gruncie, na którym stała rezydencja jego ojca, duże budynki, a gdy podzielił się ziemią z bratem,
zażądał zapłaty za poniesione nakłady, gdyż dzięki temu nieruchomość uległa poprawie; jego młodszy brat w tym
czasie osiągnął pełnoletność. Herennius Modestinus odpowiedział, że ten, w imieniu którego prowadzono
dochodzenie, nie ma prawa żądać zapłaty za poniesione nakłady, jeśli nie było takiej potrzeby, a dokonano ich
tylko dla przyjemności.
(1) Moim zdaniem, jeśli Titius wychowywał swoją siostrzenicę z powodu uczucia do swojej siostry, to nie można
na tej podstawie wytoczyć przeciwko niej powództwa.
28. Javolenus, O Kasjuszu, Księga VIII.
Jeśli ktoś prowadził sprawy Secjusza na polecenie Tycjusza, odpowiada wobec niego z tytułu mandatu, a w
pozwie należy wziąć pod uwagę wysokość odsetek zarówno Secjusza, jak i Tycjusza; interes Tycjusza należy
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jednak określić na podstawie kwoty, jaką musi zapłacić Secjuszowi, wobec którego jest odpowiedzialny albo z
tytułu mandatu, albo z tytułu prowadzonych spraw. Titius ma również prawo wystąpić przeciwko temu, komu
powierzył prowadzenie spraw innego, zanim sam zapłaci cokolwiek swojemu zleceniodawcy, ponieważ uważa się,
że utracił kwotę, za którą był odpowiedzialny.
29. Callistratus, Monitory Edict, Księga III.
Jeśli ojciec w testamencie wyznaczył opiekuna dla swojego pośmiertnego syna, a opiekun w międzyczasie
zarządzał kuratelą, a dziecko się nie urodziło, to powództwo przeciwko niemu będzie można wytoczyć nie z tytułu
kurateli, ale z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej; jeśli jednak dziecko urodzi się pośmiertnie, to będzie
można wytoczyć powództwo z tytułu kurateli, a to obejmowałoby oba okresy zarządzania, ten przed urodzeniem
się dziecka i ten późniejszy.
30. Julianus, Digest, Księga III.
Przeprowadzono dochodzenie w odniesieniu do następującego faktu. Pewien człowiek został wyznaczony uchwałą
gminy do zakupu pszenicy, a inna osoba, która została wyznaczona do działania pod jego zwierzchnictwem jako
podkurator, zepsuła pszenicę, mieszając z nią inne ziarna. Cena pszenicy, która została zakupiona dla gminy,
obciążała kuratora. Jakiego rodzaju powództwo mógł wnieść kurator przeciwko podkuratorowi, aby uzyskać zwrot
strat, które poniósł z jego powodu? Waleriusz Sewerus odpowiedział, że kurator może wystąpić przeciwko swemu
współkuratorowi z powództwem z tytułu dokonanych transakcji, a także stwierdził, że takie samo prawo
przysługuje sędziemu przeciwko drugiemu sędziemu, pod warunkiem jednak, że nie wiedział on o oszustwie.
Zgodnie z tymi opiniami należy stwierdzić, że ta sama zasada ma zastosowanie do subkuratora.
31. Papinianus, Opinie, Księga II.
Pewien człowiek polecił wolnemu człowiekowi lub przyjacielowi pożyczyć pieniądze, a wierzyciel, na podstawie
listu, zawarł umowę i udzielił poręczenia. W tym przypadku, mimo że pieniądze nie zostały wydane na majątek,
wierzyciel lub jego poręczyciel może wystąpić z powództwem przeciwko stronie na podstawie zawartej transakcji,
co z pewnością przypomina Actio Institoria.
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(1) Człowiek, który prowadził interesy dla Semproniusza, przez nieuwagę zajął się sprawą, w której Tycjusz był
zainteresowany. Będzie on odpowiedzialny wobec Semproniusza również za tę sprawę, ale może wystąpić do sądu
o zwolnienie z odpowiedzialności wobec Titiusa, któremu przysługuje prawo do wniesienia powództwa. Ta sama
zasada obowiązuje w przypadku opiekuna.
(2) Gdy sprawa była gotowa do rozpoznania, a pozwany nie stawił się, jego przyjaciel dobrowolnie zajął jego
miejsce i podał sądowi przyczynę jego nieobecności. Ten ostatni nie będzie uważany za winnego zaniedbania, jeśli
nie złożył apelacji, gdy wyrok został wydany przeciwko stronie, która była nieobecna. Ulpianus stwierdza w
przypisie, że jest to słuszne, ponieważ pierwsza strona, która się nie stawiła, przegrała proces; ale gdy przyjaciel
broni nieobecnego i pozwala na wydanie przeciwko niemu wyroku, a następnie wnosi pozew w związku z
prowadzonymi interesami, będzie on pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie odwoła się, gdy mógł to zrobić.
(3) Osoba prowadząca cudzą działalność gospodarczą jest zobowiązana do zapłaty odsetek od wszelkich
posiadanych przez siebie pieniędzy, po uregulowaniu niezbędnych wydatków.
(4) Spadkodawca oświadczył, że jego wolny strzelec powinien otrzymać pewną sumę pieniędzy na wydatki
związane ze wzniesieniem pomnika; i jeśli cokolwiek ponad tę sumę zostało wydane, nie można wnieść pozwu o
to na podstawie dokonanych transakcji lub na podstawie trustu, ponieważ życzenie spadkodawcy ustanowiło
granicę wydatków.
(5) Spadkobierca opiekuna, który jest chłopcem poniżej wieku dojrzewania, nie ponosi odpowiedzialności za
sprawy prowadzone przez opiekuna w odniesieniu do majątku wychowanki ojca, ale opiekun chłopca może być
pozwany we własnym imieniu z powodu prowadzonych interesów.
(6) Chociaż matka może prowadzić interesy swojego syna zgodnie z wolą jego ojca, z powodu naturalnego
uczucia, to jednak nie będzie miała uprawnień do ustanowienia pełnomocnika, na własne ryzyko, w celu wszczęcia
postępowania sądowego, ponieważ nie może ona sama legalnie działać w imieniu swojego syna, lub alienacji
swojego majątku, lub zwolnić dłużnika małoletniego przez przyjęcie płatności.
(7) W przypadku, gdy jedna ze stron broniła się w sprawie, w której chodziło o wspólne prawo do wody, a wyrok
został wydany na korzyść właściciela gruntu, ten, kto poniósł niezbędne, uzasadnione wydatki w sprawie, w której
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obie strony były zainteresowane, będzie uprawniony do powództwa z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
32. Tenże, Opinie, Księga III.
Poręczyciel, z powodu braku doświadczenia, przyjął zastawy lub papiery wartościowe dotyczące innej umowy, w
której nie był zainteresowany, i zapłacił wierzycielowi oba długi, myśląc, że może uzyskać odszkodowanie
poprzez połączenie papierów wartościowych. Z tego powodu, powództwo z tytułu mandatu wniesione przeciwko
niemu byłoby bezskuteczne, a on sam nie mógłby wnieść pozwu przeciwko dłużnikowi, ale konieczne byłoby, aby
każdy z nich pozwał drugiego na podstawie zawartej umowy. W procesie tym wystarczy wziąć pod uwagę
zaniedbanie, ale nie wypadek, z tego powodu, że poręczyciel nie jest uważany za rabusia. Wierzyciel w tym
przypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w sprawie o zastaw za zwrot mienia, ponieważ wydaje
się, że sprzedał swoje prawo.
(1) Jeżeli matka otrzymała od mężczyzny, który jest zaręczony z jej córką, prezenty, o których ta ostatnia nie
wiedziała, to powództwo z tytułu mandatu lub depozytu nie może być wniesione na jej korzyść, ale może być
wniesione na podstawie dokonanych transakcji.
33. Tacy sami, Opinie, Książkę X.
Spadkobierca zmarłego męża nie może wnieść pozwu przeciwko swojej żonie (która w czasie małżeństwa miała
pod swoją kontrolą majątek męża) o splądrowanie majątku; a on postąpi mądrzej, jeśli pozwie ją o produkcję
majątku na podstawie przeprowadzonych interesów, jeśli faktycznie zajmowała się sprawami swojego męża.
34. Paulus, Pytania, Księga I.
Nesennius Apollinaris do Juliusza Paulusa, Pozdrowienie. Babka prowadziła interesy ze swoim wnukiem, a po
śmierci obojga spadkobiercy babki zostali pozwani przez spadkobierców wnuka w sprawie z tytułu prowadzonych
interesów, natomiast spadkobiercy babki zgłosili roszczenie o alimenty dla wnuka. Na to odpowiedziano, że
babcia zapewniła je z własnego majątku poprzez naturalne uczucie, ponieważ nie prosiła o ustalenie wysokości
alimentów i że nie zostały one ustalone; a ponadto ustalono, że jeśli matka zapewniła alimenty, nie może ona
dochodzić ich z własnego majątku pod wpływem naturalnego uczucia. Z drugiej strony, stwierdzono, i uważam to
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za słuszne, że jest to przypadek, w którym udowodniono, że matka zapewniła alimenty z własnego majątku; ale w
tym przypadku jest prawdopodobne, że babka, która prowadziła interesy swojego wnuka, wspierała go z jego
własnego majątku. Przedmiotem dyskusji było to, czy wydatek powinien być uznany za pokryty z obu majątków, a
ja pytam, jaki wniosek wydaje się być bardziej sprawiedliwy? Odpowiedziałem, że decyzja w tym przypadku
zależy od faktów. Jestem bowiem zdania, że to, co zostało ustalone w przypadku matki, nie zawsze powinno być
przestrzegane; jaki byłby bowiem skutek, gdyby matka oświadczyła jednoznacznie, że kiedy wspierała swojego
syna, robiła to w celu wniesienia pozwu przeciwko niemu samemu lub jego opiekunom? Przypuśćmy na przykład,
że jego ojciec zmarł daleko od domu, a matka, wracając do kraju, wspierała syna i niewolników; w tym przypadku
Boski Pius Antoninus ustanowił zasadę, że powództwo na podstawie dokonanych transakcji może być przyznane
przeciwko samemu nieletniemu. W związku z tym, ponieważ kwestia dotyczy faktów, uważam, że babka lub jej
spadkobiercy powinni zostać wysłuchani, jeśli chcą rozliczenia alimentów, a zwłaszcza jeśli okaże się, że babka
wpisała pozycje do rachunku wydatków. Uważam, że w żadnym wypadku nie należy przyznawać, że wydatki
powinny obciążać oba majątki.
35. Scaevola, Pytania, Księga I.
Jeżeli mąż prowadził sprawy żony po rozwodzie, jej posag może być odzyskany nie tylko w drodze powództwa o
posag, ale także na podstawie prowadzonych interesów. Tak jest w przypadku, gdy mąż mógł dostarczyć posag,
gdy zajmował się interesami; w przeciwnym razie, nie można go uczynić odpowiedzialnym, za to, że nie wymagał
go od siebie; ale po utracie własności, pełne prawo do powództwa z powodu prowadzonych interesów będzie
leżało przeciwko niemu; chociaż, jeśli mąż jest pozwany w pozwie o posag, musi być zwolniony. Ale w tym
przypadku powinna być ustalona granica, więc jeśli oświadczenie skargi jest: "O ile był w stanie, chociaż potem
stracił swój majątek"; gdzie był w stanie zapłacić jej w tym czasie; nie był bowiem winny złego postępowania, tak
dalece jak dotyczyło to jego obowiązku, jeśli nie sprzedał natychmiast swojego majątku w celu uzyskania tej
kwoty, musiał bowiem pozwolić, aby upłynął pewien czas, podczas którego wydawało się, że nic nie zrobił. Jeżeli
w międzyczasie, zanim spełnił swój obowiązek, majątek został utracony, nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu
dokonanych transakcji bardziej niż gdyby nigdy nie był w stanie zapłacić pieniędzy. Ale jeśli mąż jest w stanie
zapłacić, powództwo oparte na transakcjach handlowych jest dozwolone, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo,
jeśli przestanie być wypłacalny.
(1) Nie sądzę, że człowiek, który prowadzi interesy dłużnika, jest zobowiązany do przywrócenia mu zastawu, gdy
ten nadal jest winien pieniądze i nie ma innego sposobu, w jaki można je zapłacić.
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(2) Powództwo o unieważnienie umowy nie należy do kategorii powództw opartych na dokonanych transakcjach i
ulega przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy, jeżeli strona nie znalazła niewolnika w majątku drugiej strony;
lub, jeśli je znalazła, nie znalazła, a zatem nie odzyskała, pewnych dodatkowych składników majątkowych, które
należały do majątku dorobkowego, tak że niewolnik stracił na wartości, lub jakiejkolwiek rzeczy nabytej przez
niewolnika, która nie pochodziła z majątku kupującego, a z działalności kupującego nie uzyskano wystarczająco
dużo, aby sprzedawca mógł zaspokoić swoje roszczenie.
(3) Ponadto, jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest dłużnikiem swojego mocodawcy z innego
tytułu, a zobowiązanie jest długotrwałe i strona jest zamożna, nie można jej zarzucić, że nie spłaca długu; to
znaczy pod warunkiem, że spłata odsetek nie stanowi podstawy do wniesienia skargi. Inna jest zasada w
przypadku, gdy opiekun jest dłużnikiem swojego podopiecznego, ponieważ w tym przypadku ten ostatni był
zainteresowany spłatą poprzedniego długu, gdyż mógł wtedy wnieść pozew o dług z tytułu opieki.
36. Paulus, Pytania, Księga IV.
Jeśli człowiek, który jest wolny, ale służy mi w dobrej wierze jako niewolnik, pożyczył pieniądze i wykorzystał je
na moją korzyść, zastanówmy się, przez jakie działanie muszę zwrócić to, co wydał w moim imieniu; ponieważ
przeprowadził transakcję dla mnie nie jako przyjaciel, ale jako jego właściciel. Powództwo oparte na podstawie
dokonanych transakcji powinno być przyznane, a to przestaje być właściwe, gdy tylko jego wierzyciel zostanie
zapłacony.
37. Tacy sami, Opinie, Książka I.
W przypadku, gdy interesy podopiecznego były prowadzone bez upoważnienia jego opiekuna, zwyczajowo w
chwili przystąpienia do sprawy bada się, czy podopieczny nie wzbogacił się na przedmiocie, z powodu którego
wytoczono przeciwko niemu powództwo.
(1) Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą dla innej osoby, w którą zaangażowane są pieniądze, jest on
również zmuszony do płacenia odsetek i ponoszenia ryzyka w takich inwestycjach, jakie sam zawarł; z wyjątkiem
sytuacji, gdy na skutek przypadkowych okoliczności dłużnicy stracili tak dużo pieniędzy, że w momencie
przystąpienia do sprawy stali się niewypłacalni.
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(2) W przypadku, gdy ojciec sprawuje zarząd majątkiem należącym do wyemancypowanego syna, który mu
podarował, podlega on powództwu ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą.
38. Tryphoninus, Spory, Księga II.
Człowiek, który miał dług nieoprocentowany, prowadził interesy swojego wierzyciela i powstało pytanie, czy
można go zmusić do zapłacenia odsetek od wyżej wymienionej sumy w drodze powództwa opartego na
dokonanych transakcjach. Stwierdziłem, że byłby on winien odsetki, gdyby był zobowiązany do pobrania ich dla
siebie, ale jeśli dzień zapłaty nie nadszedł w czasie, gdy prowadził on działalność gospodarczą, nie byłby
zmuszony do zapłaty odsetek; ale jeśli czas ten upłynął, a on nie uwzględnił pieniędzy należnych od siebie w
rachunkach wierzyciela, którego interesy prowadził, z pewnością byłby zmuszony do zapłaty odsetek w dobrej
wierze. Zobaczmy, jakie odsetki byłyby mu należne, czy byłyby to te, na które ten sam wierzyciel pożyczałby
pieniądze innym, czy też byłaby to najwyższa stawka? Prawdą jest, że każdy, kto zamienia na własny użytek
pieniądze strony, nad którą sprawuje pieczę, albo jeśli sędzia przywłaszcza sobie pieniądze gminy, musi zapłacić
najwyższą stopę procentową, jak to zostało ustalone przez Boskich Cesarzy. Inaczej jest jednak w tym przypadku,
gdy ktoś nie przywłaszczył sobie pieniędzy z interesu, który prowadził, ale pożyczył je od przyjaciela, zanim objął
zarząd nad jego sprawami; ci bowiem, do których odnosi się powyższa reguła, byli zobowiązani do wykazania się
dobrą wiarą bez wynagrodzenia, w każdym razie takiego, które było absolutne i bez żadnego zysku; a gdy wydaje
się, że nadużyli swoich przywilejów, są zmuszeni do płacenia najwyższych odsetek jako swego rodzaju kary; ale ta
strona otrzymała majątek jako pożyczkę w sposób legalny i jest zobowiązana do zapłaty odsetek, ponieważ nie
spłaciła kapitału, a nie dlatego, że przywłaszczyła sobie pieniądze pochodzące z transakcji, którą prowadziła. Ma
to duże znaczenie, czy dług został dopiero co zaciągnięty, czy też został zaciągnięty już wcześniej, ponieważ w
tym drugim przypadku wystarczy, aby dług, który wcześniej nie był oprocentowany, zaczął przynosić odsetki.
39. Gaius, O zobowiązaniach słownych, Księga III.
Gdy ktoś płaci dług za innego, nawet jeśli ten drugi nie chce lub nie wie o tym fakcie, zwalnia go z
odpowiedzialności; ale gdy komuś należą się pieniądze, inny nie może ich legalnie żądać bez zgody tego
pierwszego; zarówno bowiem naturalny rozum, jak i prawo ustanowiły zasadę, że możemy poprawić stan
człowieka, który jest nieświadomy i nie chce, ale nie możemy go pogorszyć.
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40. Paulus, O Sabinusie, Księga X.
Jeśli mam wspólny dom z tobą i daję zabezpieczenie dla zapobieżenia grożącej szkody dla twojej części tego
domu, to należy stwierdzić, że to, co zapłacę w drodze szkody, mogę pozwać cię raczej na podstawie prowadzonej
działalności gospodarczej niż na podstawie wspólnego podziału kosztów, ponieważ byłem w stanie chronić swój
udział, nie będąc zmuszonym do ochrony udziału mojego partnera.
41. Tenże, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli ktoś bronił mojego niewolnika w sprawie o szkodliwość substancji trujących, a ja byłem nieświadomy tego
faktu lub nieobecny, będzie on miał prawo pozwać mnie o całą kwotę na podstawie przeprowadzonej transakcji, a
nie na podstawie peculium.
42. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli podjąłeś się prowadzenia moich interesów na prośbę mojego niewolnika, a uczyniłeś to jedynie za jego
sugestią, to między nami powstanie powództwo oparte na dokonanych transakcjach; jeśli jednak uczyniłeś to pod
kierownictwem mojego niewolnika, to uznano, że możesz wnieść powództwo nie tylko w zakresie peculium, ale
także z tego powodu, że było ono dla mojej korzyści.
43. Labeo, O ostatnich Epitomach Jawolenusa, Księga VI.
Jeśli zapłacisz pieniądze w imieniu osoby, która nie poleciła ci tego specjalnie, będziesz miał prawo do powództwa
opartego na dokonanych transakcjach, ponieważ przez tę płatność dłużnik został zwolniony przez swojego
wierzyciela, chyba że dłużnik miał jakiś interes w tym, aby nie zapłacić tych pieniędzy.
44. Ulpianus, Dysputy, Księga VI.
Gdy człowiek powodowany przyjaźnią do ojca składa wniosek o ustanowienie opiekuna dla nieletnich, lub
podejmuje środki w celu usunięcia opiekunów, którzy są podejrzani, nie ma prawa działania przeciwko tym
nieletnim, zgodnie z Konstytucją Boskiego Severusa.
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45. Tenże, Opinie, Księga IV.
W przypadku, gdy wydatek pieniężny jest korzystnie dokonany przez kogoś przy prowadzeniu interesów innej
osoby, co obejmuje wydatki poniesione honorowo w celu zabezpieczenia urzędów publicznych, które są
uzyskiwane w drodze stopni; wydatkowana suma może być odzyskana w drodze powództwa opartego na
dokonanych transakcjach.
(1) W przypadku, gdy niewolnicy otrzymali wolność na mocy testamentu, nie są oni zmuszeni do składania zeznań
dotyczących spraw, którymi zajmowali się za życia swojego pana.
(2) Titius, będąc pod wrażeniem, że jego siostra jest spadkobierczynią testamentową zmarłego, zapłacił dług
wierzycielom spadku. Chociaż uczynił to z zamiarem prowadzenia interesów swojej siostry, w rzeczywistości
zrobił to dla dzieci zmarłego, które byłyby właściwymi spadkobiercami swojego ojca, gdyby nie było testamentu;
a ponieważ sprawiedliwe jest, aby nie był on narażony na stratę, ustalono, że może odzyskać to, co zapłacił, w
drodze powództwa opartego na dokonanych transakcjach.
46. Africanus, Pytania, Księga VII.
Poleciłeś mojemu synowi, aby kupił ci działkę ziemi, a kiedy się o tym dowiedziałem, sam kupiłem tę ziemię dla
ciebie. Myślę, że należy rozważyć, z jakim zamiarem dokonałem tego zakupu; jeśli bowiem wiedziałem, że było to
z powodu czegoś, co było dla Ciebie konieczne, a także, że Twoją wolą było, abyś był zadowolony z tego zakupu,
powstaje między nami prawo do powództwa opartego na dokonanych transakcjach; tak samo byłoby, gdyby nie
było żadnego mandatu lub gdybyś nakazał Titiusowi dokonać zakupu, a ja dokonałbym go, ponieważ mógłbym
zająć się tą sprawą wygodniej. Gdybym jednak dokonał zakupu, aby mój syn nie poniósł odpowiedzialności z
tytułu mandatu, to moim zdaniem mógłbym w jego imieniu wytoczyć przeciwko Panu powództwo z tytułu
mandatu, a Pan byłby uprawniony do wytoczenia przeciwko mnie powództwa z tytułu peculio, ponieważ nawet
gdyby Tycjusz wykonał mandat, a ja dokonałem zakupu, aby zapobiec jego odpowiedzialności z tego tytułu, to
mógłbym wytoczyć przeciwko Tycjuszowi powództwo z tytułu dokonanych transakcji, a on mógłby wytoczyć
powództwo z tytułu mandatu przeciwko Panu, a Pan przeciwko niemu. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli
zleciłeś mojemu synowi poręczenie za ciebie, a ja sam stałem się poręczycielem za ciebie.
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(1) Jeżeli zostanie wysunięta sugestia, że zleciłeś Titiusowi, aby został twoim poręczycielem, a z jakiegoś powodu
on, nie mogąc tego zrobić, ja zostałem twoim poręczycielem, aby zwolnić go z jego obietnicy, będę uprawniony
do powództwa opartego na transakcjach handlowych.
47. Paulus, Sentencje, Księga I.
Powództwo oparte na prowadzeniu działalności gospodarczej jest przyznawane temu, kto jest zainteresowany
prowadzeniem tego rodzaju sprawy.
(1) Nie ma różnicy, czy strona wnosi pozew przez bezpośrednie lub inne działanie, czy też pozew jest wniesiony
przeciwko niej; (ponieważ w nadzwyczajnych postępowaniach, w których użycie formuł nie jest przestrzegane, to
rozróżnienie jest zbędne), zwłaszcza gdy oba te działania mają taką samą moc i skutek.
48. Papinianus, Pytania, Księga III.
W przypadku, gdy brat, który prowadzi interesy swojej siostry bez jej wiedzy, zawiera umowę o jej posagu z jej
mężem, zgodnie z prawem można wytoczyć przeciwko niemu powództwo na podstawie zawartych transakcji, aby
zmusić go do uwolnienia jej męża.
49. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Jeśli niewolnik, którego sprzedałem, ukradnie coś mnie, swojemu sprzedawcy, a nabywca sprzeda tę rzecz, po
czym przestanie ona istnieć, należy mi przyznać powództwo o cenę na podstawie przeprowadzonego interesu;
podobnie byłoby w przypadku, gdybyś załatwiał jakiś interes, który uważałeś za swój, podczas gdy w
rzeczywistości był on mój; lub, z drugiej strony, miałbyś prawo do powództwa przeciwko mnie, gdybyś, gdy
myślałeś, że majątek należy do ciebie, podczas gdy w rzeczywistości należał do mnie, dostarczył jakiejś osobie
swój własny majątek, który został ci zapisany (ponieważ zapłata spadku w tym przypadku uwolniłaby mnie).

Tyt. 6. Dotyczące osób, które wnoszą dokuczliwe skargi
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
"W przypadku, gdy ktoś rzekomo otrzymał pieniądze w celu spowodowania przykrości lub powstrzymania się od
tego, prawo do powództwa in factum będzie przysługiwało przeciwko niemu przez rok w celu odzyskania
czterokrotności kwoty, którą rzekomo otrzymał; a po roku będzie przysługiwało prawo do odzyskania rzeczywistej
kwoty".
(1) Pomponiusz stwierdza, że powództwo to ma zastosowanie nie tylko w sprawach o pieniądze, ale także w
sprawach z oskarżenia publicznego, a zwłaszcza, że na podstawie Lex Repetundarum odpowiada ten, kto
otrzymuje pieniądze w zamian za uczynienie czegoś w celu dokuczenia lub za powstrzymanie się od tego.
(2) Każdy, kto otrzymał pieniądze przed przystąpieniem do sprawy lub otrzymał je później, ponosi taką samą
odpowiedzialność.
(3) Konstytucja naszego cesarza, skierowana do Kasjusza Sabinusa, zabrania dawania pieniędzy sędziemu lub
przeciwnikowi w sprawach publicznych lub prywatnych, albo w tych, w których Skarb Państwa jest
zainteresowany; a gdy to się stanie, nakazuje utratę prawa do powództwa. Można bowiem zapytać, czy jeśli
przeciwnik, nie w złej wierze, ale w celu osiągnięcia kompromisu, przyjął pieniądze, to czy konstytucja ma tu
zastosowanie? Moim zdaniem nie, ponieważ prawo do wniesienia powództwa wygasło; ponieważ kompromisy nie
są zabronione, a jedynie podstawowe akty wymuszenia.
(4) Również w tym przypadku o stronie mówi się, że otrzymała pieniądze, jeżeli zamiast pieniędzy otrzymała coś
innego.
2. Paulus, O Edykcie, Księga X.
Ponadto, gdy ktoś jest zwolniony z obowiązku, może to być uważane za otrzymanie pieniędzy, a także gdy
pieniądze są pożyczane mu do nieodpłatnego użytku, lub rzeczy są sprzedawane lub dzierżawione za mniej niż ich
wartość. Nie ma różnicy, czy strona sama otrzymała pieniądze, czy zleciła ich wypłatę komuś innemu, czy też
ratyfikowała je po tym, jak zostały przyjęte w jej imieniu przez kogoś innego.
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3. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Generalnie zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy strona uzyskuje jakiekolwiek korzyści za takie
wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy otrzymuje je od swojego przeciwnika, czy od kogokolwiek innego.
(1) Jeśli więc ktoś otrzymuje pieniądze w celu spowodowania przykrości, jest odpowiedzialny niezależnie od tego,
czy to zrobił, czy nie; a jeśli otrzymał je nie w celu spowodowania przykrości, to jeśli ją spowodował, jest
odpowiedzialny.
(2) Na mocy tego edyktu odpowiada również ten, kto jest depectus, czyli ten, kto zawarł haniebną umowę.
(3) Należy zauważyć, że ten, kto zapłacił pieniądze, aby ktoś mógł doznać przykrości, sam nie ma prawa do
odzyskania, ponieważ postąpił niehonorowo; ale prawo do działania jest przyznane temu, na czyj rachunek
pieniądze zostały zapłacone w celu dokuczenia mu; z tego powodu, jeśli ktoś otrzyma pieniądze od ciebie w
zamian za spowodowanie mi przykrości i ode mnie, aby zapobiec mojemu dokuczeniu, będzie odpowiedzialny
wobec mnie w dwóch pozwach.
4. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Spadkobierca nie jest jednak uprawniony do tego powództwa, gdyż powinno mu wystarczyć, że przysługuje mu
roszczenie o zwrot pieniędzy, które zostały wypłacone przez zmarłego:
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Ale to powództwo jest przyznawane przeciwko spadkobiercy za wszystko, co wpadło w jego ręce; jako że zostało
ustalone, że ten nieuczciwy zysk może być odzyskany od spadkobierców, chociaż działania przestępcze są
wygaszone; jak na przykład, gdy pieniądze są dawane za fałszerstwo, lub sędziemu za korzystny wyrok, i są
odzyskiwane od spadkobiercy, tak jak wszystko inne może być odzyskane, co zostało uzyskane w sposób
niezgodny z prawem.
(1) Ponadto, oprócz tego powództwa, przysługuje również powództwo o zwrot pieniędzy, gdy jedynym złym
zachowaniem jest zachowanie tego, kto je otrzymał; jeśli bowiem dotyczy to również dającego, to ten, kto je
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posiadał, jest w lepszej sytuacji. Jeżeli zostałby wniesiony pozew o pieniądze, to czy to prawo do powództwa
zostałoby utracone, czy też należałoby przyznać powództwo o trzykrotną kwotę? W przypadku złodzieja
przyznajemy powództwo o czterokrotność sumy, jak również o odzyskanie mienia. Jestem zdania, że jedno z tych
powództw jest wystarczające, ponieważ jeżeli powództwo o odzyskanie pieniędzy zostanie uwzględnione, to nie
jest konieczne przyznanie powództwa in factum po upływie roku.
6. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Rok, w którym osoba otrzymuje pieniądze w celu zapobieżenia wniesieniu przeciwko niej powództwa, rozpoczyna
się w momencie dokonania zapłaty, jeżeli osoba ta była wówczas uprawniona do wniesienia powództwa o ich
zwrot. Ale w przypadku osoby, w odniesieniu do której ktoś inny zapłacił pieniądze, aby wytoczyć przeciwko niej
powództwo, może być wątpliwe, czy rok powinien być liczony od dnia, w którym pieniądze zostały zapłacone, czy
od dnia, w którym strona wiedziała, że zostały zapłacone; ponieważ jeśli nie wie, że istnieje powód, aby wytoczyć
przeciwko niej powództwo, uważa się, że nie jest uprawniona do jego wytoczenia, a lepsza opinia jest taka, że rok
powinien być liczony od czasu, kiedy wiedziała.
7. Paulus, O Edykcie, Księga X.
Jeżeli ktoś otrzymał pieniądze od kogoś innego w celu uniknięcia dokuczenia mi, to jeżeli zostały one przekazane
na moje polecenie lub przez mojego pełnomocnika, który kierował moimi sprawami, lub przez osobę, która
dobrowolnie działała w moim imieniu i której czynność zatwierdziłem, to uważa się, że sam zapłaciłem te
pieniądze. Ale jeśli inny podmiot nie zapłacił na mój rozkaz, nawet jeśli zrobił to przez wzgląd na mnie, aby nie
popełnić czynu, a ja nie ratyfikowałem tego, co zrobił; wtedy strona, która zapłaciła pieniądze, może je odzyskać,
a ja mam prawo do powództwa na czterokrotną kwotę.
(1) Jeżeli pieniądze zostały zapłacone w celu wniesienia przeciwko synowi rodziny dokuczliwego pozwu,
powództwo to przysługuje również ojcu. Podobnie, jeśli syn rodziny przyjąłby pieniądze, aby nakłonić go do
wniesienia przeciwko komukolwiek dokuczliwego pozwu, lub aby go nie wnosił, powództwo zostanie przyznane
przeciwko jego ojcu. Jeśli inna strona zapłaciła mu pieniądze, aby nie wnosił pozwu bez mojego polecenia, może
je odzyskać, a ja będę miał prawo wnieść pozew o poczwórną kwotę.
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(2) W przypadku, gdy rolnik skarbowy zatrzymuje niewolników danej osoby, a pieniądze zostały mu wypłacone,
które nie były należne, on również jest odpowiedzialny w powództwie in factum na mocy tej sekcji Edyktu.
8. Ulpianus, Opinie, Księga IV.
Gdy kompetentny sędzia zostanie poinformowany przez niewinnego człowieka, że zapłacił pieniądze za
przestępstwo, które nie zostało mu udowodnione, musi nakazać zwrot tego, co zostało bezprawnie wyłudzone,
zgodnie z warunkami Edyktu, które dotyczą osób, o których mówi się, że otrzymały pieniądze albo za
spowodowanie przykrości, albo za powstrzymanie się od tego; i musi wymierzyć karę proporcjonalną do
przestępstwa stronie, która je popełniła.
9. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga II.
Jeśli niewolnik jest oskarżony, będzie poddany torturom, jeśli tego zażąda; a jeśli zostanie uniewinniony,
oskarżyciel będzie skazany na zapłacenie panu podwójnej wartości niewolnika; a oprócz podwójnej wartości
będzie przeprowadzone dochodzenie, czy oskarżenie zostało wniesione w celu dokuczenia, jako że przestępstwo
nielegalnego oskarżenia jest oddzielone od jakiejkolwiek straty, którą pan poniósł przez tortury niewolnika.
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Księga IV
1. Odnośnie całkowitej restytucji.
2. Gdy czynność jest wykonywana z powodu strachu.
3. W odniesieniu do zamiaru oszustwa.
4. Dotyczące osób poniżej 25 roku życia.
5. Dotyczące zmiany stanu.
6. Na jakiejpodstawieosobypowyżej 25 roku życia sąuprawnionedocałkowitej restytucji.
7. Dotyczące alienacji dokonanych w celu zmiany warunków procesu.
8. W sprawach przekazanych innym podmiotom do arbitrażu (...)
9. Żeglarze, szynkarze i właściciele stajni muszą zwrócić powierzone im mienie.

************************************
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Tyt. 1. Odnośnie całkowitej restytucji
Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Użyteczności tego tytułu nie trzeba zachwalać, gdyż mówi on sam za siebie. Na jego mocy pretor na wiele
sposobów przychodzi z odsieczą stronom, które popełniły błędy lub zostały oszukane, i które przez zastraszenie,
spryt, młodość lub nieobecność zostały pokonane.
Paulus, Sentencje, Księga I.
Albo przez zmianę stanu lub usprawiedliwiony błąd.
Modestinus, Pandekty, Księga VIII.
Praetor obiecuje wszystkim osobom całkowitą restytucję, gdy zostanie wykazana odpowiednia przyczyna; tak aby
mógł on zbadać sprawiedliwość sprawy i upewnić się, czy należy ona do tej klasy, której może udzielić ulgi.
Kallistratus, Edykt monarszy, Księga I.
Wiem, że niektóre władze uważają, iż strona, która wnosi o całkowity zwrot, nie powinna być wysłuchana, gdy
chodzi o jakąś bardzo nieznaczną sprawę lub sumę, jeśli mogłoby to przeszkodzić w wysłuchaniu ważniejszej
sprawy lub w zebraniu większej sumy.
Paulus, O Edykcie, Księga VII.
Nie uważa się za zamkniętego nikogo, komu pretor obiecałby całkowite przywrócenie stanu poprzedniego.
Ulpianus, O Edykcie, księga XIII.
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Całkowity zwrot może być przyznany spadkobiercom małoletnich, jak również spadkobiercom tych, którzy są
nieobecni w interesach publicznych, a w rzeczywistości wszystkim tym, którzy sami byli uprawnieni do
całkowitego zwrotu; i to było bardzo często rozstrzygane. Dlatego też spadkobierca, lub osoba, której przekazano
majątek, lub następca syna rodziny, który był żołnierzem, może uzyskać całkowity zwrot. I tak, jeśli osoba
niepełnoletnia, płci obojga, zostanie oddana w niewolę, jej pan otrzyma całkowitą restytucję, w czasie
przewidzianym przez prawo. Gdyby jednak zdarzyło się, że taki nieletni został oszukany w odniesieniu do
majątku, który objął, Julianus w siedemnastej księdze Digestów powiada, że jego pan będzie miał prawo odrzucić
go nie tylko ze względu na młodość, ale nawet wtedy, gdy młodości nie można zarzucić, ponieważ patroni
korzystali z dobrodziejstw prawa nie w celu uzyskania majątku, ale w celu zemsty.
Marcellus, Digest, Księga III.
Boski Antoninus w Reskrypcie skierowanym do Marciusa Avitusa, pretora, zawarł następujące stwierdzenie na
temat ulżenia osobie, która straciła swój majątek podczas nieobecności: "Chociaż nie należy łatwo wprowadzać
zmian w sprawach, które zostały uroczyście ustalone, to jednak tam, gdzie sprawiedliwość wyraźnie tego wymaga,
należy przyznać ulgę; dlatego też, gdy strona, która została wezwana, nie stawiła się i z tego powodu wydano
przeciwko niej formalny wyrok, a ona wkrótce potem stawiła się przed sądem, któremu przewodniczyłeś; można
przypuszczać, że jej nieobecność była spowodowana nie tyle jej własną winą, co niedostatecznie słyszalnym
głosem wołającego, a zatem ma ona prawo do restytucji."
Pomoc cesarza nie wydaje się być ograniczona tylko do tego rodzaju przypadków, ponieważ ulga powinna być
przyznawana osobom, które zostały oszukane bez własnej winy, a zwłaszcza w przypadku, gdy oszustwo zostało
popełnione przez ich przeciwników, ponieważ zwykle wnosi się o powództwo oparte na oszustwie; a obowiązkiem
sprawiedliwego pretora jest przyznanie nowego procesu, czego domaga się zarówno rozsądek, jak i
sprawiedliwość, a nie zezwolenie na wniesienie powództwa obejmującego turpizm, do którego powinno się
uciekać tylko wtedy, gdy nie ma innego środka zaradczego.
Macer, O apelacji, Księga III.
Taka różnica istnieje między przypadkiem nieletnich poniżej dwudziestego roku życia a stronami, które są
nieobecne w interesach publicznych, mianowicie: nieletni, nawet jeśli są bronieni przez swoich opiekunów i
kuratorów, mogą nadal uzyskać całkowity zwrot przeciwko państwu, to znaczy, gdy zostanie wykazana właściwa
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przyczyna; ale gdy ktokolwiek jest nieobecny w interesach publicznych, lub gdy inni, którzy korzystają z tego
samego przywileju, jeśli są bronieni przez swoich pełnomocników, są zwykle zwolnieni z całkowitego zwrotu
tylko w stopniu, w którym mogą się odwołać.

Tyt. 2. gdy czynność jest wykonywana z powodu strachu
Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Pretor mówi: "Nie pochwalam niczego, co zostało uczynione ze strachu". Dawniej w Edykcie było napisane: "To,
co zostało uczynione z powodu siły lub strachu". Wzmianka o sile wskazywała na przymus narzucony wbrew
woli, a o strachu na obawę umysłu z powodu jakiegoś obecnego lub przyszłego niebezpieczeństwa; ale później
wzmianka o sile została pominięta, ponieważ cokolwiek jest spowodowane gwałtownym pokazem siły, uważa się,
że jest również spowodowane strachem.
Paulus, O Edykcie, Księga I.
Siła jest atakiem wyższej mocy, któremu nie można się oprzeć.
Ulpianus, O Edykcie, księga XI.
Klauzula ta zawiera zatem zarówno siłę, jak i strach; a tam, gdzie ktoś jest zmuszony przemocą do wykonania
jakiegoś czynu, ten Edykt przyznaje mu restytucję.
Siłę jednak rozumiemy jako przemoc skrajną i taką, która jest popełniana wbrew dobrym obyczajom, a nie taką,
którą sędzia stosuje właściwie, czyli zgodnie z prawem i prawem urzędu, który sprawuje. Jeśli jednak sędzia ludu
rzymskiego lub gubernator prowincji popełni czyn bezprawny, Pomponiusz twierdzi, że edykt ten będzie miał
zastosowanie, na przykład jeśli Re wymusza pieniądze pod groźbą śmierci lub biczowania.
Paulus, O Edykcie, Księga XI.
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Ja jestem zdania, że strach przed niewolnictwem i inne tego samego rodzaju powinny być uwzględnione.
Ulpianus, O Edykcie, księga XI.
Labeo twierdzi, że pod pojęciem "strach" należy rozumieć nie jakiekolwiek obawy, ale strach przed jakimś
nadzwyczajnym złem.
Gajusz, O edyktach prowincjalnych, księga IV.
Strach, o którym mówimy w tym edykcie, nie jest tym, którego doświadcza człowiek niezdecydowany, ale tym,
który mógłby dotknąć człowieka o bardzo zdecydowanym charakterze.
Ulpianus, O Edykcie, księga XI.
Pediusz stwierdza w siedemnastej księdze, że ani obawa przed niesławą, ani obawa przed doznaniem przykrości
nie są zawarte w tym akcie, jako dające podstawę do restytucji na jego mocy. Jeśli więc ktoś, kto jest
konstytucjonalnie bojaźliwy, obawiałby się czegoś, na co nie ma podstaw, nie mógłby uzyskać restytucji na mocy
tego edyktu, ponieważ żaden czyn nie został wykonany ani siłą, ani przez zastraszenie.
Dlatego też, jeśli ktoś, kto został złapany na kradzieży, cudzołóstwie lub innej zbrodni, albo coś zapłacił, albo
zobowiązał się do tego, Pomponiusz bardzo słusznie mówi w Osiemnastej Księdze, że to wchodzi w zakres
Edyktu, jeśli strona była w strachu przed śmiercią lub więzieniem; chociaż nie jest zgodne z prawem zabić
cudzołożnika lub złodzieja, chyba że broni się bronią, ale mogą być zabici nielegalnie, a zatem strach był
uzasadniony. Ale gdy ktoś oddaje swoją własność, aby zapobiec zdradzie osoby, przez którą został schwytany,
uważa się, że ma prawo do ulgi na mocy tego edyktu, ponieważ gdyby został zdradzony, podlegałby karom, o
których wspomnieliśmy.
Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Osoby te rzeczywiście podlegają pod Lex Julia, ponieważ przyjęły pieniądze, aby ukryć wykryty akt cudzołóstwa.
Pretor powinien jednak interweniować, aby zmusić je do zwrotu pieniędzy, gdyż czyn ten jest sprzeczny z dobrymi
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obyczajami, a pretor nie bierze pod uwagę tego, czy ten, kto zapłacił, jest cudzołożnikiem, czy nie, lecz jedynie
fakt, że ten pierwszy uzyskał pieniądze, grożąc drugiemu śmiercią.
Jeśli ktoś bierze ode mnie pieniądze, grożąc, że jeśli nie zapłacę, pozbawi mnie dokumentów, które stwierdzają
mój stan cywilny, nie ma wątpliwości, że jestem pod przymusem spowodowanym skrajnym zastraszeniem, przede
wszystkim jeśli próbuje się mnie sprowadzić do niewolnictwa, a jeśli wspomniane dokumenty zostałyby utracone,
nie mógłbym zostać uznany za wolnego.
Jeśli mężczyzna lub kobieta dadzą cokolwiek, aby uniknąć przymusowego gwałtu, ten Edykt ma zastosowanie;
ponieważ dla dobrych ludzi strach przed tym jest większy niż przed śmiercią.
W tych sprawach, które wymieniliśmy jako wchodzące w zakres edyktu, nie ma różnicy, czy ktoś obawia się o
siebie, czy o swoje dzieci; ponieważ z powodu uczucia rodzice są łatwiej niepokojeni z powodu swoich dzieci niż
z powodu siebie samych.
Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Musimy rozumieć, że strach jest aktualny, a nie tylko podejrzenie, że może być wykorzystany. Pomponiusz
stwierdza to w dwudziestej ósmej księdze, gdyż mówi: "Należy rozumieć, że strach został wywołany", to znaczy,
że strach musiał być przez kogoś wzbudzony. Następnie podnosi on tę kwestię, a mianowicie: "Czy edykt miałby
zastosowanie, gdybym opuścił swoją ziemię, dowiedziawszy się, że ktoś nadchodzi uzbrojony, aby mnie siłą
wyrzucić?". I stwierdza, że zdaniem Labeo edykt nie miałby zastosowania w tym przypadku, podobnie jak
interdykt Unde vi; nie wydaje się bowiem, żebym został wyrzucony siłą, gdyż nie czekałem na to, lecz uciekłem.
Inaczej byłoby, gdybym odszedł po wkroczeniu zbrojnych na ziemię, gdyż w takim przypadku można by
zastosować edykt. Stwierdza on również, że jeśli siłą wzniesiesz budynek na moim terenie za pomocą uzbrojonej
bandy, to interdykt Quod vi aut clam, jak również ten edykt będą miały zastosowanie, ponieważ w rzeczywistości
pozwalam ci to zrobić przez zastraszenie. Jeśli jednak oddam wam posiadanie z powodu użycia siły, Pomponiusz
mówi, że będzie podstawa do wydania tego edyktu.
Należy również zauważyć, że pretor w tym edykcie mówi w sposób ogólny i w odniesieniu do faktów, nie
dodając, przez kogo został popełniony czyn, a zatem niezależnie od tego, czy to jednostka, czy tłum, czy gmina,
czy stowarzyszenie, czy korporacja są sprawcami zastraszania, edykt będzie miał zastosowanie. Pomponiusz
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jednak, chociaż pretor obejmuje przemoc popełnioną przez kogokolwiek, bardzo słusznie mówi, że jeśli przyjmę
coś od ciebie lub nakłonię cię do związania się ze mną w zamian za obronę przed przemocą wrogów, rabusiów lub
motłochu, albo w celu uzyskania twojej wolności, to nie będę odpowiedzialny na mocy tego edyktu, chyba że sam
użyję tej siły przeciwko tobie. Gdybym jednak nie był winien przemocy, nie ponosiłbym odpowiedzialności, gdyż
należałoby raczej uznać, że otrzymałem wynagrodzenie za moje usługi.
Pomponiusz twierdzi również, że uzasadniona jest opinia tych, którzy uważają, że na mocy tego edyktu można
uzyskać odszkodowanie, gdy ktoś jest zmuszony do manumitacji niewolnika lub do zburzenia domu.
Zobaczmy teraz, co oznacza stwierdzenie pretora, że nie pochwala on czegoś, co już zostało zrobione. I
rzeczywiście, sprawa może pozostać niedokończona, nawet jeśli użyto zastraszenia; tak na przykład, gdy zawarto
umowę, ale nie zapłacono pieniędzy; lub gdy transakcja była kompletna, ale pieniądze zostały policzone po
zawarciu umowy; lub gdy dłużnik został zwolniony przez swojego wierzyciela dzięki zastraszeniu; lub gdy
wystąpiła inna podobna okoliczność, która zakończyła transakcję. Pomponiusz mówi, że jeśli transakcja jest
kompletna, strona będzie czasami uprawniona do wyjątku, jak również do powództwa; ale jeśli jest niekompletna,
będzie uprawniona tylko do powództwa. Znam jednak przypadek, kiedy to niektórzy Kampańczycy, poprzez
zastraszanie jednej ze stron, wymusili od niej pisemną obietnicę zapłaty pewnej sumy pieniędzy, a nasz cesarz
wydał reskrypt, że może ona wystąpić do pretora o całkowitą restytucję, i kiedy byłem u niego jako asesor,
zdecydował on: "Że jeśli strona chciałaby wystąpić przeciwko Kampańczykom z powództwem, mogłaby to
uczynić; lub jeśli chciałaby powołać się na wyjątek przeciwko nim, gdyby wnieśli pozew, nie byłoby to bez
skutku". Z tej konstytucji można wywnioskować, że niezależnie od tego, czy transakcja jest kompletna, czy
niekompletna, powództwo, jak i wyjątek zostaną przyznane.
Powództwo in rem lub in personam będzie przyznane stronie, która tego pragnie, ponieważ zwolnienie lub
jakikolwiek inny rodzaj zwolnienia udzielonego przez nią został unieważniony.
Julianus, w trzeciej księdze Digestów, uważa, że jeśli własność została wydana osobie przez zastraszenie, ta
ostatnia powinna nie tylko ją odzyskać, ale także odpowiadać za złośliwość.
Chociaż jesteśmy zdania, że powództwo rzeczowe powinno być przyznane, ponieważ dostarczony przedmiot
stanowi część własności tego, kto został poddany przemocy; jednak twierdzi się, i nie bez powodu, że jeśli
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człowiek wnosi pozew o czterokrotne odszkodowanie, powództwo rzeczowe jest zakończone, i odwrotnie jest
również prawdziwe.
Restytucja, która ma być dokonana na mocy tego Edyktu, to znaczy całkowita restytucja z upoważnienia
sędziego, jest tego rodzaju, mianowicie, gdy własność została oddana przez zastraszenie, musi być wydana, a
kaucja zabezpieczająca właściciela przed złośliwością (jak już powiedziano) zapewnia szkodę dla własności. Jeśli
uwolnienie nastąpiło poprzez zwolnienie, zobowiązanie musi być przywrócone do poprzedniego stanu; tak więc,
jak stwierdził Julianus w czwartej księdze Digestów, jeśli należne były pieniądze i wymuszono uwolnienie siłą, to
jeśli nie dokonano zapłaty lub nie przywrócono zobowiązania i nie przystąpiono do sprawy, strona musi być
skazana na zapłacenie poczwórnego odszkodowania. Ponadto, jeśli przemocą złożono obietnicę w drodze klauzuli,
musi nastąpić zwolnienie z tej klauzuli, a jeśli utracono jakiekolwiek użytkowanie lub służebności, muszą one
zostać przywrócone.
Ponieważ powództwo to jest in rem, nie wymusza ono żadnej osoby, która użyła przemocy; ale pretor zamierza,
że jeśli cokolwiek zostało uczynione przez zastraszenie, prawo do zwrotu będzie egzekwowane przeciwko
wszystkim; Nie bez racji zauważył Marcellus, powołując się na orzeczenie Julianusa, że jeśli poręczyciel użył
przemocy, aby uzyskać zwolnienie z długu przez zwolnienie, nie będzie można wnieść powództwa o przywrócenie
stanu poprzedniego przeciwko dłużnikowi głównemu; ale poręczyciel powinien być skazany na zapłatę
czterokrotnie wyższej kwoty, chyba że przywróci prawo do wniesienia powództwa przeciwko dłużnikowi
głównemu. Opinia wyrażona przez Marcellusa jest lepsza, ponieważ uważa on, że powództwo przysługuje
dłużnikowi głównemu, tak jak to zostało stwierdzone in rem.
Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga IV.
Jest rzeczą pewną, że jeśli dłużnik główny zwolni poręczycieli, stosując zastraszenie, można wytoczyć powództwo
przeciwko poręczycielom, aby zmusić ich do odnowienia zobowiązania.
Jeśli ja, zmuszony przez was strachem, zwolnię wasze zobowiązanie, to do uznania sędziego, przed którym toczy
się postępowanie na mocy tego edyktu, należy nie tylko spowodowanie odnowienia zobowiązania przez was
osobiście, ale także zmuszenie was do dostarczenia poręczycieli, tych samych lub innych, nie mniej wypłacalnych,
a ponadto odnowienie zastawów, które złożyliście w tym samym miejscu.
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Paulus, Uwagi o Digestach Julianusa, Księga IV.
Gdy osoba trzecia, bez oszustwa ze strony poręczyciela, użyje przemocy, aby uzyskać zwolnienie od tegoż
poręczyciela, ten ostatni nie będzie również zobowiązany do odnowienia zobowiązania dłużnika głównego.
Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Potomstwo niewolnic, młode bydła, plony i wszystko, co od nich zależy, musi być zwrócone; nie tylko to, co już
zostało uzyskane, ale ponadto muszę otrzymać odszkodowanie za to, co mógłbym uzyskać, gdyby nie
przeszkodziło mi zastraszenie.
Można by zapytać, czy gdyby osoba, która użyła przemocy, sama również została poddana przemocy, to czy
pretor orzekłby, że na mocy edyktu należy zwrócić rzeczy, które zostały jej odebrane? Pomponiusz powiada w
dwudziestej ósmej księdze, że pretor nie ma obowiązku przychodzić mu z odsieczą, ponieważ uważa, że skoro
wolno odpierać przemoc siłą, to poniósł to samo, co sam zadał. Jeśli więc ktoś zmusi cię zastraszeniem do
przyrzeczenia mu czegokolwiek, a potem ja ze strachu zmuszę go do uwolnienia cię przez zwolnienie, nic nie
może mu być zwrócone.
Julianus twierdzi, że jeśli wierzyciel używa siły wobec swojego dłużnika, aby uzyskać zapłatę długu, nie jest on
odpowiedzialny na mocy tego edyktu, ze względu na charakter działania opartego na zastraszaniu, które wymaga
spowodowania straty; chociaż nie można zaprzeczyć, że strona wchodzi w zakres Lex Julia de vi i straciła swoje
prawo jako wierzyciel.
Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga V.
Zachował się dekret Boskiego Marka w następujących słowach: "Najlepszym sposobem postępowania, jeśli
myślisz, że masz jakieś prawne roszczenie, jest sprawdzenie go przez powództwo"; a kiedy Marcjanus powiedział:
"Nie użyłem żadnej siły", cesarz odpowiedział: "Czy myślisz, że nie używa się siły, chyba że tam, gdzie ludzie są
ranni? Siłę stosuje się tak samo w przypadku, gdy ktoś uważa, że coś mu się należy i żąda tego bez wszczęcia
postępowania sądowego; dlatego też, jeśli udowodni się przede mną, że ktoś odważnie i bez władzy sądowej
wszedł w posiadanie jakiejkolwiek własności swojego dłużnika lub pieniędzy, które mu się należały, a które nie
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zostały mu dobrowolnie wypłacone przez wspomnianego dłużnika, i który ustanowił w tej sprawie prawo dla
siebie, nie będzie mu przysługiwało prawo wierzyciela".
Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Co więcej, jeśli chroni mnie przed tobą wieczysty wyjątek i zmuszę cię do wydania mi zwolnienia, edykt nie ma
zastosowania, ponieważ nic nie straciłeś.
Praetor zapowiada, że jeśli strona nie dokona restytucji, można wytoczyć przeciwko niej powództwo o poczwórne
odszkodowanie, czyli o poczwórną wartość całej sumy, która powinna być przywrócona. Praetor traktuje dłużnika
z odpowiednią pobłażliwością, dając mu możliwość restytucji, jeśli chce uniknąć kary. Po upływie roku obiecuje
mu jednak tylko zwykłe powództwo, ale nie zawsze i tylko wtedy, gdy zostanie wykazana właściwa przyczyna.
Przy badaniu przyczyny ważne jest, aby powództwo to było dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości;
i w rzeczywistości, ponieważ w przypadku szkody wyrządzonej przez zastraszenie, prawo do powództwa przepada
w ciągu roku, przez co rozumie się rok ze zwykłym dodatkiem; i powinna istnieć jakaś odpowiednia przyczyna,
aby to powództwo zostało przyznane po upływie roku. Inne prawo do powództwa można uzyskać w następujący
sposób, to znaczy, gdy osoba, przeciwko której skierowana była przemoc, zmarła, jej spadkobierca jest wtedy
uprawniony do powództwa o majątek, ponieważ ten, kto użył przemocy, jest w posiadaniu; z tego powodu
spadkobierca nie będzie uprawniony do powództwa z powodu zastraszania, chociaż gdyby nie upłynął rok,
spadkobierca mógłby wnieść pozew o czterokrotne odszkodowanie. Pozew jest przyznawany spadkobiercom,
ponieważ obejmuje poszukiwanie majątku.
W tym pozwie nie jest badane, czy strona, która jest pozwana, użyła zastraszania, czy też zrobił to ktoś inny;
wystarczy bowiem ustalić fakt, że użyto strachu lub siły, i że pozwany, nawet jeśli niewinny przestępstwa,
skorzystał z transakcji; Ponieważ strach obejmuje niewiedzę, rozsądne jest, aby strona nie była zmuszona do
wskazania, kto użył wobec niej zastraszenia lub siły; dlatego też powód jest zobowiązany jedynie do wykazania,
że strach został użyty w celu zmuszenia go do wydania komuś należnych pieniędzy lub do oddania mienia, lub do
wykonania jakiejś innej czynności. Nie wydaje się bowiem niesprawiedliwe, aby jedna osoba była skazana na
zapłacenie poczwórnego odszkodowania z powodu czynu innej osoby, ponieważ na początku powództwo nie jest
wnoszone na poczwórną kwotę, ale tam, gdzie nie jest dokonywany zwrot mienia.
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Ponieważ powództwo to podlega arbitrażowi, pozwany ma prawo dokonać restytucji przed wydaniem orzeczenia
przez arbitra, jak to już stwierdziliśmy powyżej; a jeśli tego nie uczyni, sprawiedliwie i zasłużenie musi otrzymać
wyrok przeciwko niemu na poczwórne odszkodowanie.
Niekiedy jednak, nawet w przypadku zastraszania, orzeczenie arbitra zwalnia pozwanego z odpowiedzialności.
Jeśli bowiem Titius zastosował zastraszenie bez mojej wiedzy, a uzyskana w ten sposób własność weszła w moje
posiadanie, i jeśli, bez żadnego oszustwa z mojej strony, już jej nie ma, czyż mam być zwolniony przez sam akt
sędziego? Albo, jeśli niewolnik, o którym mowa, ucieknie, a sędzia zażąda ode mnie zabezpieczenia, abym go
odzyskał, jeśli znajdzie się pod moją kontrolą, to powinienem być zwolniony. Dlatego też niektóre autorytety są
zdania, że nabywca, który nabył własność w dobrej wierze od osoby, która użyła siły, nie powinien być
pociągnięty do odpowiedzialności; podobnie jak ten, kto otrzymał własność w prezencie lub ten, komu została ona
zapisana w testamencie. Vivianus bardzo słusznie twierdzi, że te osoby są odpowiedzialne, w przeciwnym razie
byłbym w niekorzystnej sytuacji, ponieważ zostałem zastraszony. Pediusz w czwartej księdze stwierdza, że władza
sędziego w sprawie o zwrot mienia jest taka, że powinien on nakazać temu, kto użył siły, aby zwrócił mienie,
nawet jeśli przeszło ono w posiadanie osoby trzeciej, albo zmusić ją do zwrotu, nawet jeśli ktoś inny użył
zastraszenia; zastraszenie bowiem zastosowane przez jedną osobę nie powinno przynosić korzyści drugiej.
Labeo mówi, że jeśli ktoś został uczyniony dłużnikiem przez zastraszenie, a dał poręczenie, które było chętne, to
zarówno dłużnik jak i poręczenie będą zwolnieni; ale jeśli tylko poręczenie zostało zastraszone, a nie główny
dłużnik, to tylko poręczenie będzie zwolnione.
Czterokrotna wartość obejmuje cały majątek, o którym mowa, to znaczy plony i wszystkie przyrosty.
Jeśli ktoś został zmuszony siłą do przyrzeczenia stawienia się w sądzie, a następnie złoży poręczenie, obydwaj
zostaną zwolnieni.
Julianus uważa, że jeśli ktoś został zmuszony siłą do zawarcia umowy, a ponieważ nie udzielił zwolnienia, został
skazany na zapłacenie poczwórnego odszkodowania, to może na to odpowiedzieć, jeśli wniesie pozew na
podstawie umowy, a sprzeciwia mu się wyjątek, ponieważ zwykła wartość majątku uzyskanego przez pozwanego
została wliczona do poczwórnego odszkodowania. Labeo twierdzi jednak, że nawet po rozstrzygnięciu powództwa
o poczwórne odszkodowanie, strona, która użyła przemocy, byłaby jednak wykluczona na mocy wyjątku; ale
ponieważ wydaje się to trudne, należy to zmodyfikować w taki sposób, aby była odpowiedzialna za potrójne
odszkodowanie, a także, aby w każdym przypadku była zmuszona do udzielenia zwolnienia.
241

W odniesieniu do tego, co powiedzieliśmy o wliczeniu zwykłej wartości do poczwórnego odszkodowania, należy
to rozumieć w ten sposób, że w nakazie przyznania poczwórnego odszkodowania, własność uzyskana przemocą
jest oczywiście wliczona; i dlatego dokonuje się jej restytucji, tak że kara jest ograniczona do potrójnego
odszkodowania.
A jeśli niewolnik zostałby utracony bez złej woli lub zaniedbania osoby, która użyła siły i przeciwko której
wydano wyrok? W tym przypadku, jeśli niewolnik umrze przed wniesieniem pozwu o wykonanie wyroku, zasada
będzie złagodzona w wykonaniu wyroku, ponieważ strona jest zmuszona do zadośćuczynienia za swoje
przestępstwo poprzez karę potrójnego odszkodowania. W odniesieniu do niewolnika, o którym mówi się, że
uciekł, pozwany jest zmuszony do udzielenia zabezpieczenia, że będzie go ścigał i przywróci go do życia;
niemniej jednak strona, która doznała przemocy, w pełni zachowa wszystkie swoje prawa do powództwa
rzeczowego lub o wydanie, lub jakiekolwiek inne, które posiadała w celu odzyskania niewolnika; tak, że jeśli jego
pan w jakikolwiek sposób odzyska go, a drugi zostanie pozwany na podstawie klauzuli, będzie on chroniony przez
wyjątek. Wszystko to ma miejsce po wydaniu wyroku, ale jeśli niewolnik umrze przed wydaniem wyroku, bez złej
woli lub zaniedbania pozwanego, ten ostatni będzie jednak odpowiedzialny. Wynika to z następujących słów
edyktu: "Jeśli majątek nie zostanie przywrócony w wyniku decyzji sądu". Jeśli więc niewolnik uciekłby bez złej
woli lub zaniedbania strony, przeciwko której wniesiono powództwo, należy przed sądem złożyć zabezpieczenie,
że będzie on śledził i zwróci niewolnika; Jeśli jednak majątek nie został utracony z powodu zaniedbania
pozwanego, to i tak, jeśli nie zostałby utracony, gdyby nie zastosowano zastraszenia, pozwany będzie
odpowiedzialny, tak jak w przypadku interdyktu Unde vi lub Quod vi aut clam; z tego powodu, że człowiek może
czasem odzyskać cenę za martwego niewolnika, którego sprzedałby, gdyby nie został zastraszony.
Gdy ktoś używa przeciwko mnie siły, aby uzyskać ode mnie własność, nie jest złodziejem, chociaż Julianus jest
zdania, że ten, kto uzyskuje własność siłą, jest bardziej nieuczciwym złodziejem.
Jeśli ktoś stosuje zastraszanie, to jest pewne, że odpowiada również za złośliwość; Pomponiusz mówi to samo; i
każde z tych działań jest przeszkodą dla drugiego, jeśli powołuje się na wyjątek in factum.
Julianus twierdzi, że czterokrotne odszkodowanie reprezentuje jedynie interes powoda, a zatem jeśli człowiek,
który był winien czterdzieści aurei z powodu zaufania, obiecuje pod przymusem zapłacić trzysta i dokonuje
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zapłaty, może odzyskać czterokrotność dwustu sześćdziesięciu aurei, ponieważ była to kwota, w odniesieniu do
której doznał przymusu.
Zgodnie z tą zasadą, jeśli kilka osób stosuje przymus, a tylko jedna z nich jest pozwana i dobrowolnie dokona
restytucji przed wyrokiem, wszyscy inni są zwolnieni. Jeśli jednak tego nie uczyni, ale zapłaci czterokrotną sumę
po wyroku, lepsza jest opinia, że powództwo oparte na zastraszaniu jest również zakończone, jeśli chodzi o
pozostałych.
Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Przeciwko innym bowiem będzie można wytoczyć powództwo o kwotę, która nie została odzyskana od strony,
przeciwko której wniesiono pozew.
Ulpianus, O Edykcie, księga XI.
To, co stwierdziliśmy w przypadku, gdy kilku stosuje zastraszanie, powinno mieć również zastosowanie w
przypadku, gdy własność dostała się w ręce jednego, podczas gdy inny był odpowiedzialny za przymus.
Gdy niewolnicy stosują zastraszanie, w stosunku do nich będzie można wytoczyć powództwo o zniesławienie; ale
każdy może pozwać swego pana, w którego posiadanie przeszła własność; a jeśli po wytoczeniu powództwa odda
on własność lub, jak już powiedziano, zapłaci czterokrotne odszkodowanie, będzie to również korzystne dla
niewolników. Jeśli zaś po wytoczeniu powództwa o zniesławienie woli on wydać niewolnika, może być pozwany
także on sam, jeśli wszedł w posiadanie majątku.
Powództwo to przysługuje spadkobiercy i innym spadkobiercom, ponieważ obejmuje ono prawo do
kontynuowania własności. Jest ono również przyznawane przeciwko spadkobiercy i innym spadkobiercom na
sumę tego, co weszło w ich posiadanie; i nie jest to bezzasadne, bo chociaż kara nie przechodzi na spadkobiercę, to
jednak (jak stwierdza się w reskrypcie) to, co zostało uzyskane niehonorowo, nie powinno przynosić korzyści
spadkobiercy.
Paulus, Pytania, Księga I.
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Zobaczmy więc, czy jeśli spadkobierca wszedł w posiadanie czegoś i zużył to, co uzyskał, to czy przestaje być
odpowiedzialny, czy też wystarczy fakt, że kiedyś posiadał tę własność? A jeśli umarłby po zużyciu rzeczy, to czy
powództwo przeciwko spadkobiercy będzie bezwzględnie przysługiwało, ponieważ otrzymał on dług wraz z
majątkiem, czy też powództwo nie będzie przysługiwało, ponieważ drugi spadkobierca nic nie otrzymał? Lepiej
jest uważać, że w każdym przypadku powództwo przysługuje spadkobiercy spadkobiercy; wystarczy bowiem, że
nieruchomość raz przeszła na pierwotnego spadkobiercę, a prawo do powództwa staje się bezterminowe. W
przeciwnym razie należy uznać, że sam spadkobierca, który zużywa to, co weszło w jego ręce, nie ponosi
odpowiedzialności.
Julianus, Digest, Księga LXIV.
Jeśli rzeczywista własność, która dostała się w ręce danej osoby, została zniszczona, nie możemy powiedzieć, że
jest ona wzbogacona, ale jeśli została zamieniona na pieniądze lub coś innego, nie należy dalej badać, co się z nią
stało; ale strona jest uważana za wzbogaconą, nawet jeśli potem mogła stracić to, co uzyskała. Cesarz Tytus
Antoninus stwierdził w Reskrypcie do Klaudiusza Frontinusa, w odniesieniu do wartości majątku, że pozew może
być wniesiony przeciwko niemu z tego właśnie powodu, ponieważ, chociaż majątek, który pierwotnie wchodził w
skład majątku, nie był w jego posiadaniu, to jednak cena majątku, dzięki któremu stał się bogatszy, niezależnie od
tego, jak często poszczególne artykuły zmieniały swój charakter, czyniła go odpowiedzialnym w takim samym
stopniu, jak gdyby same artykuły pozostały w swojej pierwotnej formie.
Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga IV.
Jeśli chodzi o to, że prokonsul obiecuje dziedzicowi powództwo tylko do wysokości tego, co wpadło w jego ręce,
to należy rozumieć, że chodzi o przyznanie mu bezterminowego prawa do powództwa.
Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Aby ustalić wysokość kwoty, która dostała się do rąk spadkobiercy, musimy cofnąć się do czasu, kiedy sprawa
została połączona; pod warunkiem, że jest pewne, że cokolwiek dostało się do jego rąk. Ta sama zasada ma
zastosowanie, gdy coś przechodzi do masy majątkowej strony, która użyła siły, w taki sposób, że jest oczywiste, że
wejdzie w posiadanie spadkobiercy; to znaczy, jeśli dłużnik jest zwolniony z odpowiedzialności.
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Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Gdy kobieta wyzwolona jest winna niewdzięczności wobec swego patrona i jest świadoma, że jest niewdzięczna, a
zatem, będąc w niebezpieczeństwie utraty swego statusu, daje lub obiecuje coś swemu patriarsze, aby zapobiec
sprowadzeniu jej do niewoli, Edykt nie ma zastosowania, ponieważ to ona sama jest tą, która wywołała strach.
Jeśli jakakolwiek czynność została dokonana z powodu strachu, pretor nie potwierdzi jej z powodu upływu czasu.
Gdy strona weszła w posiadanie ziemi, której nie była właścicielem, czterokrotne odszkodowanie lub zwykła
wartość wraz z zyskami, które odzyska, nie jest wartością ziemi, ale wartością posiadania; ponieważ oszacowanie
tego, co ma być przywrócone, opiera się na tym, co zostało utracone, a w tym przypadku jest to samo posiadanie
wraz z uprawami; tak uważa również Pomponiusz.
Gdy posag został obiecany przez zastraszenie, nie sądzę, aby powstało jakiekolwiek zobowiązanie, ponieważ jest
zupełnie pewne, że taka obietnica posagu jest równoznaczna z brakiem posagu.
Gdy zostałem zmuszony przez zastraszenie do odstąpienia od umowy kupna lub najmu, należy rozważyć, czy
transakcja jest nieważna, czy nie, a poprzednie zobowiązanie pozostaje w mocy; czy też przypomina to
zwolnienie, ponieważ nie możemy polegać na zobowiązaniu opartym na dobrej wierze, ponieważ takie
zobowiązanie wygasa, gdy zostaje utracone. Lepsza opinia jest taka, że sprawa przypomina rodzaj zwolnienia, a
zatem powództwo pretorskie będzie zasadne.
Jeśli, będąc zmuszonym przez strach, wchodzę w posiadanie jakiegoś majątku, to uważam, że działam jako
spadkobierca, bo choć gdybym był wolny, nie chciałbym tego robić; to jednak, będąc poddanym przymusowi,
miałem wolę działania; powinienem jednak uzyskać od pretora nakaz zwrotu, aby przyznano mi prawo odrzucenia
majątku.
Jeśli, będąc do tego zmuszonym, odrzucę majątek, pretor może mi pomóc na dwa sposoby: albo przez przyznanie
słusznego powództwa, tak jak zrobiłby to spadkobiercy, albo przez dopuszczenie powództwa z powodu przymusu;
mam prawo wybrać, który z tych sposobów wybiorę.
Paulus, Sentencje, Księga I.
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Jeśli ktoś wsadził człowieka do więzienia w celu wymuszenia czegoś od niego, to cokolwiek zostało uczynione w
tych okolicznościach, nie ma żadnego znaczenia.
Ulpianus, Opinie, księga V.
Nie jest prawdopodobne, by ktoś płacił w mieście, pod przymusem i niesprawiedliwie, coś, czego nie był winien,
jeśli wykazałby, że jest znakomitego stanu; mógłby bowiem powołać się na prawo publiczne i zwrócić się do
kogoś obdarzonego władzą, kto zabroniłby traktowania go przemocą. Aby obalić to domniemanie, należy
przedstawić możliwie najmocniejszy dowód przemocy.
Jeśli ktoś, słusznie przerażony perspektywą rozprawy sądowej, na którą potężny przeciwnik grozi mu zakuciem w
kajdany, pod przymusem sprzedaje to, co miał prawo zatrzymać, sprawa zostanie przywrócona do właściwego
stanu przez gubernatora prowincji.
Gdy handlarz pieniędzmi, wbrew prawu, trzyma sportowca w zamknięciu i uniemożliwiając mu udział w
zawodach, zmusza go do złożenia zabezpieczenia na większą sumę pieniędzy, niż jest mu winien; kompetentny
sędzia, gdy zostanie to udowodnione, nakaże przywrócenie sprawy do właściwego stanu.
Jeśli ktoś jest zmuszony, przez interwencję urzędników gubernatora, siłą i bez postępowania sądowego, do
zapłacenia pieniędzy, których nie jest winien stronie roszczącej sobie prawo do cesji, sędzia nakaże, aby to, co
zostało bezprawnie wymuszone, zostało zwrócone przez tego, kto wyrządził szkodę. Jeśli jednak zapłacił on swój
dług na zwykłe żądanie, a nie w wyniku postępowania sądowego, nawet jeśli strona powinna była działać zgodnie
z prawem i nie ściągać długu w sposób nieprawidłowy, to jednak nie jest zgodne z prawem unieważnienie
transakcji, która doprowadziła do zapłaty zobowiązania, które było wymagalne.

Tyt. 3. Odnośnie do zamiaru oszustwa
Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
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W tym edykcie pretor udziela ulgi przeciwko podstępnym i zwodniczym osobom, które używają podstępu, aby
zaszkodzić innym, aby ci pierwsi nie skorzystali z ich złośliwości, a ci drudzy nie zostali skrzywdzeni przez ich
prostotę.
0. Następujące są warunki Edyktu: "W przypadku, gdy cokolwiek jest powiedziane, że zostało zrobione z
oszukańczym zamiarem i żadne inne działanie nie ma zastosowania w tej sprawie, przyznam powództwo, jeśli
wydaje się, że są ku temu dobre podstawy."
1. Serwiusz definiuje "zamiar oszustwa" jako zamiar oszukania drugiej strony, gdzie jedna rzecz jest udawana, a
druga wykonywana. Labeo natomiast stwierdza, że jest możliwe, aby to się dokonało bez udawania, w celu
oszukania drugiej osoby; jest też możliwe, aby jedna rzecz była dokonana bez oszustwa, a druga udawana; tak jak
działają osoby, które chronią albo swoje interesy, albo interesy innych, poprzez zastosowanie tego rodzaju
dysymilacji. Tak więc podaje on definicję oszukańczego zamiaru jako: "Sztuczka, oszustwo lub machinacja,
zastosowana w celu obejścia, zdupczenia lub oszukania innej osoby". Definicja Labeo jest poprawna.
2. Pretor nie poprzestał na dolus, ale dodał jeszcze malus, gdyż starożytne władze miały zwyczaj mówić dolus
bonus, a wyrażenie to rozumiały jako zręczność, zwłaszcza gdy ktoś używał podstępu przeciwko wrogowi lub
złodziejowi.
3. Pretor mówi: "I żadna inna akcja nie jest możliwa do zastosowania w tej sprawie". W ten sposób rozsądnie
obiecuje to powództwo, gdy nie ma innego, ponieważ powództwo obejmujące infamię nie powinno być przez
niego pochopnie zarządzone, jeśli można wytoczyć cywilne lub pretorskie, tak jak Pedius stwierdza w Ósmej
Księdze; ale nawet tam, gdzie będzie obowiązywał interdykt, dzięki któremu człowiek może wnieść pozew lub
będzie można powołać się na wyjątek, dzięki któremu może być chroniony, ten edykt nie ma zastosowania.
Pomponiusz mówi to samo w dwudziestej ósmej księdze i dodaje, że nawet jeśli człowiek może być chroniony
przez klauzulę, to nie może mieć powództwa opartego na oszukańczym zamiarze, jak na przykład wtedy, gdy
klauzula została zawarta z zamiarem oszustwa.
4. Pomponiusz mówi również, że tam, gdzie nie można wytoczyć przeciwko nam powództwa, na przykład, gdy
klauzula była tak haniebnie skażona oszustwem, że żaden sąd nie zezwoliłby na powództwo na jej podstawie; nie
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powinienem próbować uzyskać powództwa opartego na oszukańczym zamiarze, ponieważ żaden sędzia nie
zezwoliłby na takie powództwo przeciwko mnie.
5. Pomponiusz powiada też, że Labeo uważa, iż nawet gdyby ktoś mógł uzyskać całkowity zwrot kosztów, to nie
powinien mieć korzyści z tego powództwa; a jeśli z powodu upływu czasu utraciłby inne prawo do powództwa, to
i tak to nie powinno być dozwolone; kto bowiem zwleka z wniesieniem pozwu, winien jest tylko siebie, chyba że
oszustwo zostało popełnione specjalnie po to, aby czas upłynął.
6. Jeżeli ktoś, komu przysługuje jakieś cywilne lub pretorskie prawo do wniesienia powództwa, zawrze je w
umowie, a następnie unieważni je przez zwolnienie lub w inny sposób, nie może wnieść powództwa opartego na
oszustwie, ponieważ przysługuje mu inne prawo do wniesienia powództwa, chyba że został podstępnie
wprowadzony w błąd, gdy utracił swoje prawo do wniesienia powództwa.
7. Tylko wtedy bowiem, gdy przeciwko temu, którego oszustwo jest przedmiotem dochodzenia, można wytoczyć
inne powództwo.
(23) Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Lub gdy sprawa, która jest podstawą dochodzenia przeciwko niemu, może być zabezpieczona w inny sposób.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Niniejszy edykt nie ma zastosowania; przestaje być również dostępny, gdy osoba trzecia:
Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Może być pozwany; lub gdy własność może być zabezpieczona dla mnie przez innego.
37. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Dlatego też, jeśli podopieczny został oszukany przez Titiusa, a jego opiekun działał w zmowie z nim, nie ma on
prawa do powództwa przeciwko Titiusowi, opartego na oszustwie, ponieważ ma on powództwo z tytułu kurateli,
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dzięki któremu może odzyskać to, co wynika z jego interesu. Jeśli jego opiekun jest niewypłacalny, to bez
wątpienia należy stwierdzić, że powództwo z tytułu oszustwa może zostać mu przyznane:
38. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Nie można bowiem uznać, że dana osoba jest uprawniona do jakiegokolwiek działania, jeśli byłoby ono
bezużyteczne z powodu niewypłacalności jej przeciwnika.
0. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Pomponiusz bardzo właściwie tłumaczy słowa: "Żadne inne działanie nie jest możliwe", co ma oznaczać, że nie
jest możliwe, aby dana sprawa została zachowana dla zainteresowanej strony w inny sposób. Nie wydaje się to być
również sprzeczne z opinią, którą Julianus przedstawił w Czwartej Księdze, a mianowicie, że w przypadku, gdy
nieletni poniżej dwudziestego piątego roku życia, będąc wprowadzony w błąd przez radę niewolnika, sprzedał go
wraz z jego peculium, a nabywca dokonał jego manumisji, nieletni miał prawo do powództwa z tytułu oszustwa
przeciwko manumitowanemu niewolnikowi; musimy bowiem rozumieć, że nabywca jest wolny od oszustwa i nie
może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu zakupu, lub że sprzedaż jest nieważna, jeśli nieletni został
nakłoniony do jej dokonania poprzez oszukańcze oświadczenia. Fakt, że strona jest domniemana jako nieletnia, nie
uprawnia jej do pełnego zwrotu, ponieważ żaden pełny zwrot nie może być dokonany przez niewolnika poddanego
manumisji.
(16777216) Zgodnie z tym, w przypadku gdy człowiek może zapewnić sobie odszkodowanie za pomocą
powództwa karnego, należy stwierdzić, że powództwo z powodu oszustwa nie będzie miało miejsca.
(16777217) Pomponiusz mówi jednak, że jeśli akcja jest powszechna, to nie ma zastosowania działanie oparte na
oszustwie.
(16777218) Labeo uważa, że powództwo oparte na oszustwie nie powinno być przyznawane nie tylko wtedy, gdy
nie ma innego prawa do wniesienia powództwa, ale nawet wtedy, gdy można mieć wątpliwości, czy inne prawo
jest dostępne, czy nie; i przytacza następujący przykład: Gdy ktoś był mi winien niewolnika z tytułu sprzedaży lub
umowy, a następnie podał mi truciznę i wydał mi go, albo gdy był mi winien działkę ziemi, a podczas dostawy
nałożył na nią służebność, zburzył budynki, ściął lub ukorzenił drzewa, Labeo twierdzi, że bez względu na to, czy
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dał mi zabezpieczenie przed złym zamiarem, czy nie, powództwo oparte na tym powinno być przeciwko niemu
uwzględnione, ponieważ jeśli dał zabezpieczenie, wątpliwe jest, czy istnieje prawo do powództwa oparte na
umowie. Lepsza opinia jest jednak taka, że jeżeli zabezpieczenie zostało udzielone przed złośliwością, to
powództwo oparte na nim nie będzie przysługiwało, ponieważ istnieje powództwo oparte na klauzuli; ale jeżeli nie
ma zabezpieczenia, to w przypadku wniesienia powództwa o kupno, powództwo oparte na oszustwie nie będzie
przysługiwało, ponieważ istnieje powództwo oparte na kupnie; ale w przypadku wniesienia powództwa opartego
na klauzuli, konieczne będzie powództwo oparte na oszustwie.
(16777219) W przypadku, gdy pan niewolnika, do korzystania z którego uprawniona była inna strona, zabija go;
zarówno powództwo Lex Aquilia, jak i powództwo o wydanie będzie możliwe, jeśli pan był w posiadaniu
niewolnika, gdy go zabił; a zatem powództwo oparte na oszustwie nie będzie zasadne.
(16777220) Ponadto, gdy spadkobierca, zanim wejdzie do spadku, zabija niewolnika, który został zapisany w
testamencie; ponieważ ten ostatni został zniszczony, zanim stał się własnością zapisobiercy, działanie Lex Aquilia
nie ma zastosowania, ale powództwo oparte na oszustwie, bez względu na to, kiedy go zabił, również nie ma
zastosowania, ponieważ dostępne jest prawo do powództwa na podstawie testamentu.
(16777221) Jeżeli zwierzę należące do pana wyrządziło mi szkodę z powodu złej woli osoby trzeciej, powstaje
pytanie, czy mam prawo wnieść przeciwko niemu powództwo z tytułu złej woli? Zgadzam się z opinią Labeo, że
w przypadku, gdy właściciel zwierzęcia jest niewypłacalny, powództwo z tytułu złej woli powinno być
uwzględnione; chociaż, jeżeli nastąpiło wydanie zwierzęcia w ramach zadośćuczynienia, nie sądzę, że powinno
być ono uwzględnione, nawet za nadwyżkę.
(16777222) Labeo zadaje również następujące pytanie: "Jeśli uwolnisz mojego niewolnika z kajdan, aby mógł
uciec, czy należy uznać powództwo z powodu złej woli?". Kwintus w notatce na ten temat stwierdza, że jeśli nie
popełniłeś czynu z pobudek litości, to możesz odpowiadać za kradzież, ale w przypadku, gdy działałeś pod
wpływem litości, powinno być przyznane powództwo in factum.
(16777223) Niewolnik przyprowadza do swego pana osobę, która zgadza się odpowiadać za umowę niewolnika
dotyczącą jego wolności, pod warunkiem, że po jego uwolnieniu zobowiązanie to zostanie na niego scedowane,
ale po manumulacji niewolnik nie zgadza się na scedowanie zobowiązania. Pomponiusz twierdzi, że powództwo z
powodu złej woli jest zasadne. Ale jeśli winę ponosi mecenas, ponieważ zobowiązanie nie zostało scedowane,
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należy uznać, że będzie on wyłączony z powództwa na podstawie wyjątku poręczyciela, jeśli ten ostatni zostanie
pozwany. Jestem zakłopotany tym punktem, jak można dopuścić powództwo z powodu złej woli, skoro istnieje
inna możliwość? Chyba że ktoś mógłby stwierdzić, że ponieważ mecenas może być wykluczony na podstawie
wyjątku, jeżeli wniesie pozew przeciwko drugiej stronie, należy uznać, że powództwo z powodu złej woli powinno
zostać uwzględnione, ponieważ powództwo, które może być wykluczone na podstawie wyjątku, nie jest w ogóle
powództwem. Jeśli jednak mecenas ulega przedawnieniu, ponieważ nie chce przyjąć poddanego manumisji
niewolnika zamiast poręczyciela, oczywiste jest, że strona, która przyjęła na siebie zobowiązanie zamiast
niewolnika, powinna mieć prawo do wniesienia powództwa z powodu złej woli przeciwko temu drugiemu po
poddaniu go manumisji; lub jeśli poręczyciel jest niewypłacalny, prawo do wniesienia powództwa powinno zostać
przyznane właścicielowi.
(16777224) Jeśli mój pełnomocnik pozwala mojemu przeciwnikowi wygrać sprawę przez złośliwość, tak że ten
ostatni może być zwolniony z odpowiedzialności, to można zapytać, czy mam prawo do powództwa z powodu
złośliwości przeciwko stronie, która wygrała sprawę? Myślę, że nie, jeżeli strona jest gotowa bronić się przed tym
wyjątkiem, jeżeli istnieje zmowa; w przeciwnym razie, powództwo z powodu złej woli powinno być przyznane,
pod warunkiem, że nie mogę wnieść pozwu przeciwko mojemu pełnomocnikowi, ponieważ nie jest on
wypłacalny.
(16777225) Ponadto Pomponiusz twierdzi, że pretor Caecidianus nie uwzględnił powództwa z powodu oszustwa
przeciwko temu, kto twierdził, że pewna osoba, której miały być pożyczone pieniądze, jest wypłacalna, co jest
właściwym poglądem na tę sprawę; powództwo z powodu oszustwa nie powinno być uwzględnione, chyba że zła
wiara była rażąca i oczywista.
40. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Gdyby jednak wiedział Pan, że osoba ta straciła swój majątek, a dla zysku oświadczył mi, że jest wypłacalna,
powództwo z tytułu oszustwa zostałoby właściwie uwzględnione przeciwko Panu, ponieważ fałszywie polecił Pan
inną osobę z zamiarem oszukania mnie.
41. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
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Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że majątek ma bardzo małą wartość, a następnie nabywa go od spadkobiercy,
powództwo na podstawie oszustwa nie będzie przysługiwało, ponieważ wystarczy powództwo oparte na
sprzedaży.
(0) Jeśli jednak namówił mnie pan do odrzucenia majątku pod pretekstem, że nie spłaci on wierzycieli, lub
nakłonił mnie pan do wybrania pewnego niewolnika, ponieważ nie było lepszego w gospodarstwie domowym, to
twierdzę, że powództwo z tytułu oszustwa powinno być uwzględnione, jeśli uczynił pan to w złym zamiarze.
(1) Ponadto, jeśli testament był przez długi czas zatajony, aby zapobiec uznaniu go za nieskuteczny, a po śmierci
syna został sporządzony, spadkobiercy tego syna mogą wytoczyć powództwo na podstawie oszustwa, jak również
na podstawie Lex Cornelia, przeciwko osobom, które go zatajały.
(2) Labeo w trzydziestej siódmej księdze Posteriora stwierdza, że jeśli Tycjusz uważa twoją oliwę za swoją, a ty
złożysz ją w ręce Seneki, aby ją sprzedał, i zatrzymasz pieniądze na zakup do czasu rozstrzygnięcia sporu, do kogo
należy oliwa, a Tycjusz odmówi przyłączenia się do sprawy, to ponieważ nie możesz wytoczyć powództwa
przeciwko Senece ani na zlecenie, ani jako pełnomocnik, ponieważ warunek złożenia depozytu nie został jeszcze
spełniony, możesz pozwać Tycjusza na podstawie oszustwa. Pomponiusz jednak w dwudziestej siódmej księdze
powiada, że powództwo można wytoczyć na zasadach ogólnych, na podstawie pośrednictwa; lub jeśli strona nie
jest wypłacalna, można wytoczyć powództwo na podstawie oszustwa przeciwko Tycjuszowi; co wydaje się być
właściwym rozróżnieniem.
(3) Jeśli zgodnie z sugestią sędziego oddałeś mi swojego niewolnika, aby wynagrodzić mi szkodę, którą on
wyrządził, i w konsekwencji zostałeś zwolniony z odpowiedzialności, możesz zostać pozwany w procesie o
oszustwo, jeśli okaże się, że wspomniany niewolnik był zastawiony na rzecz innego. To powództwo z tytułu
oszustwa jest noxal, dlatego Labeo w Trzydziestej Księdze pretora dla cudzoziemców stwierdził, że powództwo z
tytułu oszustwa popełnionego w stosunku do niewolnika jest czasem De Peculio, a czasem noxal. Jeśli bowiem
sprawa, w związku z którą popełniono oszustwo, jest sprawą, w związku z którą można by wytoczyć powództwo
De Peculio, to powództwo na tej podstawie jest dopuszczalne; jeśli jednak jest to sprawa, w związku z którą
powództwo byłoby noxal, to również musi mieć ten sam charakter.
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(4) Pretor z uzasadnieniem dodaje słowa "musi być wykazana właściwa przyczyna", ponieważ powództwo to nie
powinno być przyznawane bez wyjątku; na przykład, w pierwszej kolejności, jeśli kwota, o którą chodzi jest
nieznaczna,
23. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
to znaczy nie więcej niż dwa aurei,
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI. nie powinna być przyznana.
44. Nie jest ona przyznawana niektórym osobom, na przykład dzieciom lub wyzwoleńcom przeciwko ich
rodzicom lub ich opiekunom, ponieważ oznacza to niesławę. Nie powinno się też przyznawać go osobie skromnej
przeciwko innej, wyższej rangą, na przykład plebejuszowi przeciwko osobie o randze konsularnej i uznanej
pozycji, albo osobie rozpustnej, rozrzutnej lub w jakikolwiek inny sposób godnej pogardy przeciwko człowiekowi
o nieskazitelnym życiu; Labeo jest tego samego zdania. Co zatem należy czynić? Trzeba powiedzieć, że w
stosunku do takich osób należy dopuścić powództwo in factum, zwracając uwagę na frazeologię, aby można było
wspomnieć o dobrej wierze:
Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Aby zapobiec czerpaniu przez strony korzyści z własnego oszustwa.
46. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Powództwo z tytułu oszustwa powinno zostać przyznane spadkobiercom tych osób, jak również spadkobiercom
pozostałych stron.
47. Labeo mówi, że podczas badania przyczyny należy uważać, aby powództwo z powodu oszustwa nie zostało
uwzględnione przeciwko wychowankowi, chyba że pozew zostanie wniesiony przeciwko niemu jako
spadkobiercy. Uważam, że może on być pozwany na podstawie własnego oszustwa, jeśli prawie osiągnął wiek
dojrzewania, a zwłaszcza jeśli stał się bardziej zamożny przez ten akt.
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48. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Jaki byłby rezultat, gdyby uzyskał zgodę pełnomocnika powoda na oddalenie powództwa przeciwko niemu; lub
gdyby uzyskał pieniądze od swojego opiekuna przez fałszywe oświadczenia; lub gdyby popełnił jakieś inne
podobne oszustwo, które nie wymagało wielkiej dwulicowości?
385875968. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Uważam, że powództwo powinno być również przyznane przeciwko niemu, jeśli odniósł korzyść majątkową z
oszustwa swojego opiekuna; tak jak może być przyznany wyjątek.
(1) Istnieje jednak wątpliwość, czy powództwo z tytułu oszustwa może zostać wniesione przeciwko gminie? Moim
zdaniem, nie może być ono przyznane na podstawie jej własnego oszustwa, bo jak gmina może popełnić
oszustwo? Uważam jednak, że powinno być ono przyznane w przypadku, gdy gmina czerpie jakiekolwiek
korzyści z oszustwa osób zarządzających jej sprawami. Powództwo na podstawie oszustwa będzie przyznawane
przeciwko Dekurionom jako osobom fizycznym.
(2) Ponadto, jeżeli zleceniodawca uzyskał jakąkolwiek korzyść w wyniku oszustwa swojego pełnomocnika,
powództwo zostanie uwzględnione przeciwko temu pierwszemu o kwotę, która dostała się w jego ręce; nie ma
bowiem wątpliwości, że pełnomocnik jest odpowiedzialny za swoje własne oszukańcze zachowanie.
(3) W tym przypadku konieczne jest wskazanie osoby, która dopuściła się oszustwa, przy czym nie jest konieczne
powoływanie się na zastraszenie.
Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Praetor wymaga również, aby zostało sporządzone oświadczenie, co zostało wyłudzone, ponieważ powód ma
prawo wiedzieć, w jakim zakresie został oszukany, aby nie wyrażać się w sposób niejasny w przestępstwie o tak
poważnym charakterze.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
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Jeżeli kilka osób popełni oszustwo, a jedna z nich dokona restytucji, wszystkie będą zwolnione z
odpowiedzialności; a jeżeli jedna z nich zapłaci kwotę równą wyrządzonej szkodzie, jestem zdania, że pozostałe są
zwolnione.
23. Powództwo to przysługuje przeciwko spadkobiercy i innym następcom prawnym spadku, ale tylko do
wysokości uzyskanej przez nich kwoty.
53. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Również w tym powództwie, według uznania sędziego, uwzględnia się przywrócenie stanu poprzedniego, a jeśli
nie nastąpi przywrócenie stanu poprzedniego, wyrok zostanie wydany proporcjonalnie do kwoty. Tak więc w tym
powództwie, jak i w powództwie opartym na zastraszaniu, pewna suma nie jest określona, aby pozwany, gdy jest
winny obmowy, mógł otrzymać wyrok na kwotę, na którą powód może przysiąc w sądzie, chociaż w obu
powództwach, dzięki interwencji sędziego, może to być ograniczone przez opodatkowanie kwoty.
0. Przyznanie tego powództwa nie zawsze jest jednak pozostawione do uznania sędziego, gdy jest oczywiste, że
restytucja nie może być dokonana, jak na przykład, gdy niewolnik, po tym jak został oszukańczo wydany, umiera;
wtedy strona powinna być natychmiast zmuszona do zapłacenia sumy równej udziałowi powoda w majątku.
1. Jeżeli właściciel domu, którego użytkowanie zostało zapisane w testamencie, spala go, nie można powoływać
się na oszustwo, ponieważ z tego aktu wynikają inne roszczenia.
2. Trebatius przyznaje powództwo z tytułu oszustwa w przypadku, gdy strona świadomie użyczyła fałszywych
odważników, za pomocą których sprzedawca mógł zważyć towar dla kupującego. Jeżeli jednak sprzedawca
dostarczył odważniki, które były zbyt ciężkie, może on odzyskać nadwyżkę towaru w drodze powództwa
osobistego; jeżeli zaś dostarczył odważniki, które były zbyt lekkie, kupujący może wytoczyć powództwo o
wydanie reszty towaru, chyba że został on sprzedany pod warunkiem, że będzie zważony przy użyciu tych
odważników, a strona, która pożyczyła je z zamiarem oszukania, twierdziła, że były one prawidłowe.
3. Trebatius stwierdza, że powództwo z powodu oszustwa powinno być przyznane przeciwko osobie, przez której
oszustwo prawo do działania zostało utracone z powodu upływu czasu; nie po to, aby sędzia mógł dokonać
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restytucji, ale po to, aby powód mógł odzyskać odszkodowanie za interes, który miał w tym, aby prawo do
działania nie wygasło; ponieważ gdyby podjęto inne środki, prawo byłoby omijane.
4. Jeśli ktoś zabije niewolnika, którego mi obiecałeś, wiele władz słusznie uważa, że należy mu przyznać
powództwo z tytułu oszustwa; ponieważ ty jesteś zwolniony z odpowiedzialności wobec mnie, a zatem
powództwo na podstawie Lex Aquilia byłoby ci odmówione.
23. Papinianus, Pytania, Księga LVII.
Gdy poręczyciel zabija zwierzę, które zostało obiecane, zanim zleceniodawca nie wywiązał się z jego
dostarczenia, Neratius Priscus i Julianus uważają, że należy wnieść przeciwko niemu powództwo z tytułu
oszustwa, ponieważ dłużnik został zwolniony, a on sam w konsekwencji jest zwolniony z odpowiedzialności.
23. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Twój niewolnik, który był ci winien pieniądze, a który nie miał możliwości ich spłacenia, za twoją radą pożyczył
ode mnie pieniądze i zapłacił ci. Labeo twierdzi, że powództwo z powodu oszustwa powinno być przyznane
przeciwko tobie, ponieważ nie mogłem skorzystać z powództwa De Peculio, ponieważ nie było żadnej własności
prywatnej; nie wydaje się też, aby cokolwiek zostało wydane na korzyść pana, ponieważ otrzymał to jako spłatę
długu.
23. Jeśli przekonasz mnie, że nie istniało żadne partnerstwo między tobą a osobą, której jestem spadkobiercą, a ja z
tego powodu pozwolę ci zwolnić się z odpowiedzialności przed sądem, Julianus stwierdza, że mam prawo do
powództwa z powodu oszustwa.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Jeśli złożyłeś przysięgę za moim pośrednictwem i zostałeś zwolniony, a potem okaże się, że popełniłeś
krzywoprzysięstwo, Labeo twierdzi, że należy ci przyznać powództwo z powodu oszustwa; Pomponiusz bowiem
uważa, że akt ten jest równoznaczny z kompromisem, a Marcellus w ósmej księdze Digestów również jest tego
zdania, ponieważ należy zwrócić uwagę na religijny charakter przysięgi:
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23. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
W tym przypadku kara za krzywoprzysięstwo jest wystarczająca.
60. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Jeżeli zapisobierca, któremu zapisano w testamencie majątek ponad to, co jest przewidziane w Lex Falcidia,
przekona przysięgą lub innym podstępem spadkobiercę, który nadal nie zna wartości spadku, że majątek ten jest
wystarczający do spłacenia wszystkich zapisów, i w ten sposób uzyska wypłatę swojego własnego zapisu w
całości, powództwo z tytułu oszustwa zostanie uwzględnione.
61. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Jeśli zdarzy się, że na skutek oszustwa ze strony osoby występującej w imieniu osoby starającej się o uzyskanie
wolności, zostanie wydany wyrok na korzyść tej osoby, podczas gdy jej przeciwnik nie jest obecny, należy od razu
wytoczyć przeciwko niemu powództwo z powodu oszustwa, ponieważ decyzja wydana na korzyść wolności nie
może być ponownie rozpatrzona.
62. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Kiedy wniosłem przeciwko panu pozew o pewną sumę pieniędzy i sprawa została połączona, a pan przekonał
mnie fałszywie, że wypłacił pan pieniądze mojemu niewolnikowi lub mojemu agentowi i na tej podstawie
zapewnił pan oddalenie sprawy za moją zgodą; Zapytaliśmy, czy powództwo z tytułu oszustwa powinno być
przeciwko panu uwzględnione, i uznano, że powództwo tego rodzaju nie może być uwzględnione, ponieważ mogę
uzyskać ulgę w inny sposób; mogę bowiem wnieść pozew ponownie, a jeśli zostanie wniesiony wyjątek z powodu
poprzedniego wyroku, mogę zgodnie z prawem skorzystać z odpowiedzi.
(1) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Prokonsul obiecuje, że wytoczy powództwo przeciwko spadkobiercy do wysokości tego, co wpadnie mu w ręce, to
znaczy do wysokości kwoty, o którą wzbogaci się majątek w wyniku transakcji, gdy ta przejdzie na niego:
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63. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Lub które by otrzymał, gdyby nie przeszkodziło mu w tym oszustwo, którego się dopuścił.
0. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Dlatego też, jeśli zwolnienie uzyskane przez ciebie w sposób oszukańczy zostało ci udzielone w zamian za dług,
powództwo może być bez wątpienia wniesione przeciwko twojemu spadkobiercy. Jeśli jednak majątek został
wydany w ten sposób, a pan umarł, to jeśli majątek istnieje, można wytoczyć powództwo przeciwko spadkobiercy;
jeśli zaś nie istnieje, nie można tego zrobić. Jednakże, powództwo przeciwko spadkobiercy jest przyznawane bez
względu na czas, ponieważ nie może on czerpać korzyści z cudzej straty. Zgodnie z tym, powództwo in factum,
bez odniesienia do czasu, powinno być przyznane przeciwko stronie, która była winna oszustwa, na kwotę, do
której się wzbogaciła.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Sabinus jest zdania, że spadkobierca jest pozywany raczej w celu poprawienia rachunku, a nie z powodu
popełnienia czynu niedozwolonego; w każdym razie powództwo nie oznacza infamii, a zatem odpowiedzialność
strony nie powinna być ograniczona upływem czasu.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XI.
W przypadku wszczęcia postępowania przeciwko spadkobiercy nie jest konieczne wykazanie właściwego powodu.
3. Proculus, Epistoły, Księga II.
Gdy ktoś nakłania mojego niewolnika do porzucenia posiadania mojej własności, posiadanie to nie jest faktycznie
utracone; ale powództwo na podstawie oszustwa będzie przysługiwało przeciwko danej stronie, jeśli poniosłem
jakąkolwiek stratę.
4. Scaevola, Digest, Księga II.
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Syn, który otrzymał niewolnika jako uprzywilejowany spadek, poproszony o jego manumitację po pewnym czasie,
pod warunkiem, że w międzyczasie zda rachunek wspomnianemu spadkobiercy i swoim braciom, którzy byli jego
współspadkobiercami, uwolnił niewolnika przez manumisję przed upływem tego czasu i przed złożeniem
rachunku. Powstało pytanie, czy jako powiernik był on odpowiedzialny wobec swoich braci, aby przedstawić im
rachunek z ich udziałów? Odpowiedziałem, że skoro uwolnił swojego niewolnika, to nie jest odpowiedzialny
wobec swoich braci jako powiernik, ale jeśli pospieszył się z manumitacją, aby uniemożliwić braciom rozliczenie
się, to można by wnieść przeciwko niemu powództwo z powodu oszustwa.
5. Ulpianus, Opinie, Księga IV.
Pewien człowiek był posiadaczem artykułu, który chciał sprzedać, a inny wniósł pozew o ustanowienie prawa
własności, a po pozbawieniu go możliwości sprzedaży artykułu nabywcy, zaniechał sprawy. Uznano, że w tych
okolicznościach posiadaczowi przysługiwało powództwo in factum o odszkodowanie.
6. Tenże, O Sabinusie, Księga XLII.
Jeśli pozwolisz mi usunąć kamień z twojej ziemi, wykopać kredę lub piasek, a ja poniosłem w związku z tym
koszty, a ty nie pozwolisz mi go usunąć, nie będę mógł wnieść przeciwko tobie żadnej innej skargi, z wyjątkiem
tej na podstawie złośliwej manipulacji.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XXX.
Jeżeli ktokolwiek zniszczy testament pozostawiony u niego po śmierci spadkodawcy lub w jakikolwiek sposób go
uszkodzi, osoba wymieniona w nim jako spadkobierca będzie mogła wystąpić przeciwko niemu z powództwem z
tytułu oszustwa. Takie samo powództwo powinno być przyznane osobom, którym zapisano testamenty.
8. Marcjanus, Reguły, Księga II.
W przypadku gdy dwie osoby są winne oszustwa, nie mogą one wnieść przeciwko sobie skarg z tego tytułu.
9. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XLIV.
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Jeżeli sprzedawca mówi coś w pochwale swojego towaru, należy uznać, że nic nie powiedział ani nie obiecał;
jeżeli jednak złożył takie oświadczenia w celu oszukania nabywcy, słusznie uważa się, że nie powstaje roszczenie
z tytułu tego, co powiedział lub obiecał, ale że można wnieść powództwo z tytułu oszustwa.
10. Tenże, Opinie, Księga V.
Pewien dłużnik spowodował wysłanie do swego wierzyciela listu, który wydawał się być napisany przez Tycjusza,
z prośbą o zwolnienie go z odpowiedzialności; wierzyciel zaś, zwiedziony tym listem, zwolnił dłużnika na mocy
klauzuli akwiliańskiej i zwolnienia. Jeśli potem okaże się, że list był sfałszowany lub bezwartościowy, wierzyciel,
jeśli ma więcej niż dwadzieścia pięć lat, będzie mógł wnieść powództwo z powodu oszustwa, a nieletni otrzyma
pełny zwrot pieniędzy.
11. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVII.
Jeśli ofiarujesz się Titiusowi w odniesieniu do czegoś, czego nie posiadasz, w celu umożliwienia innemu
korzystania z tego samego; i dasz gwarancję, że wyrok zostanie wykonany, nawet jeśli zostaniesz zwolniony,
nadal będziesz odpowiedzialny za oszustwo; tak uważał Sabinus.
12. Furius Anthianus, O Edykcie, Księga XI.
Kto oszukuje kogokolwiek w celu nakłonienia go do przystąpienia do spadku, który nie wystarcza na zaspokojenie
wierzycieli, odpowiada za oszustwo, chyba że sam jest jedynym wierzycielem; wtedy bowiem wystarczy powołać
się przeciwko niemu na wyjątek z powodu oszustwa.

Tyt. 4. Dotyczące osób poniżej dwudziestego piątego roku życia
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
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Praetor zaproponował następujący Edykt zgodnie z zasadami naturalnej sprawiedliwości, przez który zakłada
ochronę nieletnich; ponieważ, jak wiadomo każdemu, osąd osób w tym wieku jest słaby i niezdecydowany,
narażony na wiele pułapek i podlega wielu wadom, dlatego Praetor obiecał im pomoc przez ten Edykt i ulgę od
oszustwa.
14. Pretor mówi w edykcie: "Jeśli twierdzi się, że jakakolwiek transakcja miała miejsce z nieletnim poniżej
dwudziestu pięciu lat, zbadam, co zostało zrobione".
15. Wygląda na to, że pretor obiecuje pomoc nieletnim poniżej dwudziestego piątego roku życia, gdyż po tym
czasie męski wigor jest już uznawany za ugruntowany.
16. Z tego powodu nieletni są obecnie poddawani kierownictwu kuratorów aż do osiągnięcia tego wieku; nie
powinno się też powierzać im przed tym czasem zarządzania ich własnymi sprawami, nawet jeśli mogą być zdolni
do ich właściwego prowadzenia.
17. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga XIX.
Nieletni nie otrzyma też szybciej własności od swoich kuratorów z powodu posiadania dzieci; to bowiem, co
przewiduje prawo, a mianowicie, że za każde dziecko umarza się rok, Boski Sewerus stwierdza, że odnosi się do
zdolności do sprawowania urzędu publicznego, a nie do zarządzania majątkiem.
18. Tenże, O Edykcie, Księga XI.
Wreszcie, Boski Sewerus i nasz cesarz interpretowali dekrety konsulów i namiestników tego typu jako
podyktowane ich własnym interesem, ponieważ sami bardzo rzadko pobłażali nieletnim w administrowaniu
własnymi sprawami, wbrew ustalonemu zwyczajowi; i taka jest nasza praktyka do dziś.
19. Jeżeli ktokolwiek zawiera umowę z nieletnim, a umowa ta wchodzi w życie w jakimś czasie po osiągnięciu
przez niego pełnoletności, to czy powinniśmy uznać, że jest to początek czy koniec transakcji? Uważa się, i zostało
to ustanowione przez konstytucję, że jeśli strona potwierdza to, co zrobiła będąc nieletnią, nie ma podstaw do
restytucji. Z tego powodu Celsus w Jedenastej Księdze Listów i w Drugiej Księdze Digestów omawia tę kwestię w
sposób kompetentny, odnosząc się do sprawy, w której był konsultowany przez pretora Flawiusza Respektusa.
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Małoletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, a być może był w dwudziestym czwartym roku życia,
wytoczył proces o opiekę nad spadkobiercą swojego opiekuna, w wyniku którego wspomniany spadkobierca
opiekuna został uwolniony przed zakończeniem procesu, ponieważ powód osiągnął już pełnoletniość w wieku
dwudziestu pięciu lat i dlatego domagał się całkowitej restytucji. Celsus doradził Respectusowi, że były nieletni
nie może łatwo uzyskać całkowitego zwrotu pieniędzy, ale jeśli zostanie mu udowodnione, że stało się tak dzięki
sprytowi jego przeciwnika, aby został zwolniony, gdy tylko nieletni osiągnie pełnoletność, wtedy zwrot pieniędzy
może zostać przyznany: "ponieważ", powiedział, "nieletni okazał się być oszukany dopiero w ostatnim dniu
procesu, a cała sprawa została najwyraźniej zaplanowana tak, aby opiekun mógł zostać zwolniony po osiągnięciu
przez nieletniego pełnoletności". Niemniej jednak przyznaje on, że w przypadku, gdy istnieje tylko niewielkie
podejrzenie, że jego przeciwnik był winny oszustwa, nie może on uzyskać pełnego zwrotu kosztów.
20. Wiem też, że kiedyś powstała następująca kwestia. Małoletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat,
wmieszał się w majątek swojego ojca, a po osiągnięciu pełnoletności zażądał zapłaty od niektórych dłużników
ojca, a następnie zażądał całkowitego zwrotu majątku, aby umożliwić sobie odrzucenie spadku. Argumentowano
po drugiej stronie, że po osiągnięciu pełnoletności zatwierdził to, co zrobił będąc nieletnim; i naszym zdaniem
całkowity restytucja powinna być przyznana z tego powodu, że należy rozważyć początek transakcji. Jestem
zdania, że ta sama zasada miałaby zastosowanie, gdyby wszedł na majątek obcej osoby.
21. Należy również wziąć pod uwagę, w odniesieniu do narodzin człowieka w wieku dwudziestu pięciu lat, czy
powinniśmy powiedzieć, że jest on nadal nieletni w dniu swoich urodzin przed godziną, w której się urodził, tak,
że jeśli został oszukany, może uzyskać rekompensatę; a jeśli nie osiągnął jeszcze w pełni tego wieku, należy
uznać, że czas powinien być liczony od jednej chwili do drugiej. Stąd, jeżeli urodził się w roku dwusekstylnym,
Celsus uważa, że nie ma różnicy czy urodził się wcześniej czy później, ale oba dni są uważane za jeden, a ten
ostatni jest przesunięty w czasie.
22. Następnie należy rozważyć, czy ulga powinna być udzielana tylko tym, którzy są swoimi własnymi panami,
czy także tym, którzy są pod kontrolą innych; Wątpliwości budzi fakt, że jeśli ktoś powiedziałby, że synowie
rodziny są uprawnieni do ulgi w sprawach dotyczących ich peculium, to w rezultacie korzyść przypadłaby przez
nich tym, którzy są pełnoletni, czyli ich ojcom, czego pretor nigdy nie zamierzał; obiecał bowiem pomoc
nieletnim, a nie tym, którzy osiągnęli pełnoletność. Ja jednak uważam, że opcja tych, którzy twierdzą, że syn
rodziny, który jest nieletni poniżej 25 roku życia, ma prawo do pełnego zwrotu tylko w sprawach, w których sam
ma interes; na przykład, gdy jest związany jakąś umową. Tak więc, jeżeli jest on związany poleceniem swojego
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ojca, ten ostatni może być z pewnością pozwany o całą kwotę, a jeśli chodzi o syna, (ponieważ on sam może być
pozwany do stopnia swojej wypłacalności, niezależnie od tego, czy nadal jest pod kontrolą swojego ojca, czy też
został wyemancypowany lub wydziedziczony, i rzeczywiście, podczas gdy żyje pod kontrolą swojego ojca,
powództwo o wykonanie wyroku może być wniesione przeciwko niemu), powinien on ubiegać się o ulgę, jeśli on
sam jest pozwany. Ale czy to zwolnienie będzie również korzystne dla jego ojca, jak to się czasami zdarza w
przypadku poręczenia, jest kwestią do rozważenia, i nie sądzę, że tak będzie. Dlatego, jeśli pozew zostanie
wniesiony przeciwko synowi, może on ubiegać się o zwolnienie, chociaż jeśli wierzyciel pozywa jego ojca, nie
można uzyskać zwolnienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy pieniądze są pożyczone; a także, w tym przypadku, jeśli
pożyczył pieniądze na polecenie ojca, nie można mu udzielić zwolnienia. Jeśli więc zawarł umowę bez polecenia
ojca i został oszukany, a powództwo De Peculio zostało wytoczone przeciwko ojcu, syn nie może uzyskać zwrotu
pieniędzy, ale jeśli ten ostatni został pozwany, może je uzyskać; Nie powstaje też żadna trudność z tego powodu,
że syn ma interes w peculium, ponieważ interes ojca jest większy niż syna, chociaż w niektórych przypadkach
peculium należy do syna; na przykład, gdy majątek ojca jest zajęty przez Skarb Państwa na poczet długu; w tym
przypadku, zgodnie z Konstytucją Klaudiusza, peculium syna jest od niego oddzielone.
23. Z tego powodu, gdy córka rodziny została oszukana w odniesieniu do swojego posagu, gdy wyraziła zgodę na
postanowienie swojego ojca, zawarte później, że posag powinien zostać zwrócony lub znaleziony ktoś, kto by się
go domagał, jestem zdania, że powinna otrzymać zwrot, ponieważ posag jest osobistą własnością samej córki.
24. Jeżeli małoletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, poddał się abrogacji i twierdzi, że został oszukany
podczas abrogacji; na przykład, że będąc człowiekiem posiadającym majątek, został abrogowany przez stronę w
celu rabunku, uważam, że powinien zostać wysłuchany, jeżeli wnosi o całkowity zwrot.
25. Gdy spadek lub trust jest zapisany synowi rodziny, który ma być wypłacony po śmierci jego ojca, a on jest
narzucony; na przykład, gdy wyraził zgodę na umowę ojca, aby nie wnosić pozwu o spadek, można powiedzieć, że
jest on uprawniony do pełnego zwrotu, ponieważ ma interes, z powodu jego oczekiwania na spadek, do którego
jest uprawniony po śmierci ojca. Ale gdy coś jest mu zapisane, co odnosi się do niego osobiście, jak na przykład
dowództwo w armii, należy uznać, że jest on uprawniony do całkowitego zwrotu, ponieważ w jego interesie jest,
aby nie być oszukanym, ponieważ nie nabył tego dla swojego ojca, ale ma to mieć sam.
26. Jeżeli spadkobierca jest powołany pod warunkiem, że zostanie wyemancypowany przez ojca w ciągu stu dni,
powinien on niezwłocznie powiadomić o tym ojca; a jeżeli nie uczynił tego, gdy był w stanie, a ojciec
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wyemancypowałby go, gdyby o tym wiedział, należy uznać, że ma on prawo do całkowitego zwrotu, jeżeli ojciec
jest gotów go wyemancypować.
27. Pomponiusz dodaje, że w tych przypadkach, w których syn rodziny może uzyskać restytucję w sprawie, w
której chodzi o jego peculium, jego ojciec może, jako spadkobierca syna, domagać się całkowitej restytucji po jego
śmierci.
28. Ale gdy syn rodziny posiada castrense peculium, nie ma wątpliwości, że w sprawach dotyczących castrense
peculium będzie on uprawniony do całkowitej restytucji; tak jak gdyby został oszukany w odniesieniu do swojego
własnego dziedzictwa.
29. Niewolnik, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, nie może w żadnym wypadku uzyskać zwrotu pieniędzy,
gdyż w grę wchodzi osoba jego pana, a on sam musi się obwiniać, jeśli powierzył coś nieletniemu. Jeśli więc
zawrze umowę za pośrednictwem nieletniego, który nie osiągnął wieku dojrzałości, obowiązuje ta sama zasada,
jak stwierdza Marcellus w drugiej księdze Digestów. A jeśli niewolnikowi, który jest nieletni, zostanie przyznany
wolny zarząd jego peculium, to jego pan, jeśli jest pełnoletni, nie może z tego tytułu uzyskać zwrotu pieniędzy.
30. Africanus, Pytania, Księga VII.
Cokolwiek bowiem niewolnik czyni w tego rodzaju przypadku, rozumie się, że czyni to za zgodą swego
właściciela; i to okaże się wyraźniej, gdy kwestia ta powstanie w odniesieniu do działania podżegacza, lub gdy
osoba powyżej dwudziestego piątego roku życia skierowała nieletniego do załatwienia jakiegoś interesu, a ten
ostatni został przy tym oszukany.
31. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Jeśli jednak niewolnik był tym, który miał prawo do natychmiastowej wolności w ramach trustu, a został
narzucony, gdyż cierpiał z powodu niewykonania zobowiązania, można stwierdzić, że pretor będzie zobowiązany
do udzielenia mu ulgi.
32. Tenże, O Edykcie, Księga X.
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Ulga jest przyznawana przez całkowity powrót nieletnich poniżej dwudziestego piątego roku życia nie tylko
wtedy, gdy ponoszą oni pewną stratę majątkową, ale także wtedy, gdy są zainteresowani, aby nie być drażnionymi
procesami sądowymi i wydatkami.
33. Tenże, O Edykcie, Księga XI.
Praetor mówi: "Każda transakcja, o której mówi się, że miała miejsce". Rozumiemy, że termin "transakcja"
oznacza transakcję jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy jest to umowa, czy nie.
34. Tak więc, jeśli nieletni kupuje cokolwiek, jeśli sprzedaje cokolwiek, jeśli wchodzi w spółkę, lub pożycza
pieniądze i jest oszukiwany, będzie miał ulgę.
35. Ponadto, jeśli otrzymał pieniądze od dłużnika swojego ojca lub od jednego ze swoich, i stracił je, należy uznać,
że ma prawo do ulgi, ponieważ transakcja została przeprowadzona z nim. Dlatego też, jeśli nieletni wnosi pozew
przeciwko dłużnikowi, powinien mieć obecnych kuratorów, aby mógł otrzymać zapłatę, ponieważ w przeciwnym
razie dłużnik nie może być zmuszony do zapłacenia mu. Obecnie jednak zwyczajem jest deponowanie pieniędzy w
świątyni (jak podaje Pomponiusz w Dwudziestej Ósmej Księdze), aby dłużnik nie był gnębiony przez płacenie
zbyt wysokich odsetek, a małoletni wierzyciel nie stracił swoich pieniędzy; można też wypłacić je kuratorom, jeśli
tacy istnieją. Konstytucja cesarska zezwala również dłużnikowi na zmuszenie małoletniego do ustanowienia dla
siebie kuratorów. Co jednak, jeśli pretor nakaże wypłacić pieniądze nieletniemu bez interwencji kuratorów, i
zostaną one wypłacone? Można wątpić, czy będzie on bezpieczny. Jestem jednak zdania, że gdyby został
zmuszony do zapłaty po wskazaniu, że wierzyciel jest niepełnoletni, byłby wolny od odpowiedzialności; chyba że
ktoś uznałby, że powinien się odwołać na tej podstawie, że poniósł szkodę. Sądzę jednak, że pretor nie
wysłuchałby małoletniego, gdyby w takim przypadku wnosił o całkowity zwrot pieniędzy.
36. Ulga jest przyznawana nie tylko w tych okolicznościach, ale także wtedy, gdy osoba niepełnoletnia uczestniczy
w zobowiązaniach zaciągniętych przez innych, na przykład, gdy sama się wiąże lub obciąża swój majątek jako
poręczyciel. Pomponiusz wydaje się jednak zgadzać z tymi, którzy rozróżniają pomiędzy nieletnim, gdy arbiter
wyznaczył stronę w celu zatwierdzenia poręczenia, a tym, gdy jego przeciwnik go zaakceptował. Wydaje mi się,
że we wszystkich tych przypadkach, jeśli strona jest nieletnia i udowodni, że została ominięta, będzie miała prawo
do ulgi.
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37. Również w procesach sądowych przyznawane jest zadośćuczynienie, niezależnie od tego, czy strona, która
została oszukana, wniosła pozew, czy też została pozwana.
38. Jeżeli jednak osoba niepełnoletnia weszła w posiadanie majątku, który nie wystarcza na spłatę wierzycieli,
udziela się jej ulgi, aby mogła go odrzucić; również w tym przypadku jest ona oszukiwana. Ta sama zasada
obowiązuje w przypadku posiadania majątku lub jakiegokolwiek innego dziedziczenia. Nie tylko syn, który
wmieszał się w majątek swego ojca, otrzyma restytucję, ale także każdy inny nieletni należący do rodziny będzie
do niej uprawniony, jak na przykład niewolnik, który został mianowany spadkobiercą i otrzymał swoją wolność;
należy bowiem uznać, że jeśli wmieszał się w sprawy majątku, może być zwolniony z powodu swojego wieku, aby
mógł mieć rozdział swojej własności. Oczywiste jest, że jeśli po wejściu do majątku uzyska zwrot, to musi wydać
każdą część tego majątku, która została zmieszana z jego własnością, a nie została utracona z powodu niedołęstwa
młodości.
39. Obecnie praktykuje się zwalnianie nieletnich, którym nie udało się osiągnąć zysku.
40. Pomponiusz stwierdził również w dwudziestej ósmej księdze, że jeśli ktoś odrzuca spadek, nie będąc winnym
oszustwa, lub jeśli jest wykorzystywany przy wyborze dwóch spadków, wybierając ten o mniejszej wartości, lub
jeśli obiecuje człowiekowi jedną lub drugą z dwóch rzeczy, a daje mu tę bardziej wartościową, ma prawo do ulgi i
należy mu ją przyznać.
41. Powstało pytanie odnośnie punktu, który mówi, że należy udzielić ulgi nieletnim, nawet jeśli nie uzyskają oni
zysku, jak w przypadku, gdy majątek nieletniego został sprzedany, a pojawia się ktoś, kto jest gotów zapłacić za
niego więcej; czy należy dokonać całkowitego zwrotu z powodu zysku, którego nie uzyskał? Pretorzy w takich
okolicznościach codziennie przyznają restytucję, aby można było składać nowe oferty. To samo czynią w
odniesieniu do dóbr, które powinny być zachowane dla nieletnich. Powinno się to jednak czynić z wielką
ostrożnością, w przeciwnym razie nikt nie uczestniczyłby w sprzedaży dóbr podopiecznych, nawet gdyby była ona
prowadzona w dobrej wierze; i jest zasadą, którą należy w pełni zaaprobować, że w odniesieniu do dóbr
narażonych na wypadki, nie powinno się przyznawać nieletniemu żadnej ulgi w stosunku do nabywcy, chyba że
zostanie stwierdzone, że doszło do korupcji lub oczywistej stronniczości opiekuna lub kuratora.

266

42. Jeżeli nieletni otrzymał restytucję i ingeruje w sprawy majątku lub wchodzi do majątku, który odrzucił, może
ponownie uzyskać restytucję, aby umożliwić mu odrzucenie go; i to również zostało stwierdzone w reskryptach i
opiniach.
43. Papinianus jednak w Drugiej Księdze Opinii powiada, że gdy niewolnik jest podstawiony za małoletniego jako
konieczny spadkobierca, a małoletni odrzuca majątek, to wspomniany niewolnik staje się koniecznym
spadkobiercą, a jeśli małoletni uzyska restytucję, to mimo to pozostaje wolny; ale jeśli zanim małoletni najpierw
wejdzie w posiadanie majątku, a potem go odrzuci, to niewolnik, który został podstawiony za niego z przyznaniem
wolności, nie może zostać spadkobiercą ani być wolnym; i nie jest to do końca prawda. Jeśli bowiem majątek nie
jest wypłacalny, a spadkobierca go odrzuca, Boski Pius, jak również nasz Cesarz, stwierdzili w Reskrypcie, że w
przypadku małoletniego, który jest obcy, będzie podstawa do zastąpienia koniecznego spadkobiercy; a tam, gdzie
mówi, że pozostanie on wolny, oznacza to najwyraźniej, że nie pozostanie on również spadkobiercą, ponieważ
małoletni uzyskuje restytucję po odrzuceniu spadku; tak więc, ponieważ małoletni nie staje się spadkobiercą, ale
ma prawo do słusznego działania, bez wątpienia nadal będzie spadkobiercą, który kiedyś pojawił się jako taki.
44. Ponadto, jeżeli spadkobierca nie złożył apelacji w wyznaczonym terminie, zostanie mu udzielona ulga w celu
umożliwienia mu złożenia apelacji, o ile będzie tego chciał.
45. Ponadto, ulga jest mu przyznawana w przypadku wydania przeciwko niemu wyroku zaocznego. Ustalono
jednak, że mężczyźni w każdym wieku mają prawo do nowego procesu w przypadku wyroku zaocznego, jeśli
mogą udowodnić, że byli nieobecni z jakiegoś ważnego powodu.
46. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Nawet w przypadku, gdy nieletni przegrał swoją sprawę z powodu podstępu, może złożyć wniosek o całkowite
przywrócenie do stanu poprzedniego.
47. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Jeśli w wyniku wyroku, zastawy nieletniego są zajęte w egzekucji i sprzedane, a on następnie uzyskuje zwrot w
sprzeciwie wobec dekretu Gubernatora lub Prokuratora Cesarskiego, należy rozważyć, czy mienie, które zostało
sprzedane nie powinno być odzyskane; jest bowiem pewne, że pieniądze zapłacone na poczet wyroku muszą być
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zwrócone nieletniemu, ale bardziej w interesie tego ostatniego jest odzyskanie mienia; i myślę, że w niektórych
przypadkach powinno to być dozwolone, to znaczy, jeśli nieletni w przeciwnym razie poniósłby wielką stratę.
48. Ulga jest również przyznawana kobiecie w kwestii posagu, jeśli, będąc narzuconą, dała więcej, niż
uzasadniałby to jej majątek, lub dała całe swoje dziedzictwo.
49. Należy teraz rozważyć, czy ulga powinna być przyznawana nieletnim tylko wtedy, gdy są zobowiązani w
umowach, czy również wtedy, gdy są winni przestępstw; na przykład, gdy nieletni popełnił oszustwo w
odniesieniu do własności zdeponowanej, pożyczonej lub będącej przedmiotem innego rodzaju umowy, czy byłby
uprawniony do ulgi, gdyby nic nie wpadło w jego ręce w wyniku tej transakcji? Uważa się, że nie powinno się
udzielać ulg nieletnim winnym naruszeń prawa, a zatem w tym przypadku nie powinno się udzielać ulg, ponieważ
gdy nieletni popełni kradzież lub spowoduje szkodę w mieniu, nie będzie miał prawa do ulgi. Jeżeli jednak po
wyrządzeniu szkody mógłby się przyznać i w ten sposób nie ponosić odpowiedzialności za podwójne szkody, ale
wolałby zaprzeczyć temu, co zrobił, należy mu przyznać przywrócenie stanu poprzedniego tylko po to, aby mógł
być traktowany tak, jakby się przyznał. Dlatego też, jeśli był w stanie naprawić szkodę spowodowaną przez jego
kradzież, zamiast być pozwanym o podwójne lub poczwórne odszkodowanie, ulga zostanie mu przyznana.
50. W przypadku, gdy zamężna kobieta, po separacji z mężem z własnej winy, chce uzyskać ulgę, lub jej mąż to
czyni, nie sądzę, że restytucja powinna być przyznana, ponieważ nie jest to zwykłe przestępstwo, a jeśli nieletni
popełnił cudzołóstwo, ulga nie może być mu przyznana.
51. Papinianus stwierdza, że jeśli nieletni w wieku od dwudziestu do dwudziestu pięciu lat pozwoli się sprowadzić
do niewolnictwa - to znaczy, jeśli ma udział w cenie zapłaconej za niego - nie ma prawa do restytucji; i jest to
rozsądne, ponieważ sprawa nie pozwala na restytucję, ponieważ strona zmieniła swój stan.
52. Jeżeli mówi się, że nieletni poniósł karę za niepłacenie podatków, będzie on uprawniony do całkowitego
zwrotu; ale należy rozumieć, że nie było oszustwa z jego strony, w przeciwnym razie zwrot nie będzie dozwolony.
53. Nie jest również możliwe, aby pretor przyznał restytucję w zamian za wolność swojego niewolnika.
54. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
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Chyba, że tam, gdzie uzyskał tę łaskę od Imperatora z jakiegoś ważnego powodu.
55. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Powództwo oparte na oszustwie lub powództwo słusznościowe dotyczy kwoty, którą nieletni był zainteresowany,
aby nie poddać niewolnika manumisji; zatem wszystko, co mógłby mieć, gdyby nie poddał niewolnika manumisji,
musi mu zostać teraz wydane. W odniesieniu do przedmiotów należących do pana, które niewolnik poddany
manumisji ukradł, istnieje prawo do powództwa przeciwko niemu o ich produkcję, kradzież lub odzyskanie tego,
co zostało skradzione, ponieważ przywłaszczył je sobie po manumencie; w przeciwnym razie, jeśli przestępstwo
zostało popełnione, gdy niewolnik był w niewoli, jego pan nie będzie miał prawa do powództwa przeciwko niemu
po uzyskaniu wolności. Jest to zawarte w Reskrypcie Boskiego Severusa.
56. Co by się stało, gdyby nieletni poniżej dwudziestu pięciu lat, a powyżej dwudziestu, sprzedał niewolnika na
mocy tego prawa, aby ten mógł zostać poddany manumisji? Mam na myśli osobę powyżej dwudziestego roku
życia, ponieważ Scaevola również wspomina o tym wieku w Czternastej księdze Pytań; a według mnie zasada
zawarta w Konstytucji Boskiego Marka skierowanej do Aufidiusza Victorinusa nie obejmuje tego przypadku, czyli
osoby niepełnoletniej powyżej dwudziestego roku życia. Z tego powodu należy rozważyć, czy można udzielić ulgi
małoletniemu, który ukończył dwadzieścia lat, i czy powinien on zostać wysłuchany, jeśli złoży wniosek zanim
niewolnik uzyska wolność, bo jeśli zrobi to później, to nie może. Można również zadać pytanie, czy jeśli stroną,
która dokonuje zakupu na mocy tego prawa jest nieletni, ma on prawo do restytucji? Jeśli wolność niewolnika nie
została jeszcze przyznana, będzie on uprawniony do zwrotu, ale jeśli złoży wniosek po nadejściu wyznaczonego
dnia, wtedy wola sprzedawcy, jeśli osiągnął pełnoletność, wyzwala niewolnika.
57. Przeprowadzono dochodzenie w związku z następującym opisem faktów. Pewni niepełnoletni młodzieńcy
przyjęli na kuratora niejakiego Salwianusa, a ten, zarządzając przez pewien czas swoim zaufaniem, uzyskał urząd
miejski dzięki przychylności cesarza i załatwił u pretora zwolnienie go z kurateli nad wspomnianymi nieletnimi na
czas ich nieobecności. Małoletni stawili się wtedy przed pretorem i zażądali całkowitego zwrotu pieniędzy,
ponieważ kurator został zwolniony niezgodnie z konstytucją, gdyż nie ma zwyczaju, by stronnicy zrzekali się
kurateli, chyba że są nieobecni za morzem w sprawach publicznych lub gdy są zatrudnieni w osobistej służbie
cesarza, jak to miało miejsce w przypadku Menandra Arriusa, radcy. Salwianus jednak uzyskał swoje zwolnienie,
a nieletni, którzy zostali niejako narzuceni, zwrócili się do pretora z prośbą o całkowitą rekompensatę. Ariusz
Sewerus, mając wątpliwości, skierował sprawę do cesarza Sewera, który w odpowiedzi na tę konsultację
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oświadczył w reskrypcie do swego następcy Benidiusza Cichosza, że nie ma powodu do interwencji pretora,
ponieważ nie stwierdzono, że umowa została zawarta z nieletnim poniżej 25 roku życia; obowiązkiem księcia było
jednak interweniować i sprawić, by ten, który został niesłusznie zwolniony przez pretora, ponownie zajął się
zarządzaniem powierzonym mu majątkiem.
58. Należy również zauważyć, że ulga nie może być przyznawana nieletnim bez wyjątku, ale tylko wtedy, gdy
zostanie wykazana właściwa przyczyna, a oni udowodnią, że zostali wykorzystani.
59. Restytucja nie będzie przyznana, jeśli osoba, która prowadziła swój interes właściwie, wystąpi o restytucję z
powodu jakiejś straty, która wynikła nie z jej własnego zaniedbania, ale z nieuniknionego wypadku; ale to nie
samo wystąpienie straty daje prawo do restytucji, ale brak refleksji, który zachęca do oszustwa; i to Pomponiusz
stwierdził w dwudziestej ósmej księdze. Dlatego Marcellus w przypisie do Julianusa powiada, że gdy nieletni
kupił niewolnika, którego potrzebował, a ten wkrótce potem zmarł, nie miał prawa do zwrotu; nie został bowiem
wykorzystany, gdy nabył własność, której posiadanie było dla niego absolutnie konieczne, nawet jeśli była ona
śmiertelna.
60. Gdy ktoś staje się spadkobiercą bogatego człowieka, a majątek ten zostaje nagle zniszczony; na przykład, gdy
ziemie zostały zniszczone przez trzęsienie ziemi, domy zostały strawione przez ogień, niewolnicy uciekli lub
zmarli; Julianus w Czterdziestej Szóstej Księdze wypowiada się w taki sposób, że sugeruje, iż nieletni ma prawo
do całkowitego zwrotu, ale Marcellus w notatce o Julianusie mówi, że całkowity zwrot nie będzie dozwolony,
ponieważ strona nie została oszukana z powodu niedołęstwa młodości, kiedy weszła w posiadanie cennego
majątku, i że to, co przytrafiło się jemu przez przypadek, może również przytrafić się najbardziej ostrożnej głowie
domu; ale w następującym przypadku, restytucja może być przyznana małoletniemu, to znaczy, gdy wszedł w
posiadanie majątku, do którego należało wiele dóbr, które mogły ulec zniszczeniu; na przykład, ziemia zajęta
"przez budynki, ale mocno obciążona długami, a on nie przewidział, że niewolnicy mogą umrzeć. albo że budynki
mogą ulec zniszczeniu, albo nie sprzedał wystarczająco szybko majątku narażonego na tak wiele wypadków.
61. Zadano też pytanie, czy w przypadku, gdy jeden z nieletnich wnosi o restytucję przeciwko drugiemu
nieletniemu, czy ma on zostać wysłuchany? Pomponiusz mówi po prostu, że nie należy mu się zwrot pieniędzy,
ale ja uważam, że pretor powinien zbadać, który z nich został oszukany i jeśli obaj zostali oszukani, na przykład,
jeśli jeden nieletni pożyczył drugiemu pieniądze, a ten je stracił, to (według Pomponiusza) ten, który pożyczył
pieniądze i je roztrwonił lub stracił, jest w lepszej sytuacji.
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62. Oczywiste jest, że jeśli nieletni zawarł umowę z pełnoletnim synem rodziny, to - jak stwierdza Julianus w
Czwartej Księdze Digestów i Marcellus w Drugiej Księdze Digestów - będzie miał prawo do pełnej restytucji; tak
więc zasada dotycząca wieku jest bardziej brana pod uwagę niż dekret Senatu.
63. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
W przypadku, gdy kobieta interweniuje w imieniu osoby trzeciej w procesie nieletniego, nie może on zostać
pozwany przeciwko kobiecie, ale on, tak jak inne osoby, będzie objęty wyjątkiem, ponieważ zgodnie z prawem
powszechnym będzie on uprawniony do restytucji przez powództwo przeciwko pierwotnemu dłużnikowi; tak jest
w przypadku, gdy pierwotny dłużnik jest wypłacalny, w przeciwnym razie kobieta nie może powołać się na pomoc
Dekretu Senatu.
64. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Przy badaniu przyczyny należy zwrócić uwagę na to, czy ulga ma być przyznana tylko nieletniemu, czy także tym,
którzy się w jego imieniu zobowiązali, jak na przykład poręczyciele. Jeżeli więc wiem, że strona jest nieletnia i nie
mam do niej zaufania, a ty za nią poręczasz, to nie tylko poręczyciel powinien otrzymać ulgę, na moją szkodę;
dlatego też powództwo mandatowe powinno być raczej oddalone wobec poręczyciela. Jednym słowem, pretor
powinien dokładnie rozważyć, komu bardziej należy się ulga, wierzycielowi czy poręczycielowi; albowiem
nieletni, który znalazł się w gorszej sytuacji, nie będzie odpowiadał ani przed jednym, ani przed drugim. Łatwiej
będzie stwierdzić, że ulga nie powinna być przyznana w przypadku tego, kto kierował wierzycielem, ponieważ był
on, że tak powiem, doradcą i namawiającym, który był odpowiedzialny za umowę z nieletnim. Stąd może powstać
pytanie, czy małoletni powinien ubiegać się o całkowity zwrot przeciwko wierzycielowi, czy przeciwko
poręczycielowi? Myślę, że bezpieczniejszym sposobem byłoby ubieganie się o to przeciwko obu; ponieważ
wykazano właściwą przyczynę, a strony są obecne - lub nieobecne, jeśli są w zwłoce z powodu skruchy - kwestia,
czy całkowity zwrot powinien zostać przyznany, powinna być starannie rozważona.
65. Czasami restytucja przyznawana nieletniemu ma charakter rzeczowy, to znaczy, że jest skierowana przeciwko
posiadaczowi jego własności, chociaż nie została z nim zawarta żadna umowa; na przykład, gdy nabyłeś własność
od nieletniego i sprzedałeś ją innej osobie, może on czasami wnieść o restytucję przeciwko posiadaczowi, aby
zapobiec utracie swojej własności lub byciu jej pozbawionym; w tym przypadku sprawa jest albo rozpatrywana
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przez pretora, albo przeniesienie własności jest unieważniane i przyznawane jest powództwo rzeczowe.
Pomponiusz podaje również w księdze dwudziestej ósmej, że Labeo uważał, iż jeśli osoba niepełnoletnia, która nie
ukończyła dwudziestu pięciu lat, sprzedała działkę ziemi i oddała ją w posiadanie, a nabywca ją zbył; Jeśli drugi
nabywca został poinformowany o tym, co zostało uczynione, można mu przywrócić własność, ale jeśli nie
wiedział o tym, a pierwszy nabywca jest wypłacalny, nie będzie to miało miejsca; ale jeśli nie jest wypłacalny,
bardziej sprawiedliwe będzie przyznanie ulgi nieletniemu, nawet przeciwko nabywcy, który nie był
poinformowany, chociaż kupił nieruchomość w dobrej wierze.
66. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Oczywiste jest, że dopóki ten, kto nabył nieruchomość od nieletniego, lub spadkobierca tegoż nabywcy, jest
wypłacalny, nie powinno się wydawać dekretu przeciwko stronie, która nabyła nieruchomość w dobrej wierze; tak
też uważa Pomponiusz.
67. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Ale w przypadku przyznania zwrotu, drugi nabywca może odwołać się do swojego sprzedawcy. Ta sama zasada
ma zastosowanie, gdy zakup przeszedł przez ręce kilku osób.
68. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Kiedy sprawa jest rozpatrywana, należy również wziąć pod uwagę, czy nie ma być może jakiegoś innego
dostępnego powództwa, oprócz tego o całkowity zwrot; ponieważ jeśli strona jest właściwie chroniona przez
zwykły środek zaradczy i zwykłe prawo, nadzwyczajne ulgi nie powinny być jej przyznane; jak na przykład, gdy
kontrakt został zawarty z podopiecznym bez upoważnienia jego opiekuna, a on nie staje się bardziej zamożny w
konsekwencji.
69. Ponadto Labeo twierdzi, że jeśli nieletni został oszukańczo nakłoniony do zawarcia spółki, a nawet jeśli
uczynił to z zamiarem dokonania darowizny, to spółka nie istnieje, nawet wśród nieletnich, a zatem pretor nie ma
powodu, aby interweniować. Ofilius jest tego samego zdania, ponieważ nieletni jest wystarczająco chroniony z
mocy prawa.
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70. Pomponiusz mówi też w Dwudziestej Ósmej Księdze, że gdy dziedzic został wezwany do wydania pewnych
przedmiotów córce swego brata, pod warunkiem, że jeśli umrze ona bezpotomnie, ona zwróci je dziedzicowi, a
dziedzic umarł, ona zapewniła, że zostaną one zwrócone jego spadkobiercy; wtedy Arysteusz uważał, że należy jej
się całkowity zwrot. Pomponiusz dodaje jednak, że udzielona gwarancja może być podstawą osobistego
powództwa o odszkodowanie o niepewnej wysokości nawet w przypadku osoby pełnoletniej, ponieważ strona jest
chroniona nie tylko przez prawo powszechne, ale także przez powództwo osobiste.
71. Ogólnie przyjęte jest, że jeśli umowa jest nieważna, pretor nie powinien się wtrącać, jeśli jest to pewne.
72. Pomponiusz stwierdza również w odniesieniu do ceny w przypadku kupna i sprzedaży, że strony umowy mogą
się wzajemnie wykorzystywać zgodnie z prawem naturalnym.
73. Należy teraz zastanowić się, kto jest osobą, która może przyznać całkowity zwrot. Prefekt miasta wraz z
innymi sędziami, o ile pozwala im na to ich właściwość, może przyznać całkowity zwrot w innych przypadkach,
jak również w tych, które są sprzeczne z ich własnymi decyzjami.
74. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Prefekci pretorianów mogą również przyznać całkowity zwrot kosztów w stosunku do swoich decyzji, chociaż nikt
nie może się od nich odwołać. Powodem tego rozróżnienia jest to, że odwołanie jest równoznaczne ze skargą, że
decyzja jest niesprawiedliwa; natomiast całkowity restytucja obejmuje wniosek o uwolnienie od błędu strony lub
zarzut oszustwa jej przeciwnika.
75. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Sędzia niższego szczebla nie może przyznać przywrócenia stanu poprzedniego wbrew dekretowi swojego
przełożonego.
76. Jeśli jednak cesarz podjął decyzję, bardzo rzadko zezwala na restytucję lub pozwala na wprowadzenie do sali
audiencyjnej strony, która twierdzi, że została narzucona z powodu niedołęstwa młodości; lub mówi, że nie
wspomniano o sprawach, które były dla niej korzystne; lub skarży się, że została zdradzona przez swojego
obrońcę. Dlatego Boski Sewerus i cesarz Antoninus nie chcieli wysłuchać Glabrio Aciliusa, który domagał się
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zwrotu pieniędzy od swojego brata bez podania właściwej przyczyny, po tym jak sprawa została wysłuchana do
końca w ich sali audiencyjnej.
77. Boscy Sewerus i Antoninus, kiedy Percenniusz Sewerus złożył petycję o całkowitą restytucję, a dwie decyzje
zostały już wydane, zezwolili na ich przesłuchanie w swojej komnacie audiencyjnej.
78. Ten sam cesarz stwierdził w Reskrypcie do Licyniusza Fronto, że jest rzeczą niezwykłą, aby ktokolwiek, z
wyjątkiem samego cesarza, przyznawał restytucję po wydaniu decyzji w sprawie odwołania przez sędziego
wyznaczonego przez cesarza do przewodniczenia w jego zastępstwie.
79. Jeśli jednak sprawę rozpatruje sędzia wyznaczony przez cesarza, to restytucji nie może dokonać nikt poza
cesarzem, który wyznaczył sędziego.
80. Całkowita restytucja jest przyznawana nie tylko nieletnim, ale także ich następcom, nawet jeśli sami są
pełnoletni.
81. Tenże, O Edykcie, Księga XIII.
Niekiedy jednak przyznajemy spadkobiercy czas dłuższy niż rok na rozpoczęcie postępowania, jak mówi Edykt,
jeśli jego wiek na to pozwala; ponieważ po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia będzie miał prawo do
czasu przyznanego przez prawo; w tym przypadku uważa się, że został oszukany, ponieważ mógł uzyskać
restytucję w czasie dozwolonym w stosunku do zmarłego, ale nie złożył wniosku. Jest oczywiste, że jeśli zmarły
miał tylko niewielką część dostępnego czasu pozostałego do uzyskania pełnego zwrotu, jego spadkobierca, jeśli
jest małoletni, otrzyma czas na uzyskanie go po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia, nie cały
przewidziany termin, ale tylko tyle, ile małoletni, który był jego spadkobiercą, był uprawniony.
82. Tenże, O Edykcie, Księga XI.
Papinianus w Drugiej Księdze Opinii stwierdza, że czas wyznaczony na całkowitą restytucję nie powinien być
przedłużany na korzyść powracającego z wygnania z powodu jego nieobecności, ponieważ mógł on zwrócić się do
pretora przez pełnomocnika, a tego nie uczynił, lub mógł zwrócić się do gubernatora w miejscu, w którym
przebywał. Ale gdy ten sam autor mówi, że nie ma on prawa do ulgi z powodu nałożonej na niego kary, to jego
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opinia nie jest słuszna, bo co jest wspólnego między przestępstwem a usprawiedliwieniem wynikającym z
niedołęstwa młodości?
83. Jednakże, jeśli ktokolwiek powyżej dwudziestego piątego roku życia, połączywszy sprawę w czasie ustalonym
przez prawo dla restytucji, a następnie porzuci ją, połączenie spraw nie będzie dla niego korzystne w uzyskaniu
pełnej restytucji, co było bardzo często przedstawiane w reskryptach.
84. Tenże, O Edykcie, Księga X.
Uważa się, że porzucił sprawę nie wtedy, gdy ją tylko odkłada, ale gdy się jej całkowicie wyrzeka.
85. Tenże, O Edykcie, Księga XI.
W przypadku, gdy żąda się całkowitego zwrotu w związku z wejściem do majątku dokonanym przez nieletniego,
wszelkie wydatki, które zostały wypłacone z tytułu zapisów lub wartości niewolników, którzy uzyskali wolność
dzięki jego wejściu, nie będą musiały być zwrócone przez nieletniego. Tak samo, gdy nieletni uzyska zwrot
majątku w celu wejścia do spadku, musi zostać zatwierdzona każda transakcja, która została dokonana przez jego
kuratora w celu rozdysponowania majątku na mocy zarządzenia pretora zezwalającego na jego sprzedaż zgodnie z
formą ustaloną przez prawo, co Severus i Antoninus stwierdzili w reskrypcie do Calpurniusa Flaccusa.
86. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Gdy syn rodziny prowadzi działalność gospodarczą na podstawie pełnomocnictwa ojca, nie może domagać się
przywrócenia do stanu poprzedniego; gdyby bowiem pełnomocnictwa udzielił mu ktoś inny, nie miałby prawa do
ulgi, ponieważ w tych okolicznościach główny zainteresowany byłby pełnoletni i byłby narażony na stratę. Jeśli
jednak w końcu nieletni poniósł szkodę, ponieważ nie był w stanie odzyskać kwoty, którą wydał od strony, której
interesy prowadził, z tego powodu, że nie była ona wypłacalna, pretor bez wątpienia przyjdzie mu z pomocą. Jeśli
jednak mocodawca był nieletni, a agent pełnoletni, mocodawca nie zostanie łatwo wysłuchany, chyba że
transakcja została przeprowadzona na jego zlecenie i nie może być zwolniony z odpowiedzialności przez swojego
agenta. Dlatego też, jeśli osoba niepełnoletnia została wykorzystana w charakterze agenta, winę należy przypisać
dającemu zlecenie, który powierzył swoje interesy osobie o takim charakterze, i taka jest również opinia
Marcellusa.
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87. Paulus, Sentencje, Księga I.
Jeżeli jednak małoletni dobrowolnie miesza się do interesów osoby pełnoletniej, ma on prawo do restytucji, aby
zapobiec poniesieniu szkody przez stronę pełnoletnią; jeżeli zaś odmówi uczynienia tego, a następnie zostanie
pozwany z powodu dokonanych transakcji, nie będzie miał prawa do restytucji wbrew powództwu; Może on
jednak zostać zmuszony do zrzeczenia się prawa do pełnego przywrócenia stanu poprzedniego, aby uczynić
mocodawcę pełnomocnikiem we własnym imieniu, tak aby w ten sposób mógł naprawić szkodę, którą poniósł
przez nieletniego.
88. Transakcje z nieletnimi nie powinny być jednak zawsze unieważniane, lecz powinny opierać się na tym, co
dobre i sprawiedliwe, aby osoby w tym wieku nie były narażone na wielkie niedogodności, gdyż w przeciwnym
razie nikt nie zawierałby z nimi umów, a w pewnym stopniu byłyby one wyłączone ze spraw handlowych. Dlatego
pretor nie powinien interweniować, chyba że istnieją oczywiste dowody oszustwa lub strony postąpiły rażąco
niedbale.
89. Scaevola, nasz mistrz, miał w zwyczaju mawiać, że jeśli ktoś, powodowany frywolnością młodości, porzucił
lub odrzucił majątek lub posiadanie nieruchomości, a wszystko pozostało nienaruszone, to powinien zostać
wysłuchany; ale jeśli po sprzedaży majątku i uregulowaniu spraw, pojawiłby się i zażądał pieniędzy, które zostały
uzyskane przez zastępcę, to jego wniosek powinien zostać odrzucony; a w przypadku tego rodzaju, sąd powinien
być o wiele bardziej ostrożny w przyznawaniu restytucji spadkobiercy nieletniego.
90. Gdy niewolnik lub syn rodziny oszukał nieletniego, ojciec lub właściciel powinien być zobowiązany do zwrotu
wszystkiego, co wpadło w jego ręce, a to, czego nie udało mu się zdobyć, powinno być wypłacone z peculium.
Jeśli nie można uzyskać zadośćuczynienia z żadnego z tych źródeł, a niewolnik był winny oszustwa, powinien być
albo ubiczowany, albo wydany w drodze zadośćuczynienia. Jeśli jednak oszustwa dopuścił się syn rodziny, to na
tej podstawie powinien być wydany przeciwko niemu wyrok.
91. Restytucja powinna być przyznana tak, aby każdy mógł odzyskać wszystkie swoje prawa. Dlatego, gdy
restytucja jest przyznawana stronie, która została oszukana przy sprzedaży ziemi, pretor musi nakazać kupującemu
przywrócenie ziemi z plonami i otrzymanie zapłaconej za nią ceny, chyba że płacąc ją, nie wiedział, że
sprzedający ją roztrwoni, tak jak w przypadku, gdy pieniądze są pożyczane osobie, która ma je wydać. Restytucja
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nie jest jednak tak swobodnie przyznawana w przypadku sprzedaży, z tego powodu, że kupujący płaci
sprzedającemu dług, który ten jest zobowiązany spłacić, tak jak nikt nie jest zobowiązany do pożyczania
pieniędzy; bo chociaż umowa w swoim założeniu może mieć taki charakter, że powinna być unieważniona,
niemniej jednak, jeśli pieniądz kupna jest wymagany do zapłaty, kupujący nie powinien być w żaden sposób
narażony na stratę.
92. Z tego edyktu nie wynikają żadne szczególne działania ani zobowiązania, gdyż wszystko zależy od egzaminu
przeprowadzonego przez pretora.
93. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Nie ma wątpliwości co do tego, że w przypadku, gdy małoletni płaci coś, czego nie jest winien, w sprawie, w
której żądanie zwrotu nie jest dozwolone przez prawo cywilne, jest on uprawniony do powództwa pretorskiego w
celu odzyskania tego; ponieważ takie żądanie jest zwykle przyznawane z właściwych powodów, nawet osobom,
które ukończyły dwadzieścia pięć lat.
94. Jeżeli młody człowiek tego rodzaju, który jest uprawniony do restytucji, ubiega się o nią, powinna ona być
przyznana na jego wniosek lub na wniosek jego pełnomocnika, który został wyraźnie poinstruowany, aby o nią
prosić; ale jeżeli strona powołuje się jedynie na ogólne upoważnienie do prowadzenia interesów swojego
mocodawcy, nie powinna być wysłuchana.
95. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
W przypadku wątpliwości dotyczących specjalnego pełnomocnictwa, gdy wnioskuje się o przywrócenie stanu
poprzedniego, sprawę można rozwiązać poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że zleceniodawca ratyfikuje
transakcję.
96. W przypadku nieobecności osoby, na którą został nałożony nakaz, jej obrońca powinien złożyć
zabezpieczenie, że wyrok zostanie wykonany.
97. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
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Restytucja powinna być przyznana w każdych okolicznościach ojcu na rzecz syna, nawet jeśli ten ostatni nie
wyrazi na to zgody; z tego powodu, że ryzyko wiąże się z ojcem, który jest odpowiedzialny za powództwo De
Peculio. Z tego wynika, że inni krewni lub powinowaci znajdują się w innej sytuacji prawnej i nie powinni być
wysłuchani, chyba że złożą wniosek za zgodą małoletniego; lub gdy życie małoletniego jest takie, że istnieje
powód, aby zabronić mu dysponowania jego majątkiem.
98. Gdy nieletni pożyczy pieniądze i je roztrwoni, Prokonsul powinien odmówić wierzycielowi wszczęcia
przeciwko niemu postępowania. Jeśli jednak nieletni pożyczy pieniądze osobie potrzebującej, nie powinno się
podejmować żadnych innych kroków, z wyjątkiem tego, że nieletni powinien być zobowiązany do przeniesienia na
swojego wierzyciela tych praw, które ma przeciwko temu, komu pożyczył pieniądze. Jeżeli za te pieniądze nabył
on ziemię za cenę wyższą, niż powinien był zażądać, sprawa powinna być załatwiona przez nakazanie sprzedawcy,
aby odebrał ziemię i zwrócił cenę, tak aby wierzyciel mógł odzyskać swoje pieniądze od nieletniego bez żadnej
straty dla innych. Z tego dowiadujemy się, jak należy postąpić, gdy małoletni kupuje za własne pieniądze coś
więcej niż jest to warte; ale w tym, jak i w poprzednim przypadku, sprzedawca, który zwraca pieniądze z zakupu,
musi również zwrócić odsetki, które uzyskał lub które powinien był uzyskać z użycia tych pieniędzy, i otrzyma
zyski z ziemi, na której małoletni się wzbogacił. Również, z drugiej strony, w przypadku, gdy nieletni sprzedaje
nieruchomość za kwotę niższą niż jest warta, należy nakazać nabywcy, aby zwrócił mu ziemię wraz z zyskami, a
nieletni musi zwrócić taką część ceny, jaka przyniosła mu korzyść.
99. Jeżeli małoletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, bez uzasadnionego powodu zwalnia swojego
dłużnika, ma prawo do powództwa o przywrócenie stanu poprzedniego nie tylko przeciwko dłużnikowi, ale także
przeciwko jego poręczycielom, jak również do powództwa o wszelkie zastawy, które zostały mu dostarczone; a
jeżeli miał dwóch głównych dłużników i zwolnił jednego z nich, będzie miał prawo do powództwa o przywrócenie
stanu poprzedniego przeciwko obu.
100. Rozumiemy z tego, że jeśli osoba niepełnoletnia dokona odnowienia umowy na swoją niekorzyść, na
przykład, jeśli w celu nowacji przeniesie zobowiązanie z dłużnika wypłacalnego na niewypłacalnego, musi
otrzymać restytucję w stosunku do poprzedniego dłużnika.
101. Restytucja musi być również przyznana tym, którzy nie mogą być ścigani z powodu oszustwa, chyba że są to
osoby, które są wyłączone przez jakieś szczególne prawo.

278

102. Celsus, Digest, Księga II.
Jeżeli małoletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, uzyskał przywrócenie do stanu poprzedniego od strony,
którą pozwał z tytułu opieki, opiekun nie może z tego powodu odzyskać prawa do powództwa wzajemnego z
tytułu opieki.
103. Modestinus, Opinie, Księga II.
Nawet jeśli można ustalić, że małoletni był zmuszany przez swojego ojca, który był również jego opiekunem, a
następnie został dla niego ustanowiony kurator, nie można mu przeszkodzić w złożeniu wniosku o całkowity zwrot
kosztów w imieniu małoletniego.
104. Gdy wychowanka, przeciwko której wydano wyrok w sprawie opartej na kurateli, chciała uzyskać
przywrócenie stanu poprzedniego w odniesieniu do jednej części orzeczenia, a ponieważ okazało się, że udało jej
się to w odniesieniu do innych kwestii w sprawie, powódka, która była pełnoletnia i początkowo zaakceptowała
orzeczenie, domagała się przyznania nowego procesu. Herennius Modestinus odpowiedział na to, że jeśli punkt, w
odniesieniu do którego wychowanka domagała się całkowitego zwrotu majątku, nie miał związku z innymi
sprawami, to nie został podany powód, dla którego powódka mogłaby domagać się uchylenia całego wyroku.
105. W przypadku, gdy małoletni uzyskuje całkowity zwrot majątku z powodu młodego wieku i w związku z tym
odrzuca majątek ojca, a żaden z wierzycieli tego ostatniego nie jest obecny, ani nie został wezwany przez
gubernatora w celu wszczęcia postępowania, powstaje pytanie, czy należy uznać, że zwrot majątku został
prawidłowo przyznany? Herennius Modestinus uznał, że skoro wierzyciele nie zostali wezwani, a wyrok
restytucyjny został wydany bez tego, to prawa wierzycieli nie zostały w najmniejszym stopniu naruszone.
106. Papinianus, Pytania, Księga III.
Gdy syn, który został wyemancypowany, nie pojawia się, aby domagać się posiadania majątku, lecz wnosi o
przywrócenie stanu poprzedniego, a po ukończeniu dwudziestu pięciu lat wnosi pozew o spadek na podstawie
testamentu ojca, uważa się, że zaniechał on prowadzenia sprawy, ponieważ jeśli nie upłynął czas na uzyskanie
posiadania majątku, to jednak, decydując się na przyjęcie testamentu zmarłego, należy uznać, że odrzucił on
możliwość skorzystania z interwencji pretora.
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107. Tenże, Opinie, Księga IX.
Gdy kobieta, po tym jak została spadkobierczynią, uzyskała całkowitą restytucję w celu umożliwienia jej
odrzucenia majątku, wyraziłem opinię, że niewolnicy należący do majątku, którzy zostali przez nią poddani
manumulacji w odpowiedniej formie, pod zarządem powierniczym, mieli prawo zachować swoją wolność, i że nie
będą zmuszeni do zapłacenia dwudziestu aurei, aby ją zachować, ponieważ wydawało się, że uzyskali ją w
najbardziej aprobowany sposób. Gdyby bowiem któryś z wierzycieli odzyskał od niej swoje pieniądze, zanim ona
uzyskała restytucję, roszczenia innych wobec tych, którzy otrzymali zapłatę, w celu podziału pieniędzy między
nich, nie byłyby uwzględnione.
108. Paulus, Pytania, Księga I.
Nieletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, zwróciwszy się do gubernatora, przekonał go, na podstawie
swojego wyglądu, że jest pełnoletni, co nie było prawdą; ale jego kuratorzy, ponieważ wiedzieli, że jest nieletni,
nadal prowadzili jego sprawy. W międzyczasie, po udowodnieniu jego wieku, a przed ukończeniem przez niego
dwudziestego piątego roku życia, wypłacono mu pewne sumy pieniędzy, które należały się nieletniemu, a które on
roztrwonił. Pytam, kto jest odpowiedzialny za tę stratę; bo jeśli kuratorzy byli w błędzie i sądząc, że osiągnął on
pełnoletniość, zrzekli się zarządzania jego majątkiem i złożyli swoje rachunki, czy musieliby wziąć na siebie
ryzyko za czas, który upłynął od udowodnienia jego wieku? Odpowiedziałem, że ci, którzy zapłacili swoje długi,
są zwolnieni z mocy prawa i nie mogą być pozwani po raz drugi. Oczywiste jest, że kuratorzy, którzy wiedząc, że
strona jest nieletnia, wytrwale wykonywali swoje obowiązki, nie powinni byli pozwolić mu na otrzymanie
należnych pieniędzy i z tego powodu powinien zostać wniesiony przeciwko nim pozew. Jeśli jednak oni sami
zaakceptowali decyzję gubernatora i przestali zarządzać swoim majątkiem, a nawet złożyli rachunek, są w takiej
samej sytuacji prawnej jak inni dłużnicy, a zatem nie powinni być pozywani.
109. Aburnius Valens, Trusts, Księga VI.
Gdy od małoletniego poniżej dwudziestu pięciu lat żąda się manumitacji jego niewolnika, który jest wart więcej
niż zapis zapis w testamencie dla tego małoletniego, a on przyjmuje zapis, nie można go zmusić do przyznania
wolności niewolnikowi, jeśli jest gotów zwrócić zapis. Julianus był zdania, że tak jak małoletni mają prawo
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odrzucić spadek, jeśli nie chcą manumitować niewolnika, tak i małoletni w tym przypadku, jeśli zwróci spadek,
jest zwolniony z konieczności manumisji.
110. Paulus, Sentencje, Księga I.
Gdy małoletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, pożycza pieniądze synowi rodziny, który jest również
małoletni, pozycja tego, który wydaje pieniądze, jest lepsza; chyba że ten, który je otrzymuje, okazał się z tego
powodu bardziej majętny w czasie, gdy sprawa była łączona.
111. Jeżeli małoletni uzgodnili między sobą, że przedłożą swoją sprawę określonemu sędziemu, i za zgodą
opiekuna zobowiązali się do przestrzegania jego decyzji, mogą zgodnie z prawem żądać całkowitego zwrotu tego
rodzaju zobowiązania.
112. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Jeżeli przy zakupie nieruchomości na licytacji inna strona złoży lepszą ofertę niż osoba nieletnia, jeżeli ta ostatnia
żąda całkowitego zwrotu, musi ona zostać wysłuchana, jeżeli zostanie udowodnione, że była zainteresowana
zakupem nieruchomości, na przykład dlatego, że należała ona do jednego z jej przodków; ale tylko pod
warunkiem, że zaoferuje sprzedawcy kwotę nadwyżki wylicytowanej przez drugą stronę.
113. Paulus, Sentencje, Księga V.
Małoletni poniżej dwudziestu pięciu lat, który nie zdołał przedstawić zarzutów, może to uczynić za pomocą
całkowitego przywrócenia stanu poprzedniego.
114. Tryphoninus, Dysputy, Księga III.
Pomoc przyznawana przez całkowity zwrot nie była przewidziana dla nakładania kar; a zatem, gdy nieletni raz
zaniedbał wniesienia powództwa o naprawienie szkody, nie może odzyskać prawa do tego.
115. Jeśli upłynęło sześćdziesiąt dni, podczas których mężczyzna może oskarżyć swoją żonę o cudzołóstwo
prawem męża, całkowita restytucja zostanie mu odmówiona, a jeśli teraz chce odzyskać prawo, z którego nie
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skorzystał, czym to się różni od wniosku o zwolnienie z popełnienia przestępstwa, czyli od złożenia pozwu w celu
dokuczenia. Ponieważ zgodnie z utrwaloną zasadą prawa pretor nie powinien przychodzić z pomocą stronom,
które popełniły przestępstwo lub wszczęły dokuczliwe postępowanie, całkowity zwrot kosztów nie będzie miał
zastosowania w takich okolicznościach. W przypadku przestępstw, nieletni poniżej dwudziestu pięciu lat nie jest
uprawniony do pełnego zwrotu kosztów, w każdym razie w przypadku poważniejszych przestępstw, chyba że
współczucie dla jego młodości może czasami skłonić sędziego do nałożenia łagodniejszej kary. Ale w odniesieniu
do Lex Julia, która odnosi się do karania cudzołóstwa, gdy nieletni przyznaje się do winy cudzołóstwa, nie może
uniknąć kary za to przestępstwo; ani, jak już stwierdziłem, nie może tego zrobić, gdy popełnia którekolwiek z tych
przestępstw, które prawo karze tak jak cudzołóstwo; na przykład, gdy świadomie poślubia kobietę, która została
skazana za cudzołóstwo; lub nie oddala własnej żony, która została przyłapana na cudzołóstwie; lub gdy czerpie
korzyści z cudzołóstwa swojej żony; lub przyjmuje nagrodę za ukrywanie bezprawnego stosunku; lub pozwala,
aby jego dom był używany do popełnienia cudzołóstwa lub cudzołóstwa; bo usprawiedliwienie młodości nie może
być powołany przeciwko przepisom prawnym, gdzie człowiek, choć powołuje się na prawo, sam narusza je.
116. Paulus, Dekrety, Księga I.
Aemilius Larianus nabył od Obiniusa działkę rutylijską, pod warunkiem zapłacenia jej w określonym dniu, i
wpłacił część sumy, przy czym ustalono, że jeśli w ciągu dwóch miesięcy od tej daty nie zapłaci połowy pozostałej
części ceny, sprzedaż będzie uznana za nieważną, a jeśli nie zapłaci reszty w ciągu kolejnych dwóch miesięcy,
sprzedaż również będzie uznana za nieważną. Larianus, zmarł przed upływem pierwszych dwóch miesięcy, a jego
spadkobierczynią została małoletnia Rutiliana, której opiekunowie zaniedbali dokonania zapłaty w wyznaczonym
terminie. Sprzedawca, po kilkukrotnym wezwaniu opiekunów, po upływie roku sprzedał majątek Klaudiuszowi
Telemachusowi; wtedy wychowanka wystąpiła o całkowity zwrot, a przegrawszy sprawę przed pretorem i
prefektem miasta, złożyła apelację. Ja uważałem, że decyzja była słuszna, ponieważ to jej ojciec, a nie ona sama,
zawarł umowę; cesarz jednak uznał, że skoro dzień, w którym warunek miał być spełniony, przypadł na czas, gdy
dziewczyna była wychowanką, to jest to dobry powód, by nie przestrzegać warunku sprzedaży. Stwierdziłem, że
należy jej się raczej zwrot pieniędzy z tego powodu, że sprzedawca, zawiadamiając jej opiekunów po czasie, w
którym uzgodniono, że sprzedaż powinna być unieważniona, i żądając pieniędzy, powinien być uznany za
rezygnującego z warunku, który był dla niej korzystny, i że nie wpłynął na mnie fakt, że czas ten upłynął później;
tak samo jak nie wpłynąłby na mnie fakt, że wierzyciel sprzedał zastaw po śmierci dłużnika, gdy minął dzień
zapłaty. Ponieważ jednak cesarzowi nie podobało się prawo warunkowego uchylenia się od zapłaty, zarządził on,
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że należy przyznać całkowity zwrot. Na jego decyzję wpłynął również fakt, że byli opiekunowie, którzy nie
wystąpili o zwrot, zostali uznani za podejrzanych.
117. Kiedy stwierdza się, że ulga nie jest zwykle przyznawana synowi rodziny po jego emancypacji, jeśli jest on
nadal nieletni, w odniesieniu do spraw, które zaniedbał będąc pod kontrolą ojcowską; uważa się, że tak jest tylko
w przypadku, gdy w przeciwnym razie nabyłby on majątek na korzyść swojego ojca.
118. Scaevola, Digest, Księga II.
Gdy nieletni stawili się w odpowiednim czasie przed gubernatorem, aby uzyskać ulgę, i wnieśli o całkowitą
restytucję oraz udowodnili swój wiek, a wyrok został wydany ze względu na ich nieletniość, ich przeciwnicy, aby
zapobiec dalszemu postępowaniu przed gubernatorem, odwołali się do cesarza, a gubernator odroczył inne sprawy,
które miały być rozstrzygnięte w pozwie, do czasu ustalenia wyniku odwołania; powstało pytanie, czy po
zakończeniu rozpatrywania apelacji i oddaleniu jej oraz stwierdzeniu pełnoletności stron, mogą one doprowadzić
sprawę do końca, skoro to nie z ich winy nie została ona zakończona? Odpowiedziałem, że biorąc pod uwagę
powyższe pytanie, sprawa może być rozpatrywana tak samo, jak gdyby strony były nadal niepełnoletnie.
119. Lucjusz Tycjusz nabył działkę ziemi sprzedaną przez kuratorów nieletniego, posiadał ją przez prawie sześć
lat i znacznie poprawił stan nieruchomości. Pytam, czy małoletni ma prawo do całkowitego zwrotu przeciwko
Titiusowi, nabywcy, jeśli jego kuratorzy są wypłacalni? Moim zdaniem, na podstawie wszystkiego, co zostało
powiedziane, małoletni nie miałby prawa do zwrotu, chyba że wolałby zwrócić nabywcy działającemu w dobrej
wierze wszystkie wydatki, które ten ostatni mógłby udowodnić, że poniósł, a zwłaszcza, że mógłby łatwo uzyskać
ulgę, ponieważ jego opiekunowie byli wypłacalni.
120. Ulpianus, Opinie, Księga V.
Małoletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, uzyskał wyrok nakazujący wypłacenie mu spadku, opartego
na zasadzie powiernictwa; wydał za niego dyspozycję, a dłużnik udzielił mu zabezpieczenia, tak jakby uczynił to,
gdyby pieniądze zostały pożyczone. W tych okolicznościach małoletni jest uprawniony do całkowitego zwrotu
pieniędzy, ponieważ uzyskał prawo do wniesienia powództwa o pieniądze z tytułu wyroku, a poprzez nową
umowę zamienił to prawo na prawo do wszczęcia postępowania innego rodzaju.
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121. Małoletni poniżej dwudziestu pięciu lat, bez właściwego rozeznania, zrzekł się ziemi należącej do jego ojca w
rozliczeniu długów, które, jak wynika z ksiąg rachunkowych, należały do kurateli innych małoletnich, których
sprawami zajmował się jego ojciec. Zarządzono całkowity zwrot, aby sprawiedliwie przywrócić sprawy do
poprzedniego stanu, a kwota odsetek, która okazała się być należna z tytułu opieki, została obliczona i potrącona z
kwotą otrzymanych zysków.
122. Julianus, Digest, Księga XLV.
Gdy sędzia nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego w przypadku, gdy nieletni został oszukany przy sprzedaży,
i poleca mu zwrócić nabywcy cenę za tę ziemię, a ten nie chce skorzystać z pełnego przywrócenia stanu
poprzedniego, ponieważ zmienił zdanie, nieletni ma prawo do wyjątku przeciwko stronie żądającej pieniędzy z
zakupu, tak jak w przypadku powagi rzeczy osądzonej, ponieważ każdy ma prawo odrzucić to, co zostało
wprowadzone dla jego własnej korzyści. Nabywca nie może się również skarżyć, jeśli został przywrócony do tego
samego stanu, w którym znalazł się przez swój własny czyn i którego nie mógłby zmienić, gdyby nieletni nie
zwrócił się o pomoc do pretora.
123. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, Księga II.
Gubernator prowincji może przyznać nieletniemu całkowitą restytucję, nawet wbrew swojej własnej decyzji lub
decyzji swojego poprzednika; ponieważ nieletni mogą, ze względu na swój wiek, uzyskać tę samą korzyść, jaką
apelacja przyznaje osobom, które osiągnęły pełnoletność.
124. Marcellus, O urzędzie gubernatora, Księga I.
Wiek strony, która twierdzi, że ma ponad dwadzieścia pięć lat, musi być udowodniony w drodze dochodzenia,
ponieważ w ten sposób można uniemożliwić jej całkowity zwrot, jak również inne sprawy.
125. Ulpianus, Opinie, Księga V.
Nie są nieważne wszystkie czyny małoletnich poniżej dwudziestego piątego roku życia, lecz tylko te, co do
których po zbadaniu stwierdzono, że zostały nadużyte, jak w przypadku, gdy zostały narzucone przez innych, lub
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zostały oszukane przez własną łatwowierność, lub utraciły coś, co wcześniej posiadały, lub nie uzyskały zysku,
który mogły uzyskać, lub poddały się odpowiedzialności, której nie powinny były przyjąć.
126. Callistratus, Monitory Edict, Księga I.
Labeo stwierdza, że nienarodzone dziecko ma prawo do powództwa o przywrócenie stanu poprzedniego, gdy
utraciło coś w wyniku uzurpacji.
127. Cesarz Tytus Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że jeśli nieletni twierdził, że jego przeciwnik został
zwolniony na skutek oszustwa jego opiekuna i chciałby rozpocząć nowe postępowanie przeciwko niemu, może
najpierw wnieść pozew przeciwko swojemu opiekunowi.
128. Paulus, Opinie, Księga II.
Jeżeli ktokolwiek dobrowolnie podejmie się obrony nieletniego w procesie, a ten przegra sprawę, może zostać
przeciwko niemu wniesiony pozew o wykonanie wyroku, a młodość strony, którą bronił, nie będzie dla niego
korzystna w uzyskaniu zwrotu kosztów, ponieważ nie może on wnieść sprzeciwu od wyroku. Z tego wynika, że
nieletni, na którego rachunek został wydany wyrok, nie może ubiegać się o pomoc w uzyskaniu zwrotu kosztów
od orzeczenia.
129. Scaevola, Opinie, Księga I.
Opiekun, naciskany przez wierzycieli, dokonał w dobrej wierze sprzedaży majątku swojego podopiecznego, a jego
matka zaprotestowała przeciwko sprzedaży nabywcom. Pytam, czy skoro majątek został sprzedany na żądanie
wierzycieli, a nie można było w sposób uzasadniony zarzucić korupcji opiekunowi, to czy podopieczny miał
prawo do całkowitego zwrotu? Odpowiedziałem, że należy przeprowadzić dochodzenie, aby to ustalić; i dlatego,
jeśli istnieje uzasadniony powód do zwrotu, nie powinno się go odmówić, ponieważ opiekun nie był winny
żadnego przestępstwa.
130. Opiekun małoletnich sprzedał pewne grunty, które posiadał wspólnie ze swoimi podopiecznymi i nad którymi
sprawował pieczę. Pytam, czy nieletni mają prawo do pełnego zwrotu przez dekret pretora, czy też sprzedaż
powinna być unieważniona tylko w takim zakresie, w jakim mieli udział we wspólnej własności?
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Odpowiedziałem, że powinna być unieważniona w tym zakresie, chyba że nabywca życzyłby sobie unieważnienia
całej umowy, ponieważ nie chciał nabyć jedynie udziału w ziemi. Pytam również, czy nabywca powinien
otrzymać od swoich podopiecznych, Sejusza i Semproniusza, pieniądze z zakupu wraz z odsetkami, czy też
powinien je otrzymać od spadkobiercy kuratora? Odpowiedziałem, że spadkobierca kuratora będzie
odpowiedzialny, ale powództwo zostanie przyznane przeciwko Sezjuszowi i Semproniuszowi za udziały, które
posiadali w ziemi; w każdym razie, jeśli otrzymane pieniądze dostaną do rąk w tej wysokości.
131. Paulus, Sentencje, Księga I.
Gdy małoletni uzyskuje całkowity zwrot kosztów w sprawie, za którą poręczył lub udzielił pełnomocnictwa, nie
zwalnia dłużnika głównego.
132. Małoletni sprzedał niewolnicę; jeśli nabywca poddał ją manumulacji, małoletni nie mógłby uzyskać pełnego
zwrotu z tego tytułu, ale miałby prawo do powództwa przeciwko nabywcy w zakresie swojego udziału.
133. Jeżeli stan kobiety, która nie ukończyła dwudziestu pięciu lat, pogarsza się z powodu umowy dotyczącej jej
posagu, a zawarła ona taką umowę, jakiej nie zawarłaby żadna kobieta, która osiągnęła pełnoletność, i z tego
powodu chciałaby ją unieważnić, powinna zostać wysłuchana.
134. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeżeli majątek należący do małoletniego lub wychowanka, którego sprzedaży prawo nie zabrania, zostaje zbyty,
sprzedaż jest ważna. Jeżeli jednak podopieczny lub małoletni poniósł znaczne straty, nawet w przypadku braku
zmowy, sprzedaż może zostać unieważniona przez całkowity zwrot.
135. Pomponiusz, Listy i różne fragmenty, Księga IX.
"Juliusz Diophantus, do swego przyjaciela Pomponiusza, Pozdrowienie. Małoletni, który nie ukończył dwudziestu
pięciu lat, z zamiarem odnowienia umowy, wystąpił w imieniu strony odpowiedzialnej w sprawie, która byłaby
przedawniona z powodu upływu czasu, podczas gdy pozostało jeszcze dziesięć dni tego czasu, a następnie uzyskał
całkowity zwrot pieniędzy. Czy prawo do restytucji powinno być przyznane wierzycielowi przeciwko byłemu
dłużnikowi na dziesięć dni, czy na dłuższy okres? Ja uważałem, że należy przyznać tyle czasu od dnia całkowitego
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zwrotu, ile pozostało, i chciałbym, abyś mi napisał, co o tym myślisz". Odpowiedziałem: "Bez wątpienia uważam,
że Pańska opinia odnośnie prawa do działania zależnego od czasu, w którym interweniował nieletni, jest bardziej
poprawna; a zatem, że zastaw, który dał były dłużnik, nadal pozostanie obciążony.

Tyt. 5. Dotyczące zmiany stanu
136. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV. Capitis Minutio to zmiana stanu.
137. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Edykt ten odnosi się do takich zmian stanu, które następują bez wpływu na prawa obywatelskie. Jeśli jednak
zmiana stanu następuje w wyniku utraty obywatelstwa lub wolności, Edykt nie ma zastosowania i osoby takie nie
mogą być w żadnym wypadku pozywane, ale jest oczywiste, że powództwo zostanie przyznane przeciwko tym, w
których ręce przeszedł ich majątek.
138. Praetor mówi: "Jeśli jakiemukolwiek mężczyźnie lub kobiecie zarzuca się, że utracił prawa obywatelskie po
wykonaniu jakiegoś czynu lub zawarciu jakiejś umowy, zezwalam na wytoczenie przeciwko niemu powództwa,
tak jakby taka zmiana stanu rzeczy nie miała miejsca."
139. Ci, których stan został zmieniony, pozostają naturalnie związani, z powodu, który istniał przed tą zmianą; ale
jeśli oni powstali później, to każdy, kto zgodzi się zapłacić tym stronom pieniądze lub zawrze z nimi umowę,
będzie miał tylko siebie do obwinienia, tak dalece, jak to odnosi się do warunków tego Edyktu. Niekiedy jednak
powództwo powinno być przyznane, gdy umowa została zawarta z nimi po zmianie ich stanu; i rzeczywiście, gdy
strona jest arogancka, nie ma trudności, bo wtedy będzie odpowiedzialna tak samo jak syn rodziny.
140. Nikt nie jest zwolniony z kary za przestępstwo, nawet jeśli jego stan cywilny jest zmieniony.
141. W przypadku, gdy strona przywłaszczyła sobie dłużnika, jej prawo do działania przeciwko niemu nie zostanie
przywrócone, gdy stanie się ona swoim własnym panem.
142. Prawo to jest bezterminowe i przysługuje zarówno spadkobiercom, jak i przeciwko nim.
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143. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Ustalono, że dzieci, gdy podążają za aroganckim ojcem, tracą prawa obywatelskie, ponieważ przechodzą pod
kontrolę innego i zmieniają swoją rodzinę.
144. Zmiana stanu ewidentnie ma miejsce, gdy syn lub inne osoby są wyemancypowane, ponieważ nikt nie może
być wyemancypowany bez uprzedniego zredukowania go do fikcyjnego stanu poddaństwa. Zupełnie inaczej jest w
przypadku manumisji niewolnika, ponieważ niewolnik nie posiada żadnych praw obywatelskich, a zatem nie może
zmienić swojego stanu:
145. Modestinus, Pandekty, Księga I.
Po raz pierwszy bowiem zaczyna on posiadać status cywilny w dniu, w którym zostaje poddany manumisji.
146. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Zmiana stanu następuje poprzez utratę obywatelstwa, jak w przypadku zakazu używania ognia i wody.
147. Ci, którzy dezerterują, tracą swoje prawa obywatelskie, a mówi się, że dezerterują ci, którzy porzucają osobę,
pod której dowództwem się znajdują, i zaliczają się do klasy wrogów; i dotyczy to osób, które Senat uznaje za
wrogów lub czyni ich takimi na mocy ustawy w takim stopniu, że tracą swoje obywatelstwo.
148. Należy teraz rozważyć, jakie rzeczy są tracone przez zmianę stanu cywilnego; a w pierwszej kolejności, w
odniesieniu do tej utraty stanu, która ma miejsce, gdy obywatelstwo jest zachowane, i przez którą stwierdza się, że
strona nie jest pozbawiona swoich praw publicznych; jest bowiem pewne, że ranga sędziego, senatora lub sędziego
jest zachowana.
149. Ulpianus, O Sabinusie, Księga LI.
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Inne urzędy publiczne nie są bowiem tracone przez osobę, której status został w ten sposób zmieniony; zmiana
statusu pozbawia bowiem człowieka pewnych praw prywatnych i domowych, ale nie pozbawia go praw
obywatelskich.
150. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Zmiana stanu nie pozbawia człowieka praw opiekuńczych, z wyjątkiem tych przypadków, gdy są one
przyznawane osobom, które podlegają władzy innych; dlatego też opiekunowie powołani na mocy testamentu,
ustawy lub dekretu senatu nadal nimi pozostają; ale opiekunowie prawni, opierający się na prawie XII Tablic, są
uchylani z tego samego powodu, co prawowite spadki, ponieważ są one przyznawane krewnym, którzy przestają
nimi być, gdy zmienia się ich rodzina. Zarówno dziedziczenie, jak i opieka, oparte na nowych prawach, są
zazwyczaj tak nadawane, że osoby, które je otrzymują, są określane przez ich naturalne pokrewieństwo; tak na
przykład, gdy dekrety Senatu przyznają dziedziczenie matkom i synom.
151. Obowiązki wynikające z urazów i działania wynikające z przestępstw, podążają za jednostką wszędzie.
152. Gdy strona zostaje pozbawiona wolności, zmienia w konsekwencji swój stan, a prawo do restytucji nie może
być przyznane przeciwko niewolnikowi, ponieważ niewolnik nie może być związany tak, aby być
odpowiedzialnym nawet w procesie pod jurysdykcją pretorianów; ale sprawiedliwe powództwo zostanie
przyznane przeciwko jego panu, jak twierdzi Julianus, i jeśli nie zostanie on obroniony na całą kwotę, musi zostać
wydany nakaz zajęcia majątku, który poprzednio posiadał.
153. Podobnie, w przypadku utraty obywatelstwa, nie ma sprawiedliwości w przyznaniu restytucji wobec strony,
która utraciła swoje mienie, a opuściwszy miasto, udaje się na wygnanie pozbawiona wszystkiego.
154. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Te zobowiązania, które są rozumiane jako wypełniane zgodnie z prawem naturalnym, nie mogą być oczywiście
utracone przez zmianę stanu, ponieważ żaden przepis cywilny nie może zniszczyć praw naturalnych; dlatego
prawo do wniesienia pozwu o posag, które opiera się na tym, co jest dobre i sprawiedliwe, pozostanie
nienaruszone po zmianie stanu.
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155. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Tak więc kobieta, nawet po uzyskaniu emancypacji, może wnieść pozew.
156. Modestinus, Rozbieżności, Księga VIII.
W przypadku pozostawienia zapisu, który ma być wypłacany co roku lub co miesiąc, lub w przypadku zapisu
mieszkania, wygasa on z chwilą śmierci zapisobiercy, ale w przypadku zmiany stanu trwa on nieprzerwanie, z tego
powodu, że zapis tego rodzaju zależy raczej od faktu niż od prawa.
157. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
Są trzy rodzaje zmian stanu, największe, pośrednie i najmniejsze; tak jak są trzy stany, które możemy mieć,
mianowicie stan wolności, obywatelstwa i rodziny. Dlatego też, gdy tracimy wszystkie z nich, to jest wolność,
obywatelstwo i rodzinę, następuje największa zmiana stanu; lecz gdy tracimy obywatelstwo i zachowujemy
wolność, następuje pośrednia utrata stanu; a gdy wolność i obywatelstwo są zachowane, a tylko pozycja rodziny
jest zmieniona, to jest ustanowione, że najmniejsza zmiana stanu ma miejsce.

Tyt. 6. Jakie są podstawy, na których osoby powyżej dwudziestego piątego roku życia mają
prawo do całkowitej restytucji
158. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Nikt nie odmówi przyznania, że podstawa tego Edyktu jest całkowicie sprawiedliwa; ponieważ tam, gdzie prawa
człowieka zostały naruszone w czasie, gdy był on w służbie Państwa, lub gdy spotkało go jakieś nieszczęście,
Edykt przewiduje środek zaradczy; a ulga jest również przyznawana przeciwko takim osobom, tak że cokolwiek
się wydarzyło, nie przyniesie im ani korzyści, ani szkody.
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159. Oto warunki tego edyktu: "Jeżeli jakakolwiek część majątku strony została zraniona w czasie, gdy była ona
pod przymusem lub, bez istnienia oszustwa, nieobecna w służbie państwa, lub w więzieniu, lub w niewoli, lub w
mocy wroga; lub pozwoliła na upływ czasu na rozpoczęcie powództwa, lub gdy ktokolwiek nabył własność przez
użycie, lub uzyskał coś i stracił to przez brak użycia; lub została zwolniona z odpowiedzialności, aby być
pozwaną, z powodu upływu czasu, a on będąc nieobecnym, nie był broniony; lub był zakuty w kajdany, lub nie
ustanowił żadnego przepisu, na podstawie którego mógłby zostać pozwany, lub gdy nie było zgodne z prawem
postawienie go przed sądem wbrew jego woli, nie zaoferowano mu żadnej obrony, lub gdy wniesiono apelację do
sędziego lub osoby działającej w charakterze sędziego, a jego prawo do wniesienia skargi zostało utracone, bez
jakiegokolwiek oszustwa z jego strony; we wszystkich tych przypadkach uwzględnię powództwo w ciągu roku, w
którym strona miała prawo do złożenia wniosku. Ponadto, jeśli istnieje jakakolwiek inna słuszna przyczyna,
przyznam całkowitą restytucję, jeśli jest to dozwolone przez prawa, plebiscyty, dekrety Senatu lub edykty i
rozporządzenia Cesarzy."
160. Callistratus, Monitory Edict, Księga II.
Edykt ten, o ile odnosi się do tych, którzy są w nim ujęci, nie jest obecnie zbyt często używany, gdyż
sprawiedliwość w przypadku takich osób wymierzana jest w trybie nadzwyczajnym, w oparciu o dekrety Senatu i
Konstytucje Cesarskie.
161. W tym dziale zwolnieni są przede wszystkim ci, którzy są nieobecni z powodu strachu, to znaczy, gdy nie
zostali powstrzymani przez alarm, który nie miał podstaw.
162. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Za nieobecnego z powodu strachu uważa się tego, kto pozostaje poza domem z powodu uzasadnionej obawy przed
śmiercią lub torturami cielesnymi, co należy stwierdzić na podstawie ich wpływu na niego; nie wystarczy bowiem,
że pod wpływem jakiejkolwiek obawy pozostawał w strachu, lecz ustalenie tego faktu jest obowiązkiem sędziego.
163. Callistratus, Monitory Edict, Księga II.
Wlicza się tych, którzy bez oszukańczego zamiaru byli nieobecni w służbie państwowej. Wyrażenie "oszukańczy
zamiar" musi być rozumiane jako odnoszące się do przypadku, w którym osoba, która może powrócić, nie czyni
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tego i nie jest zwolniona, w przypadku, gdy jakiekolwiek zło zostało popełnione przeciwko niej podczas jej
nieobecności; jak na przykład, gdy pozostawała poza domem w celu uzyskania dla siebie jakiejś istotnej korzyści,
podczas gdy była nieobecna w służbie Państwa, byłaby pozbawiona tego przywileju.
164. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Tak samo byłoby w przypadku, gdyby osoba ta wymyśliła sobie nieobecność lub zadbała o nią, nawet jeśli nie
uzyskała z tego tytułu żadnej korzyści, lub gdyby wyjechała zbyt wcześnie, lub gdyby przyczyna jej nieobecności
wynikała z procesu sądowego. Dodanie zamiaru oszustwa odnosi się do osób nieobecnych w służbie państwa, a
nie do tych, które są nieobecne ze strachu, ponieważ nie ma strachu, gdy chodzi o oszustwo.
165. Jednakże strony, które są zatrudnione w urzędach publicznych w Rzymie, nie są uważane za nieobecne w
służbie państwa:
166. Paulus, O Edykcie, Księga XII. Jak na przykład magistratury.
167. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Oczywiste jest, że żołnierze, którzy stacjonują w Rzymie, muszą być uznani za nieobecnych w służbie państwa.
168. Paulus, Abridgments, Księga III.
Ulgę wysłannikom miejskim przyniosła konstytucja cesarzy Marka i Kommodusa.
169. Callistratus, Monitory Edict, Księga II.
Ulga jest również przyznawana każdemu, kto jest w więzieniu, co nie tylko odnosi się do tych, którzy są w
więzieniach publicznych, ale także do osób, które są trzymane w zamknięciu przez złodziei lub rabusiów, lub
przez zatrudnienie siły bez oporu. Termin ten ma szersze znaczenie, ponieważ za uwięzionych uważa się również
tych, którzy są zamknięci w kamieniołomach, ponieważ nie ma różnicy, czy są oni ograniczeni ścianami, czy
okowami. Labeo uważa jednak, że termin ten powinien być rozumiany tylko jako legalne uwięzienie.
170. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
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W tej samej sytuacji znajdują się również osoby pilnowane przez żołnierzy, asystentów Magistratu lub Władz
Miejskich, w przypadku gdy udowodniono, że nie są one w stanie samodzielnie kierować swoimi sprawami. Za
podlegających przymusowi uważamy również tych, którzy są związani do tego stopnia, że nie mogą bez hańby
występować publicznie.
171. Callistratus, Monitory Edict, Księga II.
Ulgę otrzymują również ci, którzy są w niewoli, niezależnie od tego, czy będąc wolnymi, służyli jako niewolnicy
w dobrej wierze, czy też byli po prostu przetrzymywani.
172. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Również ten, kto jest zaangażowany w spór dotyczący jego statusu, nie jest objęty tym edyktem, jak tylko sprawa
zostanie wniesiona do sądu; a zatem jest on uważany za niewolnika tylko tak długo, jak długo postępowanie tego
rodzaju nie zostanie wszczęte.
173. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Labeo słusznie twierdzi, że ten, kto został wyznaczony na dziedzica i obdarzony wolnością, nie jest objęty
warunkami edyktu, zanim rzeczywiście stanie się dziedzicem; przedtem bowiem nie może posiadać majątku, a
pretor mówi o ludziach wolnych.
174. Jestem jednak zdania, że syn rodziny wchodzi w zakres tego Edyktu, gdy w grę wchodzi jego castrense
peculium.
175. Callistratus, Monitory Edict, Księga II.
Ulga jest również przyznawana tym, którzy są w mocy wroga, to znaczy tym, którzy zostali przez niego pojmani,
ponieważ nie należy sądzić, że jakiekolwiek korzyści są przyznawane dezerterom, którym odmawia się prawa
powrotu. Ci jednak, którzy są w mocy wroga, mogą być uważani za włączonych do tej części Edyktu, w której
wymienione są osoby, które były w niewoli.
293

176. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Ulga jest przyznawana osobom schwytanym przez wroga, gdy powracają na mocy prawa postliminium, lub gdy
umierają; ponieważ nie mogą one wyznaczyć pełnomocnika, podczas gdy inni wyżej wymienieni mogą być łatwo
wspomagani za pomocą jednego, z wyjątkiem tych, którzy są trzymani w niewoli. Sądzę jednak, że pomoc może
być udzielona w imieniu strony, która jest w mocy wroga, jeśli wyznaczony jest kurator do zarządzania jej
majątkiem, co zazwyczaj ma miejsce.
177. Ulga jest przyznawana dziecku urodzonemu w rękach wroga, jeśli ma prawo powrotu, tak samo jak temu,
które dostało się do niewoli.
178. Jeżeli człowiek został oddany w posiadanie domu żołnierza w celu zapobieżenia grożącemu mu zranieniu, a
pretor oddał go w posiadanie komukolwiek w czasie jego obecności, nie ma on prawa domagać się zwrotu rzeczy;
ale jeżeli dozorca był nieobecny, należy uznać, że ma on prawo do ulgi.
179. Gdy pretor mówi w edykcie: "lub potem" bez niczego więcej, należy rozumieć, że jeśli posiadacz w dobrej
wierze posiadał nieruchomość przed nieobecnością właściciela, a posiadanie zakończyło się po jego powrocie,
miałby podstawę do ubiegania się o restytucję, nie w dowolnym czasie, ale tylko wtedy, gdy stało się to wkrótce
po jego powrocie, to znaczy w czasie potrzebnym na znalezienie mieszkania, uporządkowanie bagażu i szukanie
adwokata; Neratius stwierdza bowiem, że ten, kto odkłada wniosek o restytucję, nie powinien być wysłuchany.
180. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Ulga nie jest przyznawana osobom, które dopuściły się zaniedbania, lecz tylko tym, którym przeszkodziły w tym
okoliczności. Wszystko to należy odnieść do osądu pretora; to znaczy, że powinien on przyznać restytucję tylko
wtedy, gdy dana osoba nie mogła przystąpić do sprawy z powodu braku czasu, a nie wtedy, gdy była winna
zaniedbania.
181. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
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Julianus stwierdził w Czwartej Księdze, że ulga może być przyznana żołnierzowi nie tylko przeciwko
posiadaczowi nieruchomości, ale także przeciwko tym, którzy nabyli od posiadacza; tak więc, jeśli żołnierz
przyjmie nieruchomość, może ją odzyskać, ale jeśli jej nie przyjmie, przedawnienie najwyraźniej będzie trwało
nadal.
182. W przypadku, gdy spadek został zapisany w następujący sposób: "Albo za każdy rok, w którym będzie
przebywał w Italii", można przyznać restytucję, aby mógł otrzymać taką kwotę, jak gdyby przebywał w Italii, jak
podaje Labeo; i Julianus w Czwartej Księdze, i Pomponiusz w Trzydziestej Księdze, przychylili się do tej opinii;
prawo do powództwa nie wygasa bowiem z powodu upływu czasu, gdy pomoc pretora staje się konieczna, ale
sprawa jest warunkowa.
183. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Należy pamiętać, że pomoc w przywróceniu stanu poprzedniego przyznajemy, gdy strony osiągnęły pełnoletniość,
tylko wtedy, gdy próbują odzyskać swoją własność, a nie wtedy, gdy chcą, aby ulga została im udzielona w celu
uzyskania korzyści, lub w celu nałożenia kary lub straty na jakąś inną osobę.
184. Papinianus, Pytania, Księga III.
Ponadto, jeśli nabywca, przed uzyskaniem tytułu własności przez przedawnienie, został schwytany przez wroga, to
jest ustalone, że posiadanie, które zostało przerwane, nie jest przywracane przez prawo postliminium; ponieważ
przedawnienie nie działa bez posiadania, ponieważ posiadanie jest zazwyczaj kwestią faktu, a to nie podlega
zasadzie postliminium.
185. Tenże, Pytania, Księga XIII.
Skarga pretoriańska nie może być przyznana nabywcy, ponieważ byłoby najbardziej niesprawiedliwe pozbawić
właściciela czegokolwiek, jeśli nie zostało to dokonane przez użycie; nie można też rozumieć, że utracono to, co
nie zostało zabrane przez kogoś innego.
186. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.

295

Praetor mówi również: "Gdy ktoś nabywa własność przez użytkowanie, lub traci ją przez nieużytkowanie, lub jest
zwolniony z odpowiedzialności, ponieważ jego prawo do działania jest przedawnione z powodu upływu czasu,
gdy strona była nieobecna i nie podjęto dla niej obrony." Praetor umieścił tę klauzulę po to, aby tak jak przychodzi
z odsieczą wyżej wymienionym osobom, aby zapobiec ich wykorzystywaniu; tak samo może interweniować, aby
zapobiec wykorzystywaniu innych.
187. Należy zauważyć, że pretor wyraża się pełniej, gdy przyznaje restytucję przeciwko tym, którzy są nieobecni,
niż gdy przyznaje ją im; w tym przypadku bowiem nie wymienia osób, przeciwko którym udziela ulgi, jak
powyżej, ale dodaje klauzulę, która obejmuje wszystkich, którzy są nieobecni i nie są bronieni.
188. Ten zwrot jest przyznawany także wtedy, gdy ci, którzy są nieobecni i nie są bronieni, uzyskali tytuł
własności przez przedawnienie, sami lub przez osoby im podległe, ale tylko wtedy, gdy żaden z nich nie pojawił
się jako obrońca; jeśli bowiem był pełnomocnik, jako że masz kogoś, kto wnosi pozew, druga strona nie powinna
być niepokojona. Ponadto, jeśli nie pojawił się żaden obrońca, to jest całkowicie sprawiedliwe, że ulga powinna
być przyznana; i jest to tym bardziej uzasadnione, jeśli któryś z tych, którzy nie byli bronieni, pozostał ukryty;
ponieważ pretor obiecuje w edykcie, że posiądzie nieruchomość i, jeśli sprawa tego wymaga, może być sprzedana;
ale jeśli strony nie pozostają ukryte, chociaż nikt nie pojawia się, aby ich bronić, obiecuje tylko dać posiadanie
nieruchomości.
189. Za obronę strony nie uważa się sytuacji, w której ktoś dobrowolnie występuje w charakterze jej
przedstawiciela, lecz gdy jest on wezwany przez powoda i nie zaniedbuje prowadzenia obrony; a przez pełną
obronę należy rozumieć taką, w której strona nie uchyla się od procesu i daje gwarancję wykonania wyroku.
190. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Należy zatem pamiętać, że edykt ten działa tylko wtedy, gdy przyjaciele strony zostali zapytani, czy będą jej
bronić, lub gdy nie było nikogo, kogo można by o to poprosić; nieobecny bowiem nie jest uważany za bronionego,
jeśli powód z własnej woli go wzywa, a nikt nie oferuje się do prowadzenia obrony, a zatem musi być to ustalone
przez dowody.
191. Dlatego też, tak jak pretor nie chce, aby strony poniosły straty, tak też z drugiej strony nie pozwala im na
uzyskanie jakichkolwiek korzyści.
296

192. Labeo podaje, że edykt ten odnosił się również do osób obłąkanych, niemowląt i gmin.
193. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Praetor mówi: "Albo był w więzieniu i nie uczynił żadnego postanowienia, przez które mógłby być pozwany".
Osoby tego rodzaju są dodane z dobrym powodem, ponieważ może się zdarzyć, że strona może być uwięziona i
nadal być obecna, niezależnie od tego, czy została poddana ograniczeniu, przez władze, czy przez osoby prywatne;
jest bowiem dobrze ustalone, że osoba, która jest uwięziona, może nabyć własność przez użytkowanie, tak długo,
jak nie jest w niewoli. Restytucja nie będzie miała zastosowania, gdy strona, która jest w więzieniu, ma kogoś, kto
prowadzi jej obronę.
194. Osoba będąca w mocy nieprzyjaciela nie może nabyć dla siebie własności przez użytkowanie, nie może też,
dopóki jest w niewoli, zakończyć posiadania, które zaczęło biec; ani, jeśli powróci na mocy prawa postliminium,
nie może odzyskać nabycia własności przez użytkowanie.
195. Ponadto Papinianus stwierdza, że ulgę powinna otrzymać osoba, która w czasie niewoli utraciła posiadanie
ziemi lub quasi posiadanie użytkowania tejże; i uważa on, że sprawiedliwe jest, aby zyski otrzymane z
użytkowania przez inną osobę, w międzyczasie, zostały przywrócone jeńcowi po jego powrocie.
196. Jest oczywiste, że ci, którzy są pod kontrolą jeńca mogą nabyć własność przez użytkowanie, poprzez ich
peculium; i będzie sprawiedliwe, że na mocy tej klauzuli ulga powinna być przyznana tym, którzy są obecni; to
znaczy tym, którzy nie są w niewoli, w przypadku, gdy cokolwiek zostało nabyte przez innego przez uzucaption,
gdy nie byli bronieni. Jeśli jednak upłynął czas na wniesienie powództwa przeciwko osobie znajdującej się w
niewoli, zwolnienie zostanie przyznane stronie, która je wniosła.
197. Praetor dodaje następnie: "Albo nie czyni żadnego postanowienia, przez które mógłby być pozwany"; i jeśli,
podczas gdy on to robił, nabycie przez użytkowanie powinno być zakończone, albo zdarzyłoby się coś innego
wyżej wymienionego, restytucja powinna być przyznana. Nie bez powodu, ponieważ nie zawsze wystarcza nakaz
sądu, aby strona weszła w posiadanie nieruchomości, ponieważ czasami warunki są takie, że posiadanie
nieruchomości przez osobę, która się ukrywa, nie może być zapewnione; na przykład, gdy powództwo jest
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przedawnione z powodu upływu czasu, podczas gdy strona szuka adwokata, lub dzieje się coś innego, co opóźnia
proces.
198. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Edykt odnosi się również do tych, którzy, gdy są pozywani, próbują zawstydzić powoda, a przez zwłokę i podstęp
uniemożliwiają rozpatrzenie sprawy.
199. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
W podobny sposób mówimy, że odnosi się to do osoby, która ukrywa się, nie w celu uniknięcia pozwu, ale
dlatego, że jest hamowana przez presję biznesu.
200. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Ale tam, gdzie winny jest pretor, restytucja zostanie przyznana.
201. Pomponiusz mówi, że zwrot przeciwko człowiekowi, który został zdegradowany, zostanie przyznany zgodnie
z ogólnymi warunkami edyktu; ale nie zostanie mu przyznany, ponieważ mógł wyznaczyć pełnomocnika. Myślę
jednak, że w przypadku wykazania odpowiedniej przyczyny, on sam będzie miał prawo do zwolnienia.
202. Praetor mówi dalej: "Albo gdy nie było prawa wezwać go wbrew jego woli, a nikt go nie bronił". Klauzula ta
odnosi się do tych, którzy zgodnie ze zwyczajem naszych przodków nie mogli być prawidłowo wezwani do sądu;
na przykład konsul, pretor i inni, którzy sprawują władzę lub autorytet; ten edykt nie odnosi się jednak do tych,
którym pretor zabrania być wezwanym bez jego pozwolenia (ponieważ podanie do niego mogło uzyskać
pozwolenie), na przykład patronów i rodziców.
203. Następnie dodaje: "I nikt go nie bronił"; co odnosi się do wszystkich wyżej wymienionych stron, z wyjątkiem
tego, który będąc nieobecnym, uzyskał coś przez lichwiarstwo, ponieważ ten przypadek został już w pełni
przewidziany powyżej.
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204. Praetor mówi również: "Albo gdy jego prawo do powództwa zostało uznane za utracone przez akt sędziego,
bez żadnego oszustwa z jego strony." Jaki jest tego cel? Chodzi o to, że restytucja może być przyznana, jeśli prawo
do działania zostało odebrane z powodu opóźnień spowodowanych przez sędziego. I znowu, jeśli nie ma sędziego,
Labeo mówi, że restytucja powinna być przyznana. W przypadku, gdy prawo do wniesienia skargi zostało
"utracone przez działanie sędziego", należy rozumieć, że stało się tak, gdy odmówił on zezwolenia na wniesienie
sprawy; ale w przeciwnym razie, gdy przeprowadzono dochodzenie, a sędzia odmówił zezwolenia na wniesienie
skargi, restytucja nie ma zastosowania; i tego zdania jest Serwiusz. Co więcej, sędzia pokoju wydaje się być
winny, jeśli odmówił złożenia wniosku z powodu przychylności dla drugiej strony lub z powodu korupcji; w tym
przypadku ta sekcja, jak również poprzednia, będzie działać, mianowicie: "Albo nie uczynił żadnego przepisu,
przez który mógłby być pozwany"; ponieważ strona procesowa zrobiła to, gdy skorumpowała sędziego, aby
uniknąć bycia pozwanym.
205. Przez "utratę legitymacji procesowej" należy rozumieć, że strona nie miała już możliwości wniesienia pozwu.
206. Dodaje również: "Bez żadnego oszustwa z jego strony", ponieważ jeśli był winny oszustwa, nie powinien
uzyskać żadnej ulgi, ponieważ pretor nie pomaga osobom, które same popełniają przestępstwa. W konsekwencji,
jeśli strona chce wnieść pozew do następnego pretora, a czas na to przed obecnym już upłynął, nie będzie miała
prawa do ulgi. Ponadto, jeśli nie wykonał polecenia pretora, ten odmówi rozpatrzenia jego sprawy, a Labeo mówi,
że nie należy przyznawać zwrotu pieniędzy. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy sprawa nie została
przez niego rozpoznana z innego ważnego powodu.
207. Gdyby ustanowiono jakieś niezwykłe święto, na przykład z powodu jakiegoś szczęśliwego wydarzenia lub na
cześć cesarza, i z tego powodu pretor odmówiłby rozpatrzenia sprawy, Gajusz Kasjusz wyraźnie stwierdził w
edykcie, że przyznałby restytucję, ponieważ uznano, że musiał to zrobić pretor, ponieważ zwykłe święta nie
powinny być brane pod uwagę, ponieważ powód mógł i powinien je przewidzieć, aby nie przeszkadzać; co jest
lepszą opinią i co Celsus również przyjmuje w Drugiej Księdze Digestów. Gdy jednak za upływ czasu
odpowiedzialne są dni świąteczne, restytucja powinna być przyznana tylko w odniesieniu do tych dni, a nie do
całego czasu; i to Julianus stwierdził w czwartej księdze Digestów, gdyż mówi, że gdy dochodzi do unieważnienia
uzurpacji, należy przywrócić te dni, w których powód chciał działać, ale przeszkodziło mu w tym wystąpienie dni
świątecznych.
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208. Ilekroć osoba przez swoją nieobecność nie wyłącza nikogo od działania przez cały czas; jak na przykład,
gdybym był w posiadaniu waszej własności przez mniej niż jeden dzień terminu przewidzianego do nabycia przez
uzukaptację, a następnie zacząłem być nieobecny w służbie publicznej, restytucja powinna być przyznana
przeciwko mnie tylko za jeden dzień.
209. Pretor mówi również: "Jeśli istnieje jakakolwiek inna słuszna przyczyna, przyznam całkowitą restytucję".
Klauzula ta jest z konieczności umieszczona w Edykcie, ponieważ może wystąpić wiele przypadków, które
stanowiłyby podstawę do restytucji, ale które nie mogą być osobno wyliczone; tak więc, tak często jak
sprawiedliwość wymaga restytucji, można odwołać się do tej klauzuli. Na przykład, jeśli strona działa jako
wysłannik miasta, sprawiedliwe jest, aby uzyskała restytucję, chociaż nie jest nieobecna w służbie państwa; i
wielokrotnie ustalono, że jest uprawniona do zwolnienia, niezależnie od tego, czy miała agenta, czy nie. Sądzę, że
ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy został on wezwany z tej czy innej prowincji do złożenia zeznań w
mieście lub przed cesarzem; bardzo często w reskryptach stwierdzano, że powinien on zostać zwolniony. Ponadto
należy zwolnić tych, którzy przebywali w obcych krajach z powodu jakiegoś dochodzenia sądowego lub apelacji. I
ogólnie rzecz biorąc, tak często, jak strona jest nieobecna z konieczności, a nie dobrowolnie, należy powiedzieć, że
ma prawo do ulgi.
210. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
A gdy człowiek coś straci lub nie osiągnie zysku, należy mu się restytucja, nawet jeśli nie stracił nic ze swojej
własności.
211. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Również w przypadku, gdy osoba jest nieobecna z jakiegoś uzasadnionego powodu, pretor powinien rozważyć,
czy ma ona prawo do ulgi; na przykład, gdy jej nieobecność była spowodowana studiami lub tym, że jej agent nie
żyje; intencją jest, aby nie była ona pokrzywdzona, gdy jej nieobecność była spowodowana jakimś uzasadnionym
powodem.
212. Ponadto, jeśli osoba nie jest w areszcie lub w łańcuchach, ale złożyła zabezpieczenie w postaci poręczenia, a
następnie, z tego powodu, nie może odejść i jest w niekorzystnej sytuacji, ma prawo do restytucji; restytucja
będzie również przyznana przeciwko niemu.
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213. Praetor mówi również: "Gdy jest to dozwolone przez prawa, plebiscyty, dekrety senatu, edykty i
rozporządzenia cesarzy". Ta klauzula nie obiecuje, że restytucja zostanie przyznana, jeśli prawa na to pozwolą, ale
jeśli prawa tego nie zabraniają.
214. Jeśli ktoś był bardzo często nieobecny w służbie państwowej, Labeo uważa, że czas, w którym może ubiegać
się o restytucję, powinien być liczony od ostatniego powrotu. Ale jeśli wszystkie jego nieobecności razem
wynoszą rok, a każda z osobna mniej niż rok, to czy powinniśmy przyznać mu cały rok na restytucję, czy tylko
tyle czasu, ile trwała jego ostatnia nieobecność, jest sprawą do rozważenia i jestem zdania, że należy przyznać cały
rok.
215. Czy jeśli mieszkając na prowincji, przebywasz również przez jakiś czas w mieście, to czy rok biegnie
przeciwko mnie, ponieważ mam prawo wnieść przeciwko tobie pozew? Labeo twierdzi, że nie. Ja jednak jestem
zdania, że tak jest tylko wtedy, gdy przeciwnik ma prawo żądać, abyś został wysłany do swojej prowincji; w
przeciwnym razie należałoby uznać, że mam prawo wnieść pozew, ponieważ sprawa może być wszczęta również
w Rzymie.
216. Wyjątek jest również dostępny dla osoby, która była nieobecna w służbie państwa, podobnie jak przyznano
jej prawo do wniesienia powództwa o unieważnienie; na przykład, jeśli po uzyskaniu nieruchomości, powinno
zostać wniesione przeciwko niej powództwo o jej odzyskanie.
217. W przypadku powództwa rewindykacyjnego, które może być wytoczone przeciwko żołnierzowi, Pomponiusz
stwierdza, że jest ono całkowicie sprawiedliwe, ale pozwany powinien oddać zyski, które uzyskał w czasie, gdy
był nieobecny i nie podjął obrony, a zatem, z drugiej strony, zyski powinny być również oddane żołnierzowi,
ponieważ prawo do powództwa przysługuje obu stronom.
218. Africanus, Pytania, Księga VII.
Powodem tego jest fakt, że obowiązek publiczny nie powinien być dla nikogo źródłem straty lub zysku.
219. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
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W przypadku, gdy żołnierz, który nabył prawo do własności przez lichwę, umiera, a jego spadkobierca dopełnia
wymaganego do tego czasu, sprawiedliwym jest, że to, co zostało nabyte po jego śmierci, powinno zostać
unieważnione; ta sama zasada powinna być przestrzegana w przypadku spadkobierców, którzy dziedziczą prawo
lichwy, ponieważ posiadanie zmarłego, będąc niejako dołączone do spadku, powinno przejść na spadkobiercę, a
bardzo często prawo to staje się kompletne, zanim spadek został objęty.
220. W przypadku, gdy osoba, która była nieobecna w służbie Państwa, uzyskała mienie w drodze lichwy, a
następnie je zbyła, należy przyznać jej zwrot; a nawet jeśli nie było oszustwa związanego z jej nieobecnością i
nabyciem własności, należy uniemożliwić jej czerpanie z tego korzyści. Ponadto, we wszystkich innych
przypadkach, restytucja powinna być przyznana tak, jakby wyrok został wydany przeciwko niemu.
221. Tenże, O Edykcie, Księga LIII.
Jeżeli osoba, której mienie zostało nabyte przez kogoś w drodze lichwy podczas jej nieobecności w służbie
państwowej, wejdzie w posiadanie mienia nabytego przez nią w ten sposób, a następnie je utraci, będzie miała
prawo do wniesienia skargi wieczystej, a nie ograniczonej w czasie.
222. Modestinus, Reguły, Księga IX.
Za nieobecnego w służbie państwowej uważa się osobę, która opuściła miasto, choć może jeszcze nie dotarła do
prowincji, a jeśli już wyjechała, uważa się ją za nieobecną aż do powrotu do miasta. Dotyczy to Prokonsulów i ich
Zastępców, jak również tych, którzy kierują prowincjami, Prokuratorów Cesarskich, którzy zajmują stanowiska w
prowincjach, trybunów wojskowych, prefektów i asystentów wysłanników, których nazwiska zapisane są w
księgach skarbowych lub w rejestrach cesarskich.
223. To samo, w sprawach wyjaśnionych.
Wśród osób, którym przysługuje ulga na mocy klauzuli generalnej Edyktu, jest m.in. adw.
224. Ci, którzy rejestrują decyzje sędziów, z pewnością nie są nieobecni w służbie publicznej.
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225. Lekarze żołnierze mają prawo wnioskować o ulgę w postaci restytucji, gdyż pełnione przez nich funkcje służą
dobru publicznemu i nie powinny być dla nich źródłem krzywdy.
226. Javolenus, O Kasjuszu, Księga XV.
Żołnierz, który przebywa w domu na urlopie, nie jest uważany za nieobecnego w służbie państwa.
227. Osoba, która świadczy swoje usługi w zakresie poboru podatków publicznych, które zostały wydzierżawione,
nie jest nieobecna w służbie Państwa.
228. Paulus, O Lex Julia et Papia.
Strony, które są wysyłane do prowadzenia żołnierzy, lub przynieść je z powrotem, lub mieć odpowiedzialność za
rekrutację, są nieobecne w służbie publicznej.
229. Tak jest również w przypadku, gdy osoby są wysyłane w celu złożenia gratulacji cesarzowi.
230. Podobnie jest z Prokuratorem Cesarskim, i to nie tylko tym, któremu powierza się sprawy prowincji, ale także
tym, któremu powierza się załatwianie pewnych spraw z nią związanych, ale nie wszystkich. Dlatego, gdy jest
kilku Prokuratorów Cesarskich, którym powierza się różne sprawy, uważa się, że wszyscy oni są nieobecni w
służbie Państwa.
231. Prefekt Egiptu jest również nieobecny w służbie państwa, a także ten, kto z jakiegokolwiek innego powodu
opuszcza miasto w sprawie publicznej.
232. Boski Pius ustanowił tę samą zasadę w odniesieniu do garnizonu miejskiego.
233. Zostało zadane pytanie, czy strona, która jest wysyłana do tłumienia złoczyńców, jest nieobecna w służbie
publicznej, i zostało ustalone, że jest.
234. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy cywil przyłączył się do wyprawy pod dowództwem oficera
rangi konsularnej i zginął w bitwie, a ulga powinna być przyznana jego spadkobiercy.
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235. Osoba, która udała się do Rzymu w interesach dla państwa, jest uważana za nieobecną w służbie publicznej.
Ponadto, jeśli opuszcza swój kraj w interesach dla rządu, nawet jeśli ma prawo przejechać przez miasto, jest
nieobecny w służbie państwowej.
236. W podobny sposób, gdy człowiek, który jest w pewnej prowincji, gdy opuścił swój dom, lub pozostaje w
swojej prowincji w celu prowadzenia działalności publicznej, jak tylko zaczyna wykonywać swoje obowiązki, jest
traktowany jako strona, która jest nieobecny.
237. Człowiek udający się do obozu, jak i powracający z niego, jest nieobecny w służbie państwowej, ponieważ
każdy, kto ma służyć jako żołnierz, musi udać się do obozu i z niego powrócić. Vivianus mówi, że Prokulus
uważał, że żołnierz, który jest na urlopie, jest nieobecny w służbie państwowej, kiedy wraca do domu i wraca do
wojska, ale kiedy jest w domu, nie jest nieobecny.
238. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Za nieobecnych w sprawach publicznych rozumiemy tylko tych, którzy są nieobecni nie dla własnej wygody, ale z
konieczności.
239. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga III.
Ci, którzy służą jako asesorzy w swojej prowincji poza czasem wyznaczonym przez Konstytucje Cesarskie, nie są
rozumiani jako nieobecni w sprawach publicznych.
240. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Jestem zdania, że jest nieobecny w służbie państwa ten, komu cesarz, w ramach specjalnej łaski, pozwolił działać
jako asesor w swojej prowincji; ale jeśli nie działa tak za jego pozwoleniem, musimy uznać, że czyniąc to, jest
winny przestępstwa i nie ma prawa do przywilejów tych, którzy są nieobecni w służbie państwa.
241. Uważa się, że strona jest nieobecna w służbie państwowej tak długo, jak długo sprawuje jakiś urząd, ale jak
tylko skończy się jej kadencja, przestaje być nieobecna w sprawach publicznych. Obliczamy jednak czas, jaki
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przysługuje mu na powrót od dnia, w którym przestał być nieobecny w służbie publicznej, to znaczy tyle, ile
potrzebuje na powrót do Miasta, i rozsądnie będzie przyznać mu czas, jaki prawo daje innym powracającym
urzędnikom. Dlatego też, jeśli on odwraca się z powodu jakiejś własnej sprawy, nie ma wątpliwości, że czas tak
zużyty nie zostanie mu przyznany, ale będzie obliczony w odniesieniu do okresu, w którym mógłby powrócić; a
kiedy ten upłynie, musimy powiedzieć, że przestał być nieobecny w służbie państwowej. Oczywiste jest, że jeśli
choroba uniemożliwia mu kontynuowanie podróży, względy humanitarne muszą przeważyć; tak jak to jest w
zwyczaju w przypadku złej pogody, trudności nawigacyjnych i innych rzeczy, które przypadkowo się zdarzają.
242. Paulus, Sentencje, Księga I.
Ten, kto ma być nieobecny w związku z działalnością publiczną, a pozostawił pełnomocnika, przez którego może
być broniony, i wnosi o całkowity zwrot kosztów, nie będzie wysłuchany.
243. Ulpianus, Opinie, Księga V.
Jeżeli żołnierz jest w stanie wszcząć postępowanie karne w czasie, gdy poświęca się służbie państwu, nie jest
pozbawiony prawa do tego.
244. Jeżeli osoba jest przetrzymywana na wyspie zgodnie z nałożoną na nią karą, z powodu której uzyskała
restytucję, i zostanie udowodnione, że część mienia, którego nie została pozbawiona, została przywłaszczona przez
kogoś innego, musi ona zostać jej przywrócona.
245. Julianus, Digest, Księga XXXV.
Jeśli ktoś zapisał dziedzictwo Titiusowi, pod warunkiem, że w chwili śmierci spadkodawcy ten pierwszy będzie
przebywał we Włoszech, lub pozostawia je płatne co roku, tak długo jak on pozostaje we Włoszech, a zapisobierca
uzyskuje ulgę na tej podstawie, że został wyłączony z dziedzictwa, ponieważ był nieobecny w sprawach
publicznych, to jest on zmuszony do wykonania każdego powierzonego mu zadania. Marcellus pyta w notatce, czy
w przypadku przywrócenia żołnierzowi majątku, który utracił z powodu nieobecności w służbie państwowej,
ktokolwiek może wątpić, że prawo do legatów i trustów nie zostanie naruszone?
246. Alfenus, Digest, Księga V.
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Nie można prawidłowo powiedzieć, że ten, kto wstąpił do ambasady ze względu na swoje prywatne sprawy, jest
nieobecny w służbie państwa.
247. Africanus, Pytania, Księga VII.
Jeśli ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej sumy rocznie, dopóki on sam lub osoba, która złożyła obietnicę,
pozostaną we Włoszech, a jedna lub druga będzie nieobecna w służbie państwa, obowiązkiem pretora jest
przyznanie słusznego powództwa. Twierdzimy, że ta sama zasada ma zastosowanie, gdy postanowienie jest
sformułowane w następujący sposób: "Jeśli pewien człowiek powinien być w Rzymie przez następne pięć lat"; lub
"Jeśli nie będzie go w Rzymie, czy zgadzasz się zapłacić sto aurei? "
248. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
Kto jest nieobecny w służbie państwowej i został w jakikolwiek sposób poszkodowany, nie otrzyma zwrotu
kosztów, jeżeli doznał szkody w okolicznościach, w których poniósłby stratę, nawet gdyby nie był nieobecny w
związku z działalnością publiczną.
249. Scaevola, Reguły, Księga I.
Wszyscy żołnierze, którzy nie mogą opuścić swoich sztandarów bez ryzyka dla siebie, są uważani za nieobecnych
w służbie państwa.
250. Marcjanus, Reguły, Księga II.
Osoba, która jest nieobecna w służbie państwowej, ma prawo do restytucji wobec osoby, która również jest
nieobecna w związku z działalnością publiczną, jeśli ma uzasadniony powód do skargi z powodu poniesienia
jakiejś straty.
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Tyt. 7. Dotyczące alienacji dokonywanych w celu zmiany warunków procesu
251. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Prokonsul podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby nie dopuścić do pogorszenia sytuacji prawnej jakiejkolwiek
osoby przez czyn innej osoby; a ponieważ rozumie, że wynik procesu powoduje niekiedy o wiele więcej trudności,
gdy mamy innego przeciwnika niż mieliśmy na początku, przewidział przeciwko temu, stwierdzając: "Że jeśli
ktokolwiek, przez przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości powinien zastąpić inną stronę w jego
miejsce jako przeciwnika, a uczynił to celowo z oszukańczym zamiarem, będzie odpowiedzialny do powództwa in
factum w zakresie interesu, jaki druga strona miała w tym, aby nie mieć innego przeciwnika".
252. Dlatego też, jeśli strona procesowa przeciwstawi nam jako przeciwnika człowieka z innej prowincji, lub
kogoś, kto jest potężniejszy, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności;
253. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Lub ktokolwiek, kto prawdopodobnie będzie denerwował przeciwnika.
254. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
Powodem tego jest to, że jeśli wszczynam postępowanie przeciwko komuś, kto należy do innej prowincji, jestem
zmuszony zrobić to w jego własnej prowincji, a nie możemy nic zrobić na równej stopie, gdzie druga strona jest
silniejsza.
255. Co więcej, jeśli człowiek, którego pozywamy, manumifikuje niewolnika, który jest pozwany w pozwie, nasza
sytuacja staje się mniej korzystna, ponieważ pretorzy sprzyjają wolności.
256. Ponadto, jeśli wzniosłeś jakąś budowlę na działce, na której możesz być odpowiedzialny za interdykt Quod vi
aut clam; lub, w pozwie przyznanym przeciwko osobie, która zmienia kierunek wody deszczowej z jej naturalnego
307

biegu, wyalienowałeś tę część nieruchomości, nasza sytuacja jest rozumiana jako gorsza; ponieważ jeśli wytoczę
przeciwko panu powództwo, będzie pan zmuszony do usunięcia budowli na własny koszt, ale teraz jestem
zmuszony wytoczyć powództwo przeciwko innej osobie niż ta, która dokonała tego czynu, i będę zmuszony do
usunięcia budowli na własny koszt; z tego powodu, że ten, kto jest w posiadaniu czegokolwiek tego rodzaju
wzniesionego przez kogoś innego, jest odpowiedzialny w ramach tego postępowania tylko w takim zakresie, w
jakim zezwala na usunięcie budowli.
257. Jeśli powiadomię pana o nowej budowli, a pan następnie zrzeknie się gruntu, a nabywca dokończy prace, to
uważa się, że będzie pan odpowiedzialny za to działanie, ponieważ nie mogę wnieść przeciwko panu pozwu na
podstawie powiadomienia o nowej budowli, ponieważ pan niczego nie zbudował; nie mogę też tego zrobić
przeciwko osobie, której przekazał pan nieruchomość, ponieważ nie została ona powiadomiona.
258. Z tego wszystkiego wynika, że skoro Prokonsul obiecuje całkowity zwrot kosztów, to powód w tym procesie
może na mocy postanowienia sądu uzyskać odszkodowanie w zakresie swojego interesu w braku innego
przeciwnika; na przykład, gdyby poniósł jakieś koszty lub doznał innych niedogodności z powodu podstawienia
innego przeciwnika.
259. Co się więc stanie, jeśli osoba, przeciwko której może być wniesiona skarga pretorska, jest gotowa do jej
obrony, tak jakby nadal była w posiadaniu majątku? W takim przypadku słusznie uważa się, że powództwo oparte
na tym edykcie zostanie mu odrzucone.
260. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Ten sam edykt ma również zastosowanie w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w drodze lichwy przez
stronę, na którą została przeniesiona, tak że nie można wnieść pozwu, aby ją odzyskać od niego.
261. Może się również zdarzyć, że posiadanie zostało zakończone bez złej woli, ale że zostało to uczynione w celu
zmiany warunków procesu, i jest wiele innych przypadków tego rodzaju. Z drugiej strony, strona może
oszukańczo zrzec się posiadania, i może nie działać w celu zmiany warunków procesu; i wtedy nie będzie
odpowiedzialna zgodnie z warunkami tego edyktu, ponieważ nie alienuje własności, kto tylko zrzeka się
posiadania. Pretor jednak nie dezaprobuje czynu strony, która tak bardzo pragnęła zrzec się własności, aby uniknąć
ciągłego angażowania się w spór sądowy z jej powodu; i jest to w istocie bardzo skromne postanowienie tego,
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który nienawidzi procesów sądowych i nie można go winić; ale pretor zajmuje się tylko stroną, która pragnąc
zachować własność, przenosi swoją część sprawy na inną, aby ta ostatnia, zamiast siebie, mogła przysporzyć
przeciwnikowi kłopotów.
262. Pedius stwierdza w dziewiątej księdze, że edykt ten odnosi się nie tylko do przeniesienia własności, ale także
do przeniesienia posiadania; w przeciwnym razie mówi, że jeśli powód wnosi pozew in rem, a pozwany zrzeka się
posiadania, nie będzie on odpowiedzialny.
263. Jeżeli jednak ktoś z powodu choroby, starości lub konieczności prowadzenia działalności gospodarczej
przenosi swoje prawo do działania na innego, to nie jest to przypadek, w którym ponosi on odpowiedzialność na
mocy tego edyktu, ponieważ w tym akcie wspomina się o oszustwie; w przeciwnym razie zabronione byłoby
wytaczanie procesów za pośrednictwem pełnomocników, ponieważ własność jest zazwyczaj przenoszona na nich,
gdy istnieje ku temu właściwy powód.
264. Edykt ten odnosi się również do rzeczywistych służebności, gdy ich alienacja jest dokonywana w sposób
oszukańczy.
265. Przedmiotem powództwa jest wysokość interesu powoda, a zatem, jeśli nieruchomość nie należała do niego,
lub jeśli niewolnik, który został wyalienowany, zmarł bez winy strony, która go wyalienowała, powództwo nie
będzie zasadne, chyba że istniał jakiś dodatkowy interes powoda.
266. Powództwo to nie ma charakteru karnego, lecz służy odzyskaniu mienia na mocy postanowienia sądu, z
którego to powodu jest przyznawane spadkobiercy, a także przeciwko spadkobiercy,
267. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Lub ktokolwiek w podobnych okolicznościach;
268. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII. Albo po roku nie jest przyznawany.
269. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga IV.
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Ponieważ dotyczy ona odzyskania mienia, wydaje się, że została przyznana w związku z popełnieniem
przestępstwa.
270. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Osoba ponosi odpowiedzialność na mocy niniejszego edyktu, nawet jeśli wytwarza mienie, jeśli po
powiadomieniu przez sędziego nie umieści sprawy w jej pierwotnym stanie.
271. Praetor mówi: "Albo alienacja dokonana w celu zmiany warunków procesu", to znaczy warunków przyszłego
procesu, a nie obecnego.
272. Przez "alienację" rozumie się również sprzedaż cudzej własności.
273. Ale gdy osoba alienuje coś przez wyznaczenie spadkobiercy lub przez zapis, edykt nie będzie miał
zastosowania.
274. Jeśli ktoś wyalienował własność, a następnie przyjął ją z powrotem, nie będzie odpowiedzialny na mocy tego
edyktu.
275. Jeżeli nabywca zmusza swojego sprzedawcę do odebrania sprzedanej nieruchomości, nie uważa się, że
dokonał jej alienacji w celu zmiany warunków procesu.
276. Paulus, O edykcie aedylów kurulnych, Księga I.
Z tego powodu, że kiedy niewolnik zostaje zwrócony, wszystko działa wstecz, a zatem nie uważa się, że strona,
która zwraca nieruchomość, dokonała jej alienacji w celu zmiany warunków procesu; chyba że przywróciła
niewolnika w tym właśnie celu, a w przeciwnym razie nie przywróciłaby go.
277. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Jeśli bowiem, będąc dłużnikiem, dostarczę mienie, o które chcieliście mnie pozwać, ten edykt nie będzie miał
zastosowania.
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278. W przypadku, gdy opiekun osoby ubezwłasnowolnionej lub kurator osoby obłąkanej dokona alienacji mienia,
należy wnieść skargę pretoriańską, ponieważ nie można zakładać, że osoba ubezwłasnowolniona lub osoba
obłąkana może mieć zamiar popełnienia oszustwa.
279. Tenże, Opinie, Księga V.
Kiedy żołnierz złożył wniosek o wytoczenie powództwa we własnym imieniu w celu uzyskania nieruchomości,
która, jak twierdził, została mu sprezentowana; powiedziano mu, że jeśli darowizna została dokonana w celu
zmiany warunków procesu, powództwo musi zostać wytoczone przez poprzedniego właściciela, aby mogło się
wydawać, że przekazał on nieruchomość żołnierzowi, a nie w drodze procesu.
280. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Jeśli ktoś zbywa swój udział w nieruchomości w celu uniknięcia procesu o podział, Lex Licinia zabrania mu
wytoczenia powództwa o podział, na przykład po to, aby jakiś nabywca, który jest silniejszy, mógł go nabyć po
niższej cenie; w ten sposób może go odzyskać. Jednakże ten, kto zbył swój udział, a następnie chce wnieść pozew
o podział, nie będzie wysłuchany; ale jeśli ten, kto go nabył, chce wszcząć postępowanie, jest mu to zabronione na
mocy tej części Edyktu, która przewiduje, że nie można dokonać alienacji w celu zmiany warunków procesu.

Tyt. 8. Dotyczące spraw przekazanych innym do arbitrażu oraz osób, które je przyjmują w
celu wydania orzeczenia
281. Paulus, O Edykcie, Księga II.
Arbitraż jest prowadzony w taki sam sposób jak proces sądowy i ma na celu zakończenie sporu sądowego.
282. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wyjątek nie może wynikać z arbitrażu, ale może wynikać z powództwa o
nałożoną karę.
283. Tenże, O Edykcie, Księga XIII.
Labeo twierdzi, że jeśli w ramach arbitrażu wydano wyrok, na mocy którego strona została zwolniona z
powództwa o kuratelę przez małoletniego poniżej dwudziestego piątego roku życia, nie powinien on zostać
potwierdzony przez pretora; nie będzie też uwzględniona skarga o zwrot kary z tego tytułu.
284. Chociaż pretor nie zmusza nikogo do podjęcia się arbitrażu (ponieważ jest to dobrowolne i zależy od woli, a
więc nie podlega jego jurysdykcji), to jednak, gdy strona raz przyjęła obowiązki tego urzędu, pretor uważa, że
sprawa wymaga jego uwagi i troski; nie tyle dlatego, że jego celem jest zakończenie sporów prawnych, ale po to,
by nie zawiodły się osoby, które wybrały do rozstrzygnięcia między sobą kogoś, kto był uważany za człowieka
godnego zaufania. Przypuśćmy bowiem, że po tym, jak sprawa była rozpatrywana jeden lub więcej razy, a
prywatne sprawy obu stron zostały upublicznione i ujawnione zostały tajemnice interesu, arbiter odmówiłby
wydania orzeczenia, czy to z powodu wykazania stronniczości, czy też dlatego, że został skorumpowany przez
przekupstwo, czy też z innego powodu; czy ktokolwiek mógłby zaprzeczyć, że nie było całkowicie słuszne, aby
pretor interweniował w celu zmuszenia arbitra do wypełnienia obowiązków urzędu, który przyjął?
285. Praetor mówi: "Strona, która podejmuje się arbitrażu, przez który poddaje się jego rozstrzygnięciu pod karą
pieniężną."
286. Zastanówmy się najpierw nad osobowością arbitrów. Pretor może zmusić arbitra, bez względu na jego rangę,
do wykonywania obowiązków urzędu, którego się podjął, nawet jeśli ma on rangę konsularną, chyba że zajmuje
on stanowisko magistralne lub ma inną władzę, np. konsula lub pretora, gdyż wtedy nie ma on żadnej jurysdykcji;
287. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Sędziowie bowiem nie mogą być poddani przymusowi, gdy posiadają władzę wyższą lub równą; nie ma też
różnicy, czy przyjęli urząd arbitra w czasie trwania ich magistratury, czy też wcześniej. Natomiast urzędnicy
niższego szczebla mogą być poddani przymusowi.
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288. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Syn rodziny może być również zmuszony do działania.
289. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
Co więcej, syn rodziny może być mianowany arbitrem w sprawie, którą zainteresowany jest jego ojciec, a wielu
uważa, że może on być również sędzią.
290. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Pediusz w Dziewiątej Księdze, a Pomponiusz w Trzydziestej Trzeciej Księdze, twierdzą, że nie ma większego
znaczenia, czy strona, która została wyznaczona na arbitra, jest urodzona w stanie wolnym, czy jest
wolnomularzem o nieposzlakowanej opinii, czy też została okryta niesławą. Labeo twierdzi, że niewolnik nie
może pełnić funkcji arbitra, i ta opinia jest słuszna.
291. Dlatego Julianus stwierdza, że jeśli sprawa do arbitrażu jest skierowana do Titiusa i niewolnika, to Titiusa nie
można zmusić do wydania wyroku, ponieważ podjął się on arbitrażu z innym, choć twierdzi, że nie ma arbitrażu
przez niewolnika. Jaki byłby więc skutek, gdyby Titius wydał wyrok? W tym przypadku kara nie byłaby należna,
ponieważ nie wydał on wyroku zgodnie z warunkami, na jakich objął urząd.
292. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Jeśli jednak warunki arbitrażu stanowiły, że "tylko orzeczenie jednej ze stron jest ważne", wówczas można użyć
siły wobec Titiusa.
293. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Ale jeśli niewolnik został wyznaczony na arbitra i wydał wyrok po tym, jak stał się wolny, jestem zdania, że jeśli
zrobi to po uzyskaniu wolności, a strony wyrażą na to zgodę, to jego akt będzie ważny.
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294. Ani wychowanek, ani obłąkany, ani głuchy czy niemy nie może być mianowany arbitrem, jak twierdzi
Pomponiusz w Księdze Trzydziestej Trzeciej.
295. W przypadku, gdy stroną jest sędzia, Lex Julia zabrania mu pełnienia funkcji arbitra w tej samej sprawie, w
której ma orzekać jako sędzia, lub wyznaczania siebie; a jeśli wyda wyrok, pozew o karę nie zostanie
uwzględniony.
296. Są też tacy, których nie można zmusić do wydania orzeczenia; na przykład, gdy korupcja lub podłość arbitra
jest oczywista.
297. Julianus twierdzi, że jeśli strony zniesławiają arbitra, pretor nie powinien go w żadnym wypadku odwoływać,
ale tylko wtedy, gdy zostanie wykazana odpowiednia przyczyna. Ten sam prawnik mówi, że jeśli strony traktują
autorytet arbitra z pogardą i zwracają się do sądu,
298. Paulus, O Edykcie, Księga XIII. Albo do innego arbitra;
299. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
A gdy strony sporu powrócą do pierwotnego arbitra, pretor nie powinien zmuszać go do podejmowania decyzji
między tymi, którzy potraktowali go obelżywie i odrzucili go, aby odwołać się do innego.
300. Arbiter nie może być zmuszony do wydania orzeczenia, chyba że arbitraż został uzgodniony.
301. Tam, gdzie pretor mówi: "Pod karą pieniężną", musimy rozumieć, że suma pieniężna nie jest płatna po obu
stronach, ale że może być inne mienie obiecane w drodze kary, jeśli jedna ze stron nie zastosuje się do wyroku; i
tak uważał Pomponiusz. A jeśli majątek został złożony u arbitra pod warunkiem, że dostarczy go stronie, która
wygrała sprawę, lub dostarczy go, jeśli jedna ze stron nie zastosuje się do wyroku, czy będzie on zmuszony do
wydania wyroku? Myślę, że tak. Sprawa byłaby taka sama, gdyby pewna kwota została pozostawiona w jego
rękach na ten cel. Jeśli więc jedna ze stron obiecała w umowie, że dostarczy mienie, a druga, że zapłaci pieniądze,
poddanie się arbitrażowi jest kompletne i arbiter może być zmuszony do wydania wyroku.
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302. Czasami, jak zauważa Pomponiusz, poddanie się arbitrażowi może być dokonane przez zwykłą umowę, jak
na przykład wtedy, gdy obie strony są dłużnikami i zgadzają się, że jeśli któraś z nich nie zastosuje się do wyroku
arbitra, nie będzie miała prawa odebrać tego, co jest jej należne.
303. Ponadto Julianus stwierdza, że arbiter nie może być zmuszony do wydania wyroku, gdy jedna strona złoży
obietnicę, a druga nie.
304. Jest on tego samego zdania, gdy kara została uzgodniona pod warunkiem; jak na przykład: "Jeśli pewien
statek powróci z Azji w liczbie tylu tysięcy", albowiem arbiter nie może być zmuszony do wydania orzeczenia,
dopóki nie zostanie spełniony warunek, aby nie było ono nieważne z powodu niespełnienia warunku; to samo
mówi Pomponiusz w Trzydziestej trzeciej księdze o Edykcie.
305. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
W tym przypadku, być może, jedynym powodem do zwrócenia się do pretora będzie to, że czas wyznaczony na
rozprawę może zostać przedłużony, bo wtedy może ona zostać przeprowadzona.
306. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Pomponiusz twierdzi, że jeśli któraś ze stron jest zwolniona z uzgodnionej kary, arbiter nie powinien być
zmuszony do wydania orzeczenia.
307. Stwierdza on również, że jeśli moje żądania są poddane arbitrażowi, a ja przewidziałem karę, która ma być
zapłacona przez Ciebie, to należy rozważyć, czy jest to odniesienie do arbitrażu, czy też nie. Nie widzę jednak, w
czym on znajduje trudność; bo jeśli porozumienie stron dotyczy tylko roszczeń jednej z nich, to nie ma powodu w
jego stwierdzeniu, ponieważ zgodnie z prawem jedna rzecz może być poddana arbitrażowi; ale jeśli ma na myśli,
że zastrzeżenie dotyczy tylko jednej strony, to to, co mówi, jest rozsądne. Jeżeli jednak stroną, która zawarła
umowę, jest strona wnosząca pozew, można powiedzieć, że poddanie się arbitrażowi jest pełniejsze, ponieważ
strona pozwana jest chroniona, na przykład na mocy wyjątku opartego na umowie, a jeżeli nie zastosuje się do
orzeczenia, ten, kto wnosi pozew, może odwołać się do umowy. Nie sądzę jednak, aby ta opinia była prawidłowa,
ponieważ nie wystarczy, że strona ma wyjątek, ponieważ arbiter może być zmuszony do wydania orzeczenia.
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308. Uważa się, że ktoś przyjął urząd arbitra (jak mówi Pedius w Dziewiątej Księdze), gdy podjął się obowiązków
sędziego i obiecał rozstrzygać spory stron przez swoje orzeczenie. Jeśli jednak, jak mówi Pedius, arbiter powinien
działać jedynie w celu upewnienia się, czy strony pozwolą, aby ich spór został rozstrzygnięty przez jego radę lub
autorytet, nie uważa się, że przyjął on obowiązki arbitra.
309. Wyznaczony arbiter nie jest zobowiązany do wydania orzeczenia w dniach, w których sędzia nie ma
obowiązku wydania orzeczenia, chyba że termin ustalony w postępowaniu arbitrażowym wkrótce upłynie i nie
może być przedłużony.
310. Jeśli więc pretor wzywa arbitra do wydania orzeczenia, to jest rzeczą zupełnie słuszną, aby dać mu na to czas,
jeśli przysięga, że sprawa nie jest jeszcze dla niego wystarczająco jasna.
311. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XI.
Jeżeli sprawa została poddana pod rozstrzygnięcie sądu polubownego bez wyznaczenia dnia rozprawy, to arbiter
powinien bezwzględnie wyznaczyć taki dzień, oczywiście za zgodą stron, i wtedy sprawa powinna zostać
rozstrzygnięta; jeżeli bowiem tego nie uczyni, może zostać zmuszony do wydania orzeczenia w dowolnym czasie.
312. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Nawet jeśli pretor bez zastrzeżeń oświadczy w edykcie, że zmusi arbitra do wydania wyroku, powinien jednak
czasem zwrócić uwagę na jego powody i przyjąć jego usprawiedliwienie, jeśli zostanie wykazana właściwa
przyczyna; na przykład, gdy zostanie zniesławiony przez strony sporu; lub gdy między nim a nimi lub jednym z
nich powstanie śmiertelna wrogość; albo gdy wiek lub choroba, na którą później zapadł, zwalnia go od
wykonywania obowiązków, albo gdy jest zajęty własnymi sprawami, albo gdy zachodzi pilna konieczność odbycia
podróży, albo gdy jakiś urząd publiczny wymaga jego uwagi; i to jest opinia Labeo.
313. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Lub gdy arbiter jest narażony na jakiekolwiek inne niedogodności po objęciu urzędu. Jednakże w przypadku
choroby lub innych tego rodzaju zdarzeń może on być zmuszony do odroczenia rozpatrzenia sprawy, o ile zostanie
wykazana odpowiednia przyczyna.
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314. Arbiter powinien być zwolniony od działania, gdy jest zajęty sprawą we własnym imieniu, czy to publiczną,
czy prywatną; w każdym razie wtedy, gdy dzień rozprawy nie może być odroczony; ale jeśli może być odroczony,
to dlaczego pretor nie miałby go zmusić do odroczenia, skoro ma do tego prawo, skoro czasem można to osiągnąć
bez żadnych niedogodności dla arbitra? Jeśli jednak obie strony życzą sobie, aby wydał on wyrok, nawet jeśli nie
złożono zabezpieczenia na odroczenie, to i tak nie może on postąpić inaczej, jeśli toczy się sprawa z jego
powództwa, chyba że wyrazi zgodę, aby sprawa została mu przedłożona na nowo. Jest to oczywiście uzależnione
od faktu, że termin ten wkrótce upłynie.
315. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Ponadto, gdy jeden z uczestników sporu dokonał cesji swojego majątku, Julianus w czwartej księdze Digestów
stwierdza, że arbiter nie może być zmuszony do wydania orzeczenia, ponieważ strona, o której mowa, nie może
być ani pozwana, ani pozywana.
316. W przypadku, gdy strony sporu wracają do arbitra po długim czasie, Labeo stwierdza, że nie jest on
zmuszony do wydania orzeczenia.
317. Jeżeli jest kilku arbitrów, którzy objęli urząd, nie można zmusić jednego z nich do wydania orzeczenia, lecz
wszyscy muszą to uczynić, albo żaden.
318. Z tego powodu Pomponiusz pyta w Księdze Trzydziestej trzeciej, czy w przypadku, gdy arbitraż został
uzgodniony w ten sposób, że cokolwiek postanowi Tacyt, ma przyznać Sezjusz, to który z nich będzie podlegał
przymusowi? Jestem zdania, że tego rodzaju arbitraż, w którym arbiter nie ma pełnej swobody w wydawaniu
decyzji, jest nieważny.
319. Jeżeli jednak warunki arbitrażu przewidują, że sprawę rozstrzygnie Titius lub Seius, Pomponiusz twierdzi - i
my się z nim zgadzamy - że arbitraż jest ważny, ale arbitrem, który musi być zmuszony do wydania orzeczenia,
jest ten, na którego zgadzają się strony sporu.
320. Jeżeli arbitraż jest skierowany do dwóch osób, pod warunkiem, że w przypadku braku zgody, mogą one
wezwać trzecią; myślę, że takie odniesienie jest nieważne, ponieważ mogą się one nie zgadzać co do osoby, do
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której się zwracają, ale jeżeli warunkiem jest, że Semproniusz zostanie dołączony jako trzecia strona, arbitraż
będzie ważny, ponieważ nie może być różnicy zdań co do wezwania go.
321. Rozważmy szczególny przypadek, a mianowicie: czy pretor powinien zmusić dwóch arbitrów do wydania
wyroku, ponieważ z powodu naturalnej skłonności ludzi do różnicy zdań sprawa może być prawie niemożliwa do
rozstrzygnięcia. Gdy liczba jest nieparzysta, arbitraż z tego powodu jest podtrzymywany, nie dlatego, że łatwo jest
się zgodzić wszystkim stronom, ale dlatego, że jeśli się nie zgadzają, istnieje większość, na której decyzji można
polegać. Zwykle jednak spór jest przedkładany dwóm osobom, a jeśli one nie dojdą do porozumienia, pretor
powinien zmusić arbitrów do wybrania trzeciej osoby, której autorytet może być przestrzegany.
322. Celsus stwierdza w Drugiej Księdze Digestów, że jeśli spór jest poddany trzem arbitrom, wystarczy, jeśli
dwóch z nich się zgodzi, pod warunkiem, że trzeci będzie obecny; jeśli jednak jest nieobecny, to nawet jeśli
pozostali dwaj się zgodzą, wyrok nie będzie ważny, ponieważ arbitraż został poddany więcej niż dwóm arbitrom, a
trzeci swoją obecnością mógłby ich skłonić do przyjęcia jego własnej opinii:
323. Pomponiusz, Listy i różne fragmenty, Księga XVII.
Podobnie jak w przypadku, gdy mianuje się trzech sędziów, a dwóch z nich wydaje orzeczenie za zgodą, podczas
nieobecności trzeciego, jest ono nieważne; z tego powodu, że orzeczenie jest ważne tylko wtedy, gdy zostało
wydane większością głosów, gdy jest oczywiste, że wszyscy wydali jakieś orzeczenie.
324. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Labeo mówi, że pretora nie interesuje, jakie orzeczenie wyda arbiter, pod warunkiem, że przedstawi on swoje
zdanie. Gdyby więc sprawa została przekazana arbitrowi w celu wydania określonej decyzji, nie byłby to żaden
arbitraż, ani też nie można by go zmusić do wydania orzeczenia, jak to stwierdza Julianus w czwartej księdze
Digestów.
325. Musimy uznać, że arbiter wydaje orzeczenie, gdy czyni to z zamiarem rozstrzygnięcia całej spornej kwestii.
Jeśli jednak arbitraż dotyczy kilku spraw, to jeśli nie rozstrzygnął wszystkich spornych kwestii, nie można uznać,
że wydał orzeczenie i może on zostać zmuszony przez pretora do działania.
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326. Z tego powodu należy się zastanowić, czy arbiter może zmienić swoją decyzję, a nawet pojawiła się kwestia,
czy w przypadku, gdy arbiter nakazuje wydanie nieruchomości, a następnie tego zakazuje, to czy to, co nakazał,
czy to, czego zakazał, powinno się ostać. Sabinus uważa, że może zmienić swoją decyzję. Kasjusz podtrzymuje
zdanie swego pana i mówi, że Sabinus nie miał na myśli decyzji kończącej postępowanie arbitrażowe, lecz tylko
taką, która zapadła w trakcie przygotowywania sprawy, np. gdy nakazał stronom stawić się w kalendy, a potem w
ides; miał bowiem prawo zmienić dzień. Gdyby więc wydał wyrok na niekorzyść pozwanego lub na jego korzyść,
wówczas, ponieważ przestałby być arbitrem, nie mógłby zmienić swojej decyzji;
327. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
Ponieważ jeden arbiter nie może zmienić swojej decyzji, nawet jeśli popełnił błąd przy jej wydawaniu.
328. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Ale jeśli arbiter, który został wyznaczony do rozstrzygnięcia kilku sporów, które nie mają ze sobą żadnego
związku, wydaje wyrok w odniesieniu do jednego z nich, ale nie w odniesieniu do pozostałych, to co wtedy? Czy
przestał być arbitrem? Należy zatem rozważyć, czy ma on prawo do zmiany decyzji, którą już wydał w
odniesieniu do pierwszej z nich. To, czy miał on rozstrzygnąć wszystkie sprawy przedłożone mu do arbitrażu w
tym samym czasie, czy też nie, stanowi wielką różnicę, ponieważ jeśli miał rozstrzygnąć w odniesieniu do
wszystkich, mógł zmienić swoją decyzję, ponieważ jeszcze jej nie wydał; ale jeśli miał rozstrzygnąć je oddzielnie,
było, że tak powiem, kilka spraw do rozstrzygnięcia i tak dalece, jak dotyczyło to konkretnej sprawy spornej,
przestał być arbitrem.
329. Gdy arbiter orzeknie, że Titius nie jest nic winien Seiusowi, choć nie zabrania Seiusowi wnoszenia pozwu, to
jednak, gdyby ten ostatni to uczynił, wydaje się, że sprzeciwia się orzeczeniu arbitra; i zarówno Ofilius, jak i
Trebatius są w tej kwestii zgodni.
330. Uważam, że arbiter nie może wyznaczyć specjalnego czasu na zapłatę, a Trebatius również wydaje się być
tego zdania.
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331. Pomponiusz mówi, że jeśli arbiter wydaje niejednoznaczne orzeczenie, jest ono nieważne; na przykład:
"Musisz mu zapłacić to, co jesteś mu winien"; albo: "Musisz trzymać się swojego podziału"; albo: "Musisz przyjąć
jako swój udział to, co zapłaciłeś swoim wierzycielom".
332. Ponadto, gdy arbiter zabrania wytoczenia powództwa o karę, zgodnie z warunkami arbitrażu, w Trzydziestej
Trzeciej Księdze Pomponiusza znajduję stwierdzenie, że jest to nieważne; i ma on rację, ponieważ warunki
arbitrażu nie odnoszą się do pobierania kary.
333. Papinianus stwierdza w Trzeciej Księdze Pytań, że jeśli upłynął czas wyznaczony na arbitraż, to strony sporu
mogą uzgodnić nowy, z tym samym arbitrem, ale jeśli ten ostatni odmówi działania w drugim arbitrażu, to nie
można go do tego zmusić, pod warunkiem, że nie był odpowiedzialny za opóźnienie w wykonywaniu swoich
obowiązków; gdyby bowiem był winny opóźnienia, to byłoby całkowicie słuszne, aby został zmuszony przez
pretora do ponownego działania jako arbiter. Kwestia ta może powstać tylko wtedy, gdy w pierwszym arbitrażu
nie było postanowienia o przedłużeniu czasu, ale jeśli takie postanowienie było, a on sam je przedłużył, to nadal
będzie działał jako arbiter.
334. Termin "pełny arbitraż" jest używany, gdy rozstrzygnięcie dotyczy spraw spornych, ponieważ odnosi się do
wszystkich sporów; ale jeśli zdarza się, że różnica dotyczy tylko jednej rzeczy, chociaż uzgodniono pełny arbitraż,
to jednak prawa do działania w innych sprawach pozostają nienaruszone; ponieważ w arbitrażu chodzi tylko o to,
co zostało uzgodnione, że powinno być ustalone. Jeżeli jednak ktoś życzy sobie, aby tylko pewna sprawa została
rozstrzygnięta w drodze arbitrażu, bezpieczniej jest wyraźnie o tym wspomnieć przy składaniu pozwu.
335. Jeśli arbiter nakazuje wykonanie jakiejś niehonorowej czynności, strony sporu nie są zobowiązane do
posłuszeństwa.
336. Jeżeli strony stawią się przed arbitrem w wyznaczonym terminie, a on nakaże im stawić się po upływie tego
terminu, nie można żądać kary.
337. Gdy jedna ze stron nie stawi się, bo przeszkodziła jej choroba, nieobecność w interesach publicznych,
obowiązki urzędowe lub inny ważny powód, Prokulus i Atilicinus uważają, że karę można ściągnąć, ale gdy była
gotowa wyznaczyć tego samego arbitra do nowego arbitrażu, to powództwo przeciwko niej nie będzie
dopuszczalne, albo może się ona zabezpieczyć przez wyjątek. Jest to jednak prawdziwe tylko wtedy, gdy arbiter
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był gotów przyjąć drugi arbitraż; Julianus bowiem bardzo słusznie stwierdził w czwartej księdze Digestów, że nie
można go do tego zmusić, jeśli nie był chętny, a w każdym razie strona jest zwolniona z kary.
338. Jeśli na przykład arbiter nakazuje stronom stawić się przed nim w jakiejś prowincji, podczas gdy uzgodniono,
że referencja powinna odbyć się w Rzymie, to powstaje pytanie, czy można go bezkarnie nie posłuchać? Opinia
Julianusa z czwartej księgi jest lepsza, a mianowicie, że miejsce zawarte w umowie o poddanie sprawy pod osąd
jest miejscem zamierzonym, a zatem, że można bezkarnie nie zastosować się do niego, jeśli nakaże stronom stawić
się gdzie indziej. Jak zatem należy postąpić, jeśli nie wiadomo, jakie miejsce zostało uzgodnione? Lepsza opinia
jest taka, że miejsce to było przewidziane tam, gdzie została zawarta umowa o arbitraż. Ale co należy zrobić, jeżeli
arbiter nakazuje im stawić się w jakimś miejscu przylegającym do miasta? Pegasus twierdzi, że taki nakaz byłby
ważny, ale ja uważam, że jest to prawdą tylko wtedy, gdy arbiter jest człowiekiem o takim autorytecie, że może
wykonywać swoje obowiązki w miejscach oddalonych, a strony sporu mogą łatwo udać się do wyznaczonego
miejsca.
339. Jeśli jednak arbiter nakazałby stronom udać się do miejsca o złej reputacji, na przykład do tawerny lub domu
publicznego, jak twierdzi Vivianus, to bez wątpienia można go bezkarnie nie posłuchać; i tę opinię aprobuje
również Celsus w Drugiej Księdze Digestów. W odniesieniu do tego bardzo słusznie stawia pytanie, czy jeśli
miejsce ma taki charakter, że jeden z uczestników sporu nie może tam honorowo pójść, a drugi może, i ten, który
mógł pójść bez utraty szacunku dla samego siebie, nie zrobił tego, a drugi poszedł mimo hańby, to czy kara
uzgodniona w czasie arbitrażu może być ściągnięta, ponieważ akt nie został wykonany? On bardzo słusznie
uważa, że nie może być pobrana, bo byłoby absurdem, gdyby nakaz był ważny w odniesieniu do jednej strony, a
nieważny w odniesieniu do drugiej.
340. Należy się zastanowić, w jakim terminie należy wnieść powództwo na podstawie postanowienia, jeśli strona
nie zastosuje się do wyroku arbitra. Celsus w drugiej księdze Digestów stwierdza, że jeśli nie określono
konkretnego terminu, to przyjmuje się rozsądny termin, a po jego upływie można niezwłocznie wnieść pozew o
karę, niemniej jednak twierdzi, że jeśli strona zastosuje się do wyroku, zanim sprawa zostanie włączona do
postępowania, to powództwo oparte na postanowieniu nie może być dalej prowadzone:
341. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Chyba, że powód miał jakiś interes w natychmiastowej wypłacie pieniędzy.
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342. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Celsus mówi, że jeśli arbiter nakazuje, aby zapłata została dokonana do kalend wrześniowych, a tak się nie stało,
mimo że została ona zaoferowana po tym terminie, to jednak kara arbitrażowa, która raz stała się wymagalna, nie
wygasa, ponieważ prawdą jest, że pieniądze nie zostały zapłacone przed kalendami. Jeśli jednak strona przyjęła
zapłatę, gdy została ona zaoferowana, nie może wnieść pozwu o karę, ale zostanie wykluczona przez wyjątek z
powodu oszustwa. Inaczej jest w przypadku, gdy strona została jedynie wezwana do zapłaty.
343. Celsus stwierdza również, że jeśli każesz mi zapłacić, a choroba lub inny ważny powód uniemożliwiają ci
otrzymanie pieniędzy, to Prokulus uważa, że kara nie może być wymierzona, nawet jeśli zapłacę ci dopiero po
kalendach, choć możesz być gotowy do jej przyjęcia. Uważa on również, bardzo słusznie, że są dwa nakazy
arbitra, które należy rozważyć, jeden, aby zapłacić sumę pieniędzy, a drugi, aby zapłacić ją przed kalendami;
dlatego, chociaż kara nie może być od ciebie wymagana, ponieważ nie zapłaciłeś pieniędzy przed kalendami,
ponieważ nie byłeś winny, to jednak będziesz odpowiedzialny za tę część, której nie zapłaciłeś.
344. Twierdzi on również, że słowa "podporządkować się orzeczeniu" oznaczają nic innego jak to, że strona ma
zrobić wszystko, co w jej mocy, aby podporządkować się decyzji arbitra.
345. Celsus mówi również, że jeśli arbiter nakazuje mi zapłacić ci pewną sumę pieniędzy w określonym dniu, a ty
odmawiasz jej przyjęcia, można bronić się, że kara nie jest możliwa do ściągnięcia przez prawo:
346. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Jeśli jednak później będzie gotów ją przyjąć, nie mogę bezkarnie odmówić jej zapłacenia, ponieważ nie zapłaciłem
jej wcześniej.
347. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Labeo stwierdza, że jeżeli w przedłożeniu do arbitrażu było przewidziane, że arbiter powinien wydać wyrok
dotyczący wszystkich spraw w sprawie tego samego dnia i powinien mieć prawo przedłużenia tego terminu, a on
przedłużył ten termin po tym, jak pewne sprawy zostały rozstrzygnięte, a inne nie, to przedłużenie będzie ważne,
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ale jego wyrok może być bezkarnie naruszony. Pomponiusz przychyla się do opinii Labeo, która również wydaje
mi się słuszna, ponieważ arbiter nie dopełnił swojego obowiązku przy wydawaniu wyroku.
348. Również ta klauzula: "He may extend the time for arbitration", nie daje arbitrowi prawa do niczego innego,
jak tylko do przedłużenia czasu, a zatem nie może on umniejszyć ani dokonać żadnej zmiany w warunkach
pierwotnej umowy; stąd jest on zawsze zobowiązany do pozbycia się również innych spraw i musi wydać wyrok w
odniesieniu do wszystkiego.
349. Jeśli przy pierwszej umowie o arbitraż zostało złożone poręczenie, Labeo twierdzi, że powinno być ono
złożone również przy drugiej umowie. Pomponiusz jednak wątpi, czy należy dawać tego samego lub innego
poręczyciela, który jest wypłacalny, bo mówi, jaki byłby skutek, gdyby ci sami poręczyciele odmówili pełnienia
funkcji poręczyciela? Ja jednak uważam, że gdyby oni odmówili poręczenia, to należałoby dać innych, równie
dobrych jak oni:
350. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Tak, że nie będzie to w mocy poręczycieli, którzy odmówią ponownego związania się, aby spowodować
wykonanie kary. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku ich śmierci.
351. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Arbiter może przedłużyć czas bez względu na to, czy jest obecny, czy też czyni to przez posłańca lub listownie.
352. Jeśli nie wspomniano o spadkobiercy lub innych osobach zainteresowanych arbitrażem, arbitraż kończy się
przez śmierć. Nie zgadzamy się z opinią Labeo, który uważał, że jeśli arbiter nakazuje zapłatę sumy pieniężnej, a
strona umiera przed jej zapłatą, to kara może być egzekwowana, nawet jeśli spadkobierca był gotów ją zapłacić.
353. Wyrok arbitra, który wydaje on w odniesieniu do sprawy spornej, powinien być przestrzegany, niezależnie od
tego, czy jest sprawiedliwy czy niesprawiedliwy; ponieważ strona, która przyjęła arbitraż, miała tylko siebie do
obwinienia, jak to zostało stwierdzone w Reskrypcie Boskiego Piusa, w następujący sposób: "Strona winna poddać
się orzeczeniu ze spokojem, choćby nawet nie było ono w żaden sposób dobrze uzasadnione".
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354. Jeśli jest kilku arbitrów i wydają oni różne wyroki, strona nie jest zobowiązana do ich przestrzegania, ale jeśli
większość się zgadza, ich wyrok musi być ważny; w przeciwnym razie można żądać kary. Stąd pytanie postawione
przez Julianusa: jeśli z trzech arbitrów jeden przyznał piętnaście aurei, drugi dziesięć, a trzeci pięć, to czyja
decyzja ma być wiążąca? Julianus stwierdza, że należy zapłacić pięć, ponieważ wszyscy się na to zgodzili.
355. Jeżeli którakolwiek ze stron nie stawi się, ponieważ uczyniła wszystko, co w jej mocy, aby zapobiec
rozstrzygnięciu sprawy, może zostać nałożona kara. Tak więc orzeczenie wydane w przypadku nieobecności
wszystkich stron sporu nie będzie ważne, chyba że w umowie o poddanie sprawy arbitrom wyraźnie stwierdzono,
że niezależnie od tego, czy jedna lub obie strony były nieobecne, orzeczenie może zostać wydane, ale ten, kto się
nie stawił, ponosi karę, ponieważ był odpowiedzialny za to, że arbitraż nie doszedł do skutku.
356. Uważa się, że orzeczenie zostało wydane w obecności stron, gdy czyni to przed tymi, którzy są obdarzeni
rozumem; ale nie uważa się, że zostało wydane w obecności strony, która jest obłąkana lub obłąkana. Podobnie nie
jest prawomocne orzeczenie wydane w obecności wychowanka, jeśli nie jest obecny jego opiekun. Julianus w
czwartej księdze Digestów stwierdza to samo w odniesieniu do wszystkich tych spraw.
357. Również w tym przypadku, gdy którakolwiek ze stron, będąc obecna, uniemożliwia arbitrowi wydanie
orzeczenia, kara może zostać pobrana.
358. Jeżeli w postępowaniu arbitrażowym nie wymieniono żadnej kary, a strona jedynie obiecała wykonać wyrok,
można wnieść przeciwko niej skargę o odszkodowanie.
359. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Nie ma znaczenia, czy suma uzgodniona jako kara jest pewna czy niepewna; jak na przykład w przypadku, gdy
była to "Tyle, ile warta była nieruchomość".
360. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Wniesienie pozwu przeciwko osobie, której arbiter zabronił pozywać, stanowi naruszenie jego orzeczenia. Co
zatem należałoby zrobić, gdyby pozew został wniesiony przeciwko jego poręczycielowi, czy kara mogłaby zostać
ściągnięta? Myślę, że tak, i Sabinus jest tego samego zdania, ponieważ pozew jest praktycznie wniesiony
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przeciwko zleceniodawcy. Ale jeśli umowa została zawarta z poręczycielem, aby poddać sprawę pod arbitraż, a
pozew został wniesiony przeciwko zleceniodawcy, kara nie może być pobrana, chyba że w interesie poręczyciela
było, aby nie wnosić pozwu.
361. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Gdy ktoś wnosi do sądu sprawę, co do której uzgodniono, że zostanie poddana arbitrażowi, niektórzy autorytety
twierdzą, że pretor nie może interweniować, aby zmusić arbitra do wydania wyroku, ponieważ nie poniesie żadnej
kary, tak jak w przypadku odrzucenia arbitrażu. Gdyby jednak przyjąć ten pogląd, to w rezultacie strona, która
zgodziła się na arbitraż i zmieniła zdanie, będzie mogła uchylić się od skierowania sprawy na drogę sądową. W
związku z tym może zostać pozwany o zapłatę kary, a postępowanie może zostać wszczęte w zwykłej formie
przed sędzią.
362. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
Jeśli coś zostało uczynione niezgodnie z postanowieniem, pozew może być wniesiony z tego powodu tylko wtedy,
gdy czyn został popełniony bez oszustwa ze strony osoby, która zawarła umowę; ponieważ powództwo może być
wniesione na podstawie postanowienia tylko na tej podstawie, że nikt nie może czerpać korzyści z własnego
oszustwa. Jeśli jednak do umowy o arbitraż dodaje się: "Jeśli coś w sprawie zostanie uczynione w sposób
oszukańczy", ten, kto dopuścił się oszustwa, może być pozwany na podstawie tej klauzuli; a zatem, jeśli ktoś
skorumpuje arbitra pieniędzmi lub niewłaściwym nakłanianiem, albo przekupi adwokata drugiej strony, lub
kogokolwiek z tych, którym powierzył swoją sprawę, może być pozwany na podstawie klauzuli dotyczącej
oszustwa, jak również wtedy, gdy przez podstęp uzyskuje przewagę nad swoim przeciwnikiem. A jeśli w trakcie
procesu w jakikolwiek sposób działa podstępnie, można wnieść powództwo na podstawie klauzuli; jeśli więc jego
przeciwnik chce wnieść powództwo na podstawie oszustwa, nie powinien tego robić, ponieważ ma prawo do
powództwa na podstawie klauzuli. Jeżeli jednak w umowie o arbitraż nie zawarto tego rodzaju klauzuli, wówczas
można wnieść powództwo na podstawie oszustwa lub wyjątku. To poddanie się arbitrażowi jest kompletne,
ponieważ wymienia klauzulę dotyczącą oszustwa.
363. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
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W sprawach poddanych pod rozstrzygnięcie sądu polubownego nie rozpatrujemy, czy kara umowna jest wyższa
czy niższa od wartości nieruchomości.
364. Arbiter nie jest zmuszony do przyznania nagrody, jeśli kara została już nałożona.
365. W przypadku, gdy kobieta zawrze umowę o arbitraż w imieniu osoby trzeciej, postępowanie o pobranie
pieniędzy nie będzie ważne ze względu na jej występowanie w imieniu innej osoby.
366. Wniosek z tego jest taki, że pretor nie może interweniować, gdy na początku nie było poddania się
arbitrażowi, a jeśli było, to nie jest pewne, czy jest to poddanie, za które można żądać kary, czy też kara nie może
być już odzyskana z tego powodu, że prawo do arbitrażu wygasło z powodu upływu czasu, śmierci, zwolnienia,
orzeczenia sądowego lub umowy.
367. Jeśli arbiter jest obdarzony urzędem duchownym, zastanówmy się, czy można go zmusić do wydania
orzeczenia, gdyż pobłażliwość należy się nie tylko godności osób, ale także majestatowi Boga, którego słudzy
powinni zajmować się wyłącznie sprawami świętymi. Jeśli jednak objął ten urząd później, powinien w tych
okolicznościach ze wszech miar wydać decyzję.
368. Arbiter nie powinien być zmuszony do wydania orzeczenia, gdy sprawa będąca przedmiotem sporu została
rozwiązana lub gdy niewolnik, który był przedmiotem arbitrażu, nie żyje; chyba że w ostatniej instancji strony
nadal mają interes w postępowaniu.
369. Julianus stwierdził niejednoznacznie, że jeżeli w wyniku pomyłki odwołano się do arbitrażu w sprawie
przestępstwa, które wiąże się z niesławą, lub w sprawie, która podlega ściganiu karnemu, jak na przykład
cudzołóstwo, zabójstwo i inne tego rodzaju przestępstwa, pretor powinien zabronić wydania wyroku, a jeżeli
został on wydany, powinien odmówić zgody na jego wykonanie.
370. W przypadku poddania kwestii arbitrażowej dotyczącej wolności, arbiter nie może być zmuszony przez
prawo do wydania decyzji, ponieważ przychylność należna wolności wymaga, aby sprawy z nią związane były
rozstrzygane przez sędziów najwyższej rangi. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy kwestia dotyczy wolności
urodzenia lub uwłaszczenia i gdy stwierdza się, że wolność powinna być przyznana z tytułu zaufania. To samo
należy powiedzieć w odniesieniu do powództwa dotyczącego naruszenia porządku publicznego.
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371. Oktawian mówi, że jeśli jedną ze stron w sprawie arbitrażowej jest niewolnik, to arbiter nie powinien być
zmuszony do wydania wyroku, a jeśli to zrobi, to nie może być przyznany wyjątek dla kary w sprawie De Peculio.
Jeśli jednak druga strona, będąca wolnym człowiekiem, zawrze z nim umowę, zastanówmy się, czy wyjątek
powinien być przyznany przeciwko wolnemu człowiekowi. Lepsza opinia jest taka, że nie powinno się go
przyznawać.
372. Ponadto, jeśli ktoś zgadza się na arbitraż w Rzymie, a po wyjeździe powraca tam jako członek ambasady,
arbiter nie jest zmuszony do wydania orzeczenia, tak samo jak strona nie byłaby zobowiązana do prowadzenia
sprawy, gdyby wcześniej przyłączyła się do sporu; nie ma też znaczenia, czy była związana z ambasadą, czy nie.
Ale jeśli teraz podda sprawę pod arbitraż, myślę, że arbiter może być zmuszony do wydania orzeczenia, ponieważ
jeśli strona dobrowolnie przyłączyła się do sprawy w procesie sądowym, może być zmuszona do postępowania.
Niektóre autorytety nie są w tej kwestii zdecydowane, ale niesłusznie, ponieważ w każdym razie nie miałyby
wątpliwości, gdyby sprawa, którą strona zgodziła się poddać arbitrażowi podczas pobytu w ambasadzie, była
umową, którą zawarła podczas zatrudnienia; z tego powodu, że w sprawie tego rodzaju można ją zmusić do
przystąpienia do procesu. W pierwszym rzędzie godne rozważenia jest pytanie: czy jeżeli przed wyrażeniem zgody
przez wysłannika na arbitraż, arbiter mógł być zmuszony do wydania orzeczenia, jeżeli sam wysłannik o to
wystąpił. A to, zgodnie z pierwszą ustanowioną zasadą, mogłoby się wydawać niesprawiedliwe, ponieważ zostało
oddane pod kontrolę samej strony. Podlega to jednak tej samej zasadzie, jak gdyby chciał on wnieść sprawę do
sądu, do czego miał prawo. Arbitraż tego rodzaju należy porównać do zwykłego pozwu sądowego; tak więc, gdy
strona pragnie, aby arbiter wydał orzeczenie, nie zostanie wysłuchana, chyba że przedstawi argumentację na swoją
obronę.
373. Jeżeli osoba, która zgodziła się na arbitraż z kimś, kto już nie żyje, kwestionuje dziedziczenie spadku, to w
przypadku wydania orzeczenia przez arbitra, spadek dozna uszczerbku, a zatem w międzyczasie arbitrowi nie
wolno tego czynić.
374. Termin wyznaczony na arbitraż może być przedłużony nie za zgodą stron, lecz na mocy postanowienia
arbitra, gdy jego przedłużenie jest konieczne dla uniknięcia odpowiedzialności z tytułu kary.
375. Jeśli arbiter próbuje się ukryć, pretor powinien nakazać jego poszukiwanie, a jeśli długo się nie pojawia,
należy nałożyć na niego karę pieniężną.
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376. Jeżeli uzgodniono, że sprawa zostanie poddana pod rozstrzygnięcie kilku arbitrów, pod warunkiem, że jeżeli
któryś z nich wyda orzeczenie, strony muszą się do niego zastosować; pomimo nieobecności pozostałych arbitrów,
jeden z nich, który jest obecny, może być zmuszony do wydania orzeczenia. Jeżeli jednak arbitraż został
uzgodniony pod warunkiem, że wszyscy mają wydać orzeczenie, lub że musi ono zostać zatwierdzone przez
większość, każdy z nich nie może być zmuszony do wydania oddzielnego orzeczenia, ponieważ w tego rodzaju
przypadku orzeczenie jednego arbitra nie powoduje odpowiedzialności z tytułu kary.
377. Gdy arbiter jest ewidentnie wrogiem jednej ze stron z innych powodów i został wezwany przed świadkami,
aby nie wydawał wyroku, a mimo to nalegał na jego wydanie, choć nikt go do tego nie zmuszał, cesarz Antoninus,
do którego złożono wniosek, odpowiedział na skargę strony, że przysługuje mu wyjątek z powodu podstępnego
oszustwa. Ten sam cesarz, zapytany o radę przez sędziego, do którego strona wniosła pozew o karę, odpowiedział,
że chociaż nie można wnieść apelacji, to pozew o karę ulega przedawnieniu na podstawie wyjątku z powodu
podstępnego oszustwa; dlatego tego rodzaju wyjątek jest rodzajem apelacji, ponieważ daje możliwość ponownego
rozpatrzenia orzeczenia arbitra.
378. Przy rozpatrywaniu obowiązków arbitra należy pamiętać, że cały przedmiot zależy od warunków umowy o
arbitraż, ponieważ arbiter nie może zgodnie z prawem wykonać żadnej innej czynności poza tą, która została
przewidziana do wykonania, a zatem nie może on decydować o czymkolwiek, co mu się podoba, ani w odniesieniu
do jakiejkolwiek sprawy, która mu się podoba, ale tylko o tym, co zostało określone w umowie o arbitraż i zgodnie
z jej warunkami.
379. Przeprowadzono dochodzenie w sprawie wydania orzeczenia i stwierdzono, że jakikolwiek rodzaj orzeczenia
nie będzie ważny, chociaż w odniesieniu do niektórych kwestii istnieje różnica zdań. Uważam, że kara nie może
być wymierzona, jeśli arbiter stwierdzi, że strona w tego rodzaju sprawie powinna rozpocząć nową referencję
przed sędzią, sobą lub innym arbitrem. Julianus uważa, że można go bezkarnie zignorować, jeśli nakaże stronom
stawić się przed innym arbitrem, bo jeśli to zrobią, to sprawa nie będzie miała końca, ale jeśli zadecydował tak, że
ziemia ma być dostarczona lub zabezpieczenie dostarczone, za zgodą Publiusza Maeviusa, to wyrok powinien być
wykonany. Również Pediusz przyjmuje tę opinię, aby uniknąć przedłużania arbitrażu i zapobiec przekazywaniu go
czasem innym arbitrom, którzy są wrogo nastawieni do stron; konieczne jest, aby arbiter wydał orzeczenie w taki
sposób, aby położyć kres kontrowersji, ponieważ nie zostanie ona zakończona, gdy arbitraż zostanie odroczony
lub przekazany innemu arbitrowi. Mówi on również, że wyrok zależy częściowo od rodzaju zabezpieczenia i
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charakteru poręczycieli, a to nie może być delegowane, chyba że uzgodniono, że arbiter powinien określić, przez
czyj arbitraż zabezpieczenie powinno być dostarczone.
380. Ponadto, jeżeli arbiter zleca komuś współpracę, a nie było to zawarte w umowie o arbitraż, nie uważa się tego
za orzeczenie, ponieważ orzeczenie powinno odnosić się do sprawy określonej w umowie, ale nie zawarto takiego
porozumienia.
381. Jeżeli dwaj mocodawcy zawarli między sobą porozumienie i chcą, aby ich pełnomocnicy prowadzili
postępowanie przed arbitrem, może on zarządzić, aby mocodawcy również byli obecni.
382. Jeżeli w umowie o arbitraż mowa jest o spadkobiercy, arbiter może nakazać jego obecność.
383. Do obowiązków arbitra należy ustalenie, w jaki sposób ma zostać przekazane swobodne posiadanie. Czy
może on również nakazać złożenie gwarancji, że zleceniodawca będzie ratyfikował działania swojego
pełnomocnika? Sekstus Pediusz uważa, że nie jest to rozsądne, ponieważ jeśli mocodawca nie ratyfikuje aktu,
może zostać pozwany na podstawie tego postanowienia.
384. Arbiter nie może uczynić nic ponad to, co jest określone w umowie o arbitraż; dlatego konieczne jest dodanie,
że ma on prawo do przedłużenia czasu ustalonego w umowie; w przeciwnym razie jego polecenie może być
bezkarnie naruszone.
385. Papinianus, Pytania, Księga I.
Arbiter, który został wybrany w umowie o arbitraż z zastrzeżeniem przedłużenia terminu, może to uczynić, ale
jeśli strony się temu sprzeciwią, nie może odroczyć postępowania.
386. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Gdy jest dwóch współdłużników lub wierzycieli, a jeden z nich poddaje sprawę pod arbitraż, a orzeczenie zabrania
mu pozywać lub nie pozywać, należy rozważyć, czy nie powstanie kara, jeśli jedna strona pozwie lub zostanie
pozwana przez drugą. To samo pytanie pojawia się, gdy dwóch bankierów jest wspólnymi wierzycielami i być
może moglibyśmy postawić ich na równi z poręczycielami, jeśli są partnerami; w przeciwnym razie nie można
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wnieść pozwu przeciwko tobie, ani ja nie mogę wnieść pozwu, ani nie można wnieść pozwu w moim imieniu,
nawet jeśli jest on wniesiony przeciwko tobie.
387. Jestem zdania, że postępowanie arbitrażowe jest całkowicie zakończone w przypadku, gdy kara została raz
nałożona; nie może ona również zostać ponownie nałożona, chyba że strony wyraźnie uzgodniły, że
odpowiedzialność za nią powinna być ponoszona tyle razy, ile razy nadarzy się okazja.
388. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
Jeżeli wychowanek zawrze umowę o arbitraż bez zgody swego opiekuna, arbiter nie jest zmuszony do wydania
orzeczenia, ponieważ w przypadku jego wydania wychowanek nie będzie odpowiadał za karę, chyba że złoży
poręczenie, od którego kara może być ściągnięta w drodze powództwa; tak też uważał Julianus.
389. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVII.
Jeśli arbiter wydał wyrok pod przymusem pretora, w dniu wolnym od pracy, a następnie wniesiono pozew o karę z
tytułu arbitrażu, ustalono, że wyjątek nie jest możliwy, chyba że na mocy jakiejś ustawy święto, w którym wydano
wyrok, zostało wyłączone.
390. Celsus, Digest, Księga II.
Chociaż arbiter zakazał jednej ze stron wnoszenia pozwu przeciwko drugiej, a mimo to spadkobierca wnosi
pozew, będzie on odpowiedzialny za karę, ponieważ odwołanie się do arbitrów nie ma na celu odroczenia sporu,
ale jego całkowite zakończenie.
391. Modestinus, Reguły, Księga VI.
W przypadku powództwa o zapłatę kary wynikającej z orzeczenia sądu polubownego, zobowiązany do jej zapłaty
jest ten, kto poniósł odpowiedzialność z tego tytułu; nie ma też znaczenia, czy w interesie drugiej strony było
przestrzeganie orzeczenia arbitra, czy też nie.
392. Javolenus, O Kasjuszu, Księga XI.
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Nie we wszystkich przypadkach, gdy decyzja arbitra nie jest przestrzegana, powstaje odpowiedzialność za karę
wynikającą z arbitrażu, ale tylko w tych, które odnoszą się do zapłaty pieniędzy lub wykonania jakiejś usługi.
Jawolenus stwierdza również, że arbiter może ukarać niesumienność strony procesowej, nakazując jej zapłatę
sumy pieniężnej na rzecz przeciwnika, ale strona nie może być zaliczona do niesumiennych, jeśli nie podała
nazwisk swoich świadków zgodnie z decyzją arbitra.
393. Jeżeli arbiter zarządzi przedłużenie czasu wyznaczonego na arbitraż, to w przypadku, gdy jest do tego
upoważniony, zwłoka jednej ze stron nie pozwala na ściągnięcie kary przez drugą.
394. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga XI.
Arbiter nakazał stronom stawić się w Kalendy stycznia, ale zmarł przed tym dniem, a jedna ze stron nie stawiła się.
W tym przypadku nie ma wątpliwości, że kara nie została nałożona, ponieważ Arystoteles mówi, że słyszał, jak
Kasjusz stwierdził, że jeśli arbiter sam się nie stawił, to nie ma podstaw do zapłaty kary, a Serwiusz mówi, że jeśli
winę za nieotrzymanie pieniędzy ponosi ustalający, to kara nie zostaje nałożona.
395. Callistratus, Monitory Edict, Księga I.
Tak jak Lex Julia stanowi, że małoletni poniżej dwudziestego roku życia nie może być zmuszony do pełnienia
funkcji sędziego, tak samo nikt nie ma prawa wybrać małoletniego poniżej dwudziestego roku życia do pełnienia
funkcji sędziego w arbitrażu, a zatem w żadnym wypadku nie ponosi się kary z tytułu wydanego przez niego
wyroku. Wiele autorytetów stwierdziło, że w przypadku, gdy strona ma ponad dwadzieścia lat, a nie ukończyła
dwudziestu pięciu, i pochopnie podejmuje się prowadzenia sprawy arbitrażowej, w tego rodzaju przypadku należy
przyznać zwolnienie.
396. Papinianus, Opinie, Księga II.
Arbiter nakazał przywrócenie w określonym terminie określonych niewolników, a ponieważ nie zostali oni
przywróceni, nakazał stronie zapłacić karę na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z warunkami umowy o arbitraż.
Skarb Państwa nie nabywa żadnego prawa z tytułu takiego orzeczenia, ale mimo to ponosi odpowiedzialność za
karę umowną, ponieważ orzeczenie arbitra nie zostało wykonane.
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397. Scaevola, Opinie, Księga I.
Lucjusz Tycjusz i Maewiusz Semproniusz zawarli umowę o poddaniu wszystkich swoich sporów pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego, ale przez pomyłkę pewne sprawy nie zostały uwzględnione przez Lucjusza
Tycjusza w jego wniosku, a arbiter nie wydał w odniesieniu do nich żadnego orzeczenia. Powstało pytanie, czy te
sprawy, które zostały pominięte, mogą być przedmiotem nowego wniosku? Odpowiedź brzmiała, że można to
zrobić i że nie ponosi się żadnej kary w wyniku arbitrażu; ale jeśli strona popełniła ten czyn złośliwie, mimo że
rzeczywiście mogła złożyć nowy wniosek, podlegała karze.
398. The Same, Digest, Księga II.
Kontrowersje powstały między Castelliannus i Seius w odniesieniu do granic, a arbiter został wybrany w celu, że
sprawa może być rozstrzygnięta przez jego orzeczenie, a on wydał swoją decyzję w obecności stron, i ustanowił
granice. Powstało pytanie, czy jeśli orzeczenie nie było przestrzegane ze strony Castellianusa, odpowiedzialność
za karę wynikającą z arbitrażu została poniesiona? I odpowiedział, że kara została poniesiona, gdy arbiter nie był
posłuszny w sprawie, którą zdecydował w obecności obu stron.
399. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVIII.
Jeżeli w umowie o arbitraż stwierdza się, że wyrok ma być wydany przez określoną osobę, nie można tego
rozciągać na inne osoby.
400. Paulus, O Sabinusie, Księga XII.
Arbiter może wydać wyrok w odniesieniu do spraw, rozliczeń i sporów, które istniały na początku między
stronami poddającymi swoje sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, ale nie w odniesieniu do spraw, które
nastąpiły później.
401. Julianus, Digest, Księga IV.
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W przypadku, gdy umowa o arbitraż była zawarta na następujących warunkach: "Arbiter powinien wydać
orzeczenie, gdy obie strony lub ich spadkobiercy są obecni"; a jedna ze stron sporu zmarła, pozostawiając
małoletniego jako swojego spadkobiercę, uważa się, że orzeczenie nie będzie ważne, chyba że zostanie udzielona
zgoda opiekuna.
402. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy jedna ze stron stanie się niepoczytalna;
48. Modestinus, Reguły, Księga IV.
W tym przypadku arbiter nie jest bowiem zmuszony do wydania decyzji. 49. Julianus, Digest, Księga IV.
A nawet może być nakazane, aby go nie wydawać, ponieważ nic nie może być zgodnie z prawem zrobione w
obecności osoby obłąkanej. Jeżeli jednak obłąkany ma kuratora lub jest on wyznaczony w czasie trwania sprawy,
wyrok może być wydany w obecności kuratora.
403. Arbiter może wezwać strony do stawiennictwa przez posłańca lub listownie.
404. Jeżeli wzmianka o spadkobiercy dotyczy tylko jednej ze stron, zapis na sąd polubowny zostanie uchylony
przez śmierć jednej ze stron, tak jak by to miało miejsce w przypadku braku wzmianki o spadkobiercy
którejkolwiek ze stron.
405. Alfenus, Digest, Księga VII.
Na podstawie umowy o arbitraż wybrano arbitra, który nie mogąc wydać orzeczenia w terminie wskazanym w
umowie, zarządził przedłużenie terminu rozprawy. Jedna ze stron nie chciała zastosować się do tego zarządzenia,
w związku z czym zapytano o opinię, czy można wytoczyć przeciwko niej powództwo o zapłatę kary umownej
wynikającej z zapisu na sąd polubowny? Odpowiedziałem, że nie, ponieważ arbiter nie miał prawa przedłużyć
terminu.
406. Marcjanus, Reguły, Księga II.
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Jeżeli ktoś został ustanowiony arbitrem w sprawie, w której sam jest zainteresowany, nie może wydać wyroku,
ponieważ nakazałby sobie coś zrobić lub zabroniłby sobie wnoszenia pozwu; nikt bowiem nie może nakazać sobie
wykonania czynności lub zabronić sobie jej wykonania.
407. Tenże, Reguły, Księga IV.
Jeżeli strona została wezwana przez arbitra do zapłaty sumy pieniężnej zgodnie z warunkami arbitrażu i nie
uczyniła tego, musi zapłacić karę zgodnie z umową, ale jeżeli później dokona zapłaty, zostanie zwolniona z kary.

Tyt. 9. Żeglarze, karczmarze i właściciele stajni muszą zwrócić powierzone im mienie
408. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Pretor mówi: "Gdy żeglarze, szynkarze i właściciele stajni otrzymali na przechowanie mienie, to jeśli go nie
przywrócą, to wniosę przeciwko nim pozew".
409. Edykt ten jest niezwykle pożyteczny, ponieważ bardzo często zachodzi konieczność obdarzenia zaufaniem
osób tego rodzaju i powierzenia im opieki nad dobrami. Nikt nie powinien sądzić, że ten edykt nakłada na nich
jakiekolwiek trudności, ponieważ mają oni możliwość odmowy przyjęcia kogokolwiek; a gdyby nie ustanowiono
tej reguły, byłaby to okazja do współpracy ze złodziejami przeciwko tym, których przyjmują jako gości; ponieważ
nawet teraz nie powstrzymują się oni od oszustw tego rodzaju.
410. Zastanówmy się zatem, kim są ci, którzy są odpowiedzialni. Pretor mówi o "marynarzach". Musimy
rozumieć, że "marynarzem" jest ten, kto kieruje statkiem, chociaż wszyscy nazywani są marynarzami, którzy są na
statku w celu jego prowadzenia, ale pretor ma na myśli tylko właściciela; Pomponiusz mówi bowiem, że ten
ostatni nie powinien odpowiadać za czyn wioślarza lub sub-pilota, ale tylko za to, co sam robi, lub za czyn
kapitana; chociaż gdyby sam nakazał komukolwiek powierzyć coś pod opiekę marynarza, sam byłby niewątpliwie
odpowiedzialny.
411. Są też osoby, które zajmują stanowiska na statkach w celu opieki nad towarami, takie jak nanfulaceV, czyli
strażnicy morscy i stewardzi. Jeśli więc któraś z tych osób otrzymałaby coś, uważam, że powództwo powinno być
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przyznane przeciwko właścicielowi statku, ponieważ ten, kto powołał osoby tego rodzaju na urząd, pozwala, aby
mienie zostało oddane pod ich opiekę; nawet jeśli kapitan lub kapitan robi to, co nazywa się ceirembolon, to
znaczy "bierze mienie w swoje ręce". Ale nawet jeśli tego nie uczyni, właściciel statku będzie jednak
odpowiedzialny za to, co zostało otrzymane.
412. Żaden przepis nie odnosi się do tych, którzy są odpowiedzialni za tratwy lub łodzie, ale Labeo mówi, że ta
sama zasada odnosi się do nich; i taka jest nasza praktyka.
413. Pod pojęciem "właściciel gospody" i "właściciel stajni" rozumiemy tych, którzy prowadzą gospodę lub
stajnię, lub ich przedstawicieli. Nie zalicza się do nich osób, które wykonują prace domowe, jak na przykład
odźwierni, kucharze i inni im podobni.
414. Praetor mówi: "Tam, gdzie otrzymali na przechowanie czyjąś własność", to znaczy jakikolwiek przedmiot lub
jakikolwiek towar. W Vivianusie czytamy, że edykt ten odnosi się również do rzeczy, które nie są objęte pojęciem
towaru, jak na przykład odzież noszona na pokładzie statku i inne rzeczy, z których ludzie korzystają na co dzień.
415. Ponadto Pomponiusz powiada w księdze trzydziestej czwartej, że nie ma większej różnicy, czy wnosimy
własną własność, czy cudzą, jeśli mamy interes w tym, aby była ona bezpiecznie przechowywana, ponieważ
własność powinna być zwrócona nam, a nie tym, do których należała; a zatem, jeśli przyjmuję towar jako zastaw
za pieniądze pożyczone na ryzyko morskie, właściciel statku będzie odpowiedzialny raczej wobec mnie niż wobec
dłużnika, jeśli wcześniej otrzymał tę własność ode mnie. (8) Czy "przyjmuje on mienie na przechowanie" tylko
wtedy, gdy po umieszczeniu na statku zostało mu ono powierzone, czy też, jeżeli nie zostało ono w ten sposób
powierzone, uważa się, że otrzymał je w tym celu, jeżeli zostało ono jedynie umieszczone na statku? Uważam, że
zawsze otrzymuje on mienie na przechowanie, gdy jest ono umieszczone na statku, i że powinien on odpowiadać
nie tylko za czyny marynarzy, ale także za czyny pasażerów:
416. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
Podobnie jak właściciel gospody ponosi odpowiedzialność za czyny podróżnych.
417. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
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Pomponiusz mówi, w trzydziestej czwartej księdze, to samo w odniesieniu do czynów pasażerów. Pyta on
również, że jeśli własność nie została jeszcze umieszczona na statku, ale została utracona na lądzie, jest ona na
ryzyko właściciela statku, który początkowo przejął nad nią opiekę.
418. Pretor mówi: Jeśli nie przywrócą go do stanu pierwotnego, zasądzę przeciwko nim powództwo. Powództwo
wynikające z tego edyktu jest powództwem in factum. Zastanówmy się jednak, czy jest to konieczne, gdyż w tym
przypadku strona może wystąpić z powództwem cywilnym; to znaczy, gdy chodzi o jakiekolwiek odszkodowanie,
można wystąpić z powództwem z tytułu najmu lub dzierżawy. Jeśli jednak cały statek został wynajęty, strona,
która to uczyniła, może wnieść pozew na tej podstawie, nawet w odniesieniu do brakujących artykułów; jeśli
jednak kapitan zlecił przewóz towarów, można wnieść przeciwko niemu powództwo z tytułu najmu; jeśli zaś
otrzymał towary za darmo, Pomponiusz twierdzi, że można wnieść powództwo z tytułu depozytu. Dziwi się więc,
że wprowadzono powództwo pretorskie, skoro stosuje się powództwo cywilne, chyba że, jak twierdzi, było to po
to, aby dać do zrozumienia, że pretor pragnie przeciwdziałać nieuczciwości tego rodzaju osób, a także dlatego, że
w przypadku najmu i dzierżawy osoba odpowiada za niedbalstwo, a w przypadku depozytu tylko za oszustwo;
natomiast zgodnie z tym edyktem ten, kto otrzymał własność, jest bezwzględnie odpowiedzialny, nawet jeśli towar
został utracony lub szkoda powstała bez jego winy, chyba że nastąpiło coś, co spowodowało nieuniknioną szkodę.
Labeo twierdzi więc, że w przypadku, gdy coś zostało utracone w wyniku rozbicia statku lub przemocy piratów,
nie jest niewłaściwe przyznanie właścicielowi wyjątku. To samo należy powiedzieć, gdy w stajni lub gospodzie
użyto siły nie do odparcia.
419. Właściciele gospód i właściciele stajni są również odpowiedzialni, jeżeli w ramach swojej działalności
przyjmują na siebie odpowiedzialność za mienie, ale nie są odpowiedzialni, jeżeli czynią to poza swoją
działalnością.
420. Jeżeli syn rodziny lub niewolnik otrzymuje mienie na przechowanie, a ojciec lub pan wyraził na to zgodę,
można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o całą kwotę. Ponadto, jeśli niewolnik właściciela statku ukradł
mienie lub je zranił, nie będzie można wytoczyć powództwa z tytułu noxal, ponieważ właściciel może być
pozwany bezpośrednio, ze względu na to, że otrzymał towar; ale jeśli syn rodziny lub niewolnik działał bez zgody
swoich przełożonych, zostanie przyznane powództwo De Peculio.
421. Powództwo to, jak stwierdza Pomponiusz, ma na celu odzyskanie własności, a zatem jest przyznawane
bezterminowo i przeciwko spadkobiercy.
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422. Na koniec zastanówmy się, czy można wszcząć postępowanie z powództwa pretora na podstawie
otrzymanego mienia, a także na podstawie kradzieży, w odniesieniu do tego samego mienia. Pomponiusz ma
wątpliwości co do tego, czy można, ale lepsza opinia jest taka, że strona powinna zadowolić się jednym lub
drugim z tych dwóch postępowań; to znaczy albo wnioskiem do sądu, albo wyjątkiem z powodu oszustwa.
423. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Ale sam kapitan statku, który podjął ryzyko, ma prawo do powództwa z tytułu kradzieży, chyba że sam ukradł
mienie, a następnie zostało mu ono skradzione lub ktoś inny je ukradł, gdzie kapitan nie jest wypłacalny.
424. Jeżeli kapitan statku przyjął na przechowanie mienie innego kapitana, właściciel stajni mienie innego
właściciela, a karczmarz mienie innego karczmarza, to wszyscy oni są jednakowo odpowiedzialni.
425. Vivianus stwierdza, że edykt ten odnosi się również do tych rzeczy, które znalazły się na pokładzie po
załadowaniu towaru, którego przewóz został uzgodniony, nawet jeśli nic nie jest należne za ich transport, jak na
przykład odzież lub prowiant do codziennego spożycia; z tego powodu, że rzeczy te są włączone jako dodatki do
tych, za które zapłacono odszkodowanie.
426. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
Właściciel statku, karczmarz i właściciel stajni otrzymują wynagrodzenie, ale nie za przechowanie mienia;
właściciel statku otrzymuje je za przewóz pasażerów; karczmarz za pozwolenie podróżnym na pozostanie w jego
gospodzie; właściciel stajni za pozwolenie bydłu na przebywanie w jego stodole; mimo to, wszyscy oni są
odpowiedzialni za przechowanie mienia. Stolarz lub szewc otrzymuje wynagrodzenie nie za przechowanie mienia,
ale za swoją pracę; i oni również są odpowiedzialni w procesie o wynajęcie za przechowanie.
427. To, co powiedzieliśmy w odniesieniu do kradzieży, powinno być rozumiane jako mające zastosowanie w
równym stopniu do szkody, ponieważ nie może być wątpliwości, że strona, która otrzymuje mienie na
przechowanie, uważa się, że robi to w celu ochrony przed kradzieżą, jak również przed szkodą.
428. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Chociaż możesz być przewożony statkiem bez opłat, lub być przyjmowany bezpłatnie w gospodzie, to jednak nie
będzie ci odmówione powództwo in factum, jeśli twoja własność została bezprawnie uszkodzona.
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429. Jeśli mój niewolnik towarzyszy ci na statku lub w gospodzie, a on uszkodzi moją własność lub ją ukradnie, to
chociaż będę miał prawo do powództwa z tytułu kradzieży lub uszkodzenia mienia, to jednak w tym przypadku
powództwo, ponieważ jest in factum, może być wytoczone przeciwko tobie, nawet z powodu czynu mojego
niewolnika. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli niewolnik jest naszą wspólną własnością; jednak cokolwiek mi
zapłacisz za to, co on zrobił, niezależnie od tego, czy byłeś odpowiedzialny w procesie o podział, czy w procesie
partnerskim, czy też wynająłeś tylko część tego niewolnika, czy też całego, możesz mnie pociągnąć do
odpowiedzialności również z tytułu umowy.
430. Jeśli jednak ktoś inny na tym samym statku lub w gospodzie, której czyny pretor ma zwyczaj badać,
wyrządził niewolnikowi jakąś krzywdę, Pomponiusz nie sądzi, aby powództwo można było wytoczyć z powodu
niewolnika.
431. Karczmarz odpowiada również z powództwa in factum za tych, którzy w karczmie mieszkają, ale zasada ta
nie dotyczy osoby, która jest przyjmowana jako gość przejściowy, jak np. podróżny.
432. Możemy również odwołać się do powództwa o kradzież lub o odszkodowanie przeciwko marynarzom, jeśli
możemy udowodnić czyn jakiejś konkretnej osoby; ale powinniśmy zadowolić się jednym powództwem, a jeśli
występujemy przeciwko właścicielowi statku, musimy przypisać mu nasze prawo do powództwa; chociaż
powództwo oparte na wynajęciu będzie leżeć na jego korzyść przeciwko drugiej stronie. Jeżeli jednak właściciel
jest zwolniony z odpowiedzialności w tym procesie, a poszkodowany wnosi pozew przeciwko marynarzowi:
wyjątek zostanie przyznany temu ostatniemu, aby uniknąć częstych procesów z powodu zachowania tego samego
człowieka. Z drugiej strony, jeśli wszczęto postępowanie z powodu zachowania jednego człowieka, a następnie
wniesiono powództwo in factum przeciwko właścicielowi, zostanie przyznany wyjątek.
433. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Właściciel statku jest odpowiedzialny za czyny wszystkich swoich marynarzy, czy to wolnych, czy niewolników, i
nie bez powodu, ponieważ sam zatrudnił ich na własne ryzyko. Nie jest on jednak odpowiedzialny, chyba że
szkoda została wyrządzona na statku; jeśli bowiem zdarzy się poza statkiem, nawet jeśli została wyrządzona przez
marynarzy, nie będzie on za nią odpowiedzialny. Ponadto, jeśli uprzedzi on, że każdy pasażer musi być
odpowiedzialny za swoje mienie i że nie będzie odpowiadał za szkody, a pasażerowie zgodzą się na warunki tego
ostrzeżenia, nie może być pozwany.
338

434. Niniejsze powództwo in factum dotyczy podwójnego odszkodowania.
435. Gdy którykolwiek z marynarzy wyrządzi szkodę w mieniu drugiego, nie ma to wpływu na właściciela statku.
Jeśli jednak ktoś jest zarówno marynarzem, jak i kupcem, będzie odpowiedzialny, a jeśli poszkodowanym jest
jeden z tych, których powszechnie nazywa się nanlepibatae, to znaczy ten, który pracuje przy przejściu, właściciel
będzie odpowiedzialny również wobec niego; i będzie on odpowiedzialny za czyny takiej osoby, ponieważ on
również jest marynarzem.
436. W przypadku, gdy niewolnik marynarza wyrządzi szkodę, mimo że sam nie jest marynarzem, całkowicie
słuszne jest przyznanie powództwa pretorskiego przeciwko właścicielowi statku.
437. Właściciel statku odpowiada w tym procesie we własnym imieniu, to znaczy, że sam ponosi winę za
zatrudnianie osób tego rodzaju; a zatem, nawet gdyby umarł, nie będzie zwolniony z odpowiedzialności. Jeśli
jednak staje się odpowiedzialny z powodu zachowania własnego niewolnika, może być wniesiony tylko pozew o
przestępstwo; ponieważ gdy zatrudnia niewolników innych osób, musi upewnić się, czy są oni wierni i godni
zaufania, ale jest usprawiedliwiony z powodu swoich własnych niewolników, niezależnie od tego, jakich
niewolników zatrudnił w celu obsadzenia swojego statku.
438. Jeżeli jest kilku właścicieli statku, każdy z nich może być pozwany do wysokości udziału, jaki ma w tym
statku.
439. Te powództwa, chociaż są honorowe, są jednak wieczyste, ale nie są przyznawane przeciwko spadkobiercy;
stąd, jeśli niewolnik ma kontrolę nad statkiem i umiera, powództwo De Peculio nie będzie przyznane przeciwko
jego panu, nawet w ciągu roku; ale gdy niewolnik lub syn zarządza statkiem za zgodą ojca lub jego pana, lub ma
nadzór nad gospodą lub stajnią, jestem zdania, że będą zmuszeni do obrony pozwu o całą kwotę odszkodowania,
na podstawie założenia, że przyjęli całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co może się zdarzyć.
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Księga V
1. Odnośnie procesów i tego, gdzie ktokolwiek powinien wnieść pozew lub być pozwanym.
2. Dotyczące nieudolnych testamentów.
3. W odniesieniu do powództwa o zwrot nieruchomości.
4. W odniesieniu do powództw o zwrot części spadku.
5. Dotyczące powództw posesoryjnych w celu odzyskania nieruchomości.
6. W odniesieniu do pozwów o odzyskanie majątku powierniczego.

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

Tyt. 1. O procesach i o tym, gdzie ktoś powinien wnieść pozew lub być pozwanym
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Jeżeli osoby dobrowolnie zgadzają się na poddanie się jurysdykcji jakiegoś sądu, wówczas sprawa ta może być
rozpatrywana przez każdego sędziego, który przewodniczy temu sądowi lub ma w nim jurysdykcję, o ile dotyczy
to zgadzających się stron.
(2) Tenże, O Edykcie, Księga III.
Uważa się, że "zgodzić się" oznacza, że strony, które są świadome tego, że nie podlegają jurysdykcji danego
sędziego, mimo to zgadzają się, aby on przewodniczył. Jeśli jednak myślą, że ma on jurysdykcję, to nie będzie jej
miał tylko z tego powodu; ponieważ (jak mówi Julianus w Pierwszej Księdze Digestów) błąd stron nie stanowi
porozumienia; lub, gdy myślą, że ktoś jest pretorem, a nim nie jest, ten błąd również nie nadaje jurysdykcji, ani nie
ma żadnej jurysdykcji, gdy jedna ze stron odmawia podporządkowania się decyzji pretora i jest do tego
przymuszona.
1. Czy wystarczy, że osoby prywatne porozumieją się między sobą, czy konieczna jest również zgoda pretora? Lex
Julia on Trials mówi: "W celu uniemożliwienia osobom prywatnym dojścia do porozumienia". A zatem, jeśli
osoby prywatne się porozumieją, a pretor nie wie, że to zrobiły, i uważa, że ma jurysdykcję, to czy nie należy
rozważyć, czy wymogi prawa zostały spełnione, czy nie? I myślę, że można uznać, że ma on jurysdykcję.
2. Jeśli ktoś został mianowany sędzią na pewien czas, a wszyscy uczestnicy sporu zgadzają się, aby czas, który
zarządził na rozpatrzenie sprawy, został przedłużony, można to uczynić; chyba że przedłużenie czasu zostało
specjalnie zabronione na mocy rozkazu Cesarza.
3. Deputowanym przyznaje się prawo przeniesienia sprawy do miejsca ich zamieszkania, jeśli przed ich
powołaniem zawarli jakąś umowę; podobne przywileje otrzymują ci, którzy zostali wezwani do złożenia zeznań,
albo zostali wysłani lub wyznaczeni do udania się do jakiejś prowincji, aby przewodniczyć jako sędziowie. Gdy
strona sama złożyła apelację, nie musi odpowiadać w postępowaniu wszczętym przez innych w czasie trwania
apelacji w Rzymie lub gdzie indziej; Celsus stwierdza bowiem, że w tym przypadku sprawa może być
przeniesiona do miejsca jej zamieszkania, ponieważ przybyła ona do Rzymu w innym celu. Ta opinia Celsusa jest
rozsądna. Bowiem Boski Pius w Reskrypcie do Plotyna Celsjana stwierdził, że ten, kogo wezwał do Rzymu w celu
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złożenia sprawozdania z opieki, nie może być zmuszony do przyłączenia się do sprawy dotyczącej innej opieki, do
której nie został wezwany. W Reskrypcie do Klaudiusza Flawiana stwierdził również, że nieletni poniżej 25 roku
życia, który domagał się całkowitej restytucji od niejakiego Asinianusa, który przybył do Rzymu w innej sprawie,
nie miał prawa być tam wysłuchany.
4. Wszystkie te osoby mogą mieć przeniesione sprawy do miejsc swego zamieszkania, jeśli nie zawarły umowy
tam, gdzie wytoczono przeciwko nim powództwo. Jeśli jednak zawarli tam umowę, nie mają prawa do
przeniesienia; z wyjątkiem wysłanników, którzy, choć mogli zawrzeć umowę w Rzymie, pod warunkiem, że
uczynili to przed swoją misją, nie są zmuszeni do obrony w tym mieście, dopóki pozostają tam jako wysłannicy.
Tak twierdził również Julianus, a Boski Pius stwierdził to w Reskrypcie. Oczywiste jest, że jeśli pozostali w
Rzymie po zakończeniu misji, to jak stwierdził Boski Pius w Reskrypcie, tam można wytoczyć przeciwko nim
proces.
5. Ponadto, jeśli zawarli umowę poza swoją prowincją, ale nie we Włoszech, powstaje pytanie, czy mogą być
pozwani w Rzymie? Marcellus twierdzi, że z przywileju przeniesienia sprawy do miejsca zamieszkania mogą
korzystać tylko wtedy, gdy zawarli umowę w swoim mieście, a w każdym razie w swojej prowincji; co jest
prawdą. Ale jeśli sami wnoszą pozew, muszą się bronić przed wszystkimi innymi; ale nie wtedy, gdy wnoszą
pozew za wyrządzoną im krzywdę, za kradzież lub za szkody, które ponieśli podczas nieobecności w domu; w
przeciwnym razie, jak słusznie mówi Julianus, musieliby znosić zniewagi i straty bez możliwości uzyskania
zadośćuczynienia; albo każdy, atakując ich, miałby prawo poddać ich jurysdykcji, gdy tylko zażądają
zadośćuczynienia.
6. Gdyby jednak pojawiła się wątpliwość, czy w tego rodzaju sprawie można przenieść sprawę do miejsca
zamieszkania, czy też nie, pretor powinien rozstrzygnąć tę kwestię po przeprowadzeniu dochodzenia. Jeśli zaś
stwierdzi, że strona ma prawo do przeniesienia sprawy do miejsca zamieszkania, musi się ona stawić w sądzie na
rozprawę, po uprzednim wyznaczeniu przez pretora dnia stawiennictwa. Marcellus ma wątpliwości, czy powinien
on wykonać jedynie zwykłe zobowiązanie do stawienia się, czy też dać gwarancję, że tak się stanie, a mnie się
wydaje, że sama obietnica byłaby wystarczająca, co też Mela stwierdził; w przeciwnym razie byłby on zmuszony
do przyłączenia się do sprawy, zamiast znaleźć osoby, które mogłyby dać za niego gwarancję.
7. We wszystkich przypadkach, w których czas jest przedłużany, powinno to być dokonane bez powodowania
jakiejkolwiek straty dla wierzycieli z powodu upływu czasu.
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8. Prawo do nakładania grzywny przysługuje tym, którzy zajmują stanowiska sędziów publicznych, a nie innym,
chyba że jest im to specjalnie przyznane.
3. Tenże, O Edykcie, Księga IV.
Nie zakłada się, że dana osoba ukrywa się w celu uniknięcia pozwu, jeśli nawet będąc obecną, nie można jej
zmusić do przyłączenia się do sprawy.
(4) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
Nie mamy prawa do wszczęcia postępowania przeciwko osobie, która jest pod naszą kontrolą, chyba że w
odniesieniu do castrense peculium.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Jeśli strona została wezwana przed pretora z innej jurysdykcji, musi się stawić, jak twierdzą Pomponiusz i
Winicjusz; ponieważ obowiązkiem pretora jest zadecydowanie, czy ma on jurysdykcję, a wezwani nie powinni
traktować "władzy pretora z pogardą"; wysłannicy i inne osoby, które mają prawo do przeniesienia swoich spraw
do miejsc, w których mieszkają, są w takiej sytuacji, że po wezwaniu muszą się stawić, aby przedstawić swoje
przywileje.
6. Tenże, O Edykcie, Księga VI.
Niewidomy może pełnić obowiązki sędziego.
(7) Tenże, O Edykcie, Księga VII.
Jeśli ktoś po wezwaniu go do stawienia się w sądzie stał się żołnierzem lub podlegał innej jurysdykcji, nie będzie
miał prawa do przeniesienia sprawy, ponieważ został niejako uprzedzony.
8. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga II.
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Jeżeli ktoś w czasie swojej misji zgadza się na spłatę zobowiązania, które zaciągnął zanim został wysłannikiem,
nie może być zmuszony do obrony w miejscu, w którym złożył przyrzeczenie.
(9) Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Wyspy należące do Włoch są częścią Włoch, a wyspy przyległe są częścią każdej prowincji.
10. Tenże, O Edykcie, Księga X.
Przez stronę rozumie się "zaniechanie" nie wtedy, gdy odkłada sprawę na później, ale wtedy, gdy całkowicie ją
porzuca; zaniechanie oznacza bowiem zrzeczenie się postępowania, które zostało wszczęte w celu dokuczenia.
1. Oczywiste jest, że jeśli ktoś, po ustaleniu stanu faktycznego w sprawie, rezygnuje z niej, nie chcąc wytrwać w
powództwie, które jest niesprawiedliwe i którego nie wytoczył w celu dokuczenia, nie uważa się, że odstąpił od
powództwa.
11. Tenże, O Edykcie, Księga XII.
Jeśli ktoś jest przeze mnie arogancki, kto wcześniej przyłączył się do sprawy, którą on wytoczył przeciwko mnie,
lub którą ja wytoczyłem przeciwko niemu, Marcellus mówi w trzeciej księdze Digestów, że sprawa jest
zakończona, ponieważ na początku nie mogło być między nami żadnej sprawy.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XVII.
Jeśli pretor zabroni jednej z kilku osób przewodniczyć w charakterze sędziego, uważa się, że zezwolił na to
pozostałym.
1. Władze te mogą mianować sędziego, któremu to prawo jest przyznane ustawą, konstytucją lub dekretem senatu.
Na mocy ustawy; np. prawo to może być przyznane prokonsulowi. Może on również mianować sędziego, któremu
została przekazana jurysdykcja, jak na przykład Deputowani Prokonsulów. Ponadto mogą to czynić ci, którym
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zwyczaj na to pozwala, ze względu na władzę cesarską, którą się cieszą, na przykład prefekt miasta i inni
sędziowie w Rzymie.
2. Ci, którzy mają prawo mianować sędziów, nie mogą ich mianować bez wyjątku, ponieważ niektórym osobom
prawo zabrania zostać sędziami, innym natura, a jeszcze innym zwyczaj. Z natury; tak jak osoby głuche, nieme i
nieuleczalnie chore, a także nieletni chłopcy, ponieważ nie mają zdolności sądzenia. Prawo nie dopuszcza do
udziału w obradach partii, która została wydalona z Senatu. Kobiety i niewolnicy są wykluczani przez zwyczaj, nie
dlatego, że nie mają zdolności osądu, ale dlatego, że ustalono, iż nie mogą wykonywać obowiązków należących do
stanowisk cywilnych.
3. Gdy osoby są kwalifikowane jako sędziowie, nie ma różnicy, czy są pod kontrolą innych, czy są swoimi
własnymi panami.
13. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
W trzech następujących powództwach: o podział majątku, o podział majątku wspólnego i o ustalenie granic,
powstaje pytanie, kogo należy uznać za powoda, ponieważ stan wszystkich stron wydaje się być taki sam? Lepszą
opinią jest, że za powoda należy uznać tego, kto składa wniosek do sądu.
14. Ulpianus, Dysputy, Księga II.
Jeżeli jednak obie strony zwracają się do sądu, zwyczajowo rozstrzyga się tę kwestię w drodze losowania.
15. Tenże, O Edykcie, Księga XXI.
Jeśli syn rodziny jest sędzią i czyni sprawę swoją własną, jest on zobowiązany do zapłaty sumy równej wartości
jego peculium w momencie wydawania decyzji.
1. Rozumie się, że sędzia czyni sprawę swoją własną, gdy złośliwie wydaje decyzję z naruszeniem prawa. Uważa
się, że czyni to złośliwie, gdy jest wyraźnie udowodnione, że albo przychylność, wrogość, lub nawet korupcja,
wpłynęły na niego; i w tych okolicznościach, może on być zmuszony do zapłacenia prawdziwej kwoty za sporną
sprawę.
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(16) Tenże, O Edykcie, Księga V.
Julianus uważa, że jeśli sędzia czyni sprawę swoją własną, to powództwo może być wytoczone przeciwko jego
spadkobiercy; ale ta opinia nie jest poprawna i została odrzucona przez wiele autorytetów.
17. Tenże, O Edykcie, Księga XXII.
Julianus mówi: Że jeśli jedna ze stron uczyni sędziego swoim spadkobiercą całości lub części swojego majątku,
należy odwołać się do innego sędziego; ponieważ niesprawiedliwe jest, aby ktokolwiek był uczyniony sędzią we
własnej sprawie.
(18) Tenże, O Edykcie, Księga XXIII.
Jeśli musi upłynąć długi czas, zanim wyznaczony sędzia będzie mógł rozpatrzyć sprawę, pretor nakazuje jego
zmianę; dzieje się tak na przykład wtedy, gdy jakiś interes zajmuje sędziego i nie pozwala mu poświęcić uwagi
procesowi; na przykład, gdy zaatakuje go choroba, lub gdy jest zmuszony udać się w podróż, lub gdy jego
prywatna własność jest zagrożona.
1. Jeśli syn rodziny chce wytoczyć powództwo o naprawienie szkody, z powodu której jego ojciec ma prawo do
powództwa, zezwalamy mu na wniesienie pozwu tylko wtedy, gdy nie ma nikogo, kto mógłby to zrobić w imieniu
ojca; Julianus bowiem uważa, że jeśli syn rodziny wyjeżdża z ambasadą lub na studia i doznaje kradzieży lub
bezprawnie niszczy swoją własność, ma prawo wnieść pozew do pretora, ponieważ gdyby czekał na ojca z
pozwem, czyn nie zostałby ukarany, ponieważ ojciec mógłby nie przybyć lub sprawca mógłby się oddalić przed
jego przybyciem. Dlatego też zawsze uważałem, że jeśli przyczyna powództwa nie wynika ze złośliwego czynu,
lecz z umowy, syn powinien wnieść powództwo pretorskie; tak jak na przykład wtedy, gdy chce odzyskać
depozyt, pozwać o mandat lub o pieniądze, które pożyczył; W takim przypadku, gdyby jego ojciec przebywał na
prowincji, a on akurat był w Rzymie w celu odbycia studiów lub z innego ważnego powodu, a my nie
uwzględnilibyśmy jego powództwa, to w konsekwencji zostałby bezkarnie oszukany i żyłby w Rzymie w
niedostatku, ponieważ nie otrzymałby majątku, który jego ojciec przeznaczył na jego wydatki. A przypuśćmy, że
syn rodziny, o której mowa, jest senatorem i ma ojca w prowincji; czy słuszność tego nie byłaby zwiększona przez
jego rangę?
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(19) Tenże, O Edykcie, Księga LX.
Jeżeli spadkobierca jest nieobecny, musi podjąć obronę w miejscu, w którym zmarły zaciągnął dług, i tam musi
zostać pozwany, jeżeli można go znaleźć; nie może też powoływać się na żaden szczególny przywilej w drodze
zwolnienia.
1. Jeżeli ktoś w jakimś miejscu zarządza kuratelą lub opieką, lub prowadzi jakiś interes, lub bankowość, lub
cokolwiek innego, z czego wynikają zobowiązania, musi się tam bronić, nawet jeśli nie jest to jego miejsce
zamieszkania; a jeżeli nie podejmuje się obrony i nie ma tam domu, musi pozwolić, aby zajęto jego własność.
2. Podobnie, jeśli sprzedał towar w jakimś szczególnym miejscu, lub w inny sposób nim rozporządził, lub go
nabył, uważa się, że musi się tam bronić, chyba że uzgodniono, że powinien to zrobić gdzie indziej. Czy mamy
zatem powiedzieć, że ten, kto dokonał zakupu od obcego kupca lub sprzedał towar komuś, o kim wiedział, że
zaraz wyjedzie, nie ma prawa wejść w posiadanie jego własności, lecz musi udać się za tym ostatnim do miejsca,
w którym mieszka; natomiast jeśli ktoś dokonuje zakupu od osoby, która wynajęła sklep lub magazyn w jakimś
konkretnym miejscu, czy jest w takiej sytuacji, że może być tam pozwany? Ten wniosek jest bardziej rozsądny,
ponieważ gdy ktoś przybywa do jakiegoś miejsca z zamiarem opuszczenia go wkrótce, można od niego dokonać
zakupu tak samo jak od podróżnego lub kogoś, kto odbywa podróż lądem lub morzem; i byłoby wielką trudnością,
aby bez względu na to, dokąd człowiek podróżuje, czy to drogą morską czy lądową, mógł być pozwany i
zmuszony do obrony. Ale jeśli pozostaje gdziekolwiek, nie mam na myśli miejsca zamieszkania, ale dlatego, że
wynajął mały sklep, lub kiosk, lub spichlerz, lub magazyn, lub biuro, i sprzedaje tam towary, wtedy będzie
zmuszony do obrony w tym miejscu.
3. Labeo postawił pytanie, czy jeśli człowiek należący do prowincji ma niewolnika, który działa jako jego agent w
celu sprzedaży towarów w Rzymie, to każda umowa zawarta z tym niewolnikiem musi być uważana za zawartą z
jego panem, a zatem strona musi bronić się w Rzymie.
4. Należy pamiętać, że osoba, która jest zobowiązana do zapłaty we Włoszech, jeśli jej miejsce zamieszkania
znajduje się w prowincji, może być pozwana w każdym z tych miejsc; i ta opinia jest również przyjęta przez
Julianusa i wielu innych.
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20. Paulus, O Edykcie, Księga LVIII.
Należy stwierdzić, że każde zobowiązanie powinno być uważane za oparte na umowie, tak więc, gdziekolwiek
ktokolwiek się zobowiązuje, uważa się, że zawarł umowę, nawet jeśli transakcja nie była transakcją zadłużenia
wynikającego z pożyczki.
21. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
W przypadku, gdy chcę wszcząć postępowanie przeciwko dłużnikowi, przyjęty sposób postępowania jest taki, że
jeśli przyznaje on, że jest winien pieniądze i oświadcza, że jest gotowy je zapłacić, musi zostać wysłuchany i
należy przyznać mu czas na dokonanie płatności pod wystarczającą gwarancją; nie może bowiem wyniknąć żadna
wielka szkoda z opóźnienia przez rozsądny czas.
1. Przez "rozsądny termin" należy rozumieć ten, który jest przyznawany pozwanym na zapłatę, po wydaniu
przeciwko nim wyroku.
22. Paulus, O Plaucjuszu, Księga III.
Jeśli strona nie jest zmuszona do obrony powództwa w określonym miejscu; jeśli sama wniesie tam pozew, może
być zmuszona do obrony również w tym miejscu i do stawienia się przed tym samym sędzią.
23. Tenże, O Plaucjuszu, Księga VII.
Wszystko, co pojawi się po przystąpieniu do sprawy, nie może być uznane za wniesione do sądu, a zatem
konieczne będzie złożenie nowego wniosku.
(24) Tenże, O Plaucjuszu, Księga XVII.
W Rzymie nie będzie można wnieść pozwu przeciwko osobom, które cesarz tam wezwał, chyba że zawrą one
umowę w czasie swojego pobytu.
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1. Wysłannicy są zmuszeni odpowiadać w procesach w Rzymie za przestępstwa popełnione podczas pełnienia tej
funkcji, niezależnie od tego, czy popełnili je oni sami, czy ich niewolnicy.
2. Czy należy uwzględnić powództwo rzeczowe przeciwko wysłannikowi, które opiera się na obecnym
posiadaniu? Kasjusz stwierdził, że należy przestrzegać zasady, że jeśli powództwo spowodowałoby pozbawienie
wysłannika wszystkich jego niewolników, to nie powinno być uwzględnione, ale jeśli dotyczy tylko jednego
niewolnika z kilku, to nie powinno być odrzucone. Julianus mówi, nie czyniąc żadnego rozróżnienia, że
powództwo powinno być odrzucone, i jest to rozsądne, ponieważ powództwo nie jest przyznawane, aby strona nie
została odsunięta od obowiązków urzędu, którego się podjęła.
25. Julianus, Digest, Księga I.
Gdy człowiek, będąc na misji, kupuje niewolnika lub jakąkolwiek inną własność, lub z jakiegokolwiek innego
powodu wchodzi w jej posiadanie, nie jest on bezpodstawnie zobowiązany do przyłączenia się do sprawy
odnoszącej się do tej własności; w przeciwnym razie, wysłannicy pod tym pretekstem będą uprawnieni do
przenoszenia do własnych domów własności innych osób.
26. Paulus, O Plaucjuszu, Księga XVII.
Kasjusz stwierdza w odniesieniu do posłańca, który wszedł w posiadanie majątku, że nawet jeśli wejdzie w
posiadanie majątku w Rzymie, nie można wytoczyć przeciwko niemu powództwa, aby nie przeszkadzać w jego
misji; i to jest prawda. Nawet legaci nie mogą wytoczyć przeciwko niemu powództwa, ale mogą być wprowadzeni
w posiadanie dóbr należących do majątku, chyba że udzielą zabezpieczenia, co dotyczy również wierzycieli
majątku.
27. Julianus, Digest, Księga I.
Cóż bowiem stoi na przeszkodzie, aby wysłannik wykonywał obowiązki swego urzędu, gdy w posiadaniu majątku
jest pełnomocnik, który się nim opiekuje?
(28) Paulus, O Plaucjuszu, Księga XVII.
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Jeśli jednak majątek został mu wydany na mocy Dekretu Trebelińskiego, powództwo przeciwko niemu nie
zostanie uwzględnione, bez względu na to, czy spadkobierca wszedł w posiadanie majątku dobrowolnie, czy pod
przymusem; z pewnością wygodniej jest, aby majątek został mu wydany; dlatego też należy uznać, że to on sam
wszedł w posiadanie majątku.
1. Z drugiej strony, jeśli wysłannik, w czasie swojej misji, wchodzi w posiadanie majątku i dostarcza go,
powództwo zostanie przyznane przeciwko beneficjentowi trustu; nie będzie też można skorzystać z wyjątku na
mocy prawa trebelijskiego, ze względu na pozycję wysłannika; ponieważ jest to dla osobistej korzyści tego
ostatniego.
2. W przypadkach, w których wysłannik nie jest zmuszony do przyłączenia się do sprawy, nie można go zmusić do
złożenia przysięgi, że nie jest zobowiązany do zapłaty, ponieważ jego przysięga zastępuje przyłączenie się do
sprawy.
3. Wysłannik musi obiecać zadośćuczynienie za grożącą mu krzywdę lub pozwolić sąsiadowi na zajęcie budynku.
4. Jeśli termin wniesienia skargi zbliża się do końca, pretor zezwala na wniesienie jej przeciwko wysłannikowi,
jeśli zostanie wykazana odpowiednia przyczyna, w celu połączenia spraw i przekazania sprawy do miejsca
zamieszkania wysłannika.
5. Gdy głowa rodziny umiera i pozostawia syna, a wdowa po nim jest w ciąży, syn ten nie może zgodnie z prawem
ściągnąć od dłużników połowy pożyczonych im pieniędzy, chociaż potem urodziłby się jeszcze jeden syn,
ponieważ mogłoby się urodzić jeszcze kilku, gdyż z natury rzeczy było pewne, że urodzi się jedno dziecko.
Sabinus i Kasjusz są jednak zdania, że czwarta część długów może być ściągnięta, ponieważ nie wiadomo, czy nie
urodzą się trzy, i że nie musimy zwracać uwagi na naturę rzeczy, gdzie wszystko jest pewne, bo cokolwiek ma się
wydarzyć, to się wydarzy; ale powinniśmy rozważyć naszą własną niewiedzę.
29. Tenże, O Plaucjuszu, Księga VIII.
Stroną, która jako pierwsza składa wniosek jest powód.
30. Marcellus, Digest, Księga I.
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Tam, gdzie sprawa jest połączona, tam też powinna zostać zakończona.
31. Celsus, Digest, Księga XXVII.
Jeżeli powód umiera i pozostawia kilku spadkobierców, a jeden z nich wszczyna postępowanie, to nie jest prawdą,
że wszystko, co do tej pory było związane ze sprawą, jest w Sądzie; nikt bowiem nie może prowadzić w Sądzie
sprawy, która została już wszczęta przez innego, jeżeli jego współspadkobierca nie wyrazi na to zgody.
32. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, Księga I.
Jeśli sędzia wyznaczony do wydania decyzji w określonym czasie umiera, a w jego miejsce zostaje wyznaczony
inny sędzia, rozumiemy, że ten sam czas zostaje ustalony w odniesieniu do tego ostatniego, chociaż sędzia nie
wspomniał o tym wyraźnie przy wyznaczaniu; pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony termin przewidziany
przez prawo.
33. Modestinus, Reguły, Księga III.
Nie uważa się, że strona zaakceptowała określonego sędziego, jeżeli zwróciła się do swojego przeciwnika o
przedstawienie istoty sprawy przed tym sędzią.
34. Javolenus, O Kasjuszu, Księga XV.
Jeśli strona umiera po połączeniu spraw w Rzymie, jej spadkobierca, nawet jeśli mieszka za morzem, musi bronić
sprawy w Rzymie, ponieważ wchodzi w miejsce tego, przez którego został ustanowiony spadkobiercą.
35. Tenże, Listy, Księga X.
Nie jest prawdą, że tak jak zobowiązanie poręczenia może być uzależnione od okoliczności lub zakontraktowane
na jakiś czas w przyszłości, tak samo pozew może być warunkowy lub w taki sposób, że zobowiązanie może być
zaciągnięte później; nie sądzę bowiem, aby ktokolwiek wątpił, że poręczenie może być przyjęte przed powstaniem
zobowiązania dłużnika głównego, ale sprawa nie może być dołączona przed powstaniem długu.
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(36) Callistratus, Inquiries, Księga I.
Niekiedy odracza się rozprawy z ważnych powodów i ze względu na pewne strony, jak na przykład wtedy, gdy
mówi się, że dokumenty dotyczące sprawy są w posiadaniu osób, które będą nieobecne w związku ze sprawami
publicznymi. Dlatego Boscy Bracia stwierdzili w Reskrypcie, co następuje: "Ludzkość domaga się, aby odroczenie
było udzielane ze względu na przypadkowe nieszczęścia; na przykład, gdy ojciec, który był stroną w sprawie,
stracił syna, lub córkę; lub żona męża; lub syn rodzica; i w podobnych przypadkach rozprawa powinna być
odroczona na rozsądny czas".
1. Gdy senator dobrowolnie zobowiązuje się do zajmowania się sprawami innych w prowincji, nie może odmówić
obrony powództwa z powodu prowadzonych interesów; Julianus zaś twierdzi, że musi bronić powództwa,
ponieważ dobrowolnie przyjął na siebie ten obowiązek.
(37) Tacy sami, Zapytania, Księga V.
W przypadku dochodzenia dotyczącego przemocy i istnienia posiadania, należy przeprowadzić dochodzenie w
sprawie przemocy, zanim zostanie rozpatrzona kwestia własności nieruchomości; zgodnie z Reskryptem Boskiego
Hadriana w języku greckim skierowanym do Wspólnoty Tesalii.
38. Licyniusz Rufinus, Reguły, Księga IV.
Jeśli majątek został zapisany w testamencie i wniesiono pozew o jego odzyskanie z powództwa in personam, musi
on zostać wydany tam, gdzie się znajduje, chyba że został w złej wierze usunięty przez spadkobiercę; wtedy
należy go oddać tam, gdzie wniesiono o niego pozew. Również spadek składający się z przedmiotów, które można
zważyć, policzyć lub zmierzyć, musi być wydany tam, gdzie wniesiono o niego pozew, chyba że dodano
następujące słowa: "Sto miar kukurydzy z takiego a takiego spichlerza" lub "tyle a tyle amfor z takiej a takiej
beczki". Jeśli jednak pozew o spadek jest wnoszony z powództwa rzeczowego, musi on być również wniesiony
tam, gdzie znajduje się nieruchomość. Jeśli jest to mienie ruchome, powództwo o jego wydanie będzie skierowane
przeciwko spadkobiercy, aby zmusić go do jego wydania, ponieważ wtedy zapisobierca może wnieść pozew o
jego odzyskanie.
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39. Papinianus, Pytania, Księga III.
Jeśli sędzią jest osoba niepoczytalna, proces nie zostanie przerwany z powodu niemożności przewodniczenia przez
nią w tym czasie; tak więc, gdy wyda ona orzeczenie po odzyskaniu władz umysłowych, może być ono utrzymane
w mocy. Przy powoływaniu sędziego nie jest konieczna ani jego obecność, ani wiedza.
1. Jeśli ktoś przybywa do Rzymu z misją, może zostać poręczycielem w każdym przypadku, ponieważ nie może
skorzystać ze swojego przywileju, gdy zawiera umowę we Włoszech.
(40) Tenże, Pytania, Księga IV.
Nie każda czynność, która może być dokonana z upoważnienia sędziego, podlega ograniczeniom prawa.
1. Jeśli sędzia, wykonując swoje funkcje, złośliwie pominie coś, co jest sprzeczne z zasadami prawa, jest winny
przestępstwa przeciwko prawu.
41. Tenże, Pytania, Księga XI.
We wszystkich działaniach w dobrej wierze, gdy dzień zapłaty pieniędzy jeszcze nie nadszedł, a ktokolwiek składa
wniosek o wykonanie obligacji, będzie ona dozwolona, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna.
(42) Tenże, Pytania, Księga XXIV.
W przypadku, gdy żona wysłannika rozwodzi się w Rzymie, uważa się, że jej mąż musi bronić się w Rzymie, gdy
w grę wchodzi odzyskanie jej posagu.
43. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Jeśli ktoś zobowiązuje się, że w określonym czasie zostanie wybudowany dla niego dom w Kapui, ustala się, że po
upływie tego czasu może on wnieść powództwo o odszkodowanie w wysokości swoich odsetek, w dowolnym
miejscu.

353

44. Tenże, Opinie, Księga II.
Funkcji sędziego nie narusza fakt, że po wniesieniu pozwu przeciwko wszystkim kuratorom, niektórzy z nich byli
nieobecni w sprawach publicznych; ponieważ administracja tych, którzy byli obecni, może być odróżniona i
zbadana oddzielnie od administracji tych, którzy nie byli bronieni.
1. Jeżeli osoba, na rzecz której pełnomocnik wytoczył powództwo, zostanie później uznana za niewolnika, dłużnik
powinien zostać zwolniony z długu, ale zleceniodawca nie zostanie z tego powodu przedawniony, jeżeli następnie
sam zdecyduje się wytoczyć powództwo.
45. Tenże, Opinie, Księga III.
Bankier musi być pozwany tam, gdzie zawarto z nim umowę, a w takim przypadku odroczenie nie będzie
przyznawane, chyba że z ważnego powodu; na przykład, aby umożliwić przywiezienie jego ksiąg z prowincji. Ta
sama zasada dotyczy powództwa o ustanowienie kurateli.
1. Jeżeli opiekunowie wychowanki mają orzeczenie wydane przeciwko nim w jednej z prowincji, kuratorzy
wychowanki mogą być zmuszeni do wykonania dekretu w Rzymie, gdzie matka wychowanki pożyczyła pieniądze,
a jej córka była jej spadkobierczynią.
46. Paulus, Pytania, Księga II.
Jeśli sędzia został mianowany, pozostaje na stanowisku, nawet jeśli stał się niepoczytalny, ponieważ został
prawidłowo mianowany sędzią na początku; ale poważna choroba usprawiedliwia go od przewodniczenia i dlatego
ktoś powinien być mianowany w jego miejsce.
47. Kallistratus, Pytania, Księga I.
Należy uważać, aby nie mianowano sędzią osoby, o którą wyraźnie prosi jedna ze stron, gdyż Boski Hadrian
stwierdził w Reskrypcie, że byłoby to złym precedensem, chyba że cesarz specjalnie zezwoliłby na to przez
szacunek dla tego, o którego nominację poproszono.
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48. Paulus, Opinie, Księga II.
Poniżej znajduje się fragment listu boskiego Hadriana: "Sędziowie, w ciągu roku sprawowania swego urzędu, nie
mogą wszczynać żadnych własnych postępowań sądowych, ani jako powodowie, ani jako pozwani; nie mogą też
działać oficjalnie w żadnej sprawie, w której są zainteresowani z tytułu opieki lub kurateli. Jednak po upływie
kadencji ich magistratury, słuszne i właściwe będzie wnoszenie powództw zarówno na ich rzecz, jak i przeciwko
nim".
(49) Tenże, Opinie, Księga III.
Sprzedawca, który został wezwany przez nabywcę do obrony w procesie wytoczonym przez stronę, która rościła
sobie prawo do nieruchomości jako właściciel, stwierdził, że ma prawo do posiadania własnego sędziego.
Powstało pytanie, czy może on przenieść sprawę z sądu sędziego, przed którym rozpoczęło się postępowanie
pomiędzy powodem a nabywcą, do sądu swojego sędziego. Paulus odpowiedział, że zwyczajowo sprzedawca musi
stawić się przed sędzią nabywcy.
(50) Ulpianus, Powiernictwa, Księga VI.
Jeśli ktoś wnosi pozew o wykonanie trustu, a pozwany twierdzi, że większa część majątku znajduje się gdzie
indziej, nie można go zmusić do wykonania trustu; wiele konstytucji stanowi, że jeśli wniesiono pozew o
wykonanie trustu, musi to nastąpić tam, gdzie znajduje się większa część majątku; chyba że udowodniono, że
spadkodawca chciał, aby trust został wykonany tam, gdzie wniesiono pozew.
1. W odniesieniu do pożyczonych pieniędzy powstało pytanie, czy jeśli większa część długu znajdowała się w
prowincji, w której wniesiono pozew o wykonanie trustu, to czy powództwo może zostać przeniesione do innego
miejsca, ponieważ większa część majątku znajdowała się gdzie indziej? W tym przypadku ustalono jednak, że fakt
zadłużenia nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie zależy ono od miejsca, ale od całego majątku spadkowego;
dług jest bowiem pomniejszeniem całego majątku, a nie majątku znajdującego się w konkretnej miejscowości. Ale
co by było, gdyby ta część majątku była obciążona jakimś ciężarem, jak na przykład, aby zapewnić wsparcie, które
spadkodawca nakazał wykonać w Rzymie, lub podatkami; lub innymi nieuniknionymi obciążeniami; w tych
przypadkach strona byłaby uprawniona do przeniesienia sprawy? Myślę, że można powiedzieć z dużą
sprawiedliwością, że tak.
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2. W reskrypcie stwierdzono jednak, że powództwo o wykonanie trustu należy wnieść w miejscu zamieszkania
spadkobiercy. Ale kiedy ktokolwiek zaczyna dokonywać płatności zgodnie z warunkami trustu, nie może później
skorzystać z tego środka:
51. Marcjanus, Instytuty, Księga VIII.
Nawet jeśli majątek przeszedł na człowieka, który ma swoje miejsce zamieszkania w prowincji. Boscy Sewerus i
Antoninus stwierdzili jednak w Reskrypcie, że jeśli strona zgodzi się na wykonanie trustu w innym miejscu, jest
zobowiązana zrobić to w uzgodnionym miejscu.
52. Ulpianus, Powiernictwa, Księga VI.
Jeżeli jednak spadkobierca wystąpi w sprawie trustu i skorzysta z innych środków obrony, ale zaniedba ten jeden,
nie może się na niego później powoływać, nawet przed wydaniem orzeczenia.
1. Gdy spadkodawca w swoim testamencie nakazuje, aby bilety na zboże zostały zakupione dla jego wyzwolicieli,
to chociaż większa część majątku znajduje się na prowincji, to jednak zaufanie musi być wykonane w Rzymie, co
jest właściwą opinią, ponieważ jest oczywiste, że intencją spadkodawcy było, aby tak się stało, ze względu na
charakter zakupu.
2. Ponadto, gdybyś zasugerował następujący przypadek, a mianowicie, że pewna ilość srebra lub złota została
zapisana w testamencie takim a takim znakomitym osobom, a w Rzymie znajduje się wystarczająca ilość dóbr, aby
wykonać trust, nawet jeśli większa część dóbr znajduje się w prowincji, należy uznać, że trust musi być wykonany
w Rzymie; nie jest bowiem zbyt prawdopodobne, że spadkodawca, który chciał okazać honor tym, którym zapisał
takie umiarkowane legaty w ramach trustu, chciałby, aby były one wypłacane w prowincji.
3. W przypadku, gdy majątek pozostawiony pod zarządem powierniczym jest w zasięgu ręki, należy uznać, że
każdy, kto wnosi pozew o ten majątek, nie może być pozbawiony możliwości skorzystania z wyjątku na tej
podstawie, że większa część majątku znajduje się gdzie indziej.
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4. Jeśli jednak majątek, który jest przedmiotem trustu, nie jest pozywany tam, gdzie się znajduje, ale ma być
udzielone zabezpieczenie wykonania trustu, należy rozważyć, czy można powołać się na wyjątek (a nie sądzę, że
można), a nawet jeśli nie ma tam majątku, to i tak strona musi być zobowiązana do udzielenia zabezpieczenia. Bo
czego tu się obawiać, skoro jeśli nie udzieli zabezpieczenia, jego przeciwnik wejdzie w posiadanie w celu ochrony
trustu?
53. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Jest tylko kilka przypadków, w których niewolnicy mogą występować przeciwko swoim panom, a jednym z nich
jest ten, w którym stwierdzają, że pewien testament, w którym, jak twierdzą, zapisano im wolność, został zatajony.
Niewolnicy mogą również informować swoich panów o wstrzymaniu przez nich dostaw zboża należącego do ludu
rzymskiego, jak również o zwrotach majątku do opodatkowania, a także o fałszerstwach. Ponadto mogą oni
wszcząć postępowanie w celu uzyskania wolności pozostawionej im przez powiernika, a także gdy twierdzą, że
zostali kupieni za własne pieniądze, a nie poddani manumulacji, z naruszeniem dobrej wiary umowy. Również w
przypadku, gdy niewolnik został uznany za wolnego na mocy testamentu, kiedy składa swoje rachunki, może on
zgodnie z prawem domagać się arbitra przeciwko swojemu panu, w celu zbadania jego rachunków. Jeśli ktoś
polegał na dobrej wierze drugiego, z założeniem, że powinien być kupiony za pieniądze tego pierwszego i
poddany manumisji, gdy je spłaci, a strona ta mówi, że nie chce przyjąć pieniędzy, gdy są one oferowane,
niewolnikowi przyznaje się prawo do ujawnienia warunków umowy.
54. Paulus, Opinie, Księga I.
Sprawa większej wagi nie powinna być przesądzona przez sprawę mniejszej wagi; ponieważ ważniejsza kwestia
przyciąga tę, która ma mniejszą wagę.
55. To samo, w sprawie urzędu asesorów.
Wezwanie wydane przez byłego sędziego powinno być traktowane jako jedno z trzech nakazanych. Jest oczywiste,
że nawet jeśli cała liczba została wypełniona przez danego sędziego, zwyczaj wymaga, aby jego następca wydał
kolejne.
56. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXX.
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Chociaż prawdą jest, że prawdziwy pełnomocnik może wnieść wszystko do sądu, to jednak w przypadku, gdy
strona, która nie jest pełnomocnikiem, przyłącza się do sprawy, a jej mocodawca następnie potwierdza to, co
zrobił, uważa się, że przez działanie wstecz sprawa została właściwie przedstawiona sądowi.
57. Tenże, O Sabinusie, Księga XLI.
Powództwo może być wytoczone przeciwko synowi rodziny zarówno w odniesieniu do umów, jak i przestępstw,
ale jeśli syn umiera po połączeniu rodzin, prawo do wniesienia powództwa przechodzi na jego ojca; jednakże tylko
w odniesieniu do jego peculium lub jakiejkolwiek korzyści, którą mógł uzyskać. Oczywiste jest, że jeśli syn
rodziny podejmuje się obrony jako pełnomocnik innej osoby, to w przypadku jego śmierci prawo do powództwa
przechodzi na stronę, którą bronił.
58. Paulus, O Sabinusie, Księga XIII.
Pozew zostaje zakończony, gdy strona, która wnioskowała o jego rozpatrzenie, zabrania jego kontynuowania; lub,
w rzeczy samej, czyni to ktokolwiek, kto ma władzę zwierzchnią w tej samej jurysdykcji; lub nawet, gdy sam
sędzia ma władzę równą tej, którą miał ten, kto go mianował.
59. Ulpianus, O Sabinusie, Księga LI.
Jeżeli przy powoływaniu sędziego nie wskazano miejsca, w którym ma on wykonywać swoje obowiązki, uważa
się, że jest on powołany do działania w tym miejscu, w którym może to czynić bez niedogodności dla stron
procesowych.
60. Paulus, O Sabinusie, Księga XIV.
W przypadku śmierci sędziego, jego następca musi postępować w ten sam sposób, który został ustalony dla jego
poprzednika.
(61) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
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Zwykle mamy zwyczaj mówić, że sprawa przed sądem to ta, która została uzgodniona przez strony; ale Celsus
stwierdza, że niebezpiecznie jest zwracać się do pozwanego o informację w tej kwestii, ponieważ zawsze powie,
że nie było żadnej umowy, aby uniknąć przegrania sprawy. Co zatem należy uczynić? Lepiej jest uznać, że
przedmiotem procesu nie jest to, co strony uzgodniły; ale nie jest przedmiotem procesu to, co zostało wyraźnie
uzgodnione, że nie powinno nim być.
1. Sędzia, który jest właściwy w sprawach o rozbój, nie może rozpatrywać i orzekać w sprawach, w których chodzi
o pieniądze.
62. Tenże, O Edykcie, Księga LIX.
Powództwo nie może toczyć się między dwoma stronami, chyba że jedna z nich jest powodem, a druga
posiadaczem rzeczy; musi być bowiem ktoś, kto ponosi ciężar powoda, a drugi, kto cieszy się korzyścią z
posiadania.
63. Tenże, O Edykcie, Księga XLIX.
Uzasadniona obrona to taka, w której strona przyłącza się do sprawy, sama lub przez inną osobę, ale zawsze
dostarczając zabezpieczenie; i nikt nie jest uważany za legalną obronę, kto nie płaci tego, co jest nakazane przez
sąd.
(64) Tenże, Dysputy, Księga I.
Oszacowanie odszkodowania za oszustwo nie jest dokonywane przez sędziego w odniesieniu do interesu strony,
która wnosi pozew, ale opiera się na tym, co przysięga w sądzie; i nie ma wątpliwości, że nawet złodziej ma prawo
do powództwa na podstawie depozytu lub pożyczki do użytku.
1. Jeżeli ktoś ma zamiar wnieść pozew jednego rodzaju i przyjmuje zabezpieczenie, że wyrok zostanie wykonany,
a następnie wnosi pozew innego rodzaju, nie można wnieść powództwa na podstawie tego zastrzeżenia, ponieważ
wydaje się, że zostało ono sporządzone w odniesieniu do czegoś innego.
65. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIV.
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Kobieta powinna wnieść powództwo o swój posag tam, gdzie jej mąż ma miejsce zamieszkania, a nie tam, gdzie
została zawarta umowa dotal; nie jest to bowiem taka umowa, że należy brać pod uwagę miejscowość, w której
została zawarta, lecz miejsce, do którego sama kobieta, zgodnie z warunkiem małżeństwa, zawsze wracała jako do
swojego domu.
66. Tenże, Dysputy, Księga II.
Gdy ktoś używa dwuznacznego języka lub jego intencja jest wątpliwa, musi być rozumiany w znaczeniu, które jest
dla niego najbardziej korzystne.
67. Tenże, Dysputy, Księga VI.
Jeśli niewolnik oświadczy, że został kupiony za własne pieniądze i udowodni to, będzie wolny od czasu, kiedy
został kupiony; ponieważ Konstytucja Cesarska nie nakazuje, aby uznano go za wolnego, ale nakazuje, aby
przywrócono mu wolność, stąd też można wymagać od jego pana, aby dokonał manumisji niewolnika, który kupił
sobie wolność za własne pieniądze; jeśli jednak pan ukrywa się, należy postępować zgodnie z precedensami
wynikającymi z dekretów Senatu dotyczących przyznawania wolności na zasadzie powiernictwa.
68. Tenże, Dysputy, Księga VIII.
W przypadku zawezwania do próby ugodowej należy przestrzegać następującej zasady: strona wnosząca
powództwo może wystąpić o jedno wezwanie, jeżeli jej przeciwnik jest nieobecny, a następnie o drugie:
69. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga IV. Po przerwie nie krótszej niż dziesięć dni;
70. Tenże, Dysputy, Księga VIII.
A potem trzeci; a po ich wydaniu, może on następnie uzyskać peremptory citation. Termin ten jest stosowany,
ponieważ kończy kontrowersję, to znaczy nie pozwala przeciwnikowi na dłuższą zwłokę.
71. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga IV.
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W przytoczeniu peremptoryjnym sędzia, który je wydaje, daje do zrozumienia, że wysłucha i rozstrzygnie sprawę,
nawet jeśli druga strona będzie nieobecna.
72. Tenże, Dysputy, Księga VIII.
To wezwanie jest czasami przyznawane po tym, jak trzy inne zostały poprzedzone, czasami po tym, jak tylko
jedno lub dwa zostały wydane, a czasami jest przyznawane od razu i jest określane jako "jedno dla wszystkich".
Sposób postępowania określa ten, kto sprawuje jurysdykcję, i musi on ustalić kolejność wezwań lub uregulować je
stosownie do okoliczności sprawy, osoby lub czasu.
73. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga IV.
Po uzyskaniu wezwania, gdy tylko nadejdzie dzień w nim wymieniony, strona nieobecna musi być wezwana; i czy
odpowie, czy nie, sprawa musi być kontynuowana i decyzja musi być wydana, ale nie zawsze na korzyść strony,
która jest obecna; czasami bowiem strona nieobecna może zwyciężyć, jeśli ma dobrą sprawę.
1. Jeżeli jednak strona, która wniosła wniosek o wyłączenie jest nieobecna w dniu wyznaczonym na rozprawę, a
strona, przeciwko której wniosek został wniesiony, jest obecna, wniosek o wyłączenie musi zostać unieważniony,
a sprawa nie może być rozpoznana i nie może zostać wydana decyzja na korzyść strony, która jest obecna.
2. Jeżeli pozew został unieważniony, zastanówmy się, czy pozwany może być ponownie pozwany i czy nadal
istnieje prawo do wniesienia skargi, czy też unieważnione jest tylko postępowanie związane z tym pozwem?
Lepsza opinia jest taka, że tylko jest ono unieważnione, a strony mogą ponownie prowadzić spór.
3. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy strona nieobecna ma wydany wyrok przeciwko niej z powodu wezwania
peremptoryjnego i odwołuje się, nie powinna być wysłuchana; to znaczy, jeśli była nieobecna z powodu skruchy;
ale jeśli nie była, powinna być wysłuchana.
74. Julianus, Digest, Księga V.
Sędzia może być zmuszony do wydania decyzji w odniesieniu do każdej sprawy, w której brał udział.
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(1) Sędzia wyznaczony do wydania orzeczenia na określoną kwotę może również orzekać w odniesieniu do
większej kwoty, jeśli tak uzgodnią strony sporu.
(2) Gdy pewnego razu zgodziłem się bronić nieobecnej strony i przystąpiłem do sprawy, gdy pozwany już nie żył,
zostałem pokonany i zapłaciłem odszkodowanie, powstało pytanie, czy spadkobierca został zwolniony, a także do
jakiego rodzaju powództwa byłem uprawniony przeciwko niemu? Odpowiedziałem, że decyzja nie jest ważna,
ponieważ dłużnik nie żył już w momencie przystąpienia do sprawy, a zatem spadkobierca nie został zwolniony;
ale jeśli strona prowadząca obronę dokonałaby płatności zgodnie z wyrokiem, chociaż nie mogłaby odzyskać
pieniędzy, to mimo to, powództwo przeciwko spadkobiercy byłoby na jego korzyść na podstawie dokonanych
transakcji; i z pewnością spadkobierca mógłby się zabezpieczyć poprzez wyjątek oparty na złej wierze, jeśli pozew
zostałby wniesiony przeciwko niemu przez powoda.
75. The Same, Digest, Księga XXXVI.
Gdy pretor nakazał stawić się stronie, przeciwko której wytoczono powództwo z powodu długu, i gdy liczba
cytatów została wyczerpana, a on zadecydował, że nieobecny jest winien długu, i wniesiono powództwo w celu
wykonania wyroku, sędzia, który rozpatruje sprawę, nie może badać dekretu pretora, w przeciwnym razie tego
rodzaju cytaty i dekrety pretorów byłyby iluzoryczne. Marcellus powiada w nocie: "Tam, gdzie powód świadomie
i fałszywie stwierdza coś ze złym zamiarem, a jest wyraźnie stwierdzone, że w ten sposób uzyskał wyrok na swoją
korzyść od pretora; uważam, że sędzia powinien dopuścić skargę pozwanego." Paulus pisze w notatce, że jeśli
pozwany nie mógł być obecny, ponieważ uniemożliwiła mu to choroba, lub był zatrudniony w jakiejś sprawie dla
państwa, to jego zdaniem w takim przypadku należy odrzucić powództwo o wykonanie wyroku przeciwko niemu,
lub pretor nie powinien zezwolić na przeprowadzenie egzekucji.
76. Alfenus, Digest, Księga VI.
Zasugerowano następujący przypadek. Pewna liczba sędziów została wyznaczona do rozpatrzenia tej samej
sprawy, niektórzy z nich zostali zwolnieni po rozprawie, inni zostali wyznaczeni w ich miejsce; i powstało pytanie,
czy zmiana niektórych sędziów pozostawiła sprawę w tym samym stanie, czy też w innym? Odpowiedziałem, że
nie tylko jeden lub dwóch może być zmienionych, ale wszyscy z nich również, i że działanie nadal będzie takie
samo jak poprzednio, i w rzeczywistości nie był to jedyny przypadek, w którym zdarzyło się, że chociaż części
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zostały zmienione, nadal rzecz sama w sobie była uważana za taką samą, ale zdarzyło się to w wielu innych
przypadkach. Albowiem legion uważany jest za ten sam, chociaż wielu z tych, którzy do niego należeli, zostało
zabitych, a na ich miejsce wstawiono innych; a ludzie uważani są za tych samych, co sto lat temu, chociaż żaden z
nich obecnie nie żyje; a także tam, gdzie statek był tak często naprawiany, że nie pozostała nawet jedna deska,
która nie byłaby nowa, to i tak uważany jest za ten sam statek. A jeśli ktoś by pomyślał, że jeśli jego części są
zmieniane, artykuł staje się inną rzeczą, to wynik byłby taki, że zgodnie z tą zasadą my sami nie bylibyśmy tymi
samymi osobami, którymi byliśmy rok temu, ponieważ, jak informują nas filozofowie, najmniejsze cząstki, z
których się składamy, są codziennie odłączane od naszych ciał, a inne z zewnątrz są zastępowane przez nie.
Dlatego tam, gdzie wygląd zewnętrzny czegokolwiek pozostaje niezmieniony, rzecz sama w sobie uważana jest za
taką samą.
77. Africanus, Pytania, Księga III.
W prywatnym biznesie, ojciec może działać jako sędzia, gdy jego syn jest zainteresowany i vice versa:
78. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVI. Ponieważ sądzenie jest zajęciem publicznym.
79. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, Księga V.
Jeżeli zostanie udowodnione, że strona bez uzasadnionej przyczyny wezwała swojego przeciwnika do sądu, będzie
zobowiązana do zwrotu mu kosztów podróży, a także kosztów procesu.
1. Gdy sędziowie są zakłopotani w odniesieniu do prawa, zwyczajowo Gubernatorzy wyrażają swoje opinie, ale
gdy konsultuje się ich w kwestii faktów, nie są do tego zmuszeni i muszą nakazać sędziom podjęcie decyzji, jaką
dyktuje im sumienie; ponieważ, gdy opinie są wygłaszane w takich okolicznościach, wywołuje to czasem skandal i
stwarza okazję do stronniczości lub korupcyjnego nagabywania.
(80) Pomponiusz, O Sabinusie, Księga II.
W przypadku pomyłki w imieniu lub nazwisku sędziego, Servius uważał, że jeśli sędzia został wyznaczony na
mocy porozumienia stron, musi on działać jako sędzia, którego obie strony miały na uwadze.
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81. Ulpianus, Opinie, Księga V.
Każdy, kto nie posiada jurysdykcji, nie jest upoważniony przez Cesarza, nie został mianowany przez urzędnika,
który ma prawo mianować sędziów, nie został wybrany w drodze umowy do arbitrażu lub nie został potwierdzony
przez jakieś prawo, nie może działać jako sędzia.
82. Tenże, O urzędzie prokonsula, Księga I.
Czasami magistraty ludu rzymskiego mają zwyczaj wyraźnie mianować arbitrów sądowych, co powinno być
czynione bardzo rzadko i tylko wtedy, gdy sprawa jest pilna.

Tyt. 2. O testamentach bezskutecznych
(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Należy pamiętać, że skargi są często składane w odniesieniu do nieudolnych testamentów, ponieważ jest to zgodne
z prawem dla wszystkich osób, czy są to rodzice lub dzieci, aby zaatakować nieudolny testament. Krewni, którzy
są w stopniu wyższym niż bracia, lepiej jednak, aby nie kłopotali się niepotrzebnymi wydatkami, ponieważ nie
mają nadziei na sukces.
2. Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Postępowanie sądowe jest wszczynane w przypadku nieudolnego testamentu na tej podstawie, że spadkodawca nie
był przy zdrowych zmysłach, gdy sporządzał swój testament. Nie należy przez to rozumieć, że był on rzeczywiście
obłąkany lub obłąkany, gdy sporządzał swój testament, lecz że sporządził go zgodnie z prawem, jednak nie w
zgodzie z nakazem ojcowskiego lub synowskiego uczucia; gdyby bowiem był on rzeczywiście obłąkany lub
obłąkany, jego testament byłby nieważny.
3. Marcellus, Digest, Księga III.
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Twierdzić, że testament jest nieudolny oznacza twierdzić, że strona nie powinna być wydziedziczona lub
przekazana; ponieważ zazwyczaj zdarza się, że gdy rodzice są pod niewłaściwym wpływem, aby wydziedziczyć
lub przekazać swoje dzieci, jest to spowodowane fałszywymi oświadczeniami.
4. Gajusz, O Lex Glitia.
Rodzice nie powinni mieć prawa do krzywdzenia swoich dzieci z własnej woli, gdyż w większości czynią to z
powodu złośliwego uprzedzenia do własnej krwi przez pochlebstwa i podżeganie macoch.
(5) Marcellus, Digest, Księga III.
Również ci, którzy nie pochodzą od spadkodawcy w linii męskiej, mają prawo do wszczęcia postępowania, tak jak
mogą to zrobić w przypadku testamentu matki; i bardzo często im się to udaje. Siłą terminu "nieuczynny" jest, (jak
już powiedziałem), wykazanie, że strona została niezasłużenie, a zatem niewłaściwie pominięta, lub nawet
wykluczona przez wydziedziczenie, a zarzut jest podnoszony w sądzie, że spadkodawca nie wydaje się być przy
zdrowych zmysłach, kiedy wykonał niesprawiedliwy testament.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Syn pośmiertny może podnieść zarzut nieudolności testamentu, gdy spadkodawcą był ktoś, dla kogo mógłby być
odpowiednim lub prawnym spadkobiercą, gdyby nie był nienarodzony w chwili śmierci tego pierwszego. Ma on
również prawo do atakowania testamentów krewnych, ponieważ w tym przypadku mógłby wejść w posiadanie
majątku w przypadku dziedziczenia. Co w takim razie? Czy należy winić spadkodawcę za to, że nie umarł w stanie
nietestamentowym? Ale nikt nie mógłby uzyskać zgody sędziego na taką propozycję; ponieważ stronom tego
rodzaju nie zabrania się sporządzania testamentów. To jednak można mu bez wątpienia zarzucić, a mianowicie, że
nie ustanowił strony swoim spadkobiercą, ponieważ spadkobierca, który został ustanowiony, może zostać
wprowadzony w posiadanie zgodnie z klauzulą, na mocy której posiadanie może zostać przyznane matce
nienarodzonego dziecka; a gdyby się urodziło, byłoby uprawnione do posiadania zgodnie z postanowieniami
testamentu. Stwierdzam, że w podobny sposób skargę może wnieść strona, która po sporządzeniu testamentu
matki została usunięta z jej łona przez operację cesarskiego cięcia.
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1. Jeżeli osoba, która nie ma prawa do dziedziczenia w drodze dziedziczenia, wszczyna postępowanie na tej
podstawie, że testament jest nieskuteczny, i nikt nie kwestionuje jej prawa do tego, a jej się to udaje, to jej sukces
nie będzie dla niej korzystny, a jedynie będzie korzystny dla tych, którzy są uprawnieni do dziedziczenia w drodze
dziedziczenia, ponieważ sprawi, że dawna głowa rodziny zostanie uznana za niegodną dziedziczenia.
2. Czy jeśli ktoś umiera po wszczęciu postępowania z powodu bezskuteczności, to czy przenosi swoje prawo do
skargi na spadkobiercę? Papinianus odpowiedział (i jest to również stwierdzone w kilku reskryptach), że jeśli
strona umrze po tym, jak weszła już w posiadanie majątku spadkowego, prawo do wniesienia skargi przechodzi na
spadkobiercę; jeśli zaś nie żąda się posiadania majątku, ale spór już się rozpoczął lub jest w trakcie przygotowania,
lub jeśli strona umrze po przybyciu w celu wniesienia skargi z powodu braku skuteczności, uważam, że prawo to
przechodzi na spadkobiercę.
(7) Paulus, O jurysdykcji Septemwirów.
Zastanówmy się, w jaki sposób można uznać, że strona przygotowała się do sprawy, aby mogła przekazać prawo
do wniesienia pozwu. Załóżmy, że znajdował się pod kontrolą spadkodawcy, tak że posiadanie majątku nie byłoby
dla niego konieczne, a wejście na majątek byłoby zbyteczne; i jeśli tylko powiadomił, że zamierza wnieść taki
zarzut, i przystąpił do doręczenia zawiadomienia lub złożenia wniosku, przekaże prawo do prowadzenia sprawy
swojemu spadkobiercy; i to Boski Pius stwierdził w Reskrypcie w odniesieniu do doręczenia dokumentów i
zawiadomienia. Jak należy postąpić, gdy strona nie była pod kontrolą zmarłego? Czy prawo do wniesienia
powództwa przeszłoby na jego spadkobiercę? Jeśli uczynił to, o czym wspomnieliśmy powyżej, wydaje się, że
właściwie przygotował swoją sprawę.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Papinianus bardzo słusznie mówi w Piątej Księdze Pytań, że ojciec nie może wszcząć postępowania z powodu
nieudolności w imieniu syna, jeśli ten nie chce; ponieważ zło zostało popełnione przeciwko synowi. Zaraz potem
stwierdza, że jeśli jego syn umrze po objęciu w posiadanie majątku, aby kontynuować sprawę, to skarga z powodu
nieuctwa zostaje zakończona, ponieważ nie została ona przyznana ojcu, lecz jego synowi.
1. Jeżeli po wszczęciu postępowania strona zrzeka się roszczenia z powodu braku skuteczności, nie może być
później przesłuchana.
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2. W reskryptach bardzo często stwierdzano, że w przypadku wyznaczenia cesarza na spadkobiercę, testament
może być uznany za nieobowiązujący.
3. Papinianus w Drugiej Księdze Opinii stwierdza, że skarga za nieudolny testament może być wniesiona
przeciwko głowie rodziny, która jest weteranem, nawet jeśli jedynym majątkiem, jaki posiada, jest to, co uzyskał
w służbie wojskowej.
4. Jeżeli żołnierz sporządza testament w czasie służby wojskowej, a umiera rok po zwolnieniu ze służby, to wątpię,
czy skarga na nieurzędowość zostanie uwzględniona, ponieważ jego testament jest ważny do tego czasu, zgodnie z
prawem wojskowym, i można powiedzieć, że skarga na nieurzędowość nie przysługuje.
5. Matka nie może twierdzić, że testament jej niepełnoletniego syna jest nieważny, ponieważ sporządził go dla
niego ojciec, a taką opinię wyraził Papinianus; nie może tego uczynić także brat ojca, ponieważ jest to testament
syna; dlatego nie może tego uczynić także brat nieletniego, jeśli nie sprzeciwił się testamentowi własnego ojca.
Jeśli jednak testament ojca zostanie skutecznie zaatakowany, testament jego syna będzie nieważny, chyba że został
złamany tylko w odniesieniu do ojca, bo wtedy część źreniczna pozostanie ważna.
6. Jeśli ktoś dokonuje darowizny mortis causa na rzecz swojego syna w wysokości czwartej części tego, co
przysługiwałoby mu, gdyby spadkodawca zmarł bezpotomnie, jestem zdania, że jego testament jest bezpieczny.
7. W sytuacji, gdy mężczyzna zapewnił swojemu małoletniemu synowi zastępstwo poprzez zapis drugorzędny, nie
możemy z tego powodu pozwolić, aby sam małoletni złożył skargę z powodu nieudolności.
8. Ponieważ czwarta część należnego udziału jest wystarczająca do wykluczenia skargi, należy rozważyć, czy
wydziedziczone dziecko, które nie sprzeciwia się, powinno być uwzględnione, jak na przykład, gdy jest dwóch
synów, którzy są wydziedziczeni; i bez wątpienia powinno być uwzględnione, jak stwierdza Papinian; a jeśli drugi
powiedziałby, że testament jest nieskuteczny, nie może żądać całego majątku, ale tylko połowy tego samego. Z
tego samego powodu, gdy są wnuki, na przykład dwóch synów, trzech przez jednego z nich, a tylko jeden przez
drugiego, syn, który jest sam, będzie wyłączony ze skargi przez uzyskanie trzech dwudziestych czwartych
majątku, a każdy z pozostałych przez uzyskanie jednej dwudziestej czwartej tego samego.
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9. Ta czwarta część będzie oczywiście oszacowana po odliczeniu długów i kosztów pogrzebu; ale należy
rozważyć, czy testamentowe nadania wolności zmniejszą czwartą część, i czy ją zmniejszają? Jeśli bowiem ktoś
został wyznaczony na jedynego spadkobiercę, nie może twierdzić, że testament jest nieskuteczny, ponieważ
otrzymał część falcydyjską; Lex Falcidia nie ma jednak zastosowania do manumisji testamentowych i można
uznać, że czwarta część powinna być wpisana po odliczeniu tego, co zostało utracone przez manumisję; dlatego
też, skoro ustalono, że czwarta część jest pomniejszona przez manumisję, skutek będzie taki, że jeśli majątek danej
osoby składa się z niewolników, to emancypując ich, naraża się ona na skargę z powodu nieskutecznego
testamentu; Chyba że, być może, jego syn, jeśli nie był pod jego kontrolą po wyznaczeniu go na spadkobiercę ojca,
może prawidłowo odrzucić majątek, a po przekazaniu go zastępcy może rozpocząć postępowanie z powodu
nieuctwa, tak aby uzyskać majątek na podstawie dziedziczenia bez podlegania karze przewidzianej przez edykt.
10. Jeśli spadkodawca polecił spadkobiercy spełnić jakiś warunek, który odnosił się do jego syna lub innej osoby,
która miała prawo do wniesienia tej samej skargi, a on świadomie się na to zgodził, należy rozważyć, czy nie jest
on pozbawiony możliwości wniesienia skargi z powodu nieuctwa, ponieważ przyjął wolę zmarłego. Podobnie
rzecz się ma, gdy ten, kto mu darowiznę dał, był zapisobiercą lub statulibrem; i można powiedzieć, że syn jest
pozbawiony tej przeszkody, a zwłaszcza gdy spadkodawca polecił spadkobiercy uczynić darowiznę; lecz jeśli był
to zapisobierca, czyż nie jest prawdą, że gdy prawo do złożenia skargi z powodu nieuctwa raz już nabył, oferta
zapisobiercy nie uchyla go? Dlaczego bowiem bezwzględnie ustanowiliśmy tę zasadę w przypadku spadkobiercy?
Dlatego, że prawo do wniesienia skargi nie powstało przed jego wejściem do spadku. Myślę, że w tym przypadku
należy śledzić zdarzenie, więc jeśli to, co pozostało, zostało przekazane synowi przed wszczęciem postępowania
przez niego, to wydaje się, że ma on wszystko, do czego jest uprawniony, ponieważ darowizna została
zaoferowana zgodnie z wolą spadkodawcy.
11. Dlatego też, jeśli ktoś został powołany jako spadkobierca, na przykład do połowy spadku, podczas gdy jedna
szósta przypadałaby mu z majątku spadkodawcy, gdyby ten zmarł w naturze, a on został poproszony o zrzeczenie
się spadku po pewnym czasie, to można rozsądnie uznać, że nie może wnieść skargi, ponieważ mógł otrzymać
udział, który był mu należny, a także zyski z tego samego, ponieważ jest dobrze ustalone, że zyski są zwykle
zawarte w części fallicznej. Dlatego też, gdy na początku spadkobierca został powołany do połowy spadku, a
następnie został poproszony o zrzeczenie się dziedziczenia po upływie dziesięciu lat, nie ma podstaw do
wniesienia skargi, ponieważ mógł w tym czasie z łatwością odebrać udział, który był mu należny wraz z zyskami z
tego samego.
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12. W przypadku, gdy strona zarzuca nieważność, wadliwość i nieudolność testamentu, należy dać jej wybór,
który z zarzutów chce zgłosić jako pierwszy.
13. Jeżeli syn, który został wydziedziczony, jest w posiadaniu nieruchomości, a strona, która została powołana do
dziedziczenia, wnosi pozew o jej odzyskanie, syn może wnieść skargę w drodze powództwa wzajemnego, tak jak
uczyniłby to, gdyby nie był w posiadaniu, ale wnosił powództwo o odzyskanie nieruchomości.
14. Należy pamiętać, że gdy strona niesłusznie zarzuca nieudolność testamentu i przegra sprawę, to traci również
to, co zostało jej pozostawione w testamencie i może to odzyskać w procesie przez Skarb Państwa jako mienie,
którego została pozbawiona, bo była tego niegodna. Pozbawiony jest jednak tego, co zostało mu zapisane w
testamencie, tylko wtedy, gdy bez żadnych podstaw prowadził sprawę aż do wydania wyroku. Jeśli jednak
zrezygnował lub zmarł przed wydaniem wyroku, nie zostanie pozbawiony tego, co mu pozostawiono. Stąd, jeśli
podczas jego nieobecności, orzeczenie zostało wydane na korzyść drugiej strony, która była obecna, można
powiedzieć, że może on zatrzymać to, co zostało mu pozostawione. Strona może jednak stracić coś tylko wtedy,
gdy korzystanie z tego należy do niej; a jeśli zostanie poproszona o oddanie tego innemu, nie powinno się jej
wyrządzić żadnej krzywdy. Dlatego też Papinianus nie bez racji stwierdza w Drugiej Księdze Opinii, że jeśli ktoś
został powołany na spadkobiercę i poproszony o zrzeczenie się majątku, a następnie, po wniesieniu skargi z
powodu nieudolności, nie odnosi sukcesu, traci tylko to, co mógłby uzyskać na mocy Lex Falcidia.
15. W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia została uposażona i jest jedną z tych osób, które mogą wnieść skargę
na nieudolny testament bez konieczności adopcji lub emancypacji, myślę, że będzie ona pozbawiona prawa,
ponieważ ma prawo do czwartej części spadku, zgodnie z Konstytucją Boskiego Piusa. Jeśli jednak wniesie pozew
i nie uzyska wyroku, to czy straci tę czwartą część? Jestem zdania, że nie powinno mu się pozwolić na podważenie
testamentu z powodu nieuctwa, albo że powinno mu się pozwolić, nawet jeśli nie wygra procesu, aby czwarta
część została mu przyznana jako dług, który jest mu należny.
16. Jeśli sędzia rozpatruje sprawę opartą na nieudolnym testamencie i wydaje dekret przeciwko testamentowi, a
nie wniesiono odwołania, testament zostaje unieważniony z mocy prawa; a strona, która go zastąpi, stanie się
bezpośrednim spadkobiercą lub posiadaczem majątku zgodnie z warunkami dekretu; testamentowe przyznanie
wolności staje się nieważne z mocy prawa; zapisy nie są należne; a jeśli zostały wypłacone, mogą być odzyskane
przez tego, kto je wypłacił, lub przez osobę, która wygrała proces (w drodze powództwa pretorskiego). Z reguły
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jednak, gdy zostały one zapłacone przed wszczęciem postępowania, wygrywający proces powinien wnieść pozew
o ich odzyskanie, jak to stwierdzili w Reskrypcie Boski Hadrian i Boski Pius.
17. Jest rzeczą pewną, że jeśli zarzut braku skuteczności zostanie podniesiony z jakiegoś bardzo słusznego powodu
po pięciu latach, to manumisje, które już miały miejsce, lub które mogłyby być zażądane, nie mogą być odwołane;
ale dwadzieścia aurei powinno być zapłacone przez każdego wyzwolonego niewolnika stronie, która wygrała
proces.
(9) Modestinus, On Inofficious Testaments.
Jeśli ktoś wytoczy proces w ciągu pięciu lat, manumisja nie będzie możliwa. Paulus mówi jednak, że jeśli wolność
jest przyznawana pod przymusem, będzie ona dozwolona; oczywiście w tym przypadku każdy musi zapłacić
dwadzieścia aurei.
10. Marcellus, Digest, Księga III.
Jeżeli w przypadku nieudolnego testamentu część sędziów orzekła przeciwko niemu, a część na jego korzyść, co
czasami ma miejsce, bardziej humanitarne będzie przyjęcie opinii tych, którzy opowiedzieli się za testamentem,
chyba że jest wyraźnie widoczne, że wydali oni niesprawiedliwe orzeczenie na korzyść strony, która została
wyznaczona na spadkobiercę.
(1) Powszechnie wiadomo, że ten, kto przyjął spadek, nie może podnosić zarzutu, że testament jest nieudolny,
chyba że przekazał cały spadek innej osobie.
11. Modestinus, Opinie, Księga III.
Stwierdziłem, że nawet jeśli strona odniesie sukces na podstawie tego, że testament jest nieudolny, darowizny,
które spadkodawca, jak się wydaje, poczynił za życia na rzecz wyznaczonego spadkobiercy, nie są z tego powodu
unieważniane; nie będzie też można wnieść powództwa o zwrot części tego, co zostało mu przekazane w drodze
posagu.
(12) Tenże, O receptach, Księga XII.
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Nie ma różnicy, czy syn, który został wydziedziczony, przyjmie spadek, który został mu zapisany, czy też otrzyma
go za pośrednictwem syna lub niewolnika, któremu został on pozostawiony; w każdym z tych przypadków będzie
on wykluczony przez wyjątek. I znowu, jeśli jego niewolnik jest wyznaczony na spadkobiercę, a syn go
manumituje, zanim poleci mu wejść do spadku, tak aby mógł to zrobić z własnej woli, a syn robi to z zamiarem
oszustwa, będzie on pozbawiony możliwości kontynuowania swojej akcji.
1. Jeżeli wydziedziczony syn żąda od statulibera należnych mu pieniędzy, uważa się, że przyjął on testament ojca.
2. Gdy syn wnosi pozew o uzyskanie spadku, który został odwołany, a po niepowodzeniu ucieka się do skargi na
nieuctwo, nie będzie on wykluczony przez wyjątek; chociaż przez sam fakt wniesienia pozwu zaaprobował
testament, to jednak jakaś wina powinna być przypisana spadkodawcy, tak że roszczenie syna nie może być
rozsądnie odrzucone.
3. Jeżeli syn spadkodawcy był wraz z Titiusem dłużnikiem na pewną sumę pieniędzy, a Titius został zwolniony na
mocy postanowień testamentu, syn nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności z powodu zwolnienia Titiusa; nie
zostanie też przedawnione jego prawo do wniesienia powództwa z tytułu nieudolnego testamentu.
13. Scaevola, Opinie, Księga III.
Titia wyznaczyła córkę na spadkobierczynię, synowi pozostawiła spadek, a tym samym testamentem zapewniła,
że: "Wszystkie te rzeczy, które powyżej poleciłam dać lub uczynić, chcę, aby zostały dane i uczynione przez
jakąkolwiek osobę, która stanie się moim spadkobiercą lub posiadaczem mojego majątku, nawet w przypadku
dziedziczenia. Ponadto, wszystko, co mogę polecić, aby zostało przekazane lub uczynione w przyszłości,
pozostawiam w zaufaniu do wspomnianej osoby, aby dopilnowała, że zostanie przekazane lub uczynione".
Powstało pytanie, czy jeśli siostra wygrała sprawę w sądzie Centumviral Court, to trust musi być wykonany
zgodnie z poprzednią klauzulą? Moja odpowiedź na pytanie, czy strona może zgodnie z prawem nałożyć trust na
tych, których uważa za spadkobierców lub posiadaczy swojego majątku, była taka, że może to zrobić. Paulus
stwierdza w notatce, że aprobuje pogląd, iż trust nałożony przez stronę, która umarła w spadku, nie musi być
wykonany, ponieważ wydaje się, że został zarządzony przez osobę o niepoczytalnym umyśle.
14. Papinianus, Pytania, Księga V.
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Ojciec wydziedziczył swojego syna, a wnuka zatrzymał pod swoją kontrolą; syn miał później kolejnego syna, a
następnie zmarł, wydziedziczywszy obu synów i pominął w swoim testamencie jakąkolwiek wzmiankę o swoim
ojcu. W dochodzeniu, czy testament był nieudolny czy nie, interes synów musi mieć pierwszeństwo, a intencje
ojca zmarłego pozostają do rozważenia; ale jeśli wyrok zostanie wydany przeciwko synom, wtedy skarga ojca
może być zbadana i może on wszcząć postępowanie.
15. Tenże, Pytania, Księga XIV.
Chociaż bowiem rodzice nie mają prawa do dziedziczenia dóbr swoich dzieci, to jednak ze względu na wolę
rodziców i ich naturalne uczucie do dzieci, gdy regularny porządek doczesności zostanie zakłócony, należy
pozostawić majątek na podstawie uczucia nie mniej rodzicom niż dzieciom.
1. W przypadku, gdy strona po wniesieniu pozwu o uznanie testamentu za bezskuteczny zmienia zdanie, a
następnie umiera, skarga z powodu bezskuteczności nie zostanie uwzględniona na rzecz spadkobiercy, ponieważ
nie wystarczy, że postępowanie zostało wszczęte, jeśli powód nie kontynuuje go.
2. W przypadku, gdy syn wnosi pozew na podstawie nieudolnego testamentu przeciwko dwóm spadkobiercom i
uzyskuje różne decyzje sędziów, pokonując jednego spadkobiercę i będąc pokonanym przez drugiego, może
pozwać dłużników spadku, a sam może być pozwany przez wierzycieli w zakresie swojego udziału w spadku,
może odzyskać majątek i podzielić spadek; Prawdą jest, że jest on uprawniony do powództwa o podział, ponieważ
uważamy, że staje się on spadkobiercą ustawowym w odniesieniu do udziału w spadku, a zatem jego część
pozostaje przedmiotem warunków testamentu, a nie wydaje się absurdalne, że spadkodawca powinien być
uważany za zmarłego częściowo intestate.
(16) Tenże, Opinie, Księga II.
Jeżeli syn wytoczył już powództwo z powodu bezskuteczności testamentu matki przeciwko bratu, który został
powołany na spadkobiercę części spadku, i wygrał sprawę, córka, która nie wniosła pozwu lub nie odniosła
sukcesu, nie może zgodnie z prawem dziedziczyć z bratem.
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1. Ojciec wszedł w posiadanie spadku po swoim synu na podstawie prawa manumisji, wbrew postanowieniom
testamentu, i wszedł w posiadanie majątku; następnie córka zmarłego, którą wydziedziczył, wniosła powództwo na
podstawie tego, że testament był nieskuteczny, a następnie posiadanie uzyskane przez ojca zostało unieważnione;
W tym pierwszym postępowaniu, kwestią do rozstrzygnięcia była sytuacja prawna ojca, a nie legalność
testamentu; dlatego też konieczne było przywrócenie córce całego majątku wraz z zyskami z niego płynącymi.
(17) Paulus, Pytania, Księga II.
Jeżeli ktoś, kto ma zamiar odrzucić spadek, nie atakuje testamentu jako nieskutecznego, udział, do którego jest
uprawniony, nie stoi na przeszkodzie innym osobom, które mogą chcieć wszcząć postępowanie w tym celu.
Dlatego też, gdy jedno z dwojga dzieci, które zostały wydziedziczone, wszczyna postępowanie o uznanie
testamentu ojca za nieobowiązujący - ponieważ jeśli testament zostanie unieważniony, drugi syn będzie miał
prawo do dziedziczenia na podstawie dziedziczenia ustawowego, a zatem nie będzie mógł zgodnie z prawem
wnieść pozwu o odzyskanie całego spadku - jeśli wygra swoją sprawę, może skorzystać z powagi rzeczy
osądzonej, ponieważ Centumviri, ogłaszając twórcę testamentu za nieobowiązującego, wierzyliby, że jest to
jedyny żyjący syn.
1. W przypadku wydania wyroku przeciwko testamentowi z powodu braku skuteczności, uważa się, że zmarły nie
był kompetentny do sporządzenia testamentu. Opinii tej nie należy aprobować w przypadku, gdy orzeczenie
zostało wydane na korzyść powoda, a spadkobierca nie broni się w sprawie; w tym przypadku nie rozumie się
bowiem, że prawo jest ustanowione przez dekret sądu, a zatem manumisje są podtrzymywane i można wnosić
powództwa o zapisy.
18. Tenże, O nieoficjalnych testamentach.
Zachowała się konstytucja Braci Boskich na ten temat, która uznaje tego rodzaju rozróżnienie.
19. Tenże, Pytania, Księga II.
Pewna matka, gdy miała umrzeć, ustanowiła obcego mężczyznę spadkobiercą trzech czwartych swojego majątku,
a jedną córkę spadkobierczynią jednej czwartej tego samego, a pominęła inną córkę; wtedy ta ostatnia wniosła
pozew o uznanie testamentu za nieskuteczny i zyskała swoją sprawę. Pytam, do jakiej ulgi ma prawo córka, która
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została powołana na spadkobierczynię? Odpowiedziałem, że córka, która została pominięta, powinna wnieść
pozew o zwrot tego, co otrzymałaby, gdyby jej matka zmarła w wyniku testamentu. Można zatem powiedzieć, że
ta, która została pominięta, nawet jeśli wniesie pozew o cały spadek i odniesie sukces, będzie uprawniona do
wyłącznego dziedziczenia, tak jak gdyby druga córka zrzekła się swojego prawowitego udziału. Nie można jednak
przyznać, że ta pierwsza może być wysłuchana przeciwko swojej siostrze, jeśli ta wytoczy powództwo z powodu
braku skuteczności.
1. Ponadto należy stwierdzić, że siostra, która weszła do spadku zgodnie z postanowieniami testamentu, nie jest w
tej samej sytuacji, co ta, która została pominięta, a zatem ta ostatnia musi wnieść pozew o odzyskanie połowy
spadku od osoby obcej; i można uznać, że w ten sposób może odzyskać połowę, ponieważ cała połowa należy do
niej. Zgodnie z tym, cały testament nie zostaje unieważniony, ale spadkodawczyni staje się w pewnym stopniu
intestatariuszką, nawet jeśli Sąd uzna testament za nieważny, jako sporządzony przez osobę niepoczytalną.
2. Gdyby jednak ktoś uważał, że w przypadku, gdy córka zyskuje prawo do dziedziczenia, cały testament jest
nieważny, to należy uznać, że siostra, która została powołana do dziedziczenia ustawowego, może wejść do
majątku, ponieważ wchodzi zgodnie z warunkami testamentu, który uważała za ważny, nie można uznać, że
odrzuciła swój prawowity udział w majątku, do którego w istocie nie wiedziała, że jest uprawniona; ponieważ
osoby świadome swoich praw nie tracą ich, jeśli wybierają drogę, którą uważają, że mogą podążać. Tak się dzieje,
gdy mecenas, wiedziony błędną opinią, przyjmuje testament zmarłego wyzwoleńca; nie uważa się bowiem, że
odrzucił on posiadanie majątku wbrew testamentowi. Z tego jasno wynika, że córka, która została pominięta, nie
może zgodnie z prawem wnieść pozwu o odzyskanie całego majątku, ponieważ, jeśli testament zostałby
unieważniony, prawo powołanego spadkobiercy do wejścia w posiadanie majątku pozostaje nienaruszone.
20. Scaevola, Pytania, Księga II.
Jeżeli ktoś chce, aby testament został uznany za nieobowiązujący, chociaż można zaprzeczyć, że jest on synem
zmarłego, nie jest on uprawniony do posiadania majątku przez Carbonian, ponieważ jest to dozwolone tylko w
przypadku, gdy strona, gdyby rzeczywiście była synem, byłaby spadkobiercą lub prawnym posiadaczem majątku;
tak, że gdyby w międzyczasie uzyskała posiadanie i była wspierana, jej prawa nie zostałyby naruszone przez
jakiekolwiek powództwa, które mogłyby być przez nią wniesione. Jeśli strona podnosi zarzut nieurzędowości, nie
może wnieść żadnego powództwa, z wyjątkiem powództwa o nabycie spadku, i nie ma prawa do wsparcia. Ma to
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na celu zapobieżenie sytuacji, w której byłby on w lepszej sytuacji, niż gdyby jego przeciwnik uznał go za syna
spadkodawcy.
(21) Paulus, Opinie, Księga III.
Jeżeli strona, która wszczęła postępowanie na podstawie nieudolnego testamentu, rezygnuje z powództwa z
powodu oszukańczego twierdzenia powołanego spadkobiercy, który twierdzi, że jest on milcząco zobowiązany do
przyznania mu trzeciej części spadku, nie uważa się, że zrzekła się ona prawa do wniesienia powództwa, a zatem
nie można jej zakazać wznowienia rozpoczętej sprawy.
1. Zastanawiano się również, czy spadkobierca powinien być wysłuchany, gdy żąda, aby to, co wypłacił przed
wniesieniem powództwa o uznanie testamentu za nieważny, zostało mu zwrócone? Odpowiedź brzmiała, że ten,
kto będąc świadomym faktów, wypłacił pieniądze w wykonaniu trustu, z którym nie miał nic wspólnego, nie
będzie z tego powodu uprawniony do wytoczenia powództwa o ich zwrot.
2. Ten sam prawnik wyraził opinię, że w przypadku, gdy osoba, która została powołana na spadkobiercę, została
pozbawiona spadku w drodze powództwa o uznanie testamentu za nieważny, wszystko powinno przebiegać tak,
jak gdyby spadek nie został powołany; a zatem powołany spadkobierca miałby pełne prawo do wytoczenia
powództwa przeciwko stronie, która uzyskała sprawę, w celu odzyskania wszelkich długów, jak również prawo do
potrącenia z wszelkich długów.
22. Tryphoninus, Dysputy, Księga XVII.
Syn nie jest pozbawiony możliwości zaatakowania testamentu swojej matki jako nieudolnego, gdy jego ojciec
otrzymał spadek z woli matki, lub wszedł do majątku, nawet jeśli wspomniany syn był nadal pod kontrolą swojego
ojca; i stwierdziłem, że ojciec nie ma zakazu atakowania testamentu w imieniu swojego syna, ponieważ
upokorzenie jest zadawane temu ostatniemu.
1. Pytano również, czy jeśli syn nie zdoła przeprowadzić ataku na testament, to czy to, co pozostanie ojcu,
przepadnie na rzecz państwa? Ponieważ nie odniósłby on żadnej korzyści ze swojego sukcesu, a w tym przypadku
obowiązek ojca nie był w żaden sposób uwzględniony, lecz wszystko zależało od zasług syna, musimy skłaniać się
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ku opinii, że ojciec nie traci tego, co zostało mu pozostawione, jeśli decyzja zostanie wydana na korzyść
testamentu.
2. O wiele bardziej jest tak, gdy spadkodawca pozostawił mi spadek, a jego syn, po wszczęciu postępowania z
powodu nieudolności testamentu, zmarł, pozostawiając mnie swoim spadkobiercą, a ja nadal prowadzę sprawę
przeciwko spadkowi i zostałem pokonany, nie tracę tego, co zostało mi pozostawione w testamencie; jeśli
oczywiście zmarły już rozpoczął proces.
3. Ponadto, jeżeli adoptuję osobę po tym, jak ta osoba wniosła już pozew o uznanie testamentu za nieszkodliwy, na
mocy którego został mi zapisany spadek, a ja prowadzę sprawę w imieniu adoptowanego syna i nie odnoszę
sukcesu, nie tracę spadku, ponieważ zawiniłem w czymkolwiek, za co powinienem zostać pozbawiony przez
Skarb Państwa tego, co zostało mi zapisane, ponieważ nie wniosłem pozwu we własnym imieniu, ale z powodu
pewnego rodzaju dziedziczenia prawnego.
23. Paulus, O nieoficjalnych testamentach.
Jeśli przypuścimy przypadek wyemancypowanego syna, który został wydziedziczony i jego wnuka, który nadal
pozostawał pod władzą spadkodawcy i został powołany na spadkobiercę; syn może wszcząć postępowanie
przeciwko własnemu synowi, który jest wnukiem spadkodawcy, o posiadanie spadku, ale nie może wnieść
powództwa z powodu tego, że testament jest nieskuteczny. Jeżeli jednak wydziedziczony syn został
wydziedziczony, może wytoczyć powództwo, a następnie może być połączony z synem i otrzyma majątek razem z
nim.
1. W przypadku, gdy wydziedziczone dzieci nabyły nieruchomość lub jakikolwiek należący do niej majątek od
osób, które zostały powołane na spadkobierców, wiedząc, że są nimi, lub wynajęły od nich ziemię, lub zrobiły
cokolwiek podobnego, lub spłaciły długi spadkobierców, które były winne spadkodawcy, uważa się, że przyjęły
testament zmarłego i są wyłączone z możliwości wniesienia pozwu.
2. Jeśli dwóch synów zostało wydziedziczonych i obaj wnieśli pozew na podstawie tego, że testament jest
nieskuteczny, a jeden z nich następnie zrezygnował z kontynuowania postępowania, jego udział będzie należał do
drugiego przez doliczenie. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy roszczenie jest przedawnione z
powodu upływu czasu.
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(24) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XLVIII.
W przypadku pozwów o bezskuteczność często zdarza się, że w jednej i tej samej sprawie zapadają różne
rozstrzygnięcia. Co bowiem w sytuacji, gdy brat wszczynający postępowanie i powołani spadkobiercy są osobami
zajmującymi różne pozycje prawne? W takim przypadku uznaje się, że zmarły zmarł częściowo testamentowo, a
częściowo intestatowo.
25. Tenże, Dysputy, Księga II.
Jeśli darowizna jest dokonana nie mortis causa, ale intervivos, a w każdym razie z założeniem, że zostanie
włączona do czwartej części, można powiedzieć, że pozew nie może być wniesiony na podstawie nieuctwa, jeśli
strona otrzyma czwartą część darowizny; lub, jeśli otrzyma mniej, brakująca kwota zostanie uzupełniona zgodnie z
arbitrażem jakiegoś dobrego obywatela; lub, w każdych okolicznościach, to, co zostało darowane, musi być
umieszczone we wspólnej kasie.
1. Jeżeli osoba, która nie ma prawa do wniesienia pozwu z powodu nieudolnego testamentu, uzyskała na to
pozwolenie i próbuje doprowadzić do częściowego unieważnienia testamentu oraz wybiera konkretnego
spadkobiercę, przeciwko któremu wnosi pozew, należy stwierdzić, że ponieważ testament jest częściowo ważny, a
strony, które były uprawnione do pierwszeństwa przed powodem, zostały wykluczone, ten ostatni prawidłowo
wniósł pozew.
(26) Tenże, Dysputy, Księga VIII.
Jeśli spadkobierca został wyznaczony pod pewnym warunkiem, na przykład, jeśli miałby dokonać manumisji
Stichusa, i dokonałby jej, a potem testament zostałby uznany za niesumienny lub niesprawiedliwy, to jest to
słuszne, aby mógł on uzyskać ulgę, to znaczy odzyskać od niego wartość niewolnika po jego manumisji, aby
uniknąć jego całkowitej utraty.
27. Tenże, Opinie, Księga VI.
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Jeżeli po zakwestionowaniu testamentu jako bezskutecznego, strony zawarły ugodę, a warunki tej ugody nie
zostały dotrzymane przez spadkobiercę, uznaje się, że powództwo wytoczone z powodu bezskuteczności
testamentu pozostało niezmienione.
1. Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że jest synem spadkodawcy, który zaprzeczył temu w testamencie, a mimo to
wydziedziczył go, nadal istnieje podstawa do wniesienia powództwa z tytułu nieudolnego testamentu.
2. Żołnierz nie może stwierdzić, że wola innego żołnierza jest nieskuteczna.
3. W sytuacji, gdy wnuk wszczął postępowanie z powodu nieskuteczności pewnej części testamentu przeciwko
swojemu ojcowskiemu wujowi lub innej osobie, która została powołana na spadkobiercę, i wygrał sprawę, ale
spadkobierca testamentowy odwołał się; w międzyczasie zdecydowano, że z powodu ubóstwa małoletniego,
należy mu przyznać zasiłek na utrzymanie proporcjonalny do aktywów spadku, (o część którego pozew został
wniesiony przez niego w ramach ataku na testament jako nieudolny) i że jego przeciwnik będzie zobowiązany do
dostarczania mu środków niezbędnych do życia aż do zakończenia sprawy.
4. Skarga z powodu nieuctwa może być złożona w przypadku testamentu matki, która sądząc, że jej syn nie żyje,
powołała innego spadkobiercę.
(28) Paulus, O jurysdykcji Septemwirów.
Gdy matka usłyszała fałszywą wiadomość, że jej syn, który był żołnierzem, nie żyje, a w testamencie wyznaczyła
innych spadkobierców, Boski Hadrian zadecydował, że majątek powinien należeć do syna, ponieważ
testamentowe nadania wolności i zapisy powinny być zachowane. To, co zostało dodane w odniesieniu do
darowizn wolności i zapisów, powinno być uważnie odnotowane, ponieważ tam, gdzie testament jest uznany za
nieskuteczny, nic, co zawiera, nie jest ważne.
29. Ulpianus, Opinie, Księga V.
W przypadku, gdy zapisobiercy podejrzewają, że istnieje zmowa między powołanymi spadkobiercami a osobą,
która wnosi pozew przeciwko testamentowi jako nieudolnemu, ustalono, że zapisobiercy mają prawo do
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występowania i obrony testamentu zmarłego, a w przypadku wydania wyroku przeciwko testamentowi przysługuje
im również prawo do odwołania.
1. Nieślubne dzieci również mogą sprzeciwić się woli matki z powodu nieurzędowości.
2. W przypadku ataku na testament z powodu braku skuteczności, mimo że sprawa może zostać rozstrzygnięta w
drodze kompromisu, testament nadal pozostaje w pełnej mocy, a zatem wszelkie testamentowe nadania wolności i
zapisy w nim zawarte nadal zachowują ważność w zakresie dozwolonym przez Lex Falcidia.
3. Ponieważ kobieta nigdy nie może adoptować syna bez zgody cesarza, żaden mężczyzna nie może wszcząć
postępowania z powodu nieudolności wbrew woli kobiety, którą błędnie uznał za swoją przybraną matkę.
4. Postępowanie z powodu nieudolności testamentu musi być wszczęte w prowincji, w której spadkobiercy
testamentowi mają miejsce zamieszkania.
(30) Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Naturalny ojciec może zgodnie z prawem zaskarżyć testament swojego syna, który został oddany do adopcji, z
tego powodu, że testament ten jest nieskuteczny.
1. Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że opiekunowie mogą w imieniu swoich podopiecznych
wszcząć postępowanie z powodu nieudolnego lub sfałszowanego testamentu, bez ryzyka utraty tego, co zostało im
zapisane w testamencie.
31. Paulus, O jurysdykcji Septemwirów.
W przypadku, gdy osoba, która ma prawo zaatakować testament, nie chce lub nie może tego zrobić, należy
rozważyć, czy osoba będąca następnym spadkobiercą powinna mieć prawo do wszczęcia postępowania w tym
celu; ustalono, że może, ponieważ chodzi o dziedziczenie.
(1) W odniesieniu do powództwa o ubezwłasnowolnienie wniesionego przez dzieci lub rodziców, nie ma różnicy,
kto może być ustanowiony spadkobiercą, czy jedno z dzieci, osoba obca, czy mieszkaniec tej samej miejscowości.
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(2) Gdybym stał się spadkobiercą strony, która sama została ustanowiona spadkobiercą na mocy testamentu, który
chcę udowodnić, że jest nieskuteczny, fakt ten nie będzie stanowił dla mnie przeszkody, zwłaszcza jeśli nie jestem
w posiadaniu części spornej nieruchomości lub posiadam ją tylko we własnym imieniu.
(3) Twierdzimy, że sprawa wygląda inaczej, gdy strona pozostawia mi majątek, który sama otrzymała na mocy
testamentu; jeśli go przyjmę, jestem wykluczony z atakowania testamentu.
(4) Co zatem należy powiedzieć, gdybym przyjął wolę spadkodawcy w inny sposób, na przykład, gdybym po
śmierci ojca napisał na testamencie, że się na niego zgadzam? W tym przypadku nie mogę go zaatakować.
32. Tenże, O nieoficjalnych testamentach.
Jeśli wydziedziczony syn działa jako adwokat lub przyjmuje na siebie obowiązki pełnomocnika strony, która
wnosi pozew o spadek na podstawie testamentu, nie będzie mógł zaatakować testamentu; ponieważ uważa się, że
ten, kto zatwierdza jakiekolwiek zapisy zmarłego, zaakceptował jego testament.
(1) W sytuacji, gdy wydziedziczony syn staje się spadkobiercą zapisobiercy i wnosi pozew o zapis, zastanówmy
się, czy nie jest on pozbawiony możliwości zaatakowania testamentu, ponieważ testament zmarłego jest pewny, a
z drugiej strony prawdą jest, że nic nie zostało mu pozostawione w testamencie. Będzie on jednak bezpieczniejszy,
jeśli powstrzyma się od wytoczenia powództwa o spadek.

Tyt. 3. Dotyczące powództwa o zwrot majątku
1. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Majątek może należeć do nas zarówno na mocy prawa dawnego, jak i niedawnego; na mocy prawa dawnego
zgodnie z postanowieniami Dwunastu Tablic lub na mocy testamentu wykonanego zgodnie z prawem:
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2. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Czy stajemy się spadkobiercami bezpośrednio przez nasze własne czyny, czy też przez czyny innych;
3. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Na przykład, jeśli nakazujemy jakiejś osobie, która jest pod naszą kontrolą, aby przyjęła majątek, którego została
mianowana spadkobiercą. Jeśli dana osoba staje się spadkobiercą Titiusa, a sama jest spadkobiercą Seiusa, można
powiedzieć, że skoro jest spadkobiercą Seiusa, może również rościć sobie prawo do spadku po Titiusie. Osoba
może zostać spadkobiercą z tytułu dziedziczenia ustawowego, np. gdy jest bezpośrednim spadkobiercą zmarłego
lub jego spadkobiercą zstępnym, lub gdy dokonała manumisji zmarłego, lub jego ojciec dokonał manumisji.
Spadkobiercami według nowego prawa stają się osoby, które mają prawo do dziedziczenia wynikające z dekretów
Senatu lub Konstytucji Cesarskich.
4. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Jeżeli wytoczę powództwo o odzyskanie nieruchomości przeciwko stronie, która jest w posiadaniu tylko tej jej
części, która jest przedmiotem sporu, będzie ona zobowiązana do wydania wszystkiego, co później uzyska w
posiadanie.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że posiadaczowi spornego majątku należy zabronić rozporządzania
jakąkolwiek jego częścią przed wszczęciem postępowania, chyba że woli złożyć zabezpieczenie na całą kwotę
majątku lub na zwrot należących do niego dóbr. Pretor jednak stwierdził w edykcie, że: "W uzasadnionych
przypadkach zezwalał na alienację części majątku, nawet jeśli nie dawano zabezpieczenia, a jedynie zwyczajowe
zobowiązanie po wszczęciu postępowania; gdyby bowiem uniemożliwiono zbycie jakiejś części majątku, mogłoby
to przeszkodzić, w taki czy inny sposób, w podjęciu innych korzystnych działań; jak na przykład, gdyby coś było
potrzebne na koszty pogrzebu; (zezwala bowiem na zmniejszenie spadku z powodu kosztów pogrzebu), a także
uczyni to, gdy zastaw ma być sprzedany, jeśli jakaś suma pieniędzy nie zostanie zapłacona w określonym czasie.
Uszczuplenie majątku należącego do spadku staje się także konieczne dla zapewnienia wyżywienia rodzinie, a
pretor musi zezwolić na sprzedaż artykułów łatwo psujących się, które w krótkim czasie uległyby zniszczeniu.
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1. Boski Hadrian w Reskrypcie do Trebiusa Sergianusa oświadczył, że Aelius Asiaticus powinien dać
zabezpieczenie majątku, aby odzyskać to, co mu wytoczono, a następnie może zarzucić, że testament został
sfałszowany. Dzieje się tak dlatego, aby postępowanie o zwrot pieniędzy mogło pozostać zawieszone na czas
zbadania zarzutu fałszerstwa.
2. Legitymacja procesowa powództwa o zwrot majątku jest taka, że żadne inne postępowanie sądowe nie może jej
naruszyć.
6. Tenże, O Edykcie, Księga LXXV.
W przypadku, gdy testament jest rzekomo sfałszowany i wniesiono pozew o spadek na jego podstawie, musi on
zostać wypłacony po złożeniu zabezpieczenia lub musi zostać wszczęte dochodzenie w celu ustalenia, czy jest on
należny. W przypadku, gdy zarzuca się, że testament został sfałszowany, nie należy wypłacać spadku stronie, która
atakuje go na tej podstawie, jeśli sprawa została wniesiona do sądu.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XIV.
Gdy ktoś oświadcza, że ma prawo do wolności na mocy testamentu, sędzia nie powinien rozstrzygać kwestii jego
wolności, aby nie naruszyć jakiegoś rozporządzenia wydanego w związku z testamentem; i takie prawo uchwalił
senat. Boski Trajan stwierdził w Reskrypcie, że proces o jego wolność musi być odłożony do czasu, aż pozew z
powodu nieurzędowości zostanie oddalony lub zakończony.
(1) Procesy dotyczące wolności są jednak zawieszane tylko wtedy, gdy nastąpiło połączenie spraw w pozwie o
nierzetelny testament, ale jeśli tego nie uczyniono, nie można odkładać procesu o wolność. Tak stwierdził Boski
Pius w Reskrypcie, gdy pewnego Licyniusza postawiono przed sądem, aby ustalić jego stan, a on, aby zapobiec
zbyt wczesnemu rozstrzygnięciu, odmówił stawienia się na rozprawę, na której miała być rozpatrywana kwestia
jego wolności, mówiąc, że przyłączy się do sprawy z powodu nieskuteczności testamentu, a następnie wniesie
pozew o odzyskanie majątku, ponieważ twierdził, że zarówno wolność, jak i majątek zostały mu nadane przez
testament. Boski Pius odparł, że gdyby Licynianus był w posiadaniu majątku, miałby większe prawo do
wysłuchania, ponieważ mógłby wtedy przystąpić do sprawy w imieniu majątku, a to, czy strona podająca się za
jego pana przystąpi do sprawy z powodu nieskuteczności testamentu, zależy od jej uznania; Licynianus nie
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powinien jednak pozostawać w niewoli przez pięć lat pod pretekstem nieskuteczności testamentu, do którego sam
nie przystąpił. W końcu cesarz zezwolił sędziemu na ogólne określenie, czy proces w sprawie testamentu został
wytoczony w dobrej wierze, a jeśli stwierdzi, że tak, to należy wyznaczyć mu odpowiedni termin, a jeśli przed
jego upływem nie zostanie rozstrzygnięta kwestia sporna, to sędzia powinien otrzymać polecenie wykonania
swoich obowiązków w procesie dotyczącym kwestii wolności.
(2) Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że jeśli ktoś jest zmuszony do obrony w sprawie, która dotyczy jego
wolności i dziedziczenia majątku, ale nie twierdzi, że został uwolniony na mocy testamentu, ale w inny sposób na przykład, że został poddany manumulacji przez spadkodawcę za życia - to sprawa dotycząca kwestii wolności
nie powinna być odkładana na później, nawet jeśli przewidywano, że zostanie wniesiony pozew w odniesieniu do
testamentu. W Reskrypcie dodał wprost: "Pod warunkiem, że sędzia, który miał rozstrzygnąć kwestię wolności,
został powiadomiony, aby nie słyszał żadnych wypowiedzi na rzecz wolności, które opierałyby się na
testamencie".
8. Paulus, O Edykcie, Księga XVI.
Osoba nie jest pozbawiona prawa do wytoczenia powództwa o zwrot ustawowego majątku, ponieważ wykonała
wolę zmarłego w czasie, gdy nie wiedziała, czy testament jest ważny, czy nie.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Powinno być ustanowione jako regularna zasada, że "Jedyną osobą odpowiedzialną za powództwo o odzyskanie
nieruchomości jest ten, kto ma prawo jako spadkobierca lub jako posiadacz do części tej samej nieruchomości."
10. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga VI. Bez względu na to, jak mała może być.
(1) Dlatego też, gdy strona jest spadkobiercą całego spadku lub jego części, twierdzi, że spadek jest jej w całości
lub w części, ale tylko ten, który został jej wydany na mocy postanowienia sądu, a który był w posiadaniu jej
przeciwnika, czyli całość, jeśli w ogóle jest spadkobiercą, lub udział w nim, do którego jest uprawniona jako
spadkobierca.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
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Dana osoba jest w posiadaniu "jako spadkobierca", gdy uważa się za spadkobiercę. Ale, można zapytać, jak to jest
z tym, kto wie, że nie jest spadkobiercą, a jednak posiada w tym charakterze? Arrianus, w Drugiej Księdze O
Interdyktach, jest zdania, że jest on odpowiedzialny; a Prokulus stwierdza, że taka jest nasza praktyka, ponieważ
uważa się, że posiadacz majątku jest uznawany za posiadającego go w charakterze spadkobiercy.
(1) Deprecjonator, w rzeczywistości, posiada nieruchomość "jak posiadacz",
12. Tenże, O Edykcie, Księga LXVII.
Kto, gdy zostanie zapytany, dlaczego jest uprawniony do posiadania, odpowie: "Ponieważ jestem"; i nie będzie
utrzymywał, że jest spadkobiercą, nawet w drodze fałszywej reprezentacji:
13. Tenże, O Edykcie, Księga XV.
Albo każdy, kto nie może powołać się na jakiekolwiek prawo do posiadania; i dlatego złodzieje i rabusie są
odpowiedzialni w procesie o odzyskanie majątku.
(1) Ponownie, tytuł "jako posiadacz" jest dołączony i niejako połączony z wszystkimi innymi tytułami. Stąd może
on być dołączony do tytułu "jako nabywca"; jeśli kupuję od osoby niepoczytalnej, wiedząc, że jest ona taka,
posiadam nieruchomość "jako posiadacz". Również w odniesieniu do tytułu "as donee", powstaje pytanie, czy
strona posiada jako posiadacz, na przykład, żona lub mąż; i przyjmujemy opinię Julianusa, że którykolwiek z nich
posiada nieruchomość w charakterze posiadacza, a zatem on lub ona będzie odpowiedzialna w procesie o
odzyskanie nieruchomości. Również tytuł własności "z tytułu prawa dower" przybiera formę posiadania, jak na
przykład wtedy, gdy żenię się z dziewczyną poniżej dwudziestego roku życia i przyjmuję majątek jako posag,
będąc świadomym jej wieku. Ponadto, jeśli zapis jest wypłacane do mnie na podstawie, które wiem, że są
fałszywe, to jest pewne, że mam nieruchomości "jako posiadacz".
(2) Ale ten, kto wydaje nieruchomość pod zarządem powierniczym, nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności w procesie o odzyskanie tej nieruchomości, chyba że działał w sposób oszukańczy; to znaczy,
jeśli wiedział, że nie powinien jej wydać, a mimo to zrzekł się jej; ponieważ nawet oszustwo popełnione wcześniej
jest brane pod uwagę w procesie o odzyskanie nieruchomości, ponieważ strona oszukańczo zrzekła się posiadania.
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(3) Neratius w Szóstej Księdze Pergaminów mówi, że powództwo o zwrot majątku może być wytoczone
przeciwko spadkobiercy, nawet jeśli nie wiedział on, że zmarły posiadał majątek w charakterze spadkobiercy lub
posiadacza. W siódmej księdze stwierdza, że ta sama zasada ma zastosowanie nawet wtedy, gdy spadkobierca
myślał, że dochodzona własność należała do jakiegoś majątku, do którego był uprawniony.
(4) Jak by to było, gdyby ktoś nabył majątek? Czy należałoby przyznać mu pretorskie powództwo o zwrot
majątku, aby nie był drażniony oddzielnymi pozwami? Jest pewne, że sprzedawca jest odpowiedzialny. Załóżmy
jednak, że nie pojawi się żaden zbywca, albo że zbył on nieruchomość za niewielką sumę pieniędzy, a był jej
posiadaczem w dobrej wierze; czy w takiej sytuacji można odwołać się do nabywcy? Gajusz Kasjusz uważa, że
należy przyznać powództwo pretorianom.
(5) Tę samą zasadę należy uznać za obowiązującą, gdy spadkobierca, któremu polecono sprzedać majątek za
niewielką sumę, zbył go na rzecz Tycjusza. Papinianus uważa, że należy uznać, iż powództwo może być
wytoczone przeciwko beneficjentowi trustu, ponieważ nie jest wskazane, aby pozew został wniesiony przeciwko
spadkobiercy, który otrzymał nieznaczną sumę.
(6) Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy spadkobierca został poproszony o zrzeczenie się
majątku po zatrzymaniu pewnej kwoty. Oczywiste jest, że jeśli po otrzymaniu pewnej sumy zażądano od niego
wydania pozostałej części, to powództwo o zwrot nie może być wytoczone przeciwko niemu (i tak uważa
Papinianus), ponieważ to, co spadkobierca otrzymał w celu spełnienia warunku, nie jest w jego posiadaniu.
Sabinus natomiast uważa inaczej w przypadku niewolnika, który ma być wolny warunkowo, i jest to pogląd
lepszy, ponieważ pieniądze należą do majątku.
(7) Zasada ta ma zastosowanie w przypadku, gdy strona zachowuje jedynie zyski ze spadku, a jednocześnie ponosi
odpowiedzialność w postępowaniu o zwrot spadku.
(8) Jeśli ktoś świadomie nabywa nieruchomość, która należy do innego, i posiada ją jako posiadacz, niektóre
władze uważają, że można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o odzyskanie nieruchomości; nie sądzę jednak,
aby ta opinia była słuszna, ponieważ nikt nie jest deprawatorem, kto płaci cenę, a jednak będąc nabywcą całej
nieruchomości, podlega on powództwu pretorskiemu.
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(9) Co więcej, jeśli ktoś nabywa od Skarbu Państwa nieruchomość ze świadomością, że nie ma ona właściciela, to
jest jak najbardziej słuszne, że należy mu przyznać powództwo pretorskie.
(10) W czwartej księdze Digestów Marcellus stwierdza, że jeśli kobieta daje w posagu majątek, to mąż jest w jego
posiadaniu z tytułu posagu, ale może go odzyskać w drodze powództwa pretorskiego. Marcellus natomiast
twierdzi, że sama kobieta może być pozwana bezpośrednio, zwłaszcza jeśli rozwód już nastąpił.
(11) Ustalono również, że spadkobierca majątku, który zmarły posiadał jako nabywca, jest odpowiedzialny za
powództwo o odzyskanie tego majątku, z tego powodu, że spadkobierca jest w posiadaniu "jako spadkobierca",
chociaż jest on również odpowiedzialny za powództwo o majątek, który zmarły posiadał, zarówno jako
spadkobierca, jak i jako posiadacz.
(12) Gdy ktoś jest w posiadaniu majątku w imieniu osoby, która jest nieobecna, i nie jest pewne, czy ta ostatnia
ratyfikuje jego działania, czy nie; myślę, że pozew o odzyskanie może być wniesiony w imieniu strony, która jest
nieobecna, ale na pewno nie na własny rachunek; ponieważ człowiek nie jest uważany za posiadającego "jako
spadkobierca" lub tylko "jako posiadacz", który posiada własność jako przedstawiciel innej osoby; chyba że ktoś
powie, że ponieważ mocodawca nie ratyfikował swoich działań, agent jest w pewnym stopniu deprawatorem, bo
wtedy może być odpowiedzialny na własny rachunek.
(13) Powództwo o zwrot majątku może być wytoczone nie tylko przeciwko osobie, która posiada majątek należący
do majątku, ale nawet wtedy, gdy nic nie posiada; należy więc rozważyć, czy w przypadku, gdy nic nie posiada, a
sam proponuje obronę, nie naraża się na odpowiedzialność. Celsus w czwartej księdze Digestów stwierdza, że
odpowiada się na podstawie oszustwa, ponieważ każdy, kto sam proponuje obronę w tego rodzaju sprawie, działa
nieuczciwie. Tę opinię podziela Marcellus w Komentarzu do Julianusa, twierdząc, że każdy, kto dobrowolnie
podejmuje się obrony w procesie o odzyskanie majątku, odpowiada tak samo, jakby był w jego posiadaniu.
(14) Ponadto, jeśli ktoś jest winny oszustwa w celu uniknięcia posiadania, będzie odpowiedzialny w procesie o
odzyskanie majątku. Jeśli jednak utracę posiadanie w wyniku oszustwa, a ktoś inny je uzyska i jest gotowy do
obrony, Marcellus w czwartej księdze Digestów omawia kwestię, czy prawo do odszkodowania nie wygasa wobec
strony, która przestała być w posiadaniu; mówi też, że wygasa, chyba że powód ma interes w podjęciu przeciwnej
decyzji. Stwierdza on pozytywnie, że jeżeli strona jest gotowa wydać nieruchomość, prawo do odszkodowania
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niewątpliwie wygasa; ale jeżeli ten, kto zrzeka się posiadania w sposób nieuczciwy, zostanie pozwany przed drugą
stroną, posiadacz nie będzie zwolniony z odpowiedzialności.
(15) Powództwo o odzyskanie nieruchomości może być również wytoczone przeciwko dłużnikowi tej
nieruchomości, na zasadzie, że jest on posiadaczem prawa; i jest ustalone, że powództwo o odzyskanie
nieruchomości może być wytoczone przeciwko posiadaczowi prawa.
14. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Nie ma różnicy, czy osoba jest dłużnikiem z powodu jakiegoś przestępstwa, które popełniła, czy z powodu
umowy. Pod pojęciem "dłużnika spadkowego" rozumie się osobę, która zaciągnęła zobowiązanie wobec
niewolnika należącego do spadku, lub osobę, która wyrządziła mu szkodę przed objęciem spadku,
15. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Albo ktoś, kto ukradł coś z majątku.
16. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Jeżeli jednak osoba, przeciwko której wniesiono powództwo o zwrot majątku, jest dłużnikiem na sumę, która ma
być zapłacona w określonym czasie i pod pewnym warunkiem, wyrok nie powinien być wydany przeciwko niej.
Oczywiste jest, że czas wydania wyroku powinien być brany pod uwagę przez sąd przy ustalaniu, czy nadszedł
dzień zapłaty, zgodnie z opinią Oktawena, jak podaje Pomponiusz; tak samo byłoby w przypadku zastrzeżenia
warunkowego. Jeśli jednak dzień zapłaty jeszcze nie nadszedł, pozwany powinien na polecenie sędziego
zabezpieczyć się przed spłatą długu we właściwym czasie lub po spełnieniu warunku.
(1) Również ten, kto jest w posiadaniu ceny nieruchomości należącej do spadku lub kto ściągnął wierzytelność od
dłużnika spadkowego, ponosi odpowiedzialność w procesie o odzyskanie spadku.
(2) Dlatego też, jak stwierdza Julianus w szóstej księdze Digestów, powództwo o odzyskanie nieruchomości może
być wytoczone przeciwko temu, kto również rości sobie do niej prawo i kto w procesie uzyskał odszkodowanie.
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(3) Powództwo o zwrot spadku może być wytoczone nie tylko przeciwko dłużnikowi zmarłego, ale także
przeciwko dłużnikowi spadku. Zarówno Celsus, jak i Julianus uważają, że powództwo może zostać wytoczone
przez każdego, kto prowadził interesy spadkowe; jednak w przypadku, gdy strona prowadziła interesy na rzecz
spadkobiercy, nie można tego uczynić, ponieważ żaden dłużnik spadkobiercy nie może wytoczyć powództwa o
zwrot spadku.
(4) Julianus stwierdza, że jeśli osoba, która jest w posiadaniu jako spadkobierca, zostanie siłą wyrzucona, to może
ona wytoczyć powództwo jako posiadacz prawa przeciwko spadkowi; z tego powodu, że przysługuje jej interdykt
Unde vi, który musi scedować, jeśli zostanie pokonana; ale strona, która ją wyrzuciła, jest również odpowiedzialna
za powództwo o odzyskanie, ponieważ jest w posiadaniu "jako posiadacz" majątku należącego do spadku.
(5) Julianus mówi dalej, że gdy ktoś sprzedaje nieruchomość należącą do majątku, niezależnie od tego, czy jest w
posiadaniu, czy otrzymał pieniądze za zakup, czy nie, lub ma prawo do wniesienia pozwu o to samo, jest on, w
tym przypadku również, zobowiązany do przeniesienia swoich praw do działania.
(6) Mówi on również, że patron nie może wnieść pozwu o zwrot majątku przeciwko osobie, na rzecz której jego
wolny strzelec dokonał oszukańczego przelewu, ponieważ odpowiada on przed Akcją Kalwaryjską, w imieniu
wspomnianego patrona, jako że jest on dłużnikiem tego ostatniego, a nie dłużnikiem majątku. Dlatego też nie
można wnieść pozwu o odzyskanie spadku przeciwko osobie, na rzecz której dokonano darowizny mortis causa.
(7) Julianus zawsze powtarza, że jeśli ktoś przenosi majątek lub dostarcza pewne przedmioty należące do niego,
zgodnie z trustem, to można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o odzyskanie majątku, ponieważ ma on
prawo do wniesienia osobistego powództwa o odzyskanie majątku przeniesionego z tego powodu i jest on niejako
posiadaczem prawa. Stwierdza on również, że w przypadku, gdy wypłacił on pieniądze z zakupu przedmiotów,
które sprzedał w ramach trustu, pozew o odzyskanie majątku może być wniesiony przeciwko niemu, ponieważ on
sam może odzyskać te pieniądze. W takich przypadkach spadkobierca musi jednak tylko przenieść swoje prawa do
powództwa, ponieważ nieruchomość istnieje, a powód może ją odzyskać także w drodze powództwa rzeczowego.
17. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Jeżeli posiadacz spadku płaci zapisy z własnych pieniędzy, ponieważ sądził, że jest spadkobiercą testamentowym,
a ktokolwiek pozbawia go spadku na podstawie dziedziczenia - chociaż można uznać, że posiadacz ponosi szkodę,
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ponieważ nie zabezpieczył się poprzez zawarcie postanowienia, że jeśli spadek zostanie nabyty przez inną osobę,
zapisy powinny zostać mu zwrócone - to jednak, ponieważ może się zdarzyć, że zapłacił zapisy w czasie, gdy nie
było kontrowersji co do własności spadku, i z tego powodu nie uzyskał zabezpieczenia, w tego rodzaju przypadku
jest ustalone, że jeśli straci spadek, należy mu przyznać powództwo o odzyskanie tego, co zapłacił. Jeśli jednak nie
udzielono zabezpieczenia, a takie powództwo zostało uwzględnione, istnieje niebezpieczeństwo, że nie będzie
mógł on odzyskać niczego z powodu ubóstwa osoby, której zapis został wypłacony; dlatego też, zgodnie z
dekretem Senatu, ma on prawo do ulgi i może zapłacić sobie samemu poprzez zatrzymanie własności należącej do
spadku; musi on jednak przenieść swoje prawa do powództwa na powoda, aby mógł on wszcząć postępowanie na
własne ryzyko.
18. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Należy również rozważyć, czy posiadacz majątku, który dokonuje sprzedaży za pośrednictwem pośrednika, a ten
traci pieniądze, jest odpowiedzialny w procesie o zwrot, skoro nic nie posiada i nic nie może uzyskać? Labeo
uważa, że jest on odpowiedzialny, ponieważ nierozważnie zaufał pośrednikowi na własne ryzyko. Oktawenus
natomiast twierdzi, że nie może on scedować nic poza swoimi prawami do działania, ponieważ jest
odpowiedzialny w procesie o ich odzyskanie. Wydaje mi się, że opinia Labeo jest właściwa w przypadku, gdy
posiadacz jest w złej wierze, ale opinia Oktawiana jest właściwa w przypadku, gdy posiadacz jest w dobrej wierze.
(1) Czy w przypadku wytoczenia powództwa o odzyskanie majątku przeciwko stronie, która w tym czasie nie była
w posiadaniu ani majątku, ani żadnego prawa, ale która później weszła w posiadanie któregokolwiek z nich, może
być ona pociągnięta do odpowiedzialności w takim procesie? Celsus, w czwartej księdze Digestów, stwierdza
bardzo słusznie, że wyrok powinien być wydany przeciwko niemu, nawet jeśli na początku nie miał nic w swoim
posiadaniu.
(2) Zastanówmy się teraz, jakie rzeczy wchodzą w skład pozwu o stwierdzenie nabycia spadku. Przyjmuje się, że
pozew tego rodzaju obejmuje wszystkie przedmioty należące do spadku, niezależnie od tego, czy są to prawa, czy
rzeczy materialne.
19. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
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I rzeczywiście, obejmuje ono nie tylko dobra materialne należące do spadku, ale także takie, które nie stanowią
jego części, ale które jednak są narażone na ryzyko spadkobiercy, jak na przykład przedmioty oddane w zastaw
zmarłemu, pożyczone mu lub zdeponowane u niego. W rzeczywistości, w odniesieniu do przedmiotów
pozostawionych w zastawie, istnieje specjalne powództwo o ich odzyskanie, nawet jeśli są one włączone do
pozwu o spadek, tak jak przedmioty, które są przedmiotem powództwa publicznego. Ale chociaż powództwo nie
może być łatwo wniesione w odniesieniu do przedmiotów, które zostały pożyczone lub zdeponowane, to jednak
jest sprawiedliwe, że powinny być one przywrócone, ponieważ strony są narażone na ryzyko na ich rachunek.
(1) Ale tam, gdzie termin wymagany do nabycia własności przez uzucaption, jako nabywca, został zakończony
przez spadkobiercę, czyli powoda, nieruchomość nie zostanie włączona do pozwu o odzyskanie spadku, ani nie
zostanie przyznany posiadaczowi żaden wyjątek.
(2) Te przedmioty są również zawarte w pozwie o odzyskanie majątku, które posiadacz ma prawo zatrzymać, ale
nie ma prawa do powództwa o ich odzyskanie; na przykład, gdy zmarły przysiągł, że nieruchomość nie należy do
powoda, a następnie zmarł, to również musi zostać przywrócone. Co więcej, jeśli posiadacz nieruchomości stracił
ją z własnej winy, będzie odpowiedzialny z tego tytułu. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku
deprawatora, chociaż nie jest on odpowiedzialny na podstawie zaniedbania, ponieważ nie powinien zatrzymywać
mienia.
(3) Stwierdziłem, że służebności nie wchodzą w zakres restytucji mienia należącego do spadku, ponieważ nie ma
nic do przywrócenia w ramach tej pozycji, jak w przypadku rzeczy materialnych i ich zysków; ale jeśli właściciel
gruntu nie pozwala drugiej stronie przejść bez przeszkód, można wytoczyć przeciwko niemu odpowiednie
powództwo.
20. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Te rzeczy, które zostały nabyte na rachunek majątku, są również objęte pozwem o jego odzyskanie, jak na
przykład niewolnicy, bydło i wszystko inne, co z konieczności zostało uzyskane na rzecz majątku. Jeśli zostały
one nabyte za pieniądze należące do majątku, to bez wątpienia są w nim zawarte. Ale jeśli pieniądze nie były
częścią majątku, należy rozważyć, czy tak jest w tym przypadku; i myślę, że powinny być włączone, jeśli były one
bardzo korzystne dla majątku, a spadkobierca musi wszelkimi sposobami zwrócić cenę zapłaconą za nie.
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(1) Wszystko, co zostało nabyte za pieniądze należące do majątku, nie może być jednak włączone do sprawy o
jego odzyskanie. Julianus bowiem w szóstej księdze Digestów powiada, że jeśli posiadacz nabył niewolnika za
pieniądze należące do majątku, a wytoczono przeciwko niemu powództwo o jego odzyskanie, to niewolnik
zostanie włączony do majątku majątku tylko wtedy, gdy jego nabycie leżało w interesie tegoż majątku; jeśli jednak
posiadacz kupił go na własny użytek, to należy uwzględnić cenę zapłaconą za niego.
(2) W podobny sposób, jeśli posiadacz sprzedał ziemię należącą do spadku bez żadnego ważnego powodu, nie
tylko ziemia, ale także jej plony będą włączone do pozwu o odzyskanie spadku; ale jeśli zrobił to w celu
zapłacenia długu należnego od spadku, nic innego nie będzie włączone oprócz ceny, która została zapłacona.
(3) Ponadto, nie tylko majątek, który istniał w chwili śmierci, ale także ten, który został później dodany do spadku,
powinien być włączony do powództwa o jego odzyskanie; ponieważ majątek dopuszcza zarówno zwiększenie, jak
i zmniejszenie swoich aktywów. Jestem zdania, że to, co zostało dodane do majątku po jego wejściu, - jeśli w
rzeczywistości pochodzi z samego majątku - powinno stanowić część tego samego; ale jeśli pochodzi z innego
źródła, to nie, ponieważ taka własność należała do posiadacza osobiście. Wszystkie plony również stanowią
zwiększenie majątku, niezależnie od tego, czy zostały uzyskane przed, czy po wejściu na ten sam majątek, a
potomstwo niewolnic bezsprzecznie zwiększa wielkość majątku.
(4) Ponieważ wcześniej wspomnieliśmy, że wszystkie prawa do działania należące do majątku mogą być włączone
do pozwu wniesionego w celu jego odzyskania, pojawia się pytanie, czy przynoszą one ze sobą swój właściwy
charakter, czy też nie; na przykład, gdy kwota odszkodowania w pozwie jest zwiększona przez zaprzeczenie
pozwanego, czy taki pozew obejmuje wspomniane zwiększenie, czy też jest on wniesiony tylko o zwykłe
odszkodowanie, jak w Lex Aquilia? Julianus mówi w szóstej księdze Digestów, że odpowiedzialność istnieje tylko
za zwykłe szkody.
(5) Ten sam autorytet bardzo słusznie twierdzi, że gdy posiadacz ma wyrok wydany przeciwko niemu w sprawie o
szkodę spowodowaną przez truciznę na korzyść zmarłego, nie może zostać uwolniony przez wydanie tego, co
spowodowało szkodę; ponieważ pozwany ma prawo do wydania nieruchomości w tym celu tylko do czasu
wniesienia przeciwko niemu pozwu w celu wykonania wyroku; ale po wniesieniu pozwu nie może uwolnić się
przez tego rodzaju wydanie; i rzeczywiście, takie postępowanie zostało wszczęte przeciwko niemu w tym
przypadku poprzez złożenie wniosku o odzyskanie nieruchomości.
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(6) Oprócz tych punktów, znajdujemy wiele innych omówionych w odniesieniu do pozwów o odzyskanie majątku,
sprzedaży własności należącej do osób zmarłych, popełnionych oszustw i zysków. Ponieważ jednak zasada została
ustanowiona dekretem Senatu, najlepiej będzie podać treść samego dekretu jego własnymi słowami, a następnie
dokonać jego interpretacji: "W przeddzień Idów Marcowych Kwintus Juliusz Balbus i Publiusz Juventius Celsus,
Titius Aufidius i Oenus Severianus, będący konsulami, złożyli oświadczenia w odniesieniu do tych kwestii, które
cesarz Cezar, syn Trajanusa Parthicusa, wnuk boskiego Nerwy, Hadrianus Augustus, największy z władców,
zaproponował i zawarł w pisemnym komunikacie piątego dnia Idów Marcowych, co chciałby, aby zostało
zrobione, i na tej podstawie podjęli następujące uchwały: Zanim Skarb Państwa wytoczył proces o pewną część
majątku Rusticusa, który przepadł na rzecz państwa, ci, którzy uważali się za spadkobierców tego majątku,
sprzedali go; postanawiamy, że odsetki nie powinny być naliczane od ceny sprzedanego majątku, a ta sama zasada
musi być przestrzegana w podobnych przypadkach. Ponadto orzeka się, że w przypadku wydania wyroku
przeciwko stronom, które zostały pozwane w celu odzyskania spadku, cena każdego mienia należącego do tego
spadku musi zostać przez nie zwrócona, nawet jeśli takie mienie zostało zniszczone lub straciło na wartości przed
wniesieniem powództwa o odzyskanie. Ponadto, jeśli którakolwiek ze stron weszła w posiadanie majątku
spadkowego, podczas gdy wiedziała, że nie należy on do niej, nawet jeśli miało to miejsce przed przystąpieniem
do sprawy, w celu uniknięcia posiadania tego majątku, wyrok zostanie wydany przeciwko niej tak, jakby była w
posiadaniu tego majątku; ale jeśli miała uzasadnione powody sądzić, że jest uprawniona do tego majątku, będzie
odpowiedzialna tylko w takim zakresie, w jakim skorzystała na swoim działaniu. "W opinii Senatu powództwo o
odzyskanie majątku należy uznać za wniesione przez Skarb Państwa z chwilą, gdy strona wiedziała, że została
pozwana; to znaczy, gdy została powiadomiona lub wezwana albo listem, albo wezwaniem". Musimy teraz
dokonać właściwej interpretacji odrębnych postanowień dekretu Senatu.
(7) Senat mówi: "Przed wytoczeniem powództwa przez Skarb Państwa o pewną część majątku, który uległ
przepadkowi na rzecz Państwa". Miało to miejsce, gdy Skarb Państwa wytoczył powództwo o pewną część
majątku, który przepadł na rzecz Państwa, ale gdyby wytoczono powództwo o całość, to dekret Senatu miałby
również zastosowanie; a gdy Skarb Państwa wytoczył powództwo o nieodebrane mienie lub dobra, do których był
uprawniony z jakiegokolwiek innego ważnego powodu, to ta sama zasada miałaby zastosowanie.
(8) Ten sam dekret Senatu będzie miał zastosowanie, gdy powództwo zostanie wniesione przez gminę.
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(9) Jeśli z powództwem występuje podmiot prywatny, nikt nie ma wątpliwości, że dekret Senatu również będzie
miał zastosowanie, mimo że dotyczy on sprawy publicznej.
(10) Nie tylko korzystamy z tego dekretu Senatu w kwestiach związanych z majątkami, ale także w tych, które
odnoszą się do peculium castrense, czy innych agregatów majątkowych.
(11) W odniesieniu do klauzuli "Powództwo o zwrot nieruchomości należy uznać za wytoczone, gdy tylko" itd.
oznacza to, że strona wie, że żąda się od niej wydania nieruchomości, ponieważ gdy tylko się o tym dowie,
natychmiast staje się posiadaczem w złej wierze, czyli "gdy tylko została zawiadomiona". Co jednak będzie w
sytuacji, gdy wiedział o tym fakcie, a mimo to nikt go o tym nie zawiadomił? Czy będzie zobowiązany do zwrotu
odsetek od pieniędzy otrzymanych za sprzedaż nieruchomości? Sądzę, że tak, gdyż staje się wtedy posiadaczem w
złej wierze. Ale załóżmy, że został zawiadomiony, ale nie wiedział o tym, bo zawiadomienie zostało doręczone nie
jemu, ale jego pełnomocnikowi? Senat wymaga, aby on sam został powiadomiony, a zatem nie będzie to miało
wpływu na jego sytuację, o ile nie poinformuje go o tym strona, której doręczono zawiadomienie; jeżeli jednak
pełnomocnik mógł to zrobić, a nie zrobił tego, nie będzie on ponosił odpowiedzialności. Senat nie określił, przez
kogo strona musi zostać powiadomiona, a zatem ten, kto to zrobi, spowoduje, że ten, kogo powiadomił, będzie
odpowiedzialny.
(12) Te rzeczy odnoszą się do posiadaczy w dobrej wierze, ponieważ Senat wspomina o tych, "którzy uważają się
za spadkobierców"; ale gdy ktoś sprzedaje nieruchomość, o której wie, że nie należy do niego, wtedy bez
wątpienia nie tylko pieniądze z zakupu, ale także sama nieruchomość i zyski z niej, są włączone do pozwu o
odzyskanie. Jednak wydaje się, że cesarz Sewerus w liście do Celera zastosował tę zasadę również do posiadaczy
w złej wierze, chociaż Senat wspomniał tylko o tych, którzy uważali się za spadkobierców; chyba, że odnosimy te
słowa do takich przedmiotów, które należało sprzedać, ponieważ były ciężarem, a nie korzyścią dla majątku, tak,
że w gestii powoda może leżeć wybór, jaki rachunek może przedstawić przeciwko posiadaczowi w złej wierze;
czy zażąda od niego majątku i jego zysków, czy też pieniędzy z zakupu i odsetek, po wszczęciu postępowania.
(13) Wprawdzie Senat wspomina o tych, którzy uważają się za spadkobierców, ale jeśli uważają się za posiadaczy
nieruchomości lub innych prawowitych posiadaczy, albo nieruchomość została im wydana, będą zajmować tę
samą pozycję.
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(14) Papinianus stwierdza w Trzeciej Księdze Pytań, że jeśli posiadacz nieruchomości nie zajmuje się pieniędzmi
znalezionymi w jej majątku, to w żadnym wypadku nie można wytoczyć przeciwko niemu powództwa o odsetki.
(15) Dekret Senatu mówi: "Od pieniędzy otrzymanych za sprzedaną nieruchomość". Przez "otrzymane pieniądze z
zakupu" należy rozumieć nie tylko to, co zostało już uzyskane, ale także to, co mogło być uzyskane, ale nie
zostało.
(16) Co należy zrobić, jeśli posiadacz sprzedał nieruchomość po wniesieniu pozwu o odzyskanie spadku? Wtedy
sama nieruchomość i zyski z niej będą uwzględnione. Jeśli jednak nieruchomość jest z natury nieproduktywna lub
może ulec zniszczeniu z powodu upływu czasu, a została sprzedana po jej rzeczywistej wartości, być może powód
może wybrać, aby mieć pieniądze z zakupu i odsetki od nich.
(17) Senat stwierdza, że "W przypadku, gdy przeciwko jakiejkolwiek osobie zostanie wniesiony pozew o
odzyskanie majątku i zostanie wydany wyrok przeciwko niej, pieniądze uzyskane przez nią ze sprzedaży majątku
należącego do tego majątku muszą zostać przez nią zwrócone, nawet jeśli majątek ten został zniszczony lub stracił
na wartości przed wniesieniem pozwu". W przypadku, gdy posiadacz w dobrej wierze sprzedaje nieruchomość
należącą do majątku, niezależnie od tego, czy otrzymał pieniądze z zakupu, czy nie, musi zwrócić cenę, ponieważ
ma prawo do wniesienia powództwa; ale jeśli ma prawo do wniesienia powództwa, wystarczy, jeśli przeniesie to
prawo.
(18) Jeśli jednak sprzedał on nieruchomość i zapłacił za nią prawdziwemu właścicielowi to, co za nią otrzymał na
podstawie wyroku, nie uważa się, że przeszła ona w jego ręce; nawet jeśli można by powiedzieć, że na początku
pieniądze z zakupu nie były uwzględnione w pozwie, ponieważ to, co zostało sprzedane, nie stanowiło części
majątku. Ale chociaż senat wspomniał nie o dobrach należących do majątku, lecz o przedmiotach wchodzących w
jego skład, nie będzie on zmuszony do zwrotu, ponieważ nic nie pozostaje w jego rękach. Julianus stwierdza w
szóstej księdze Digestów, że strona nie będzie musiała zwracać tego, co pobrała, a czego nie jest winna; nie będzie
też miała prawa do zaliczenia pieniędzy, które zapłaciła, a które nie były należne.
(19) Ale jeśli nieruchomość została zwrócona, to z pewnością jest częścią spadku, a cena tego samego, który został
zwrócony nie będzie uwzględniona w pozwie o odzyskanie spadku.
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(20) Jeżeli posiadacz nieruchomości jest odpowiedzialny wobec nabywcy z tytułu sprzedaży, należy uznać, że jest
on chroniony przez zabezpieczenie.
(21) Posiadacz musi zwrócić pieniądze z zakupu, niezależnie od tego, czy nieruchomość została zniszczona, czy
też zmniejszyła się jej wartość. Ale czy jest on zobowiązany do zwrotu bez różnicy, jeśli jest posiadaczem w
dobrej wierze, czy nawet w złej wierze? Jeżeli nieruchomość nadal istnieje i znajduje się w posiadaniu nabywcy, a
nie jest zniszczona lub pogorszona, to bez wątpienia posiadacz w złej wierze musi dostarczyć rzeczywistą
nieruchomość, lub, jeżeli nie jest w stanie jej odzyskać od nabywcy, musi zapłacić tyle, ile nieruchomość jest
warta pod przysięgą w sądzie. Jeżeli jednak nieruchomość została utracona lub uległa zniszczeniu, należy zapłacić
jej rzeczywistą wartość, ponieważ gdyby powód zabezpieczył nieruchomość, mógłby ją sprzedać i nie straciłby jej
rzeczywistej wartości.
21. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Za zniszczone uważa się mienie, które przestało istnieć, a za utracone, gdy tytuł prawny do niego został nabyty
przez uzurpację i z tego tytułu został usunięty z majątku spadkowego.
22. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Jeżeli posiadacz w dobrej wierze otrzymał zarówno nieruchomość, jak i pieniądze za nią; na przykład, ponieważ
nabył identyczną rzecz, czy powinien zostać wysłuchany, jeżeli woli wydać nieruchomość, a nie pieniądze za nią?
Twierdzimy, że w przypadku złodzieja, powód powinien mieć wybór; ale w tym przypadku, posiadacz ma większe
prawo do bycia wysłuchanym, jeśli chce wydać samą nieruchomość, nawet jeśli może być zniszczona; ale jeśli
powód chce mieć pieniądze z zakupu, nie powinien być wysłuchany, ponieważ takie pragnienie jest zuchwałe; lub
czy mamy uznać, że skoro nabywca został wzbogacony przez nieruchomość włączoną do spadku, powinien ją
wydać z nadwyżką pieniędzy z zakupu ponad jej obecną wartość? W jednym z przemówień Boskiego Hadriana
pojawia się następujący fragment: "Ojcowie Konsekratorzy badają, czy nie jest bardziej sprawiedliwe, aby
posiadacz nie uzyskał zysku, ale aby oddał pieniądze z kupna, które otrzymał za sprzedaż nieruchomości należącej
do innego, ponieważ może być postanowione, że pieniądze z kupna zajmują miejsce własności majątku, który
został sprzedany, i w pewnym stopniu stają się częścią aktywów tego majątku". W związku z tym posiadacz jest
zobowiązany do wydania powodowi nie tylko samej nieruchomości, ale także zysku, który uzyskał z jej sprzedaży.
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23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Należy rozważyć, czy od posiadacza w dobrej wierze wymaga się oddania wszystkich pieniędzy z zakupu, czy też
musi on to uczynić tylko w przypadku, gdy został przez nie wzbogacony; załóżmy na przykład, że po ich
otrzymaniu albo je stracił, albo wydał, albo rozdał. Klauzula "dostała się w jego ręce" ma wątpliwe znaczenie, czy
odnosi się tylko do tego, co było na początku, czy też do tego, co pozostało; i myślę, że następna klauzula w
dekrecie Senatu jest również niejednoznaczna, i że nie można wysuwać roszczeń, chyba że strona odniosła korzyść
majątkową.
(1) Jeżeli więc w jego ręce trafia nie tylko kwota zakupu, ale także kara umowna z tytułu opóźnienia w zapłacie, to
można uznać, że to także zostało uwzględnione, ponieważ strona została wzbogacona o całą tę kwotę, choć Senat
wspomniał tylko o kwocie zakupu.
24. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Jeżeli posiadacz został przymusowo wyrzucony, nie jest on zobowiązany do zrzeczenia się poniesionej kary,
ponieważ powód nie ma do niej prawa. Nie jest on również zobowiązany do zrzeczenia się kary, którą jego
przeciwnik obiecał mu, jeśli nie będzie obecny na rozprawie.
25. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Ponadto, jeśli sprzedał część nieruchomości na podstawie umowy warunkowej, należy stwierdzić, że stosuje się tę
samą zasadę, a on musi oddać zysk, który uzyskał na takich warunkach.
(1) I znowu, jeśli sprzedał nieruchomość i kupił inną nieruchomość za pieniądze z zakupu, ta ostatnia zostanie
włączona do pozwu o odzyskanie spadku, ale nie nieruchomość, którą dodał do swojego majątku. Ale jeśli nabyta
nieruchomość miała mniejszą wartość niż to, co zostało za nią zapłacone, będzie się uważać, że wzbogacił się
tylko do wysokości wartości tej nieruchomości, tak jak gdyby ją zużył, nie będzie się uważać, że wzbogacił się do
jej pełnej wartości.
(2) Gdy Senat mówi: "Jeżeli strony objęły w posiadanie majątek, o którym wiedzą, że do nich nie należy, nawet
jeśli uczyniły to przed przystąpieniem do sprawy, w celu uniknięcia posiadania tego samego; wyrok zostanie
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wydany przeciwko nim, tak jakby były w posiadaniu"; Należy to rozumieć w ten sposób, że oszustwo, które
zostało popełnione, jak również zaniedbanie, mogą być podnoszone w powództwie o odzyskanie spadku; a zatem
pozew może być wniesiony przeciwko stronie, która nie odebrała długu spadkowego od innej osoby, a nawet od
siebie, jeśli została zwolniona przez upływ czasu, to znaczy, jeśli była w stanie odebrać dług.
(3) Jeśli chodzi o to, co mówi Senat, a mianowicie: "W przypadku, gdy zawładnęli mieniem", mowa jest tu o
grabieżcach, czyli tych, którzy wiedzą, że majątek nie należy do nich i przywłaszczają sobie jego dobra; w każdym
razie w sytuacji, gdy nie mają dobrego powodu, aby zawładnąć tym samym.
(4) Natomiast w odniesieniu do zysków dekret stanowi, że będą one musiały oddać nie tylko to, co uzyskały, ale
także to, co powinny były uzyskać.
(5) W tym przypadku Senat odnosi się do strony, która przywłaszczyła sobie własność należącą do majątku w celu
jej splądrowania. Jeśli jednak na początku miał on dobry powód, aby wejść w posiadanie, a potem, gdy dowiedział
się, że żaden z dóbr nie należy do niego, działał w sposób drapieżny, Senat nie wydaje się odnosić do niego; mimo
to jestem zdania, że intencja Dekretu odnosi się również do niego; nie ma bowiem większej różnicy, czy człowiek
prowadził się nieuczciwie w związku z majątkiem na początku, czy też zaczął to robić później.
(6) W odniesieniu do klauzuli: "Kto wie, że majątek nie należy do niego", czy należy to rozumieć jako odnoszące
się do tego, kto jest świadomy faktów, czy do tego, kto popełnił błąd w odniesieniu do prawa? Może on bowiem
sądził, że testament został prawidłowo sporządzony, podczas gdy był on nieważny, albo że on ma prawo do
majątku, a nie ktoś inny, kto go poprzedził. Nie sądzę, że ktoś powinien być uznany za grabieżcę, kto nie ma
oszukańczego zamiaru, nawet jeśli pomylił się co do prawa.
(7) Dekret mówi: "Nawet gdyby to uczynili przed połączeniem spraw"; i to zostało dodane z tego powodu, że po
połączeniu spraw wszyscy posiadacze są uznawani za odpowiedzialnych za złą wiarę; i rzeczywiście tak jest po
wszczęciu postępowania. Chociaż w Dekrecie Senatu wspomina się o połączeniu spraw, to jednak po rozpoczęciu
postępowania wszyscy posiadacze są na tej samej stopie i są odpowiedzialni jak grabieżcy, a my korzystamy z tej
zasady w obecnym czasie. W ten sposób, gdy tylko strona zostaje pociągnięta do odpowiedzialności, staje się
świadoma, że własność, w której posiadaniu się znajduje, nie należy do niej; i rzeczywiście, gdy człowiek jest
grabieżcą, będzie pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie oszustwa, zanim sprawa zostanie połączona,
ponieważ byłby to rodzaj oszustwa, które zostało już popełnione.
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(8) "Dlatego też", stwierdza się dalej w Dekrecie, "wyrok powinien być wydany przeciwko nim tak, jak gdyby byli
w posiadaniu". Jest to uzasadnione, ponieważ strona, która działa w sposób oszukańczy w celu uniknięcia
posiadania, powinna otrzymać wyrok przeciwko sobie, tak jak gdyby była faktycznym posiadaczem; co należy
rozumieć jako to, czy oszukańczo zrzeka się posiadania, czy też z oszukańczym zamiarem odmawia objęcia w
posiadanie. Klauzula ta będzie miała zastosowanie niezależnie od tego, czy nieruchomość jest w posiadaniu innej
osoby, czy też całkowicie przestała istnieć; dlatego też, jeśli ktoś inny jest posiadaczem, pozew o odzyskanie
nieruchomości może być wniesiony przeciwko każdej ze stron, a jeśli posiadanie przeszło przez kilka osób,
wszystkie z nich będą odpowiedzialne.
(9) Czy tylko ten, kto jest w posiadaniu, jest odpowiedzialny za zyski, czy również ten, kto działał nieuczciwie,
aby uniknąć wejścia w posiadanie? Zgodnie z dekretem Senatu należy stwierdzić, że obaj są odpowiedzialni.
(10) Te słowa dekretu pozwalają na złożenie przysięgi nawet przeciwko stronie, która nie jest w posiadaniu;
ponieważ ten, kto działał oszukańczo, aby uniknąć bycia w posiadaniu, może przysiąc na kwotę w sądzie, tak jak
pozwany może to zrobić, który jest w posiadaniu.
(11) Senat starał się sprzyjać posiadaczom w dobrej wierze, aby nie byli narażeni na utratę całej sumy, a
odpowiadali tylko w takim stopniu, w jakim się wzbogacili; dlatego też, niezależnie od tego, jakie wydatki
spowodowali w majątku, czy to przez marnotrawstwo, czy utratę jakiejkolwiek rzeczy, jeśli uważali, że trwonią to,
co należy do nich samych, nie będą zmuszeni do zwrotu; ani jeśli coś rozdali, nie będzie się uważać, że stali się
bardziej zamożni, chociaż mogli nałożyć na kogoś naturalny obowiązek wynagrodzenia ich. Oczywistym jest, że
jeśli przyjęli jakąś zapłatę w zamian, to należy uznać, że są wzbogaceni do wysokości tego, co otrzymali;
ponieważ byłaby to pewnego rodzaju wymiana.
(12) Gdy ktoś korzysta ze swoich dóbr w sposób bardziej hojny ze względu na to, że ma prawo do majątku,
Marcellus uważa, w piątej księdze Digestów, że nie będzie miał prawa do żadnego odliczenia od majątku, jeśli z
niego nie korzystał.
(13) W podobny sposób, jeśli on pożyczył pieniądze, jakby był bogaty i oszukał samego siebie, ta sama zasada
będzie miała zastosowanie.
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(14) Jeżeli jednak zastawił on część majątku spadkowego, to czy należy rozważyć, czy korzystał on z tego
majątku? Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ to on sam ponosi odpowiedzialność.
(15) Do tego stopnia jest prawdą, że nie ponosi odpowiedzialności ten, kto nie jest wzbogacony, że jeśli ktoś,
będąc pod wrażeniem, że jest jedynym spadkobiercą, roztrwonił połowę majątku bez oszukańczego zamiaru, to
Marcellus, rozpatrując ten punkt w czwartej księdze Digestów, pyta, czy ponosi odpowiedzialność, ponieważ to,
co przywłaszczył, pochodziło z majątku, który nie należał do niego, lecz do jego współspadkobierców; jeśli
bowiem człowiek, który nie jest spadkobiercą, roztrwonił wszystko, co miał pod kontrolą, to bez wątpienia nie
będzie ponosił odpowiedzialności, ponieważ nie był wzbogacony. W proponowanym pytaniu są jednak trzy
opinie; pierwsza wymieniona jako pierwsza; druga, a mianowicie, że można powiedzieć, że jest on zobowiązany
do oddania wszystkich aktywów, które pozostały, ponieważ roztrwonił swoją część; i trzecia, że to, co zostało
zmarnowane, powinno być obciążone obiema; i mówi, że coś z pewnością powinno zostać oddane, ale ma
wątpliwości, czy restytucja powinna być dokonana w całości, czy tylko w części. Ja jednak uważam, że nie należy
oddawać całego salda, lecz tylko jego połowę.
(16) Jeżeli ktoś zużył część majątku, to czy musi on stracić wszystko, czy też część tej straty zostanie odjęta z jego
dziedzictwa? Jak na przykład, gdy wypił cały zapas wina należący do majątku; czy majątek musi ponieść
wszystkie koszty, czy też część z nich zostanie odjęta z jego dziedzictwa? Byłoby to na podstawie przypuszczenia,
że on był uważany za bardziej zamożnego do kwoty, którą miał w zwyczaju wydawać na wino zanim otrzymał
spadek; tak, że gdyby był bardziej hojny w swoich wydatkach z powodu spadku, nie byłby uważany za bardziej
zamożnego do kwoty nadwyżki, ale byłby uważany za wzbogaconego tak dalece, jak jego regularne wydatki były
zainteresowane; ponieważ, gdyby to było prawdą, nie ponosiłby tak wielkich wydatków; niemniej jednak,
wydawałby coś na swoje codzienne utrzymanie. Boski Marek w sprawie niejakiego Pitodora, którego poproszono
o oddanie takiej części majątku, jaka pozostała pod jego kontrolą, zarządził, że to, co zostało wyalienowane bez
zamiaru pomniejszenia majątku, a czego cena nie powiększyła prywatnego majątku Pitodora, powinno być
zwrócone i obciąża prywatny majątek Pitodora i majątek, a nie sam majątek. Dlatego należy rozważyć, czy
zgodnie z Reskryptem Boskiego Marka, zwykłe wydatki powinny być wyciągnięte z majątku, czy z majątku
prywatnego wspomnianej strony; lepsza opinia jest taka, że wydatki, które poniósłby, gdyby nie był spadkobiercą,
muszą być zapłacone z jego własnego majątku.
(17) Ponadto, jeżeli posiadacz w dobrej wierze sprzedał majątek spadkowy i nie wzbogacił się dzięki pieniądzom
uzyskanym z zakupu, czy powód ma prawo do odzyskania pewnych przedmiotów od nabywcy, jeżeli nie nabył
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jeszcze do nich tytułu prawnego w drodze uzurpacji? A jeśli wniesie pozew o ich odzyskanie, to czy nie
przeszkodzi mu w tym ten wyjątek ("Ponieważ majątek nie powinien być naruszony przez jakąkolwiek kwestię
powstałą między powodem a stroną, która dokonała sprzedaży, z tego powodu, że cena wspomnianej
nieruchomości nie jest uwzględniona w powództwie o odzyskanie majątku"), a nawet jeśli nabywca przegra
sprawę, to czy ma prawo do zwrotu od strony, która dokonała sprzedaży? Jestem zdania, że nieruchomość może
zostać odzyskana, chyba że nabywca może odwołać się do posiadacza w dobrej wierze. Ale co w przypadku, gdy
osoba, która dokonała sprzedaży, jest gotowa podjąć obronę, aby pozwolić się pozwać, tak jakby była w
posiadaniu? W takim przypadku po stronie nabywcy miałby zastosowanie wyjątek. Jest pewne, że jeżeli
nieruchomość została sprzedana za niską cenę i powód ją odzyska, bez względu na to, jaka to była kwota, to tym
bardziej można powiedzieć, że będzie on przedawniony przez wyjątek. Jeśli bowiem posiadacz pobiera cokolwiek
od dłużników majątku i płaci te pieniądze powodowi, Julianus w czwartej księdze Digestów mówi, że wspomniani
dłużnicy są zwolnieni z odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy ten, kto pobierał od nich długi, był
posiadaczem w dobrej wierze, czy też grabieżcą, i że są oni zwolnieni z mocy prawa.
(18) Powództwo o odzyskanie majątku, mimo że jest powództwem rzeczowym, nadal obejmuje pewne
zobowiązania osobiste; jak na przykład zapłata środków otrzymanych od dłużników, jak również pieniędzy z
zakupu nieruchomości, która została sprzedana.
(19) Ten dekret Senatu, chociaż został uchwalony w celu ułatwienia postępowania o odzyskanie nieruchomości,
ma również zastosowanie do powództwa o podział majątku; w przeciwnym razie, absurdalna zasada zostałaby
ustanowiona, że powództwo może być wniesione w celu odzyskania nieruchomości, ale nie w celu jej podziału.
(20) Młode z trzody i bydła stanowią część wzrostu majątku.
26. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
A jeśli rodzą się jagnięta, a potem rodzą się z nich inne, te ostatnie muszą być również oddane jako powiększenie
majątku.
27. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
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Wydanie niewolnic i potomstwo ich dzieci płci żeńskiej nie są uważane za zyski, ponieważ nie jest w zwyczaju,
aby niewolnice były nabywane w celach hodowlanych; ich potomstwo jest jednak powiększeniem majątku; a
ponieważ wszystko to stanowi część majątku, nie ma wątpliwości, że posiadacz powinien je wydać, niezależnie od
tego, czy jest faktycznym posiadaczem, czy też po wniesieniu pozwu działał oszukańczo, aby uniknąć posiadania.
(1) Ponadto, czynsze, które zostały pobrane od osób, które wynajmowały budynki, są objęte pozwem, nawet jeśli
zostały pobrane z domu publicznego, ponieważ domy publiczne są utrzymywane w lokalach wielu renomowanych
osób.
28. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Zgodnie bowiem z dekretem Senatu należy uznać, że należy uwzględnić każdy rodzaj zysku, niezależnie od tego,
czy został on uzyskany od posiadacza w dobrej wierze, czy też od deprawatora.
29. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Oczywiste jest, że wszelkie płatności otrzymane z testamentów mają być uważane za zyski. Wynagrodzenie za
pracę niewolników należy do tej samej klasy co czynsze, podobnie jak zapłata za transport statkami i zwierzętami
pociągowymi.
30. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Julianus twierdzi, że powód powinien wybrać, czy będzie się domagał tylko należności głównej, czy również
odsetek, dokonując cesji praw do powództwa na własne ryzyko. Ale zgodnie z tym nie zauważymy tego, co Senat
chciał, aby nastąpiło, a mianowicie, że posiadacz w dobrej wierze powinien odpowiadać do wysokości kwoty, o
którą został wzbogacony; a co by było, gdyby powód zdecydował się wziąć pieniądze, których pozwany nie był w
stanie zatrzymać? Należy zatem powiedzieć w odniesieniu do posiadacza w dobrej wierze, że jest on zobowiązany
jedynie do zapłaty kwoty głównej i odsetek, jeśli je otrzymał, lub do przeniesienia swojego prawa do powództwa o
cokolwiek, co jest mu jeszcze należne na podstawie tej umowy; ale oczywiście na ryzyko powoda.
31. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
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Jeśli posiadacz zapłacił wierzycielom, będzie miał prawo do zaliczenia tych płatności, nawet jeśli nie uwolnił
strony, która wniosła powództwo o zwrot; ponieważ jeśli ktoś dokonuje płatności we własnym imieniu, a nie w
imieniu dłużnika, nie uwalnia dłużnika. Dlatego Julianus w szóstej księdze Digestów mówi, że w takich
okolicznościach posiadacz może być uznany tylko wtedy, gdy daje gwarancję, że będzie bronił powoda przed
wierzycielami. Ale czy posiadacz w dobrej wierze jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia, że powód
będzie broniony, należy rozważyć, ponieważ nie wydaje się, aby był on wzbogacony przez płatności, których
dokonał; chyba że miał prawo do powództwa o ich odzyskanie i w tym względzie wydaje się być wzbogacony,
ponieważ może wnieść pozew o odzyskanie pieniędzy; na przykład, gdy myśli, że jest spadkobiercą i zapłacił to,
co było należne na jego własny rachunek. Wydaje mi się, że Julianus miał na myśli tylko grabieżcę, który
powinien dać zabezpieczenie, a nie posiadacza w dobrej wierze; ten ostatni musi jednak przyznać sobie prawo do
powództwa. Gdy powód jest pozwany przez wierzycieli, powinien skorzystać z wyjątku.
(1) Jeżeli cokolwiek należało się samemu grabieżcy, nie powinien on tego odliczać; zwłaszcza jeżeli był to dług
należny z naturalnego zobowiązania. Ale co w przypadku, gdy powód odniósł korzyść z zapłacenia długu,
ponieważ został on zaciągnięty z karą lub z innego powodu? W takim przypadku można stwierdzić, że zapłacił on
sam lub powinien był to zrobić.
(2) Prawowity posiadacz niewątpliwie powinien odliczyć to, co mu się należy.
(3) Tak jak może on odliczyć wydatki, które poniósł, tak też, jeśli powinien był ponieść wydatki, a tego nie zrobił,
musi odpowiedzieć za swoje zaniedbanie, chyba że jest posiadaczem w dobrej wierze; a wtedy, jako że zaniedbał
swoje własne interesy, nie można wnieść przeciwko niemu pozwu o odzyskanie majątku, ale po tym czasie on sam
jest grabieżcą.
(4) Oczywiste jest, że grabieżca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za to, że pozwolił dłużnikom
zwolnić się z odpowiedzialności lub stać się biednym, zamiast pozwać ich natychmiast, ponieważ nie miał prawa
do działania.
(5) Zobaczmy, czy posiadacz jest zobowiązany do zwrotu tego, co mu zapłacono. Bez względu na to, czy był on
posiadaczem w dobrej wierze, czy nie, ustalono, że musi on dokonać restytucji, a jeśli to uczyni (jak stwierdza
Kasjusz, a także Julianus w Szóstej Księdze), dłużnicy zostają zwolnieni z mocy prawa.
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32. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Majątek nabyty przez niewolnika musi być wydany spadkobiercy. Zasada ta ma zastosowanie również do majątku
wolnego człowieka oraz w przypadku postępowania z powodu nieudolnego testamentu, gdy niewolnik jest na razie
włączony do majątku spadkobiercy:
33. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Chyba, że niewolnik zawarł umowę opartą na własności wspomnianego spadkobiercy.
(1) Julianus mówi, że jeśli posiadacz sprzedał niewolnika, to jeśli nie był on wymagany przez majątek, można od
niego żądać w procesie o zwrot pieniędzy z zakupu, ponieważ byłby nimi obciążony, gdyby go nie sprzedał; Ale
jeśli niewolnik był wymagany przez majątek, to on sam musi być wydany, jeśli żyje, ale jeśli nie żyje, to być może
nawet cena zapłacona za niego nie powinna być oddana; ale on mówi, że sędzia, który ma jurysdykcję w tej
sprawie, nie pozwoli posiadaczowi przywłaszczyć pieniędzy z zakupu, i to jest lepsza opinia.
34. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Jestem zdania, że w przypadku, gdy majątek syna rodziny, który jest żołnierzem, jest pozostawiony komukolwiek
na mocy testamentu, można wnieść powództwo o odzyskanie tego majątku.
(1) Gdy niewolnik lub syn rodziny posiada majątek należący do majątku, pozew może być wniesiony na rzecz
majątku przez ojca lub pana, jeśli strona ma prawo do wydania majątku. Oczywiste jest, że jeśli pan uzyskał
pieniądze z zakupu nieruchomości należącej do majątku, jako część peculium niewolnika, to wtedy, jak twierdzi
Julianus, pozew o zwrot może być wniesiony przeciwko panu jako posiadaczowi prawa.
35. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Julianus twierdzi również, że "Powództwo o zwrot majątku może być wytoczone przeciwko panu, jako
posiadaczowi prawa, nawet jeśli niewolnik nie otrzymał jeszcze pieniędzy z zakupu majątku, z tego powodu, że
ma on prawo do powództwa, dzięki któremu może odzyskać te pieniądze; to prawo do powództwa może być
nabyte przez każdego, nawet jeśli nie jest świadomy tego faktu".
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36. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Czy w przypadku powództwa o zwrot majątku wytoczonego przeciwko właścicielowi niewolnika lub ojcu, który
ma pieniądze na zakup, należy wszcząć postępowanie w ciągu roku od śmierci syna lub niewolnika, czy też po
tym, jak niewolnik został poddany manumisji, a syn emancypacji? Julianus twierdzi, że lepsza jest opinia (i zgadza
się z nią także Prokulus), że należy przyznać powództwo bezterminowe i że nie jest konieczne odliczanie
własnego długu strony, ponieważ postępowanie nie dotyczy peculium, lecz powództwo wnosi się w celu
odzyskania majątku. Jest to słuszne, gdy niewolnik lub syn ma pieniądze na zakup; ale jeśli pozew jest wniesiony
przeciwko właścicielowi niewolnika, ponieważ dłużnik sam jest niewolnikiem, należy podjąć działania, jakby
peculium było zaangażowane w sprawę. Mauricianus mówi, że ta sama zasada obowiązuje, nawet jeśli niewolnik
lub syn roztrwoni pieniądze uzyskane jako cena, ale może to być naprawione w inny sposób z jego peculium.
(1) Nie ulega jednak wątpliwości, że powództwo o odzyskanie majątku może być wytoczone przeciwko synowi
rodziny, ponieważ ma on władzę nad nim; tak samo jak musi go przedstawić w sądzie. Z o wiele większym
uzasadnieniem można powiedzieć, że powództwo windykacyjne można wytoczyć przeciwko synowi rodziny,
który będąc głową gospodarstwa domowego i posiadając majątek, pozwolił sobie na arogancję.
(2) Jeśli posiadacz zabił niewolnika należącego do majątku, to również może być włączony do pozwu o jego
odzyskanie; ale Pomponiusz mówi, że powód musi wybrać, czy chce, aby wyrok został wydany na jego korzyść
przeciwko posiadaczowi, pod warunkiem, że da zabezpieczenie, że nie będzie postępował zgodnie z Lex Aquilia,
czy też woli, aby jego prawo do powództwa zgodnie z Lex Aquilia pozostało nienaruszone i nie było wyceniane
przez sąd. To prawo wyboru ma zastosowanie w przypadku, gdy niewolnik został zabity przed wejściem w
posiadanie majątku; jeśli bowiem nastąpiło to później, wówczas prawo do powództwa staje się jego własnym i nie
może być włączone do pozwu o odzyskanie majątku.
(3) Gdy grabieżca zrzeka się oszukańczo posiadania, a mienie zostaje zniszczone w taki sam sposób, w jaki
zostałoby zniszczone, gdyby pozostał w posiadaniu w tych samych okolicznościach; wówczas, biorąc pod uwagę
słowa dekretu Senatu, pozycja grabieżcy jest lepsza od pozycji posiadacza w dobrej wierze; ponieważ ten
pierwszy, jeśli oszukańczo zrzekł się posiadania, może mieć wydany przeciwko niemu wyrok tak samo, jak gdyby
nadal był w posiadaniu, a w dekrecie nie dodano: "Gdyby mienie uległo zniszczeniu". Nie ulega jednak
wątpliwości, że pozycja grabieżcy nie powinna być lepsza od pozycji posiadacza w dobrej wierze. Dlatego też,
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jeżeli nieruchomość przyniosła więcej niż była warta, powód powinien mieć prawo wyboru, czy weźmie pieniądze
z zakupu, czy też nie; w przeciwnym razie, rabujący zyska w pewnym stopniu.
(4) Wyrażane są pewne wątpliwości co do momentu, w którym posiadacz w dobrej wierze stał się wzbogacony,
ale lepsza opinia jest taka, że w tym przypadku należy brać pod uwagę moment, w którym sprawa została
rozstrzygnięta.
(5) W odniesieniu do zysków rozumie się, że należy odliczyć wydatki poniesione na wytworzenie, zebranie i
zachowanie samych zysków, i jest to nie tylko pozytywnie wymagane ze względu na naturalną sprawiedliwość w
przypadku posiadaczy w dobrej wierze, ale także w przypadku grabieżców, co zostało również stwierdzone przez
Sabinusa.
37. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Jeżeli dana osoba poniosła koszty i nie osiągnęła żadnego zysku, jest całkowicie sprawiedliwe, że koszty te
powinny być uwzględnione w przypadku posiadaczy w dobrej wierze.
38. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
W przypadku innych koniecznych i użytecznych wydatków, jest oczywiste, że mogą one być oddzielone, tak że
osoby będące w dobrej wierze mogą otrzymać kredyt na ich pokrycie, ale plądrujący może winić tylko siebie, jeśli
świadomie wydał pieniądze na własność innej osoby. Bardziej pobłażliwe jest jednak twierdzenie, że w tym
przypadku rachunek jego wydatków powinien być dopuszczony, ponieważ powód nie powinien czerpać korzyści
ze straty innej osoby, a częścią obowiązku sędziego jest zwrócenie na to uwagi; nie jest potrzebny wyjątek na
podstawie oszustwa. Oczywiste jest, że między stronami może istnieć następująca różnica: posiadacz w dobrej
wierze może, w każdych okolicznościach, odliczyć swoje wydatki, chociaż sprawa, w której zostały poniesione już
nie istnieje, tak samo jak opiekun lub kurator może uzyskać odliczenie za swoje; ale rabujący nie może tego
zrobić, z wyjątkiem sytuacji, w której majątek staje się lepszy dzięki wydatkom.
39. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
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Wydatki uważane są za pożyteczne i konieczne, gdy ponoszone są w celu naprawy budynków lub w szkółkach
drzew, lub gdy płacone są odszkodowania z tytułu niewolników, ponieważ korzystniej jest dokonać zapłaty niż
oddać niewolnika; a jest oczywiste, że musi być wiele innych przyczyn dla tego rodzaju wydatków.
(1) Zbadajmy jednak, czy nie możemy również skorzystać z wyjątku na podstawie oszustwa w odniesieniu do
wydatków na obrazy, posągi i inne rzeczy kupowane dla przyjemności, tak długo jak jesteśmy posiadaczami w
dobrej wierze; bo chociaż można bardzo słusznie powiedzieć do grabieżcy, że nie powinien był ponosić
niepotrzebnych wydatków na cudzą własność, to jednak powinien on zawsze mieć prawo do usunięcia tego, co
może być zabrane bez szkody dla samej własności.
40. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Również stwierdzenie, które zawarte jest w Adresie Boskiego Hadriana, a mianowicie: "że po połączeniu spraw
należy dostarczyć powodowi to, co by miał, gdyby majątek został mu odstąpiony w czasie, gdy wnosił pozew",
pociąga za sobą niekiedy trudności. Bo co by się stało, gdyby po połączeniu spraw zmarli niewolnicy, zwierzęta
pociągowe lub bydło? W takim przypadku strona, która zastosowała się do warunków adresu, musi wypłacić
odszkodowanie powodowi, ponieważ ten ostatni mógł je sprzedać, gdyby zrzekł się majątku. Prokulus uważa, że
byłoby to właściwe, gdyby pozew został wniesiony w celu odzyskania określonych przedmiotów, ale Kasjusz
uważa inaczej. Opinia Prokulusa jest słuszna, gdy chodzi o grabieżcę, a opinia Kasjusza jest słuszna w przypadku
posiadaczy w dobrej wierze; ponieważ posiadacz nie jest zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia na
wypadek śmierci, ani też, z obawy przed takim wypadkiem, do nieostrożnego pozostawienia swojego prawa bez
obrony.
(1) Grabieżca nie ma prawa do żadnego zysku, który osiąga, ale który powiększa majątek; dlatego też musi on
dostarczyć to, co zyskał przez same zyski. W przypadku posiadacza w dobrej wierze, te zyski, tylko dzięki którym
posiadacz się wzbogacił, będą włączone do restytucji jako powiększenie majątku.
(2) Jeśli posiadacz uzyskał jakiekolwiek prawa do działania, musi je oddać, jeśli jest eksmitowany z
nieruchomości; na przykład, gdy interdykt Unde vi, lub Quod precario, został mu przyznany.
(3) Z drugiej strony, również w przypadku, gdy posiadacz udzielił zabezpieczenia w celu zapobieżenia grożącej
szkodzie, musi on otrzymać odszkodowanie.
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(4) Działania szkodliwe są również włączone do jurysdykcji sędziego, tak że jeśli posiadacz jest gotów wydać
niewolnika z powodu jakiejś szkody, którą wyrządził w majątku, lub z powodu kradzieży, jest on zwolniony z
odpowiedzialności, tak jak to się dzieje w interdykcie Quod vi aut clam.
41. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Jeśli w czasie, gdy wytoczono powództwo przeciwko posiadaczowi majątku, posiadał on tylko niewielką ilość
należących do niego dóbr, a potem wszedł w posiadanie większej ich ilości, to w razie przegrania sprawy będzie
zmuszony do oddania również tych dóbr, bez względu na to, czy wszedł w ich posiadanie przed czy po wytoczeniu
powództwa. Jeśli poręczyciele, których dostarczył, nie są wystarczający dla danej kwoty, Prokonsul zażąda od
niego dostarczenia takich, które będą odpowiednie. Z drugiej strony, jeśli wejdzie w posiadanie mniejszej ilości
dóbr niż posiadał na początku, pod warunkiem, że stanie się to bez oszustwa z jego strony, powinien być
zwolniony z odpowiedzialności w zakresie dóbr, które przestał posiadać.
(1) Julianus twierdzi, że należy również uwzględnić zyski uzyskane z majątku, który zmarły posiadał jako zastaw.
42. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVII.
Jeżeli dłużnik spadku odmawia zapłaty, nie dlatego, że twierdzi, iż jest spadkobiercą, ale dlatego, że zaprzecza lub
wątpi, że spadek należy do strony, która wnosi pozew o jego odzyskanie, nie będzie on odpowiedzialny w ramach
powództwa o zwrot.
43. Paulus, O Plaucjuszu, Księga II.
Po tym, jak przyjąłem od ciebie spadek, wytoczyłem powództwo o odzyskanie majątku. Atilicinus mówi, że
niektóre autorytety uważają, iż nie mogę wystąpić przeciwko tobie z powództwem windykacyjnym, jeśli nie
zwrócę spadku. Zastanówmy się jednak, czy powód, który wnosi powództwo o zwrot majątku, jest zobowiązany
do zwrotu spadku tylko wtedy, gdy zostanie mu udzielone zabezpieczenie, że w razie wydania przeciwko niemu
wyroku w sprawie, spadek zostanie mu zwrócony; jest bowiem niesprawiedliwe, aby w tym przypadku posiadacz
zatrzymał spadek, który zapłacił, a zwłaszcza gdy jego przeciwnik nie wniósł powództwa w celu dokuczenia, lecz
z powodu błędu; Laelius przychyla się do tej opinii. Natomiast cesarz Antoninus w Reskrypcie stwierdził, że jeśli
407

ktoś zatrzymał spadek na mocy testamentu, to należy mu odmówić wszczęcia postępowania o odzyskanie majątku,
jeśli zostanie wykazana odpowiednia przyczyna, to znaczy, jeśli zamiar dokuczenia był oczywisty.
44. Javolenus, O Plautiusie, Księga I.
Gdy strona, która otrzymała spadek na podstawie testamentu, wnosi powództwo o odzyskanie spadku, a z jakiegoś
powodu spadek nie zostaje zwrócony, obowiązkiem sędziego jest spowodowanie wydania spadku powodowi, po
potrąceniu kwoty, którą otrzymał.
45. Celsus, Digest, Księga IV.
Jeżeli ktokolwiek zgłosi się na ochotnika do obrony sprawy, nie posiadając własności w swoim posiadaniu, wyrok
zostanie wydany przeciwko niemu, chyba że może on wykazać za pomocą najdobitniejszych dowodów, że powód
od początku procesu wiedział, że nie jest w posiadaniu własności; ponieważ w tych okolicznościach nie został
oszukany, a ten, kto zgłosił się na ochotnika do obrony powództwa o odzyskanie należności, będzie
odpowiedzialny na podstawie oszustwa; i oczywiście odszkodowanie musi być oszacowane zgodnie z interesem,
jaki powód miał w tym, aby nie zostać oszukanym.
46. Modestinus, Rozbieżności, Księga VI.
Należy go rozumieć jako grabieżcę, który milcząco zgadza się na przekazanie majątku komuś, kto nie ma do niego
prawa.
47. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Pewien Lucjusz Tycjusz, któremu nie udało się doprowadzić do unieważnienia testamentu krewnego jako
sfałszowanego, zapytałem, czy nie będzie mógł wnieść skargi na testament jako niewłaściwie sporządzony i
niezapieczętowany? Odpowiedź brzmiała, że nie będzie on pozbawiony możliwości wszczęcia postępowania w
celu wykazania, że testament nie został sporządzony zgodnie z prawem, tylko dlatego, że nie udało mu się go
unieważnić jako sfałszowanego.
48. Javolenus, O Kasjuszu, Księga IV.
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Oceniając wartość nieruchomości, należy uwzględnić pieniądze uzyskane z jej sprzedaży, jak również dodatek do
tego, co jeszcze było warte, jeśli zostało to zrobione ze względu na działalność gospodarczą; ale jeśli została ona
zbyta zgodnie z warunkami zaufania, nic więcej nie zostanie uwzględnione niż to, co strona nabyła w dobrej
wierze.
49. Papinianus, Pytania, Księga III.
Jeżeli posiadacz w dobrej wierze chce wszcząć postępowanie przeciwko dłużnikom spadku lub osobom, które są w
posiadaniu majątku należącego do tego spadku, powinien on zostać wysłuchany w każdy sposób, jeżeli istnieje
niebezpieczeństwo utraty jakichkolwiek praw do działania z powodu zwłoki. Powód może jednak wytoczyć
powództwo rzeczowe o zwrot majątku bez obawy, że spotka go wyjątek. Ale co, na przykład, jeśli posiadacz
nieruchomości jest niedbały, lub wie, że nie ma prawa?
50. Tenże, Pytania, Księga VI.
Majątek może istnieć na mocy prawa, nawet jeśli nie obejmuje niczego cielesnego.
(1) Jeżeli posiadacz w dobrej wierze wznosi pomnik osobie zmarłej w celu spełnienia warunku, można
powiedzieć, ponieważ w tej sprawie została zachowana wola zmarłego, że jeżeli wydatek na wzniesienie pomnika
nie przekracza rozsądnej kwoty lub przekracza kwotę, którą spadkodawca nakazał wydać na ten cel, strona, od
której dochodzi się zwrotu spadku, będzie miała prawo zatrzymać wydaną kwotę, powołując się na wyjątek oparty
na oszustwie; Może też odzyskać tę kwotę w drodze powództwa na podstawie dokonanych transakcji, lub, jak to
było, za zajmowanie się sprawami związanymi z majątkiem. Chociaż według ścisłej reguły prawa spadkobiercy
nie są odpowiedzialni za żadne działania mające na celu zmuszenie ich do postawienia pomnika, to jednak mogą
być zmuszeni przez władzę cesarską lub pontyfikalną do spełnienia ostatniej woli zmarłego.
51. Tenże, Opinie, Księga II.
Spadkobierca osoby niepoczytalnej będzie zmuszony do zabezpieczenia zastępcy lub krewnego w następnym
stopniu zysków z okresu przejściowego, dzięki którym wspomniana osoba niepoczytalna wzbogaciła się poprzez
swojego kuratora; z wyjątkiem takich wydatków, które zostały poniesione w sposób konieczny lub korzystny w
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odniesieniu do majątku. Jednakże, jeśli jakiekolwiek konieczne wydatki zostały poniesione na rzecz wspomnianej
osoby niepoczytalnej, to również muszą one zostać wyłączone, chyba że wspomniana osoba niepoczytalna
posiadała inny wystarczający majątek, dzięki któremu mogła się utrzymać.
(1) Odsetki od zysków otrzymanych po wniesieniu powództwa o stwierdzenie nabycia spadku nie podlegają
zapłacie. Inna zasada obowiązuje w przypadku, gdy zostały one otrzymane przed wniesieniem powództwa o zwrot
spadku i z tego powodu powiększyły majątek.
52. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Jeśli posiadacz uzyskał niehonorowe zyski z nieruchomości, będzie zmuszony do ich wydania, aby nie dopuścić
do sytuacji, w której ścisła interpretacja może dać mu korzyść z zysków uzyskanych niehonorowo.
53. Paulus, O Sabinusie, Księga X.
Zbycie nieruchomości przez posiadacza jest konieczne nie tylko w celu spłaty długów spadkowych, ale także w
przypadku, gdy posiadacz poniósł wydatki na rzecz spadku lub gdy nieruchomość może ulec zniszczeniu lub
pogorszeniu z powodu zwłoki.
54. Julianus, Digest, Księga VI.
Jeśli ktoś nabywa od Skarbu Państwa pewne udziały w majątku lub cały majątek, to nie jest niesprawiedliwe, że
powinno mu być przyznane prawo do powództwa, dzięki któremu może wnieść pozew o cały majątek; podobnie
jak prawo do powództwa o zwrot przyznane jest każdemu, komu wydano majątek na mocy dekretu senatu o
Trebelianie.
(1) Nie ulega wątpliwości, że spadkobierca dłużnika może w drodze powództwa windykacyjnego wejść w
posiadanie przedmiotów zastawionych przez zmarłego.
(2) Jeżeli budynki i grunty uległy pogorszeniu wskutek niedbalstwa posiadacza, na przykład gdy winnice, sady lub
ogrody były uprawiane w sposób, który nie odpowiadał sposobowi uprawy stosowanemu przez zmarłego
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właściciela, posiadacz musi zezwolić na ustalenie w sądzie odszkodowania w zakresie, w jakim nieruchomość
straciła na wartości.
55. The Same, Digest, Księga LX.
Gdy nieruchomość została odzyskana w drodze powództwa, posiadacz w dobrej wierze będzie zmuszony do
oddania tego, co zebrał na mocy Lex Aquilia, nie tylko do wysokości zwykłej wartości, ale do podwójnej kwoty;
nie powinien bowiem czerpać zysku z tego, co zebrał na poczet nieruchomości.
56. Africanus, Pytania, Księga IV.
W przypadku powództwa o zwrot nieruchomości, wszystkie zyski uzyskane przez posiadacza muszą być
zwrócone, nawet jeśli powód sam by ich nie uzyskał.
57. Neratius, Pergaminy, Księga VII.
Gdy ta sama strona broni się w dwóch powództwach przeciwko tej samej nieruchomości, a wyrok zostaje wydany
na korzyść jednej z nich, powstaje czasem pytanie, czy nieruchomość powinna być następnie przekazana temu, kto
wygrał proces, tak jak by to miało miejsce, gdyby nie podjęto obrony przeciwko drugiej stronie; tak więc, w
rzeczywistości, gdyby wyrok został następnie wydany na korzyść drugiej strony, pozwany byłby zwolniony z
odpowiedzialności; ponieważ nie był on w posiadaniu ani nie działał w sposób oszukańczy, aby uniknąć
posiadania, ponieważ zrzekł się nieruchomości, gdy przegrał sprawę; lub ponieważ istniała możliwość, że drugi
powód może uzyskać orzeczenie na jego korzyść, pozwany nie powinien być zobowiązany do wydania
nieruchomości, chyba że zostanie mu udzielone zabezpieczenie, z tego powodu, że był zmuszony do obrony
powództwa o odzyskanie nieruchomości przeciwko drugiej stronie. Lepsza opinia jest taka, że obowiązkiem
sędziego powinno być przyjście z pomocą stronie pokonanej przez zabezpieczenie lub obligację, ponieważ w ten
sposób nieruchomość pozostaje na korzyść tego, kto jest powolny w dochodzeniu swoich praw przeciwko
wygrywającemu powodowi, który go wyprzedził.
58. Scaevola, Digest, Księga III.
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Syn, który został wyemancypowany przez swojego ojca zgodnie z warunkiem testamentu matki, wszedł na
majątek, który był w posiadaniu jego ojca zanim wyemancypował syna, i z którego on również uzyskał zyski, i
wydał część z nich na cześć swojego syna, który był senatorem. Powstało pytanie, czy skoro ojciec był gotów
zrzec się majątku, po tym jak zarezerwował sumę, którą wydał dla syna, to czy ten ostatni, jeśli nadal będzie
kontynuował swoje działania w celu odzyskania majątku, może być wykluczony przez wyjątek z powodu
oszustwa? Odpowiedziałem, że nawet jeśli ojciec nie skorzystałby z wyjątku, obowiązek nałożony na sędziego
mógłby w wystarczający sposób rozwiązać sprawę.

Tyt. 4. Dotyczące powództwa o zwrot części majątku
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Po powództwie, które pretor obiecuje przyznać stronie, która twierdzi, że cały majątek należy do niej, wynika, że
powinien on przyznać powództwo temu, kto domaga się udziału w majątku.
(1) Gdy ktoś wnosi pozew o majątek lub o jego część, nie opiera swego roszczenia na ilości, jaką posiada
posiadacz, ale na swoim własnym prawie; a zatem, jeśli jest jedynym spadkobiercą, będzie domagał się całego
majątku, chociaż druga strona może być w posiadaniu tylko jednej rzeczy; a jeśli jest spadkobiercą jednego
udziału, będzie domagał się udziału, nawet jeśli druga strona może być w posiadaniu całego majątku.
(2) Co więcej, gdy dwie strony są w posiadaniu majątku, a dwie inne twierdzą, że pewne udziały należą do nich, to
te ostatnie nie muszą się zadowolić roszczeniami wobec dwóch będących w posiadaniu; jak na przykład pierwszy
powód przeciwko pierwszemu posiadaczowi, lub drugi przeciwko drugiemu posiadaczowi, ale obaj powinni
wnieść pozew przeciwko pierwszemu i obaj przeciwko drugiemu; ponieważ jeden nie posiada udziału, na który
powołuje się pierwszy, a drugi na ten, na który powołuje się drugi, ale obaj są w posiadaniu udziałów każdego z
pozostałych, w charakterze spadkobierców. Jeżeli zarówno posiadacz, jak i powód są w posiadaniu nieruchomości,
a każdy z nich twierdzi, że jest uprawniony do połowy tej nieruchomości, muszą oni wnieść pozew przeciwko
sobie, aby uzyskać swoje udziały w nieruchomości; lub, jeżeli nie podnoszą żadnej kontrowersji na gruncie
dziedziczenia, muszą wnieść pozew o podział nieruchomości.
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(3) Gdy twierdzę, że jestem spadkobiercą udziału w nieruchomości, a mój współspadkobierca wraz z obcym jest w
posiadaniu, ponieważ mój współspadkobierca nie posiada więcej niż swój udział, powstaje pytanie, czy
powinienem wnieść pozew o odzyskanie nieruchomości przeciwko obcemu, czy też przeciwko mojemu
współspadkobiercy? Pegaz podobno był zdania, że powinienem wnieść pozew tylko przeciwko obcemu i że musi
on oddać wszystko, co ma w swoim posiadaniu; i być może sąd powinien to nakazać na wniosek. Rozsądek jednak
podpowiada, że powinienem wnieść pozew o odzyskanie nieruchomości przeciwko obu tym osobom, to znaczy
również przeciwko mojemu współspadkobiercy, a ten ostatni powinien wnieść pozew przeciwko posiadaczowi,
który jest obcy. Opinia Pegaza jest jednak bardziej sprawiedliwa.
(4) Co więcej, jeśli twierdzę, że jestem spadkobiercą połowy majątku, a jestem w posiadaniu jednej trzeciej i
pragnę uzyskać pozostałą szóstą, zastanówmy się, jaki plan powinienem przyjąć. Labeo twierdzi, że powinienem
wnieść pozew przeciwko każdemu z nich o połowę, tak że w rezultacie otrzymam od każdego z nich jedną szóstą
części, a wtedy będę miał dwie trzecie. Uważam to za słuszne, ale ja sam będę musiał oddać jedną szóstą z trzeciej
części, którą wcześniej posiadałem; dlatego sędzia, wykonując swój obowiązek, musi mi nakazać potrącenie tego,
co posiadam, jeśli moi współspadkobiercy są stronami, od których domagam się spadku.
(5) Praetor udziela niekiedy zezwolenia na wytoczenie powództwa o część spadku, która nie jest na pewno
ustalona, jeśli istnieje ku temu odpowiedni powód; na przykład, gdy jest syn zmarłego brata, a pozostałe przy
życiu żony innych zmarłych braci są w ciąży. W tym przypadku nie jest pewne, jaką część spadku może żądać syn
zmarłego brata, ponieważ nie wiadomo, ile dzieci pozostałych zmarłych braci się urodzi. Dlatego też jest
całkowicie sprawiedliwe, że roszczenie o udział, który nie jest znany, powinno być przyznane synowi; tak, że nie
jest to zbyt wiele, aby powiedzieć, że jeśli ktokolwiek ma uzasadnione wątpliwości co do tego, jaki udział
powinien wnieść pozew, aby odzyskać, powinien mieć prawo do żądania udziału, który jest jeszcze niepewny.
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Jeżeli ta sama nieruchomość należy do kilku osób, z których niektóre przystępują do niej, a inne rozmyślnie ją
przyjmują, uważa się, że jeżeli ci, którzy przystępują, wnoszą pozew o odzyskanie nieruchomości, nie powinni
wnosić pozwu o większy udział niż ten, który mieliby, gdyby pozostali przystąpili do niej; nie będzie to też dla
nich korzystne, jeżeli pozostali nie przystąpią. Ale jeśli inni nie wejdą, mogą wtedy wnieść pozew o udziały tych
ostatnich, pod warunkiem, że są do nich uprawnieni.
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3. Paulus, O Plaucjuszu, Księga XVII.
Starożytne władze tak bardzo pragnęły zachować interes nienarodzonego dziecka, które byłoby wolne w
momencie narodzin, że zastrzegały wszystkie jego prawa bez uszczerbku do czasu, gdy miało się urodzić. Jest to
widoczne w prawie spadkowym dotyczącym tych, którzy są w bardziej odległym stopniu pokrewieństwa niż
nienarodzone dziecko i którzy nie są dopuszczeni do dziedziczenia, dopóki nie jest pewne, czy dziecko się urodzi,
czy nie. Gdy jednak są inni w tym samym stopniu pokrewieństwa, co dziecko nienarodzone, powstaje pytanie, jaka
część spadku powinna pozostać w zawieszeniu, ponieważ nie można ustalić, ile dzieci może się urodzić; stąd jest
tak wiele różnych i niewiarygodnych relacji podawanych w odniesieniu do tej sprawy, że zwykle są one
klasyfikowane jako bajki. Jest powiedziane, że cztery córki urodziły się zamężnej kobiecie przy jednym porodzie;
a także, niektórzy pisarze, którzy nie s± niewiarygodni, stwierdzili, że pięcioro dzieci urodziło się pewnej
Peloponeskiej kobiecie przy czterech różnych okazjach, i że wiele Egipcjanek miało kilkoro dzieci naraz.
Widzieliśmy trzech braci Horatii, senatorów, z jednego urodzenia, przepasanych do bitwy; a Laelius stwierdza, że
widział wolną kobietę na Palatynie, którą przywieziono z Aleksandrii, aby pokazać ją Hadrianowi z jej
pięciorgiem dzieci, z których czworo, jak twierdzi, urodziła w jednym czasie, a piąte cztery dni później. Do
jakiego wniosku należy więc dojść? Autorzy uczeni w prawie obrali kurs pośredni, mianowicie rozważyli to, co
może się zdarzyć niezbyt rzadko; a ponieważ może się zdarzyć, że troje urodzi się przy jednej okazji, przypisali
czwartą część synowi, który już się urodził; ponieważ (jak mówi Teofrast) na to, co zdarza się raz lub dwa razy,
prawodawcy nie zwracają uwagi, a zatem jeśli kobieta rzeczywiście ma urodzić tylko jedno dziecko, spadkobierca,
który żyje, będzie uprawniony nie do połowy majątku, ale tylko do czwartej części tego samego:
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
A jeśli urodzi się mniejsza liczba, jego udział wzrośnie proporcjonalnie; a jeśli urodzi się więcej niż trzech,
zmniejszy się udział, do którego on stał się spadkobiercą.
5. Paulus, O Plaucjuszu, Księga XVII.
Należy pamiętać, że jeśli kobieta nie jest w ciąży, ale uważa się, że jest, to jej syn w międzyczasie jest jedynym
spadkobiercą majątku, chociaż nie jest świadomy, że nim jest.
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(1) Ta sama reguła obowiązuje w przypadku osoby obcej, która zostaje powołana na spadkobiercę pewnej części
majątku, a na spadkobiercę pozostałej części - dzieci pośmiertne. Gdyby jednak zdarzyło się, że wyznaczenie
spadkobierców zostało dokonane w następujący sposób: "Wszystkie dzieci urodzone po mnie, razem z Lucjuszem
Titiusem, będą spadkobiercami w równych częściach", to może powstać wątpliwość, czy nie może on wejść do
spadku, tak jak ten, który nie wiedział, do jakiej części był uprawniony na mocy testamentu. Korzystniej jest
jednak, aby mógł on wejść do spadku, jeśli nie wie, do jakiej części spadku jest uprawniony, pod warunkiem, że
nie jest nieświadomy innych spraw, które powinien wiedzieć.
6. Ulpianus, Opinie, Księga VI.
W przypadku, gdy ustalono, że siostra jest współspadkobierczynią wraz ze swoimi czterema braćmi majątku po
ich matce, należy przyznać jej piątą część każdego z udziałów, które posiadali, w taki sposób, że nie dadzą jej oni
więcej niż piątą część każdego z czterech oddzielnych udziałów, do których wcześniej uważali się za
uprawnionych.
(1) Jeżeli wydatki są słusznie ponoszone z tytułu zobowiązań spadkowych, należy je proporcjonalnie obliczyć w
stosunku do strony, która uzyskała udział w spadku na podstawie prawa patronatu.
7. Julianus, Digest, Księga VIII.
Strona nie może uzyskać tego, co zapewniła sobie wyrokiem w sprawie o podział, w drodze powództwa o
odzyskanie nieruchomości, ponieważ wspólnota współwłasności została rozwiązana; jurysdykcja sędziego
rozciąga się bowiem jedynie na możliwość wydania przez niego nakazu, aby niepodzielna część nieruchomości
została wydana stronie, która o to wnosi.
8. The Same, Digest, Księga XLVIII.
Posiadaczowi nieruchomości należy zezwolić na obronę w zakresie zrzeczenia się udziału w nieruchomości; nie
jest mu bowiem zabronione posiadanie całej nieruchomości, gdyż ma świadomość, że należy do niego połowa, a
co do drugiej połowy nie podnosi żadnych kontrowersji.
9. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga III.
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W sytuacji, gdy wyznaczono kilku spadkobierców, a jeden z nich przebywał w tym czasie w Azji, jego
pełnomocnik dokonał sprzedaży i zatrzymał pieniądze jako udział swojego mocodawcy. Następnie ustalono, że
spadkobierca, który przebywał w Azji, zmarł wcześniej, po tym jak wyznaczył swojego agenta spadkobiercą
połowy swojego udziału, a inną osobę do drugiej połowy; pojawiło się więc pytanie, w jaki sposób można
wytoczyć powództwo o odzyskanie pieniędzy pochodzących ze spadku? Odpowiedź brzmiała, że powinno być
wniesione dla całego spadku przeciwko stronie, która była pełnomocnikiem, ponieważ pieniądze należące do
spadku weszły w posiadanie wspomnianego pełnomocnika poprzez sprzedaż; niemniej jednak, muszą oni wnieść
powództwo przeciwko temu współspadkobiercy o połowę spadku. W rezultacie, gdyby wszystkie pieniądze były
w posiadaniu strony, która była pełnomocnikiem, mogliby odzyskać całą kwotę od niego, z pomocą sądu; lub
gdyby zwrócił połowę współspadkobiercy, mogliby wystąpić przeciwko niemu o połowę, a przeciwko
współspadkobiercy o drugą połowę.
10. Papinianus, Pytania, Księga VI.
W sytuacji, gdy syn osoby, która została wyznaczona na spadkobiercę pewnej części spadku, nie wiedział o tym,
że jego ojciec zmarł za życia spadkodawcy, zajął się udziałem w spadku w imieniu ojca, tak jakby ten był
nieobecny, a po sprzedaży pewnej nieruchomości pobrał z niej pieniądze; powództwo windykacyjne nie mogło
być wniesione przeciwko niemu, ponieważ nie posiadał on pieniędzy z zakupu ani jako spadkobierca, ani jako
posiadacz, ale jako syn, który prowadził interesy dla swojego ojca; ale powództwo z powodu prowadzonych
interesów byłoby przyznane innym współspadkobiercom, do których należała część majątku zmarłego. Nie należy
zatem obawiać się, że syn będzie odpowiedzialny wobec spadkobierców ojca (przez których być może został
wydziedziczony), ponieważ zajmował się ich sprawami, które były związane z majątkiem, ponieważ sprawa, którą
się zajmował, nie należała do majątku jego ojca; ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą, że gdy powództwo oparte na
transakcjach handlowych jest wnoszone na rzecz innej osoby, to co zostało pobrane dla kogoś innego, powinno
zostać oddane stronie do tego uprawnionej. Ale w tym przypadku interes nie należał do ojca, ponieważ on przestał
istnieć, ani do dziedziczenia ojcowskiego, ponieważ powstał z majątku innej osoby. Kiedy jednak syn staje się
spadkobiercą swojego ojca i podnosi kontrowersję, że jego ojciec zmarł po tym, jak on stał się spadkobiercą,
powstaje pytanie, czy można uznać, że zmienił on charakter swojego prawa posiadania? Niemniej jednak,
ponieważ osoba, która prowadziła działalność gospodarczą związaną z majątkiem i stała się dłużnikiem z tego
tytułu, a następnie podniosła kontrowersję w odniesieniu do dziedziczenia, może zostać pozwana jako posiadacz
prawa; należy uznać, że w tym przypadku ta sama zasada ma zastosowanie do syna.
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Tyt. 5. Dotyczące powództw posesoryjnych w celu odzyskania nieruchomości
1. Ulpiamis, O Edykcie, Księga XV.
Praetor zwyczajowo uznaje za spadkobierców tych, których uznaje za faktycznych spadkobierców, czyli tych,
którym przyznane jest posiadanie spadku, po zaproponowaniu spadkobiercom powództwa cywilnego:
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
W drodze powództwa o stwierdzenie nabycia spadku posiadacz nieruchomości uzyskuje tyle samo, ile
spadkobierca może uzyskać i zabezpieczyć w drodze wyżej wymienionych powództw cywilnych.

Tyt. 6. Dotyczące pozwów o odzyskanie majątku powierniczego
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Następnym w kolejności jest powództwo dostępne dla osób, którym wydano spadek. Każdy, kto otrzymał spadek,
który został wydany zgodnie z dekretem Senatu, na podstawie którego przechodzi prawo do powództwa, może
skorzystać z powództwa o zwrot majątku opartego na zaufaniu:
2. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
A powództwo to ma takie same skutki jak powództwo cywilne o zwrot majątku.
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3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Nie ma też znaczenia, czy dana osoba została wezwana do wydania nieruchomości mnie, czy temu, którego jestem
spadkobiercą; a jeśli jestem posiadaczem majątku jakiegoś innego następcy strony, której został on pozostawiony
w zaufaniu, mogę postępować za pomocą tej skargi.
(1) Należy pamiętać, że powództwo to nie przysługuje temu, kto zrzeknie się spadku.
(2) Te powództwa, które są mi przyznane, mogą być wniesione zarówno na korzyść mojego spadkobiercy, jak i
przeciwko niemu.
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Księga VI
1. W odniesieniu do działań mających na celu odzyskanie określonego mienia.
2. W odniesieniu do powództwa publicznego in rem.
3. W sprawie powództw o odzyskanie gruntów będących w wieczystej dzierżawie (...)

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

Tyt. 1. Dotyczące działań w celu odzyskania określonego mienia
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Po działaniach, które są otwarte w celu odzyskania całej kwoty, dodaje się działania w celu odzyskania niektórych
konkretnych nieruchomości.

419

(1) To powództwo rzeczowe o zwrot określonego mienia ma zastosowanie do wszystkich ruchomości, zarówno do
zwierząt, jak i do rzeczy pozbawionych życia, a także do tych, w których chodzi o ziemię.
(2) Za pomocą tego powództwa nie można jednak dochodzić roszczeń w stosunku do osób wolnych, ale nad
którymi mamy pewną kontrolę, jak na przykład dzieci, które podlegają władzy ojcowskiej; stąd postępowania
wszczęte z ich powodu są albo dochodzeniami prowadzonymi przez sędziego, albo interdyktami, albo pozwami
wnoszonymi przed pretora; i jak mówi Pomponiusz w Trzydziestej Siódmej Księdze: "Chyba, że strona określi
charakter swojego roszczenia"; jak wtedy, gdy twierdzi, że jego syn należy do niego, lub jest pod jego kontrolą,
zgodnie z prawem rzymskim. W tym przypadku wydaje mi się, jak również Pomponiuszowi, że jego metoda
postępowania jest właściwa, ponieważ mówi on, że strona może, zgodnie z prawem regulującym obywatelstwo
rzymskie, wnieść powództwo o odzyskanie należności, jeśli wskaże podstawę swojego roszczenia.
(3) Za pomocą tego powództwa nie tylko można odzyskać określoną własność, ale Pomponiusz w Dwudziestej
Piątej Księdze Podań mówi, że powództwo można wytoczyć w odniesieniu do stada, a także stada bydła, stadniny
koni, a także wszystkich innych zwierząt, które są trzymane razem w stadzie. Wystarczy, że stado samo w sobie
należy do nas, nawet jeśli poszczególne jego głowy nie są nasze, ponieważ to stado jest przedmiotem roszczenia, a
nie poszczególne osoby wchodzące w jego skład.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Gdy równa liczba trzody należy do dwóch stron, żadna z nich nie ma prawa wytoczyć powództwa o całą trzodę,
ani nawet o jej połowę. Jeśli jednak jedna z nich ma większą liczbę niż druga, tak że jeśli te, które nie należą do
niej, zostaną usunięte, może ona nadal domagać się stada, te, które nie są jego, nie będą włączone do tych, które
mają być oddane.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Marcellus stwierdza w czwartej księdze Digestów, że człowiek posiadający trzodę liczącą trzysta sztuk, z której
stracił sto sztuk, nabył taką samą liczbę innych od osoby, która była ich właścicielem lub posiadaczem w dobrej
wierze, chociaż należały one do kogoś innego; te zwierzęta również, jak mówi, zostaną włączone do pozwu o
odzyskanie; a nawet jeśli nie pozostały żadne inne, z wyjątkiem tych, które zostały nabyte, może je włączyć do
pozwu o odzyskanie trzody.
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(1) Przedmioty, które składają się na wyposażenie statku, muszą być pozywane oddzielnie, a pozew dotyczący
łodzi należącej do statku musi być wniesiony w ten sam sposób.
(2) Pomponiusz mówi, że jeśli przedmioty tego samego rodzaju są tak pomieszane i zmieszane, że nie można ich
oddzielić i rozdzielić, należy wnieść powództwo o odzyskanie nie wszystkich, ale części tych przedmiotów; na
przykład, jeśli moje i twoje srebro zostanie stopione w jedną masę, będzie to nasza wspólna własność; i każdy z
nas może wnieść powództwo o odzyskanie kwoty proporcjonalnej do wagi, jaką posiadamy w tej masie, nawet
jeśli nie jest pewne, do jakiej wagi każdy z nas ma prawo.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
W tym przypadku można również wytoczyć powództwo o podział majątku wspólnego, ale strona będzie
odpowiadać przed sądem zarówno za kradzież, jak i za wytwarzanie mienia, jeśli oszukańczo uda jej się
doprowadzić do pomieszania srebra; ponieważ w powództwie o wytwarzanie mienia należy wziąć pod uwagę
wartość, a w powództwie o podział majątku wspólnego lub w powództwie windykacyjnym strona, której srebro
miało większą wartość, uzyska najwięcej.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Pomponiusz mówi również, że jeśli ziarno należące do dwóch osób zostało zmieszane bez ich zgody, każda z nich
będzie miała prawo do powództwa rzeczowego o taką ilość sterty, która wydaje się należeć do niej; ale jeśli ziarno
zostało zmieszane za ich zgodą, będzie ono uważane za wspólne i będzie można wytoczyć powództwo o podział
majątku wspólnego.
(1) Mówi też, że jeśli z mojego miodu i waszego wina zrobi się mieszaninę, niektóre władze uważają, że to
również staje się wspólną własnością; ja jednak utrzymuję, że lepsza opinia jest taka (i on sam o tym wspomniał),
że mieszanina należy do tego, kto ją zrobił, ponieważ nie zachowuje ona swojego pierwotnego charakteru. Jeżeli
jednak ołów jest zmieszany ze srebrem, to z tego powodu, że można je rozdzielić, nie stają się one wspólną
własnością, ani nie można wnieść powództwa o podział wspólnej własności, lecz powództwo rzeczowe, ponieważ
metale mogą być rozdzielone. Ale mówi, że jeśli nie można ich rozdzielić, jak na przykład, gdy brąz i złoto są
zmieszane, pozew o odzyskanie musi być wniesiony proporcjonalnie do ilości; i to, co zostało powiedziane w
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odniesieniu do mieszaniny miodu i wina, nie będzie miało zastosowania, ponieważ chociaż oba materiały są
zmieszane, nadal pozostają.
(2) Twierdzi też, że tam, gdzie twój ogier zapłodnił moją klacz, ogierek nie będzie twój, tylko mój.
(3) W odniesieniu do drzewa, które zostało przesadzone na pole innej osoby i zapuściło korzenie, Warus i Nerva
przyznali słuszne powództwo rzeczowe; gdyby bowiem jeszcze nie zapuściło korzeni, nie przestałoby być moje.
(4) W przypadku wszczęcia postępowania rzeczowego, w którym strony zgadzają się co do przedmiotu sporu, ale
popełniono błąd w nazwie tego przedmiotu, uważa się, że powództwo zostało wniesione prawidłowo.
(5) Tam, gdzie jest kilku niewolników o tym samym imieniu, na przykład kilku o imieniu Eros, i nie jest jasne, do
którego z nich odnosi się akcja, Pomponiusz mówi, że nie można podjąć żadnej decyzji.
6. Paulus, O Edykcie, Księga VI.
Gdy ktoś wnosi powództwo rzeczowe, jest zobowiązany do określenia rzeczy, a także do wskazania, że wnosi
pozew o całość lub o część tej rzeczy; ponieważ słowo "rzecz" nie oznacza czegoś w rodzaju, ale konkretny
artykuł. Oktawian mówi, że strona musi podać wagę surowca, a w przypadku, gdy nieruchomość jest opatrzona
pieczęcią, jej numer, a w przypadku, gdy towar został wyprodukowany, jego charakter.
(1) Wymiary muszą być również podane, jeśli artykuł może być zmierzony. Jeśli wnosimy pozew twierdząc, że
pewne ubranie jest nasze, lub że powinno być nam dostarczone, czy jesteśmy zobowiązani do podania liczby
artykułów i koloru? Lepsza opinia jest taka, że obie te rzeczy powinny być zrobione; ponieważ byłoby trudnością
zmuszać nas do mówienia, czy nasze ubrania są zużyte czy nowe.
(2) Trudność pojawia się czasem w odniesieniu do sprzętów domowych, a mianowicie, czy konieczne jest tylko
wspomnienie o naczyniu, czy też musimy dodać, czy jest ono kwadratowe czy okrągłe, gładkie czy zdobione,
ponieważ trudno jest umieścić te dodatki w skardze; wymagania nie powinny być tak sztywne, chociaż w pozwie o
odzyskanie niewolnika należy wspomnieć jego imię, a także to, czy jest chłopcem czy dorosłym mężczyzną, a
także, na wszelkie sposoby, należy to zrobić, jeśli jest ich więcej niż jeden. Ale jeśli nie znam jego imienia, muszę

422

użyć jakiegoś jego opisu; na przykład, że jest częścią pewnego majątku lub synem pewnej kobiety. W podobny
sposób, gdy człowiek wnosi pozew o ziemię, musi podać jej nazwę i miejsce, w którym się znajduje.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XI.
Gdy człowiek, który proponuje obronę w sprawie o odzyskanie ziemi, przegrywa swoją sprawę, ma jednak
uzasadnione prawo do działania, aby odzyskać ją od posiadacza, tak jak mówi Pedius.
8. Tenże, O Edykcie, Księga XII.
Pomponiusz w księdze trzydziestej szóstej wyraża następującą opinię. Jeśli ty i ja posiadamy wspólnie pewien
kawałek ziemi, a ty i Lucjusz Tycjusz jesteście w jego posiadaniu, to nie powinienem wnosić pozwu przeciwko
tobie o obie ćwiartki, lecz przeciwko Tycjuszowi, który nie jest właścicielem, o całą połowę. Inaczej byłoby,
gdybyście obaj byli w posiadaniu różnych części wspomnianej działki; bo wtedy niewątpliwie byłbym zmuszony
wytoczyć powództwo przeciwko wam i Titiusowi o wasze udziały w całej działce; ponieważ części gruntu były
posiadane oddzielnie, pewna ich część z konieczności musi być moja; i dlatego ty sam musisz wytoczyć
powództwo przeciwko Titiusowi o jedną czwartą tej samej. To rozróżnienie nie odnosi się do rzeczy ruchomych
ani do powództwa o odzyskanie nieruchomości, ponieważ w tych przypadkach posiadanie nieruchomości w
odniesieniu do podzielonej części nie może istnieć.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
W tym pozwie obowiązkiem sędziego byłoby dowiedzieć się, czy pozwany jest w posiadaniu, czy nie; ale nie jest
ważne, na podstawie jakiego tytułu jest w posiadaniu; ponieważ, gdy udowodniłem, że własność jest moja,
posiadacz będzie musiał ją wydać, chyba że powoła się na jakiś wyjątek. Niektóre autorytety, a wśród nich
Pegasus, uważają, że jedynym rodzajem posiadania w tym procesie jest ten, który ma zastosowanie, gdy wnosi się
o interdictio Uti possidetis lub Utrubi; mówi on bowiem, że gdy własność jest zdeponowana u kogoś lub
pożyczona mu; lub gdy ją wynajął; lub jest w posiadaniu tego mienia w celu zabezpieczenia płatności spadków lub
posagu, lub na rzecz nienarodzonego dziecka, lub gdy zabezpieczenie nie zostało udzielone w celu zapobieżenia
grożącej szkody; ponieważ żaden z tych przypadków nie dopuszcza posiadania, nie można wnieść powództwa o
odzyskanie. Uważam jednak, że powództwo może być wytoczone przeciwko każdemu, kto posiada majątek i jest
uprawniony do jego wydania.
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10. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Kiedy wnosi się pozew o ruchomości, gdzie mają być one dostarczone, to znaczy, jeśli nie są w rękach
posiadacza? Nie jest złym rozporządzeniem, gdy stroną pozwaną jest posiadacz w dobrej wierze, aby
nieruchomość została wydana tam, gdzie się znajduje, lub tam, gdzie wniesiono powództwo o jej odzyskanie; ale
musi to nastąpić na koszt powoda, który poniósł koszty podróży lądowej i morskiej, oprócz kosztów utrzymania,
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Chyba, że powód woli, aby nieruchomość została wydana na jego własny koszt i ryzyko, w miejscu, w którym
wydano wyrok; wtedy bowiem zostanie podjęta decyzja, z zabezpieczeniem, o wydaniu.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
W przypadku, gdy pozwany jest posiadaczem w złej wierze, który uzyskał nieruchomość w innym miejscu,
obowiązuje ta sama zasada; ale jeśli usunął ją z miejsca, w którym została wydana i zabrał ją gdzie indziej,
powinien na własny koszt dostarczyć ją do miejsca, z którego ją usunął.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Nie tylko własność musi być wydana, ale sędzia musi wziąć pod uwagę wszelkie pogorszenie, którego mogła
doznać. Przypuśćmy na przykład, że dostarczony jest niewolnik, który został osłabiony, ubiczowany lub zraniony;
sędzia musi wtedy rozważyć, w jakim stopniu jego wartość może być zmniejszona, chociaż posiadacz może być
pozwany na podstawie Lex Aquilia. Powstaje więc pytanie, czy sędzia nie powinien oszacować wysokości
wyrządzonej szkody, chyba że zrzeka się prawa do wytoczenia powództwa na podstawie Lex Aquilia? Labeo
uważa, że powód jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia, że nie będzie wnosił pozwu na podstawie Lex
Aquilia i ta opinia jest właściwa.
14. Paulus, O Edykcie, Księga XXI

424

Jeżeli jednak powód wolałby skorzystać z powództwa na podstawie Lex Aquilia, posiadacz musi być zwolniony z
odpowiedzialności. Powód ma zatem do wyboru uzyskanie nie potrójnego, ale podwójnego odszkodowania.
15. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
I znowu, jeśli pozwany wyda niewolnika po jego ubiczowaniu, Labeo mówi, że powód ma również prawo do
powództwa o naprawienie szkody.
(1) Gdy ktoś sprzedaje własność z konieczności, być może obowiązkiem sędziego będzie ulżyć mu tak, że będzie
on zmuszony dostarczyć tylko pieniądze na zakup; jeśli bowiem zebrał plony i sprzedał je, aby uniknąć ich
zepsucia, w tym przypadku nie będzie zmuszony dostarczyć nic więcej niż cenę.
(2) Ponadto, jeśli było pole, o które wniesiono pozew, i zostało ono przydzielone żołnierzom, w zamian za
niewielką sumę zapłaconą posiadaczowi, czy ten ostatni musi je również wydać? Moim zdaniem musi to zrobić.
(3) Jeśli pozew dotyczy niewolnika lub zwierzęcia, które zdechło, a jego śmierć nie była spowodowana
złośliwością lub zaniedbaniem posiadacza, kilka autorytetów twierdzi, że cena nie powinna być zapłacona. Lepsza
opinia jest jednak taka, że w przypadku, gdy powód sprzedałby nieruchomość, gdyby ją otrzymał, wówczas
wartość powinna być zapłacona, jeśli strona była w zwłoce, ponieważ gdyby ją dostarczyła, druga strona mogłaby
ją sprzedać i skorzystać z ceny.
16. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Niewątpliwie jednak, nawet w przypadku śmierci niewolnika, należy podjąć jakąś decyzję w odniesieniu do
zysków i potomstwa niewolnicy, a także zawrzeć klauzulę przewidującą eksmisję; ponieważ posiadacz, po
dołączeniu potomstwa, z pewnością nie jest odpowiedzialny za nieszczęście.
(1) Nie jest rozumiane jako przypadek niedbalstwa, gdy posiadacz wysłał statek, który jest przedmiotem sporu,
przez morze w odpowiednim czasie, nawet jeśli mógł on zostać utracony; chyba że oddał go pod opiekę osób
niekompetentnych.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
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Julianus w Szóstej Księdze Digestów mówi, że jeśli kupię od Titiusa niewolnika, który należał do Maeviusa, a
potem, gdy Maevius wytoczy mi proces o jego odzyskanie, sprzedam go, a nabywca go zabije, to sprawiedliwe
jest, abym zapłacił Maeviusowi otrzymaną za niego cenę.
(1) Julianus stwierdza również w tej samej księdze, że jeśli posiadacz zwleka z wydaniem niewolnika, a ten
umiera, to należy wziąć pod uwagę zyski, jakie przypadły mu w udziale do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Julianus
mówi również, że nie tylko zyski muszą być oddane, ale wszystko, co jest związane z samą własnością, a więc
potomstwo niewolnicy, jak również zyski z niej pochodzące. Tak dalece sięga ta zasada, że Julian w Siódmej
Księdze stwierdza, iż jeśli posiadacz nabędzie prawo do działania przez niewolnika na mocy Lex Aquilia,
powinien być zmuszony do cesji. Jeśli jednak posiadacz zrzekłby się posiadania w sposób oszukańczy, a ktoś
niesłusznie zabiłby niewolnika, można go zmusić albo do zapłacenia wartości niewolnika, albo do scedowania
swojego prawa do powództwa, w zależności od tego, co woli powód. Musi on również oddać wszelkie zyski, które
mógł uzyskać od innego posiadacza, ponieważ nie może nic osiągnąć przez niewolnika, którego tytuł jest w
sporze. Nie jest on jednak zobowiązany do oddania zysków, które powstały w czasie, gdy niewolnik był w
posiadaniu strony, która odzyskała go w procesie. To, co Julianus mówi o powództwie na podstawie Lex Aquilia,
ma zastosowanie, gdy posiadacz nabył prawo do niewolnika przez uzukanie, po połączeniu spraw, ponieważ
wtedy zaczyna mieć tytuł doskonały.
18. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Jeżeli posiadacz uzyskał prawo do niewolnika w drodze lichwy, po połączeniu spraw, musi go oddać i zapewnić
zabezpieczenie, aby zwolnić powoda z odpowiedzialności za oszustwo, tak dalece jak to go dotyczy; istnieje
bowiem niebezpieczeństwo, że mógł go zastawić lub poddać manumulacji.
19. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Labeo twierdzi, że pozwany musi również zapewnić, że wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo w
odniesieniu do przedmiotowego mienia; na przykład, gdy zapewnił on zabezpieczenie w celu zapobieżenia
grożącej szkody.
20. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
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Również posiadacz musi wydać wszystko, co uzyskał za pośrednictwem niewolnika po przyłączeniu do niego
potomstwa, ale nie to, co nabył za pomocą własnego majątku, do którego zaliczają się spadki i zapisy uzyskane
przez niego za pośrednictwem niewolnika; nie wystarczy bowiem wydanie samego ciała, lecz konieczne jest
również wydanie wszystkiego, co wiąże się z majątkiem; to znaczy, że powód powinien mieć wszystko, co
wszedłby w posiadanie, gdyby niewolnik został mu wydany w chwili przyłączenia do niego potomstwa. Dlatego
też potomstwo niewolnicy musi być wydane, nawet jeśli urodziło się po nabyciu własności matki przez posiadacza
w drodze uzukaptacji, czyli po wydaniu, w którym to przypadku wydanie i zabezpieczenie przed oszustwem musi
nastąpić zarówno w odniesieniu do potomstwa, jak i matki.
21. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Gdy niewolnik ucieka od posiadacza w dobrej wierze, możemy zapytać, czy niewolnik ten był takim, którego
należało pilnować? Jeśli bowiem wydawałby się mieć dobrą reputację, tak że nie powinien być trzymany w
areszcie, posiadacz musi być zwolniony z odpowiedzialności; ale jeśli w międzyczasie uzyskał jego własność
przez lichwę, musi przenieść swoje prawa do powództwa na powoda i oddać zyski uzyskane w czasie, gdy był w
posiadaniu niewolnika. Gdyby jednak nie uzyskał jeszcze własności przez lichwiarstwo, musi być zwolniony bez
składania zabezpieczenia, tak że nie musi się zobowiązywać wobec powoda do ścigania niewolnika, gdyż może to
uczynić sam powód; ale czy w międzyczasie, gdy niewolnik jest w ucieczce, może stać się jego właścicielem przez
lichwiarstwo? Pomponiusz w trzydziestej dziewiątej księdze Edyktu mówi, że to nie jest niesprawiedliwe. Jeśli
jednak niewolnik był pilnowany, posiadacz będzie za niego odpowiedzialny, tak że nawet gdyby nie nabył go
przez lichwiarstwo, powód musi przenieść na niego swoje prawa do powództwa. Julianus jednak uważa, że w tego
rodzaju przypadkach, gdy posiadacz niewolnika jest zwolniony z odpowiedzialności z powodu jego ucieczki, choć
nie jest zmuszony do zapewnienia zabezpieczenia, aby go ścigać, musi dać gwarancję, że jeśli go zabezpieczy, to
go odda. Pomponiusz aprobuje tę opinię w Trzydziestej Czwartej Księdze Rozmaitości, i jest ona lepsza.
22. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Jeśli niewolnik ucieknie z powodu oszustwa posiadacza, wyrok zostanie wydany przeciwko niemu, tak jakby był
w posiadaniu.
23. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
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Powództwo rzeczowe przysługuje osobie, która stała się właścicielem nieruchomości na podstawie prawa narodów
lub prawa cywilnego.
(1) Miejsca sakralne i religijne nie mogą być pozywane w drodze powództwa rzeczowego, tak jakby były
własnością osób fizycznych.
(2) Gdy ktoś dołącza do swej własności coś, co należy do innego, tak że staje się to jego częścią; na przykład, gdy
ktoś dodaje do swego posągu ramię lub stopę, które należą do innego, lub uchwyt lub dno do filiżanki, lub figurę
w płaskorzeźbie do świecznika, lub stopę do stołu, większa liczba autorytetów bardzo poprawnie stwierdza, że
staje się właścicielem całości, i że może zgodnie z prawdą powiedzieć, że posąg lub filiżanka są jego.
(3) Co więcej, wszystko, co jest napisane na moim papierze lub namalowane na mojej desce, natychmiast staje się
moje, chociaż niektóre władze uważają inaczej ze względu na wartość obrazu; ale tam, gdzie jedna rzecz nie może
istnieć bez drugiej, musi być koniecznie dana wraz z nią.
(4) Dlatego też, we wszystkich tych przypadkach, w których moja własność przyciąga do siebie własność innej
osoby przez wyższość, staje się ona moja; i jeśli wniosę pozew, aby ją odzyskać, mogę być zmuszony przez
wyjątek na podstawie oszustwa, do zapłacenia zwiększonej wartości artykułu.
(5) I znowu, cokolwiek jest połączone lub dodane do czegoś innego, staje się częścią tego czegoś przez
przystąpienie, a właściciel nie może wnieść pozwu o odzyskanie tego, dopóki te dwa przedmioty pozostają
połączone; ale może wszcząć postępowanie, aby je przedstawić w sądzie, aby mogły być rozdzielone i aby można
było wnieść pozew o odzyskanie, oczywiście z wyjątkiem przypadku podanego przez Kasjusza, gdy przedmioty są
zespawane razem; Mówi on bowiem, że jeśli ramię jest przyspawane do posągu, do którego należy, to zostaje
wchłonięte przez jedność większej części, a to, co raz stało się własnością innego, nie może powrócić do
poprzedniego właściciela, nawet gdyby zostało oderwane. Ta sama zasada nie odnosi się do niczego, co jest
lutowane ołowiem; ponieważ spawanie powoduje mieszanie się tego samego materiału, ale lutowanie tego nie
robi. Dlatego we wszystkich tych przypadkach konieczne jest powództwo in factum, czyli takie, w którym nie leży
powództwo o produkcję lub in rem. Ale w odniesieniu do przedmiotów, które składają się z odrębnych
przedmiotów, oczywiste jest, że odrębne części zachowują swój szczególny charakter; jak na przykład odrębni
niewolnicy i odrębne owce; i dlatego mogę wnieść pozew o odzyskanie stada owiec, jako takiego, nawet jeśli twój
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baran może być wśród nich, a ty sam możesz wnieść pozew o odzyskanie swojego barana. Zasada nie jest taka
sama, gdy rzecz składa się ze spójnych części, ponieważ jeśli przymocujesz ramię posągu innej osoby do posągu
mojego, nie można powiedzieć, że ramię jest twoje, ponieważ cały posąg jest objęty jednym pojęciem.
(6) Jeśli materiały budowlane jednej osoby zostały użyte w domu innej osoby, nie można wnieść powództwa o ich
odzyskanie na podstawie ustawy o dwunastu tablicach; nie można też wnieść powództwa o ich produkcję, chyba
że przeciwko stronie, która świadomie użyła materiałów innej osoby do budowy własnego domu; ale należy
odwołać się do starożytnego powództwa zatytułowanego de tigno juncto, które dotyczy podwójnego
odszkodowania i wywodzi się z ustawy o dwunastu tablicach.
(7) Ponadto, jeżeli ktoś buduje dom na swoim gruncie z kamieni należących do kogoś innego, może rzeczywiście
wnieść powództwo o odzyskanie domu; ale były właściciel może również wnieść powództwo o odzyskanie
kamieni, jeżeli zostały one usunięte, nawet jeżeli dom mógł zostać rozebrany po upływie czasu koniecznego do
uzurpacji, po dacie, w której dom wszedł w posiadanie nabywcy działającego w dobrej wierze; poszczególne
kamienie nie są bowiem nabywane przez uzurpację, nawet jeżeli budynek staje się własnością kogoś innego z
powodu upływu czasu.
24. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Strona, która zamierza wytoczyć powództwo o odzyskanie nieruchomości, powinna rozważyć, czy może uzyskać
jej posiadanie za pomocą jakiegoś interdyktu; ponieważ o wiele wygodniej jest, gdy sama jest w posiadaniu i
zmusza swojego przeciwnika do wzięcia na siebie ciężaru powoda, niż wytoczyć powództwo, gdy ten ostatni jest
w posiadaniu.
25. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Jeśli ktoś podejmuje się obrony sprawy bez żadnego uzasadnionego powodu, ponieważ nie jest w posiadaniu i nie
działał oszukańczo, aby uniknąć bycia w posiadaniu, Marcellus mówi, że nie może on odrzucić sprawy, jeśli
powód nie jest poinformowany o faktach, i ta opinia jest prawidłowa; jednakże, jest to przy założeniu, że sprawa
została połączona. Jeżeli jednak strona, przed przystąpieniem do sprawy, twierdzi, że nie jest w posiadaniu,
podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest, i nie oszukuje powoda, a następnie odstępuje od sprawy, nie można
uznać, że podjęła się obrony.
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26. Paulus, O Plaucjuszu, Księga II.
Jeśli bowiem powód jest świadomy faktów, to nie został oszukany przez kogoś innego, lecz przez siebie samego, a
zatem pozwany zostanie zwolniony z odpowiedzialności.
27. Tenże, O Edykcie, Księga XXI.
Jeśli jednak, gdy chcę pozwać Titiusa, ktoś oświadczy, że jest w posiadaniu, a następnie zgłosi się na ochotnika do
obrony sprawy, a ja udowodnię to zeznaniami podczas procesu, wyrok bezsprzecznie musi zostać wydany
przeciwko drugiej stronie.
(1) Strona powinna być w posiadaniu nie tylko w chwili przystąpienia do sprawy, ale także w chwili wydania
orzeczenia. Jeżeli strona była w posiadaniu w chwili przystąpienia do sprawy, ale utraciła je bez oszustwa z jej
strony w chwili wydania orzeczenia, powinna być zwolniona z odpowiedzialności. I znowu, jeżeli nie był w
posiadaniu w chwili przystąpienia do sprawy, ale był w posiadaniu w chwili orzekania, należy przyjąć opinię
Proculusa, a mianowicie, że w każdym razie orzeczenie musi być wydane przeciwko niemu, a zatem wszystkie
zyski od chwili wejścia w posiadanie zostaną włączone do wyroku.
(2) Jeżeli niewolnik, o którego wniesiono pozew, stracił na wartości z powodu złej woli posiadacza, a następnie
zmarł nie z winy tego pierwszego, lecz z innej przyczyny, nie należy szacować kwoty spadku jego wartości,
ponieważ nie ma to znaczenia dla powoda. To jednak odnosi się tylko do powództwa rzeczowego, ponieważ
prawo do powództwa na podstawie Lex Aquilia nadal istnieje.
(3) Strona, która przed przystąpieniem do sprawy, w sposób oszukańczy zrzekła się posiadania nieruchomości,
podlega powództwu rzeczowemu; i można to wywnioskować z dekretu Senatu, w którym przewidziano, jak już
stwierdziliśmy, że wcześniej popełnione oszustwo jest włączone do pozwu o odzyskanie nieruchomości; ponieważ
jeśli oszustwo, które zostało popełnione, jest włączone do takiego powództwa, które samo w sobie jest
powództwem rzeczowym, to absurdalne jest, aby oszustwo, które już zostało popełnione, było włączone do
powództwa rzeczowego o odzyskanie określonej rzeczy.
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(4) Jeżeli ojciec lub właściciel niewolnika jest w posiadaniu przez swego syna lub przez niewolnika, a
którykolwiek z tych ostatnich byłby nieobecny w czasie wydawania wyroku, bez winy wspomnianego ojca lub
właściciela, należy albo wyznaczyć czas, albo zapewnić zabezpieczenie w celu przekazania posiadania.
(5) Jeżeli posiadacz ponosi jakiekolwiek wydatki związane z majątkiem, o który wytoczono powództwo, przed
przystąpieniem do sprawy, wydatki te powinny być rozliczone w drodze wyjątku z powodu oszukańczego
zamiaru; jeżeli powód wytrwa w powództwie o odzyskanie swojego majątku, nie zwracając wydatków. Ta sama
reguła będzie miała zastosowanie, gdy posiadacz broni niewolnika w procesie o szkodę, a przegrawszy sprawę,
płaci odszkodowanie; lub, przez pomyłkę, buduje dom na niezamieszkanej ziemi, która należy do powoda, chyba
że ten ostatni pozwoli mu usunąć budynek. Niektóre autorytety stwierdzają, że tak samo powinien postąpić Sąd,
który rozpatruje sprawę o odzyskanie posagu, która dotyczy ziemi przekazanej żonie. Jeśli jednak udzielasz
instrukcji swojemu niewolnikowi, gdy jest on w twoim posiadaniu, Prokulus uważa, że ta zasada nie powinna być
przestrzegana; ponieważ nie powinienem być pozbawiony mojego niewolnika, a ten sam środek zaradczy nie
może być zastosowany, o którym mówiliśmy powyżej w przypadku ziemi.
28. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Przypuśćmy, na przykład, że nauczyłeś go być artystą lub kopistą; uważa się, że nie można uzyskać szacunku
poprzez złożenie wniosku do sądu:
29. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XXI.
Chyba, że trzymasz niewolnika na sprzedaż i otrzymałbyś za niego lepszą cenę ze względu na jego zawód;
30. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Albo powód został uprzednio wezwany do pokrycia kosztów, a pozwany, chcąc tego uniknąć, wniósł wyjątek z
powodu oszustwa.
31. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
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Ale kiedy żąda się zysku w przypadku niewolnika, o którego odzyskanie wniesiono powództwo, należy wziąć pod
uwagę nie tylko jego dojrzewanie, ale także to, jakie usługi mógłby świadczyć, nawet gdyby nie osiągnął tego
wieku. Byłoby jednak niehonorowe, gdyby powód domagał się rozliczenia zysków, które mógłby osiągnąć dzięki
umiejętnościom niewolnika, ponieważ uzyskał je na koszt posiadacza.
32. Modestinus, Rozbieżności, Księga VIII.
Jeżeli jednak nauczył on niewolnika jakiegoś fachu, to po ukończeniu przez niego dwudziestu pięciu lat, wydatki
poniesione na ten cel mogą być zaliczone.
33. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Należy oszacować nie tylko zyski, które zostały pobrane, ale także te, które uczciwie mogłyby zostać pobrane;
dlatego też, jeśli własność, która jest przedmiotem sporu, zostanie utracona z powodu oszustwa lub zaniedbania
posiadacza, Pomponiusz uważa, że opinia Trebatiusza jest lepsza, a mianowicie, że należy obliczyć zyski w takim
zakresie, w jakim istniałyby, gdyby własność nie została zniszczona, czyli do czasu wydania orzeczenia; ten
pogląd jest również przyjęty przez Julianusa. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli właściciel zwykłej nieruchomości wnosi
powództwo, a użytkowanie zostało utracone z powodu zwłoki, rachunek zysków należy obliczyć od momentu, w
którym użytkowanie zostało oddzielone od zwykłej własności.
34. Julianus, Digest, Księga VII.
Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy ziemia jest dodawana do innych ziem przez alufelgi.
35. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Z drugiej strony, jeżeli powód zapisał w testamencie użytkowanie pewnej nieruchomości, po połączeniu spraw,
niektóre władze bardzo słusznie uważają, że nie należy brać pod uwagę zysków po czasie, w którym użytkowanie
zostało oddzielone od nieruchomości.
(1) Jeśli wytoczę powództwo o ziemię, która nie należy do mnie, a sędzia stwierdzi w swoim orzeczeniu, że jest
moja, powinien również wydać wyrok przeciwko posiadaczowi za zyski; musi on bowiem zostać zobowiązany do
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wydania zysków przez ten sam błąd, ponieważ powód nie powinien zrzekać się zysków na rzecz posiadacza, który
przegrał sprawę; w przeciwnym razie, jak mówi Mauricianus, sędzia nie może zdecydować, że należy wydać
nieruchomość; i dlaczego posiadacz ma posiadać to, czego nie mógłby posiadać, gdyby zrzekł się posiadania od
razu?
(2) Powód, który przyjął oszacowanie nieruchomości, nie jest zmuszony do zabezpieczenia posiadacza przed
eksmisją; posiadacz musi bowiem sam sobie przypisać winę, jeśli nie wydał nieruchomości.
(3) Jeżeli podział majątku nie jest możliwy bez jego zrujnowania, można wnieść powództwo o przyznanie udziału
w tym majątku.
36. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Gdy osoba wszczyna postępowanie w sprawie o odzyskanie wierzytelności, aby nie czynić tego bezskutecznie,
powinna dowiedzieć się, czy pozwany, przeciwko któremu wnosi powództwo, jest posiadaczem lub czy zrzekł się
posiadania w sposób oszukańczy.
(1) Posiadacz niewolnika, przeciwko któremu wytoczono powództwo o jego odzyskanie, jest winny zaniedbania,
jeśli pozwolił mu pojawić się na arenie, a ten został zabity; a także gdy niewolnik był zbiegiem, a on go nie
zabezpieczył i uciekł; lub gdy wytoczono powództwo o statek, a on wysłał go przy złej pogodzie i został on
utracony w wyniku rozbicia się statku.
37. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Julianus powiada w ósmej księdze Digestów, że jeśli buduję na cudzej ziemi, której jestem nabywcą w dobrej
wierze, ale czynię to w czasie, gdy wiedziałem, że ziemia należy do innego, to powinniśmy zobaczyć, czy nie
mam prawa do wyjątku; chyba że ktoś może powiedzieć, że mam prawo do wyjątku na tej podstawie, że
przewidywałem stratę. Myślę jednak, że taka strona nie ma prawa do wyjątku; ponieważ, gdy tylko była pewna, że
grunt należy do innej osoby, nie powinna była wznosić budynku; ale powinno się jej udzielić pozwolenia na
usunięcie budynku, który wzniosła, jeśli uczyni to bez straty dla właściciela gruntu.
38. Celsus, Digest, Księga III.
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Na cudzej ziemi, którą nabyłeś bez dochodzenia, zbudowałeś lub zasadziłeś, a następnie zostałeś eksmitowany. W
tym przypadku dobry sędzia podejmie różne decyzje w zależności od stanu prawnego stron i okoliczności sprawy.
Przypuśćmy, że właściciel zrobił to samo, wtedy, aby odzyskać swoją ziemię, musi zwrócić wam wasze wydatki,
ale tylko do kwoty, o którą ziemia stała się bardziej wartościowa; a jeśli to, co zostało dodane do niej wynosi
więcej niż cena zakupu, będzie musiał zapłacić tylko tyle, ile zostało wydane. Przypuśćmy, że strona jest biedna, i
jeśli jest zmuszona do zapłacenia tego, musi poświęcić swoje dobra domowe i grobowce swoich przodków; wtedy
wystarczy, że będziesz miał pozwolenie na usunięcie tyle, ile możesz z tego, co zbudowałeś, pod warunkiem, że
ziemia nie będzie gorsza niż byłaby, gdyby nie postawiono na niej żadnego budynku. Postanowiliśmy jednak, że
jeśli właściciel jest gotów zapłacić wam sumę równą temu, co posiadacz miałby, gdyby te rzeczy zostały usunięte,
będzie miał prawo to zrobić. Ale nie wolno ci działać złośliwie, jak na przykład zdrapywać tynku, który sam
nałożyłeś, lub niszczyć obrazów, co nie przyniosłoby żadnego skutku, poza spowodowaniem przykrości.
Przypuśćmy, że właściciel jest stroną, która spodziewa się sprzedać nieruchomość, jak tylko ją odzyska; wtedy, o
ile nie dostarczy kwoty, którą już stwierdziliśmy, że musi dostarczyć w pierwszym przykładzie, odszkodowanie,
za które wydano wyrok przeciwko tobie, musi być zapłacone po odliczeniu tej kwoty.
39. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Wykonawcy, którzy budują z własnych materiałów, natychmiast przenoszą ich własność na tych, którzy są
właścicielami gruntu, na którym wznoszą budynek.
(1) Julianus bardzo słusznie stwierdza w dwunastej księdze Digestów, że kobieta, która daje ziemię w zastaw jako
zabezpieczenie długu innej osoby, może odzyskać ją w drodze powództwa rzeczowego, nawet jeśli ziemia została
sprzedana przez wierzyciela:
40. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Ponieważ uważa się, że wierzyciel sprzedał zastaw, który był nieważny.
41. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
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Jeżeli ktoś kupuje nieruchomość pod warunkiem, że jeśli inna strona zaoferuje więcej, zrezygnuje z zakupu, po
spełnieniu tego warunku nie może już skorzystać z powództwa rzeczowego; ale jeśli grunt został przekazany
stronie pod takim warunkiem, może ona skorzystać z powództwa rzeczowego, aby go odzyskać, zanim
zaoferowana zostanie podwyższona cena, ale nie może tego zrobić później.
(1) Jeśli niewolnik lub syn rodziny sprzedaje i dostarcza mi działkę ziemi, jestem uprawniony do powództwa
rzeczowego o odzyskanie tej ziemi, jeśli miał swobodę zarządzania swoim peculium. Ta sama zasada ma
zastosowanie, gdy niewolnik dostarcza własność swojego pana za zgodą tego ostatniego; tak samo, gdy agent
dokonuje sprzedaży lub dostarcza własność za zgodą swojego mocodawcy, będę miał prawo do powództwa
rzeczowego.
42. Paulus, O Edykcie, Księga XXVI.
W przypadku wytoczenia powództwa rzeczowego spadkobierca posiadacza - jeżeli sam nie jest w posiadaniu zostanie zwolniony; jeżeli jednak powstała jakakolwiek odpowiedzialność osobista zmarłego, musi ona zostać w
każdym przypadku uwzględniona w wyroku.
43. Tenże, O Edykcie, Księga XXVII.
Cokolwiek jest dołączone do obiektów religijnych jest samo w sobie religijne; dlatego też kamienie, które
stanowiły część budowli religijnej nie mogą być odzyskane, nawet po ich usunięciu; powód, jednakże, będzie
uprawniony do nadzwyczajnej ulgi przez powództwo in factum, a ten kto usunął kamienie będzie zmuszony do ich
przywrócenia. Ale jeśli kamienie należące do kogoś innego zostały użyte do budowy pomnika bez zgody
właściciela, a przed użyciem pomnika zostały oderwane i usunięte, aby być użyte gdzie indziej, mogą być
odzyskane przez właściciela. A nawet jeśli zostały one usunięte, aby zastąpić je w tej samej konstrukcji, ustalono,
że właściciel tego samego może, w podobny sposób, odzyskać je.
44. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXIX.
Owoce wiszące na drzewie są uważane za część gleby.
45. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
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Jeżeli niewolnik został przywrócony powodowi po wytoczeniu powództwa o jego odzyskanie, a uczynił to
posiadacz w dobrej wierze, uważam, że powinien on udzielić zabezpieczenia jedynie przed złośliwością, ale inni
posiadacze powinni również udzielić zabezpieczenia przed niedbalstwem; a posiadacz w dobrej wierze musi być
zaliczony do nich, po połączeniu spraw.
46. Paulus, O Sabinusie, Księga X.
W przypadku, gdy majątek, o który wniesiono powództwo rzeczowe, jest oszacowany na kwotę, na którą powód
złożył przysięgę w sądzie, własność tego majątku od razu przechodzi na posiadacza; uważa się bowiem, że
zawarłem z nim kompromis i załatwiłem sprawę na podstawie, którą on sam ustalił.
47. Tenże, O Plaucjuszu, Księga XVII.
Tak jest w przypadku, gdy nieruchomość jest w zasięgu ręki, jeśli znajduje się gdzie indziej, przechodzi, gdy
posiadacz uzyskuje ją za zgodą powoda; i dlatego nie jest sprzeczne z zasadą, że szacunek sędziego powinien być
dokonany tylko wtedy, gdy powód daje zabezpieczenie, "że nic nie zostanie zrobione przez niego, aby
uniemożliwić posiadanie nieruchomości jest dostarczane".
48. Papinianus, Opinie, Księga II.
Jeżeli wydatki zostały poniesione przez posiadacza w dobrej wierze w odniesieniu do działki, która, jak się
wydaje, należy do innej osoby, nie może on wnieść powództwa o zwrot tych wydatków od osoby, która mu ją
przedstawiła, ani od właściciela tej działki; Jednakże, na podstawie wyjątku z powodu oszustwa, może on uzyskać
zwrot tych wydatków na mocy postanowienia Sądu, na zasadzie słuszności; to znaczy, gdy wydatki przekraczają
kwotę zysków pobranych przed przystąpieniem do sprawy, ponieważ w przypadku, gdy potrącenie jest dozwolone,
właściciel będzie zobowiązany do zwrotu kwoty, do której wydatki przekraczają zyski, jeżeli grunt został objęty
korzyściami.
49. Celsus, Digest, Księga XVIII.

436

Jestem zdania, że ziemia, na której stoi dom, jest częścią tego samego, a nie tylko podporą, jak morze jest dla
statków.
(1) Cokolwiek pozostanie z mojej własności, którą mam prawo odzyskać na mocy prawa, jest moje.
50. Callistratus, Monitory Edict, Księga II.
Jeżeli pole należy do kogokolwiek na podstawie prawa kupna, nie można właściwie wszcząć postępowania z
powództwa tego rodzaju, zanim pole nie zostanie wydane i nie utraci się jego posiadania.
(1) Spadkobierca może prawidłowo wnieść pozew o to, co należy mu się z tytułu spadku, nawet jeśli nie objął go
jeszcze w posiadanie.
51. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XVI.
W przypadku wytoczenia powództwa rzeczowego i wydania orzeczenia na niekorzyść spadkobiercy posiadacza,
przy wydawaniu wyroku należy wziąć pod uwagę niedbalstwo i oszustwo spadkobiercy w tej sprawie.
52. Julianus, Digest, Księga LV.
W przypadku, gdy posiadacz działki w sposób oszukańczy zrzekł się jej posiadania przed przystąpieniem do
sprawy, jego spadkobiercy nie mogą być zmuszeni do podjęcia obrony w ramach powództwa rzeczowego, ale
należy przyznać im powództwo in factum, dzięki któremu będą mogli zostać zmuszeni do oddania kwoty, do
której odnieśli korzyść z tej nieruchomości.
53. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXXI.
Jeżeli posiadacz gruntu uprawiał go lub zasadził, a następnie grunt ten został odzyskany w drodze powództwa, nie
może on usunąć tego, co zasadził.
54. Ulpianus, Opinie, Księga VI.
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Istnieje ogromna różnica pomiędzy obowiązkami adwokata a obroną własnej sprawy; i jeśli strona później
stwierdzi, że pewna własność należy do niej, nie straci prawa własności do niej, ponieważ, nie wiedząc o tym,
pomagała innej osobie, która wniosła pozew o jej odzyskanie.
55. Julianus, Digest, Księga LV.
W przypadku, gdy posiadacz gruntu umiera przed połączeniem spraw, pozostawiając dwóch spadkobierców, a
powództwo o zwrot całego majątku jest wytoczone przeciwko jednemu z nich, który był w posiadaniu, nie ma
wątpliwości, że wyrok musi być wydany przeciwko niemu w odniesieniu do całości.
56. Tenże, Digest, Księga LXXVIII.
Powództwo o odzyskanie peculium nie będzie dozwolone, jak to jest w przypadku stada; ale strona, której
peculium zostało zapisane w testamencie, musi wnieść powództwo o oddzielne artykuły składające się na to
peculium.
57. Alfenus, Digest, Księga VI.
Strona, przeciwko której wytoczono powództwo o odzyskanie ziemi, została ponownie pozwana przez inną stronę
o tę samą ziemię; i powstało pytanie, czy gdyby wydała ziemię jednemu z powodów na mocy nakazu sądowego, a
następnie wyrok zostałby wydany na korzyść drugiego powoda, jak uniknęłaby poniesienia podwójnej straty?
Odpowiedziałem, że niezależnie od tego, który sędzia rozstrzygnie sprawę jako pierwszy, musi nakazać, aby
ziemia została wydana powodowi pod warunkiem, że wykona on obligację lub da posiadaczowi zabezpieczenie, że
jeśli druga strona odzyska ziemię, on ją wyda.
58. Paulus, Epitomes of The Digest of Alfenus, Księga III.
Gdy pewien człowiek został pozwany o odzyskanie niewolnika, a także o kradzież, której dopuścił się ten
niewolnik, powstało pytanie, co powinien zrobić, jeśli wyrok zostanie wydany przeciwko niemu w obu sprawach,
jeśli niewolnik został odzyskany od niego w pierwszej kolejności? Odpowiedź brzmiała, że sędzia nie powinien
zmuszać go do wydania niewolnika, chyba że uprzednio zapewniono by, że w przypadku zapłacenia przez niego
jakiegokolwiek odszkodowania, zostanie mu ono w pełni zwrócone, ponieważ przyłączył się do sprawy dotyczącej
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tego samego niewolnika. Jeżeli jednak najpierw wydano wyrok w sprawie dotyczącej kradzieży, a on wydał
niewolnika w ramach odszkodowania, a następnie wydano kolejny wyrok na korzyść powoda w sprawie o
odzyskanie niewolnika, sędzia nie powinien dokonywać oszacowania szkody z powodu niewydania niewolnika,
ponieważ nie można przypisać stronie zaniedbania lub złej woli w niewydaniu niewolnika.
59. Julianus, O Minicjuszu, Księga VI.
Mężczyzna mieszkający w domu należącym do innej osoby wstawił tam okna i drzwi, które właściciel budynku
usunął po upływie roku. Pytam, czy osoba, która je tam umieściła, może wnieść powództwo o odzyskanie tych
drzwi i okien? Odpowiedź brzmiała, że może, ponieważ cokolwiek jest dołączone do budynku innej osoby,
stanowi część tego samego tak długo, jak długo trwa, ale jak tylko zostanie usunięte, natychmiast powraca do
poprzedniego stanu.
60. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXIX.
Jeżeli posiadacz, który jest dzieckiem lub osobą niepoczytalną, zniszczy lub zepsuje cokolwiek, nie może być
ukarany.
61. Julianus, O Minicjuszu, Księga VI.
Minicjusz, gdy człowiek użył materiałów należących do kogoś innego do naprawy własnego statku, zapytany, czy
statek nadal pozostanie własnością tego samego człowieka, odpowiedział, że tak; ale gdyby zrobił to podczas
budowy statku, to nie byłoby to prawdą. Julianus stwierdza w przypisie, że własność całego statku jest zależna od
położenia stępki.
62. Papinianus, Pytania, Księga VI.
W przypadku wytoczenia powództwa o statek przeciwko posiadaczowi w złej wierze, należy dokonać
oszacowania zysków, tak jak w przypadku sklepów i ziemi, która jest zwykle dzierżawiona. Nie jest to sprzeczne z
zasadą, że spadkobierca nie jest zmuszony do płacenia odsetek od pieniędzy, które zostały zdeponowane, ale
którymi się nie posługuje; bo chociaż prawdą jest, że fracht, podobnie jak odsetki, nie pochodzi z natury, ale jest
ściągalny na mocy prawa, to jednak fracht może być żądany w tym przypadku, ponieważ posiadacz statku nie jest
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zobowiązany do odpowiedzialności wobec powoda za ryzyko, ale pieniądze są pożyczane na procent na ryzyko
pożyczkodawcy.
(1) Generalnie jednak, gdy pojawia się pytanie dotyczące szacowania zysków, ustalono, że należy rozważyć nie to,
czy posiadacz w złej wierze korzystał z nich, ale czy powód mógłby z nich korzystać, gdyby pozwolono mu na
posiadanie nieruchomości. Julianus również przyjął tę opinię.
63. To samo, Pytania, Księga XII.
Gdy ktoś traci posiadanie z powodu zaniedbania, ale nie z powodu oszustwa, ponieważ musi pozwolić na
dokonanie oszacowania, będzie miał prawo być wysłuchany przez sąd, jeśli poprosi, aby jego przeciwnik otrzymał
nakaz przeniesienia swojego prawa do powództwa; a ponieważ pretor udzieli mu pomocy w każdym czasie, gdy
ktoś inny jest w posiadaniu, nie będzie on w żaden sposób wykorzystany. Powinien on otrzymać ulgę, nawet jeśli
strona, która otrzymała oszacowaną sumę, jest w posiadaniu; a ta ostatnia nie będzie łatwo wysłuchana, jeśli
będzie chciała zwrócić pieniądze po tym, jak otrzymała je na mocy decyzji sędziego na ryzyko pozwanego.
64. Tenże, Pytania, Księga XX.
W przypadku wniesienia powództwa rzeczowego jest pewne, że zyski muszą być dostarczone nawet w odniesieniu
do tych rzeczy, które są przechowywane jedynie do użytku, a nie dla przyjemności.
65. Tenże, Opinie, Księga II.
Jeśli ktoś, kto nabył ziemię od kogoś, kto nie był jej właścicielem, uczyni wyjątek na podstawie oszustwa, nie
będzie zobowiązany do wydania ziemi właścicielowi, chyba że pieniądze, które zostały zapłacone wierzycielowi,
który trzymał ziemię w zastaw za długi, wraz z odsetkami za czas pośredni, zostaną przez niego odzyskane, to
znaczy, pod warunkiem, że odsetki wynoszą więcej niż zyski, które odzyskał przed wniesieniem pozwu, ponieważ
mogą być one jedynie potrącone z odsetkami należnymi ostatnio od kwoty głównej; ponieważ jest to jedynie
sprawiedliwe, że wydatki powinny być dozwolone, jak w przypadku ulepszeń ziemi.
(1) Jeśli mężczyzna dał swojej córce, która była niewolnicą, nie w drodze posagu, ale jako część jej peculium;
wtedy, jeśli nie zapisał jej niczego jako peculium, niewolnica musi być włączona do majątku spadkowego. Jeżeli
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jednak ojciec wydziedziczył córkę w zamian za jej posag i peculium i z tego powodu nie pozostawił jej nic w
testamencie lub pozostawił jej o wiele mniej, obrona oparta na intencji ojca ochroni córkę.
66. Paulus, Pytania, Księga II.
Nie mamy mniejszego prawa do wytoczenia powództwa o odzyskanie czegoś, co jest naszą własnością, ponieważ
spodziewamy się, że stracimy prawo własności do tego czegoś, jeśli warunek, od którego zależy zapis lub
darowizna wolności, będzie spełniony.
67. Scaevola, Opinie, Księga I.
Pewien człowiek, który kupił dom od opiekuna małoletniego, wysłał stolarza, aby go naprawił, a ten znalazł w nim
pieniądze. Powstaje pytanie, do kogo należą te pieniądze? Odpowiedziałem, że jeśli nie są to pieniądze ukryte, lecz
zgubione lub te, których ten, do kogo należały, przez pomyłkę nie usunął, to mimo wszystko powinny one nadal
należeć do tego, do kogo pierwotnie należały.
68. Ulpianus, O Edykcie, Księga LI.
Jeżeli osoba, której nakazano wydanie mienia, nie wykona polecenia sądu, wskazując, że nie jest w stanie tego
uczynić; jeżeli rzeczywiście posiada mienie, na wniosek sędziego należy siłą przenieść na nią posiadanie, a jedyną
decyzją, jaką należy wydać w tej sprawie, jest decyzja dotycząca zysków. Jeżeli jednak nie jest w stanie wydać
nieruchomości i działał w sposób oszukańczy, aby tego uniknąć, należy zasądzić od niego taką kwotę, na jaką
przysięgnie jego przeciwnik, bez żadnych ograniczeń; jeżeli jednak nie jest w stanie wydać nieruchomości i nie
działał w sposób oszukańczy, aby tego uniknąć, można zasądzić od niego kwotę nie wyższą niż to, co jest warte,
czyli kwotę odsetek jego przeciwnika. Jest to ogólna zasada i ma zastosowanie do wszystkich spraw, w których
mienie ma być wydane na mocy nakazu sądowego, niezależnie od tego, czy chodzi o interdykt, powództwo
rzeczowe czy osobiste.
69. Paulus, O Sabinusie, Księga XIII.
Jeżeli osoba działała w sposób oszukańczy w celu uniknięcia posiadania, można ją ukarać w ten sposób, że: powód
nie będzie musiał dawać mu zabezpieczenia, że przeniesie na niego przysługujące mu w sprawie roszczenia:
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70. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXIX.
I jest ustalone, że nie może on nawet otrzymać Akcji Publicznej, aby nie mógł uzyskać własności przemocą i
wbrew woli właściciela, poprzez zapłatę godziwej ceny.
71. Paulus, O Sabinusie, Księga XIII.
Jeżeli posiadacz w sposób oszukańczy zrzekł się posiadania, a powód nie chce złożyć przysięgi i woli, aby jego
przeciwnik został obciążony zapłatą rzeczywistej wartości nieruchomości, jego żądanie powinno zostać
uwzględnione.
72. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Jeśli nabyłeś ziemię Semproniusza od Titiusa i po zapłaceniu ceny została ci ona wydana, a następnie Titius staje
się spadkobiercą Semproniusza, sprzedaje i wydaje tę samą ziemię innemu podmiotowi, to sprawiedliwe jest, że to
ty powinieneś być uprzywilejowany; ponieważ nawet jeśli sam sprzedawca wniósłby przeciwko tobie pozew o
odzyskanie nieruchomości, możesz go zablokować za pomocą wyjątku; ale jeśli on sam był w posiadaniu, a ty
wniósłbyś przeciwko niemu pozew, mógłbyś skorzystać z replikacji przeciwko wyjątkowi z powodu własności.
73. Tenże, O Edykcie, Księga XVII.
W powództwie o zwrot określonej nieruchomości posiadacz nie jest zobowiązany do wskazania, jaka część tej
nieruchomości należy do niego, ponieważ jest to obowiązek powoda, a nie posiadacza. Ta sama zasada jest
przestrzegana w powództwie publicznym.
(1) Do superficjenta,
74. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
(To znaczy ten, kto ma prawo do zajmowania powierzchni ziemi należącej do innej osoby, pod warunkiem
płacenia za nią określonego czynszu),
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75. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Praetor przyrzeka powództwo rzeczowe w przypadku wykazania właściwej przyczyny.
76. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Zasady, które zostały przedstawione w odniesieniu do pozwu o odzyskanie całego majątku, muszą być rozumiane
jako mające zastosowanie również do odzyskania części tego samego majątku; a obowiązkiem sędziego jest
nakazanie, aby te rzeczy, które powinny być oddane, zostały również dostarczone proporcjonalnie, w tym samym
czasie, gdy sam udział jest oddawany.
(1) Powództwo o zwrot udziału, który nie został jeszcze ustalony, zostanie uwzględnione, jeżeli istnieje ku temu
ważny powód. Dobry powód zachodzi na przykład wtedy, gdy Lex Falcidia ma zastosowanie w przypadku
testamentu, z powodu niepewnej sumy, która ma być zarezerwowana z zapisów, gdy Sąd nie przeprowadził
dokładnego dochodzenia. Jeśli zapisobierca, któremu zapisano niewolnika, jest całkowicie nieświadomy tego, o
jaki udział w tym niewolniku powinien wnieść pozew, powództwo tego rodzaju zostanie uwzględnione.
Rozumiemy, że ta sama zasada ma zastosowanie do innych spraw.
77. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Pewna kobieta przekazała listownie działkę ziemi mężczyźnie, który nie był jej mężem, a następnie wynajęła od
niego tę samą ziemię. Można by utrzymywać, że miał on prawo do powództwa rzeczowego, ponieważ wszedł w
posiadanie przez nią, tak jak przez dzierżawcę. Stwierdzono, że w momencie wysłania listu rzeczywiście
przebywał na darowanym mu gruncie, a to wystarczyło, aby uznać, że doszło do wejścia w posiadanie, mimo że
nie doszło do wynajęcia gruntu.
78. Labeo, Epitomy prawdopodobieństwa Paulusa, Księga IV.
Jeśli nie zebrałeś plonów z działki należącej do innej osoby, którą jedynie posiadasz, nie jesteś zobowiązany do
dostarczenia niczego, co zostało wyprodukowane przez tę działkę. Paulus natomiast pyta, czy plony stają się
własnością posiadacza, ponieważ zebrał je na własny rachunek? Przez zbieranie plonów należy rozumieć nie tylko
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to, że są one całkowicie zebrane, lecz także to, że zbieranie zostało rozpoczęte i postępuje do tego stopnia, że
plony przestały być podtrzymywane przez ziemię; jak na przykład wtedy, gdy zebrano oliwki lub winogrona, ale
nikt nie wyprodukował wina ani oliwy; w tym przypadku uważa się, że ten, kto zebrał plony, od tego czasu je
otrzymał.
79. Tenże, Epitomy prawdopodobieństwa Paulusa, Księga VI.
Jeśli wniesiesz przeciwko mnie pozew o odzyskanie niewolnika, a on umrze po wydaniu wyroku, zyski muszą być
oszacowane za czas, w którym żył. Paulus mówi: "Myślę, że jest to prawdą tylko wtedy, gdy niewolnik nie
zachorował jeszcze tak bardzo, że jego usługi stały się bezwartościowe; bo nawet gdyby nadal żył w tym stanie
złego zdrowia, nie byłoby właściwe, aby zyski były szacowane w tym czasie".
80. Furiusz Anthiannus, O Edykcie, Księga I.
Nie jesteśmy zmuszeni znosić powództwa rzeczowego, ponieważ każdy może twierdzić, że nie jest w posiadaniu,
tak że jeśli jego przeciwnik może udowodnić, że druga strona jest w rzeczywistości w posiadaniu nieruchomości,
może on uzyskać przeniesienie posiadania na siebie na mocy postanowienia sądu; nawet jeśli nie udowodni, że
nieruchomość jest jego.

Tyt. 2 Dotyczący powództwa publicznego in rem
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Praetor mówi: "Jeśli ktoś pragnie wszcząć postępowanie w celu odzyskania mienia dostarczonego mu z
uzasadnionych powodów, a do którego tytuł nie przeszedł jeszcze przez uzukanie, przyznam mu powództwo."
(1) Praetor mówi, i to bardzo słusznie: "Tam, gdzie tytuł nie przeszedł jeszcze przez uzukaptację"; jeśli bowiem to
już nastąpiło, ma on prawo do powództwa cywilnego i nie potrzebuje honorowego.
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(2) Dlaczego jednak wspomniał tylko o wydaniu i uzusie, skoro istnieją liczne przepisy prawa, na mocy których
każdy może uzyskać własność, jak np. w przypadku zapisu?
2. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Albo darowizny dokonane mortis causal Dla Publician Skarga może być wniesiona w przypadku utraty posiadania,
ponieważ jest uzyskiwana w ten sam sposób, co spadek.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
I jest wiele innych przepisów prawa, które mają ten sam skutek.
(1) Praetor mówi: "Może wnieść powództwo z ważnego powodu"; a powództwo publiczne przysługuje nie tylko
nabywcy w dobrej wierze, lecz także innym osobom, jak na przykład temu, komu przekazano nieruchomość w
drodze posagu, a która nie została jeszcze nabyta przez lichwę; istnieje bowiem bardzo dobry powód do wniesienia
powództwa, niezależnie od tego, czy nieruchomość przekazana w drodze posagu została wyceniona, czy nie.
Podobnie jest w przypadku przeniesienia własności w związku z wyrokiem:
4. Paulus, O Edykcie, Księga XIX. Albo w celu spłacenia długu,
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Albo o wydanie niewolnika w miejsce odszkodowania, bez względu na to, czy były ku temu dobre podstawy, czy
nie.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Co więcej, w sprawie noxal, w której nie podjęto obrony, mogę usunąć niewolnika z rozkazu pretora, a jeśli po
usunięciu utracę go w posiadaniu, mogę skorzystać z powództwa publicznego.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
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Ale jeśli nieruchomość została zasądzona na moją rzecz, mogę wnieść powództwo publiczne.
(1) Gdy wartość nieruchomości jest oszacowana w sądzie, przypomina to niewolnika; a Julianus mówi w
Dwudziestej Drugiej Księdze Digestów, że jeśli pozwany zaoferuje kwotę oszacowania, powództwo publiczne
będzie uzasadnione.
(2) Marcellus, w Dwudziestej Siódmej Księdze Digestów, mówi, że jeśli ktoś kupuje nieruchomość od osoby
obłąkanej, nie wiedząc, że tak jest, może ją nabyć przez uzukaptację, a zatem będzie miał prawo do powództwa
publicznego.
(3) Jeżeli ktoś otrzymuje nieruchomość w darowiźnie, jest uprawniony do powództwa publicznego, które
przysługuje również darczyńcy, ponieważ powód jest prawowitym posiadaczem, jeżeli przyjmuje darowiznę.
(4) W przypadku, gdy strona nabywa nieruchomość od osoby niepełnoletniej, nie wiedząc, że jest ona taką osobą,
ma prawo do powództwa publicznego.
(5) Również w przypadku, gdy dokonano wymiany, należy postępować w ten sam sposób.
(6) Skarga publiczna nie opiera się na kwestii posiadania, lecz na kwestii własności.
(7) Jeśli dasz mi przysięgę w procesie, który wytoczyłem w celu odzyskania własności, a ja przysięgnę, że
wspomniana własność jest moja, jestem uprawniony do skorzystania z powództwa publicznego, ale tylko
przeciwko tobie; ponieważ jedyną osobą, która może być poszkodowana przez przysięgę, jest strona, która ją dała.
Jeżeli jednak przysięga zostanie złożona posiadaczowi, a on przysięgnie, że nieruchomość nie należy do powoda,
może on skorzystać z wyjątku tylko przeciwko niemu; nie działa on bowiem w zakresie przyznania mu prawa do
powództwa.
(8) W powództwie publicznym należy przestrzegać wszystkich tych zasad, o których wspomnieliśmy w przypadku
powództwa o zwrot mienia.
(9) Skarga ta przysługuje zarówno spadkobiercy, jak i następcom pretorianów.
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(10) Jeśli ja nie dokonuję zakupu, ale robi to mój niewolnik, przysługuje mi Akcja Publiczna. Ta sama zasada
obowiązuje, gdy zakupu dokonuje mój agent, opiekun, kurator lub ktokolwiek inny prowadzący moje interesy.
(11) Praetor mówi: "Kto kupuje w dobrej wierze"; zatem nie każdy zakup może być korzystny dla powództwa, ale
tylko ten, który został dokonany w dobrej wierze; stąd wystarczy, jeśli jestem kupującym w dobrej wierze, nawet
jeśli nie kupiłbym od właściciela, chociaż mógł on dokonać sprzedaży na moją rzecz z oszukańczym zamiarem;
oszustwo sprzedawcy nie przyniesie mi szkody.
(12) W tym postępowaniu nie będzie dla mnie niekorzystne, jeżeli jestem następcą nabywcy i działam w sposób
nieuczciwy, gdy nabywca, którego jestem następcą, dokonał zakupu w dobrej wierze; nie będzie też dla mnie
korzystne, jeżeli nie jestem winny oszustwa, gdy nabywca, którego jestem następcą, był winny oszustwa.
(13) Jeżeli jednak mój niewolnik dokonał zakupu, to należy uznać jego oszustwo, a nie moje, i odwrotnie.
(14) Akcja publiczna odnosi się do czasu zakupu, dlatego Pomponiusz uważa, że nic, co zostało dokonane w
sposób oszukańczy, ani przed, ani po zakupie, nie może być przedmiotem dochodzenia w tej akcji.
(15) Działanie to odnosi się wyłącznie do dobrej wiary nabywcy.
(16) Dlatego też, aby móc skorzystać z Akcji Publicznej, muszą zaistnieć następujące warunki: osoba, która
dokonała zakupu, musi działać w dobrej wierze, a zakupiona nieruchomość musi zostać jej wydana w takim
rozumieniu. Ale nawet jeśli dokonał zakupu w dobrej wierze, nie może skorzystać z Akcji Publicznej przed
dostawą.
(17) Julianus stwierdził w siódmej księdze Digestów, że dostarczenie nabytej własności musi być dokonane w
dobrej wierze, a zatem jeśli strona świadomie udaje posiadanie czegoś, co należy do innej osoby, nie może
skorzystać z powództwa publicznego, ponieważ nie będzie mogła nabyć własności przez lichwę. Nikt też nie może
sądzić, że naszym zdaniem wystarczy, aby nabywca w momencie rozpoczęcia dostawy nie wiedział, że
nieruchomość należy do kogoś innego, aby mógł skorzystać z powództwa publicznego, lecz konieczne jest, aby
również w tym momencie był nabywcą w dobrej wierze.
8. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
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Nic jednak nie jest powiedziane na temat zapłaty ceny zakupu, dlatego należy przypuszczać, że zdaniem pretora
nie powinno się pytać, czy cena została zapłacona, czy nie.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Akcja Publician jest tak samo dostępna niezależnie od tego, czy nieruchomość została wydana nabywcy, czy jego
spadkobiercy.
(1) W przypadku, gdy strona nabywa mienie, które zostało u niej zdeponowane, pożyczone lub zastawione, należy
uznać je za dostarczone, jeżeli pozostaje ono w jej posiadaniu po nabyciu.
(2) Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, gdy dostawa poprzedzała zakup.
(3) Co więcej, jeśli kupię nieruchomość, a pewne należące do niej dobra zostaną mi dostarczone, o które chcę
wnieść pozew, Neratius stwierdza, że będę uprawniony do Akcji Publicznej.
(4) Jeśli ktoś sprzedaje tę samą nieruchomość osobno dwóm kupującym w dobrej wierze, zobaczmy, który z nich
ma większe prawo do powództwa publicznego; ten, któremu nieruchomość została najpierw wydana, czy ten,
który ją tylko kupił? Julianus, w siódmej księdze Digestów, stwierdza: "Że jeśli strony dokonały zakupu od tej
samej osoby, która nie była właścicielem, to preferowany będzie ten, komu dostawa została dokonana jako
pierwszemu; ale jeśli kupują wspomnianą nieruchomość od różnych osób, które nie były właścicielami, to ten,
który jest w posiadaniu, ma lepszą pozycję prawną niż ten, który wnosi pozew; i ta opinia jest poprawna".
(5) To działanie nie jest dostępne w odniesieniu do mienia, które nie może być nabyte przez uzurpację, jak na
przykład w przypadku przedmiotów, które zostały skradzione lub zbiegłych niewolników.
(6) W przypadku, gdy niewolnik należący do majątku nabywa majątek przed objęciem majątku, a po jego wydaniu
traci go w posiadanie, spadkobierca, co jest bardzo słuszne, ma prawo do Akcji Publicznej, tak jakby sam był w
jego posiadaniu. W takiej samej sytuacji znajdują się również członkowie gminy, w przypadku gdy majątek został
wydany ich niewolnikowi;
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10. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Niezależnie od tego, czy niewolnik nabył daną nieruchomość w odniesieniu do swojego własnego peculium, czy
też nie.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
W przypadku, gdy dokonałem zakupu, a nieruchomość została wydana innej osobie na moją prośbę, Cesarz
Severus stwierdził w Reskrypcie, że działanie Publician powinno być mu przyznane.
(1) Skarga publiczna jest przyznawana w przypadku, gdy powództwo jest wnoszone w celu odzyskania
użytkowania, które zostało oddane, a także w przypadku, gdy służebności nieruchomości miejskich zostały
utworzone przez oddanie lub cierpienie; na przykład, gdy strona pozwoliła na budowę akweduktu przez swój dom.
Ta sama reguła obowiązuje w przypadku służebności wiejskich, ponieważ ustalono, że w tym przypadku chronią
je wydanie i cierpienie.
(2) Potomstwo skradzionej niewolnicy, które zostało poczęte w czasie, gdy była ona w posiadaniu nabywcy
działającego w dobrej wierze, może być odzyskane za pomocą tego powództwa, nawet jeśli dziecko nie było w
posiadaniu tego, kto je nabył; ale spadkobierca złodzieja nie jest uprawniony do tego powództwa, ponieważ jest on
następcą wadliwego tytułu zmarłego.
(3) Czasami jednak, nawet jeśli matka, która została skradziona, nie została sprzedana, ale została mi
przedstawiona (ja byłem nieświadomy tego faktu), a następnie poczęła i urodziła, gdy była w moim posiadaniu,
jestem uprawniony do powództwa publicznego, aby odzyskać dziecko, jak mówi Julianus; pod warunkiem, że w
momencie wniesienia pozwu nie wiem, że matka została skradziona.
(4) Julianus stwierdza również, w sposób ogólny, że bez względu na to, w jaki sposób mógłbym nabyć matkę
przez uzukację, jeśli nie zostałaby skradziona, mogę nabyć dziecko w ten sam sposób, jeśli nie wiedziałem, że
matka została skradziona. Dlatego też we wszystkich tych przypadkach będę uprawniony do powództwa
publicznego.
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(5) Ta sama zasada obowiązuje w przypadku dziecka córki niewolnicy, nawet jeśli się nie urodziło, ale po śmierci
matki zostało wydobyte z jej łona przez operację cesarskiego cięcia; jak stwierdził Pomponiusz w Księdze
czterdziestej.
(6) Mówi on również, że w przypadku, gdy dom został zakupiony i został zniszczony, wszelkie dodatki do niego
mogą być odzyskane przez działania tego opisu.
(7) Jeśli do ziemi dołącza się osad aluwialny, staje się ona tej samej natury, co ziemia, do której jest dołączona; a
zatem, skoro sama ziemia nie może być odzyskana w drodze powództwa publicznego, dodatek również nie może
być odzyskany; ale jeśli może być odzyskany, część dodana przez aluwialny osad może być również odzyskana; i
to zostało wspomniane przez Pomponiusza.
(8) Dodaje również, że w przypadku, gdy powództwo ma być wytoczone w związku z usuniętymi częściami
zakupionego posągu, istnieje możliwość wniesienia podobnego powództwa.
(9) Stwierdza on również, że jeśli kupię pustą działkę i wybuduję na niej dom, mogę właściwie skorzystać z Akcji
Publicznej.
(10) Mówi on również, że jeśli wybuduję dom, a działka po tym czasie stanie się pusta, mogę również skorzystać z
Akcji Publicznej.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Gdy mężczyzna podarował niewolnika swojej narzeczonej, a zanim tytuł przeszedł przez usukanie, otrzymał go z
powrotem jako posag, Boski Pius w Reskrypcie stwierdził, że jeśli strony się rozwiodą, niewolnik powinien zostać
zwrócony, ponieważ darowizna między dwoma narzeczonymi jest ważna, a zatem ona, jako posiadaczka, otrzyma
wyjątek; a jeśli posiadanie zostało utracone, Skarga Publiczna zostanie przyznana, bez względu na to, czy obcy lub
darczyńca był w posiadaniu nieruchomości.
(1) W przypadku, gdy majątek jest przekazywany komukolwiek na mocy Dekretu Trebelińskiego Senatu, nawet
jeśli strona nie wejdzie w jego posiadanie, może skorzystać z Akcji Publicznej.
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(2) W przypadku dzierżaw wieczystych i innych nieruchomości, które nie mogą być nabyte przez użytkowanie,
powództwo publiczne jest dostępne, gdy grunt został wydany w dobrej wierze.
(3) Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy w dobrej wierze nabyłem od osoby nie będącej właścicielem dom, który
niósł ze sobą powierzchnię gruntu.
(4) Jeśli majątek jest tego rodzaju, że jakaś ustawa lub konstytucja zabrania jego alienacji, w tym przypadku
skarga publiczna nie będzie zasadna, ponieważ w takich okolicznościach pretor nie zapewnia nikomu ochrony
przed złamaniem prawa.
(5) Z Akcji Publicznej możemy skorzystać nawet w przypadku niewolnika niemowlęcia, które nie ukończyło
jeszcze roku.
(6) Gdy ktoś chce odzyskać część jakiejś nieruchomości, może skorzystać z Akcji Publicznej.
(7) Ten, kto był w posiadaniu tylko przez chwilę, również może właściwie zastosować tę czynność.
13. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
W przypadku, gdy własność została przez nas legalnie nabyta w jakikolwiek sposób i została utracona, niniejsze
powództwo zostanie nam przyznane w celu odzyskania tej własności.
(1) Niekiedy jednak powództwo publiczne nie może być wytoczone przez osoby, które zgodnie z prawem weszły
w posiadanie, ponieważ posiadanie pochodzące z zastawu i niepewnych darowizn jest zgodne z prawem; ale
prawo do wniesienia powództwa nie jest zwykle dopuszczalne w tego rodzaju przypadkach, oczywiście z tego
powodu, że ani wierzyciel, ani strona, która ma niepewny tytuł, nie wchodzi w posiadanie ze świadomością, że
będzie uważać się za właściciela.
(2) Kiedy ktoś dokonuje zakupu od osoby niepełnoletniej, musi udowodnić, że zrobił to za zgodą jej opiekuna i nie
naruszył prawa. Jeśli jednak dokonał zakupu podstępem udawanego opiekuna, uważa się, że działał w dobrej
wierze.
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14. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Papinianus stwierdza w Szóstej Księdze Pytań, że jeśli człowiek zabrania dostawy lub daje zawiadomienie, a
nieruchomość została sprzedana przez jego pełnomocnika na jego prośbę, a pełnomocnik mimo to ją dostarczył,
pretor chroni nabywcę, niezależnie od tego, czy jest w posiadaniu, czy też wnosi powództwo o odzyskanie
nieruchomości. Ale gdy agent jest zmuszony do dokonania płatności na rzecz nabywcy z powodu powództwa
opartego na kupnie, ten pierwszy może odzyskać w powództwie wzajemnym na zlecenie; może się bowiem
zdarzyć, że nieruchomość może być odzyskana od nabywcy przez stronę, która wydała polecenie jej sprzedaży,
ponieważ przez niewiedzę nie skorzystała z wyjątku, na który powinna była się powołać, na przykład: "Gdyby
strona, z którą miałem do czynienia, nie dokonała sprzedaży za waszą zgodą".
15. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga III.
Jeśli mój niewolnik, podczas ucieczki, kupi własność od kogoś, kto nie jest jej właścicielem, powództwo publiczne
będzie na moją korzyść, nawet jeśli nie wszedłbym w posiadanie, za jego pośrednictwem, dostarczonej własności.
16. Papinianus, Pytania, Księga X.
Paulus stwierdza w notatce, że wyjątek z tytułu własności prawnej może być podniesiony w odniesieniu do
powództwa publicznego.
17. Neratius, Pergaminy, Księga III.
Powództwo publiczne nie zostało wymyślone w celu pozbawienia rzeczywistego właściciela jego własności (i jest
o udowodnione w pierwszej kolejności na zasadach słuszności; a w drugiej kolejności przez zastosowanie wyjątku:
"Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem sporu nie należy do posiadacza"); ale z tego powodu, że gdy człowiek
nabywa coś w dobrej wierze i uzyskał to w posiadanie, to on, a nie jego przeciwnik, powinien być uprawniony do
posiadania tego.

452

Tyt. 3. Dotyczące powództw o odzyskanie gruntów, które były w wieczystej dzierżawie, czyli
gruntów emfiteutycznych
1. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Niektóre ziemie należące do miast nazywane są "vectigales", a inne nie. Nazywa się je vectigales, które są
dzierżawione bezterminowo, to znaczy na mocy umowy, że dopóki płacony jest za nie czynsz, nie będzie można
ich odebrać tym, którzy je dzierżawili, ani ich następcom. Ziemie nie są tego rodzaju, które są dzierżawione pod
uprawę na warunkach, na jakich mamy zwyczaj dzierżawić je prywatnie w tym celu.
(1) W przypadku gdy strony dzierżawią bezterminowo grunty od gmin, mimo że nie stają się ich właścicielami,
ustalono, że przysługuje im jednak prawo do powództwa rzeczowego przeciwko posiadaczowi, a nawet przeciwko
samym członkom gminy:
2. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII. Pod warunkiem jednak, że zawsze będą płacić czynsz.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy zawarli oni umowę najmu na określony czas, a uzgodniony termin
jeszcze nie upłynął.
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Księga VII
1. Dotyczące użytkowania oraz jego używania i korzystania z niego.
2. W odniesieniu do naliczania użytkowania.
3. Kiedy nabywa się prawo użytkowania wieczystego.
4. W jaki sposób dochodzi do utraty użytkowania lub użytkowania.
5. Dotyczące użytkowania rzeczy, które ulegają zużyciu lub zmniejszeniu na skutek używania.
6. Dotyczące powództwa o zwrot użytkowania oraz powództwa, w którym się go zaprzecza.
7. W odniesieniu do usług niewolników.
8. Dotyczące użytkowania i zamieszkiwania.
9. W jaki sposób użytkownik wieczysty musi udzielić zabezpieczenia.

****************************************
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Tyt. 1. Dotyczące użytkowania, jego używania i korzystania z niego
1. Paulus, O Vitellius, Księga III.
Użytkowanie to prawo do używania i korzystania z cudzej własności, przy jednoczesnym zachowaniu
nienaruszonej substancji tej własności.
(2) Celsus, Digest, Księga XVIII.
Użytkowanie jest bowiem prawem do materialnej części rzeczy, tak więc jeśli zostanie ona usunięta, samo
użytkowanie również musi zostać usunięte.
3. Gajusz, Diurnal, czyli Złote Sprawy, Księga II.
Użytkowanie może zostać ustanowione na każdej nieruchomości w drodze zapisu, w ten sposób, że spadkobierca
może zostać zobowiązany do przeniesienia użytkowania na jakąś osobę; i rozumie się, że przenosi je, jeśli
prowadzi zapisobiercę po gruncie lub pozwala mu cieszyć się lub korzystać z niego. Jeśli ktokolwiek chce
ustanowić użytkowanie, może to uczynić za pomocą umów i postanowień, bez sporządzania testamentu.
1. Użytkowanie może być ustanowione nie tylko w odniesieniu do gruntów i budynków, ale także w odniesieniu
do niewolników, zwierząt ciężarnych i innych dóbr.
2. Aby jednak samo prawo własności nie stało się całkowicie bezwartościowe z uwagi na istnienie użytkowania
wieczystego, postanowiono, że użytkowanie może zostać wygaszone na różne sposoby i powrócić do samego
prawa własności.
3. Ponadto, niezależnie od sposobu powstania i ustania użytkowania, w ten sam sposób może powstać i ustać
zwykłe użytkowanie.
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(4) Paulus, O Edykcie, Księga II.
W wielu przypadkach użytkowanie jest częścią własności i stoi samo przez się, ponieważ może być przyznane
natychmiast lub od określonej daty.
5. Papinianus, Pytania, Księga VII.
Użytkowanie może, na początku, zostać ustanowione w odniesieniu do udziału w nieruchomości, niezależnie od
tego czy jest on podzielony czy niepodzielony, i może również zostać utracone z powodu upływu czasu
określonego przez prawo; na tej samej zasadzie może zostać zmniejszone przez działanie Lex Falcidia. Jeżeli
jednak ten, kto przyrzekł użytkowanie umrze, obowiązek jego przyznania rozdziela się proporcjonalnie do
udziałów w nieruchomości, a jeżeli musi być ono przyznane na gruncie wspólnym, a jeden z właścicieli jest
pozwany w procesie, przeniesienie następuje proporcjonalnie do udziału tego pozwanego.
6. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Użytkowanie może być ustanowione na kilka sposobów, na przykład może być zapisane w testamencie. W drodze
spadku można pozostawić samą własność nieruchomości, a użytkowanie zastrzec, tak aby pozostało ono dla
spadkobiercy.
(1) Użytkowanie może powstać również w drodze powództwa o podział spadku lub o podział majątku wspólnego,
w którym sąd przyznaje jednej stronie zwykłe prawo własności, a drugiej - użytkowanie.
(2) Użytkowanie jest ponadto nabywane dla nas nie tylko przez nas samych, ale także przez osoby, które mamy
pod naszą kontrolą.
(3) Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mój niewolnik został mianowany spadkobiercą, a goła własność została
pozostawiona jako spadek, przy czym użytkowanie zostało zastrzeżone.
7. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
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W przypadku, gdy użytkowanie jest zapisane w testamencie, cały zysk z nieruchomości należy do użytkownika.
Przedmiotem zapisu może być zarówno użytkowanie nieruchomości, jak i mienia osobistego.
(1) W przypadku zapisania w testamencie własności nieruchomości, jak na przykład w przypadku pozostawienia
użytkowania domu, wszystkie dochody z tego tytułu należą do użytkownika; a także wszystko, co jest uzyskiwane
z budynków, ogrodzeń i innych rzeczy, które są związane z domem. Dlatego też ustalono, że użytkownik
wieczysty może wejść w posiadanie sąsiedniego budynku w celu zapobieżenia grożącej mu szkodzie; może on
również zachować posiadanie wspomnianego budynku jako właściciel, jeżeli druga strona uporczywie nie
zapewnia zabezpieczenia; nie straci on również nic po zakończeniu użytkowania. Na tej zasadzie Labeo stwierdza,
że właściciel nieruchomości nie ma prawa wznosić swojego budynku, jeśli nie ma na to ochoty; tak jak w
przypadku zapisania w testamencie użytkowania niezajętego gruntu, nie może on wznieść na nim domu; tę opinię
uważam za słuszną.
(2) Dlatego też, ponieważ wszystkie produkty nieruchomości należą do użytkownika, może on, jak stwierdza
Celsus w Osiemnastej Księdze Digestów, być zmuszony przez wniosek do sądu do naprawy domu, jednak tylko
tak dalece, aby utrzymać go w dobrym stanie, ale jeśli jakaś jego część zostanie zniszczona z powodu wieku,
żadna ze stron nie może być zmuszona do jej naprawy; jeśli jednak spadkobierca to zrobi, musi pozwolić
użytkownikowi na korzystanie z niej; dlatego też Celsus pyta, w jakim stopniu musi być ona naprawiana? Jeśli
jakaś część jest zniszczona z powodu wieku, nie można go zmusić do jej naprawy, a zatem jest on odpowiedzialny
tylko za umiarkowane naprawy, ponieważ jako że użytkowanie jest pozostawione jemu, przyjmuje on również
inne ciężary, takie jak podatki, daniny, czynsze lub rezerwy na utrzymanie obciążające nieruchomość; i to
stwierdził Marcellus w Trzynastej Księdze.
(3) Kasjusz w Ósmej Księdze Prawa Cywilnego mówi również, że użytkownik może być zmuszony do napraw
poprzez złożenie wniosku do sądu, tak jak jest zobowiązany do sadzenia drzew, a Arystoteles stwierdza w notatce,
że jest to prawda. Również Neratius w Czwartej Księdze Pergaminów mówi, że nie można zabronić
użytkownikowi wieczystemu dokonywania napraw, z tego samego powodu, z jakiego nie można mu zabronić
orania lub uprawiania ziemi; i nie tylko może on dokonywać koniecznych napraw, ale także może dokonywać
ulepszeń dla celów użytkowych, takich jak sztukaterie, chodniki mozaikowe i tego rodzaju rzeczy; ale nie może
powiększać budynków ani usuwać z nich niczego, co jest użyteczne:
8. Tenże, O Edykcie, Księga XL.
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Nawet jeśli jego intencją jest wstawienie na jego miejsce czegoś lepszego, a ta opinia jest prawdziwa.
9. Tenże, O Sabinusie, Księga XVII.
Co więcej, w przypadku zapisania w testamencie użytkowania gruntu, wszystko, co pochodzi z tego gruntu i co
może być z niego pobrane, wchodzi w skład zysków, które należą do zapisobiercy, pod warunkiem jednak, że
będzie on korzystał z niego tak, jak czyniłby to dobry obywatel; i rzeczywiście, Celsus stwierdza w Osiemnastej
Księdze Digestów, że można go zmusić do uprawiania ziemi w odpowiedni sposób.
1. Jeśli na ziemi znajdują się pszczoły, użytkowanie ich również należy do niego.
2. Jeżeli jednak na gruncie znajdują się kamieniołomy, a użytkownik pragnie ciąć kamień, albo znajdują się tam
wyrobiska kredy lub piasku, Sabinus twierdzi, że ma on prawo korzystać z nich wszystkich, tak jak czyniłby to
oszczędny właściciel, co moim zdaniem jest słuszną opinią.
3. Nawet jeśli kamieniołomy te zostały odkryte po nabyciu użytkowania, gdy pozostawiono użytkowanie całego
pola, a nie jego określonych części, są one włączone do spadku.
4. Wiąże się z tym kwestia, która często była poruszana w odniesieniu do akcesji do własności; i zostało ustalone,
że użytkowanie ziemi aluwialnej również należy do użytkownika. Ale gdy wyspa pojawia się w rzece naprzeciwko
działki, Pegaz mówi, że jej użytkowanie nie należy do użytkownika sąsiedniej ziemi, chociaż jest to przystąpienie
do nieruchomości; ponieważ jest to, jak gdyby, szczególny kawałek nieruchomości, do którego użytkowania nie
masz prawa. Ta opinia nie jest bezzasadna, ponieważ tam, gdzie wzrost nie jest zauważalny, użytkowanie jest
zwiększone, ale tam, gdzie pojawia się oddzielnie, nie przyczynia się do korzyści użytkownika.
5. Kasjusz stwierdza w Ósmej Księdze Prawa Cywilnego, że dochody uzyskane ze schwytania ptaków i zwierzyny
łownej należą do użytkownika, a więc również te z połowu ryb.
6. Jestem zdania, że plon ze szkółki należy również do użytkownika, tak że ma on również prawo do sprzedaży i
sadzenia; ale jest zobowiązany do posiadania zawsze przygotowanej grządki i odnawiania jej w celu ponownego

458

zasadzenia tego samego, jako rodzaj narzędzia, które ma być wykorzystywane na korzyść ziemi; tak, że gdy
użytkowanie zostanie zakończone, może zostać przywrócone właścicielowi.
7. Jest on również uprawniony do tego, co ta maszyna dla dobra ziemi wytwarza, ale nie ma prawa jej sprzedać;
jeśli bowiem użytkowanie ziemi zostało zapisane w testamencie, a jest tam pole, na którym właściciel miał
zwyczaj pozyskiwać słupy, łoziny lub trzcinę dla użytku ziemi, którego użytkowanie zostało zapisane w
testamencie; Jestem zdania, że użytkownik może z tego korzystać, pod warunkiem, że nic z tego nie sprzeda,
chyba że zdarzy się tak, że pozostawiono mu w użytkowaniu kępę wierzb, las, w którym znajdowały się paliki,
albo łoże trzciny; wtedy może to sprzedać. Trebatius mówi, że użytkownik może ścinać pale i trzcinę tak, jak to
miał w zwyczaju czynić właściciel ziemi, i może je sprzedać, nawet jeśli ten pierwszy nie miał w zwyczaju tego
czynić, lecz sam z nich korzystać; jako że stan użytkownika musi być rozpatrywany w odniesieniu do ilości, która
ma być wykorzystana, a nie do sposobu jej wykorzystania.
10. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Użytkownik może brać paliki na podpory z gąszczu i gałęzie z drzew, a z lasu, który nie jest gąszczem, może brać
to, czego potrzebuje dla swojej winnicy; pod warunkiem, że nie czyni ziemi mniej wartościową.
11. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga II. Ale tam, gdzie drzewa są większe, nie może ich ściąć.
12. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Labeo twierdzi, że w przypadku, gdy drzewa zostaną wyrwane z korzeniami lub powalone przez wiatr,
użytkownik wieczysty może je odzyskać na użytek własny i domowników, ale nie może używać drewna na opał,
jeśli ma do tego celu inne, dostępne; i myślę, że ta opinia jest słuszna, w przeciwnym razie, gdyby cała ziemia
została dotknięta tym nieszczęściem, użytkownik wieczysty mógłby usunąć wszystkie drzewa. Labeo natomiast
uważa, że ma prawo wyciąć tyle drzew, ile jest potrzebnych do naprawy domu, tak samo jak może wypalać
wapno, kopać piasek lub brać cokolwiek innego, co jest potrzebne do budowy.
1. Jeśli w testamencie zapisano użytkowanie statku, uważam, że może on zostać wysłany w morze, mimo że grozi
mu rozbicie, ponieważ statek jest zbudowany do celów żeglugi.
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2. Użytkownik może albo korzystać z samej nieruchomości, albo przenieść prawo do korzystania z niej na kogoś
innego, albo może ją opuścić, albo sprzedać; ponieważ człowiek, który ją dzierżawi i ten, który sprzedaje, również
z niej korzysta. Jeśli jednak oddaje komuś w dzierżawę lub darowiznę, to sądzę, że korzysta z niej, a zatem
zachowuje jej użytkowanie; tak też uważali Kasjusz i Pegaz, a Pomponiusz przyjmuje je w Piątej księdze o
Sabinusie. Nie tylko bowiem zachowuję użytkowanie, jeśli je dzierżawię, ale także wtedy, gdy inna osoba, która
prowadzi moje interesy, dzierżawi użytkowanie, Julianus stwierdza w Trzydziestej Pierwszej Księdze, że nadal je
zachowuję. Jeśli jednak nie wydzierżawię jej, ale podczas mojej nieobecności i niewiedzy ktoś, kto prowadzi mój
interes, korzysta z niej i używa jej, to ja mimo to zachowuję prawo użytkowania, ponieważ nabyłem prawo do
działania na podstawie prowadzonego interesu; i tę opinię Pomponiusz popiera w piątej księdze.
3. Pomponiusz ma wątpliwości co do następującego przypadku, a mianowicie, czy w sytuacji, gdy zbiegłemu
niewolnikowi, w którego użytkowaniu mam prawo do czegoś w odniesieniu do mojej własności, lub gdy
otrzymuje on coś w drodze dostawy, to czy w tych okolicznościach zachowuję prawo użytkowania na tej
podstawie, że go używam? W pełni przyznaje, że je zachowuję, ponieważ mówi, że bardzo często nie używamy
niewolników w tym czasie, ale zachowujemy w nich użytkowanie; na przykład, gdy niewolnik jest chory lub jest
niemowlęciem, jego usługi nie mają wartości, lub gdy staje się zniedołężniały ze starości. Zachowujemy także
użytkowanie, jeśli orzemy pole, choć jest ono tak jałowe, że nie przynosi plonów. Julianus jednak w trzydziestej
piątej księdze Digestów stwierdza, że nawet wtedy, gdy zbiegły niewolnik niczego nie żąda, to i tak zachowuje
prawo użytkowania; mówi on bowiem, że zgodnie z zasadą, że właściciel zachowuje posiadanie, gdy niewolnik
uciekł, to na tej samej zasadzie zachowuje również prawo użytkowania.
4. Omawia również następującą kwestię, a mianowicie, czy w przypadku, gdy ktokolwiek wejdzie w posiadanie
niewolnika, użytkowanie musi zostać utracone, tak jak niewolnik przestaje być w posiadaniu zwykłego
właściciela? I najpierw mówi, że można uznać, że użytkowanie jest utracone, ale nawet jeśli tak jest, to należy
również uznać, że to, co niewolnik mógł zastrzec w odniesieniu do majątku użytkownika, w czasie określonym
przez prawo, może zostać nabyte przez użytkownika. Z tego można wywnioskować, że nawet jeśli niewolnik
znajduje się w posiadaniu innej osoby, użytkowanie nie przepada, pod warunkiem, że niewolnik zastrzegł coś dla
mnie; i nie ma większego znaczenia, czy znajduje się on w posiadaniu spadkobiercy, czy kogoś innego, komu
sprzedano majątek, czy komu zapisano samo posiadanie, czy nawet grabieżcy; Wystarczy bowiem, aby
użytkowanie zostało zachowane, jeśli istnieje chęć jego posiadania, a niewolnik wykonuje jakąś czynność na rzecz
użytkownika; i ta opinia wydaje się być rozsądna.
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5. Julianus przedstawia następujące pytanie w trzydziestej piątej księdze Digestów. Jeżeli złodziej zrywa lub ścina
dojrzałe owoce, które wiszą na drzewie, to kto będzie miał prawo wystąpić przeciwko niemu z powództwem o ich
odzyskanie: właściciel gruntu czy użytkownik? Uważa on, że ponieważ owoce nie należą do użytkownika, chyba
że zostały przez niego zebrane, nawet jeśli zostały oderwane od ziemi przez inną osobę, właściciel ma większe
prawo do wniesienia powództwa o ich odzyskanie; natomiast użytkownik ma prawo do powództwa o kradzież,
ponieważ w jego interesie było, aby owoce nie zostały usunięte. Marcellus, jednakże, jest pod wpływem faktu, że
jeśli użytkownik wieczysty wejdzie później w posiadanie owoców, to być może staną się one jego własnością; a
jeśli tak, to na jakiej podstawie tak się stanie, chyba że w międzyczasie należał on do zwykłego właściciela,
ponieważ gdy tylko użytkownik wieczysty go zabezpieczy, staje się jego własnością, podobnie jak w przypadku,
gdy własność jest zapisana w testamencie pod pewnym warunkiem i w międzyczasie należy do spadkobiercy, ale
gdy warunek zostanie spełniony, przechodzi na zapisobiercę; prawdą jest, że zwykły właściciel ma prawo do
powództwa o jej odzyskanie. Jeśli jednak własność jest w zawieszeniu, jak mówi sam Julianus w przypadku, gdy
młode zwierząt, którym pozwolono dorosnąć, zdechły; i jeśli niewolnik podlegający użytkowaniu otrzymał coś
przez dostawę, za co cena nie została jeszcze zapłacona, ale dano zabezpieczenie, należy uznać, że prawo do
powództwa o jej odzyskanie pozostaje w zawieszeniu, a własność rzeczy jest jeszcze bardziej w zawieszeniu.
13. Tenże, O Sabinusie, Księga XVIII.
W przypadku, gdy użytkowanie jakiejkolwiek nieruchomości zostało zapisane w testamencie, właściciel może
zażądać zabezpieczenia tej nieruchomości i może to zrobić na mocy postanowienia sądu, ponieważ tak jak
użytkownik ma prawo do użytkowania i korzystania, tak samo zwykły właściciel ma prawo do zabezpieczenia w
odniesieniu do swojej własności. Dotyczy to także każdego użytkowania, jak stwierdza Julianus w Trzydziestej
Ósmej Księdze Digestów. W przypadku, gdy użytkowanie zostało zapisane w testamencie, powództwo o jego
odzyskanie nie powinno być przyznane użytkownikowi, chyba że da on gwarancję, że będzie z niego korzystał i
używał w sposób, który spotkałby się z aprobatą dobrego obywatela; a jeśli jest kilku spadkobierców, którzy są
obciążeni tym użytkowaniem, zabezpieczenie musi być udzielone każdemu z nich z osobna.
1. Dlatego też w przypadku wytoczenia powództwa dotyczącego użytkowania, rozstrzygane będzie nie tylko to, co
zostało uczynione, ale także to, w jaki sposób użytkowanie powinno być użytkowane w przyszłości.
2. Użytkownik wieczysty odpowiada na mocy Lex Aquilia za już wyrządzoną szkodę i może zostać objęty
interdyktem Quod vi aut clam, jak mówi Julianus; jest też pewne, że użytkownik wieczysty odpowiada również za
461

wyżej wymienione czyny, a także za kradzież, tak jak każdy inny podmiot, który dopuścił się tego rodzaju
przestępstwa w odniesieniu do własności innej osoby. Julianus zapytany, jaka jest korzyść z tego, że pretor
obiecuje powództwo, skoro istnieje już powództwo według prawa akwiliańskiego, odpowiedział, że dlatego, iż są
przypadki, w których powództwo akwiliańskie nie może być wytoczone, a zatem wyznacza się sędziego, aby
strona zastosowała się do jego decyzji; gdy bowiem ktoś nie zrywa pola, nie sadzi winorośli, nie pozwala na
zniszczenie akweduktów, nie ponosi odpowiedzialności według prawa akwiliańskiego. Te same zasady
obowiązują, gdy strona ma tylko użytkowanie nieruchomości.
3. Kiedy między dwoma użytkownikami powstaje spór, Julianus w trzydziestej ósmej księdze Digestów powiada,
że jest rzeczą całkowicie słuszną, aby takie powództwo, jak to w sprawie podziału, zostało im przyznane; lub aby
za pomocą klauzuli zabezpieczyli się wzajemnie co do sposobu korzystania z ich użytkowania; dlaczego bowiem,
pyta Julianus, pretor miałby pozwolić im na użycie siły zbrojnej, skoro jest w stanie powstrzymać ich za pomocą
swojej władzy sądowniczej? Celsus również aprobuje tę opinię w dwudziestej księdze Digestów i uważam, że jest
ona słuszna.
4. Użytkownik wieczysty nie może pogorszyć stanu nieruchomości, ale może go poprawić. Jeżeli w testamencie
zapisano użytkowanie gruntu, użytkownik wieczysty nie powinien ścinać drzew owocowych, burzyć budynków
ani czynić niczego innego ze szkodą dla majątku. A jeśli posiadłość jest używana dla przyjemności i posiada
ogrody rozkoszy, aleje, lub cieniste i przyjemne spacery pod drzewami, które nie przynoszą owoców, nie powinien
ich wycinać w celu zrobienia ogrodów kuchennych, lub czegokolwiek innego mającego przynieść dochód.
5. Stąd pojawiło się pytanie, czy użytkownik wieczysty może sam otworzyć kamieniołomy kamienia, kredy lub
piaskownie? Myślę, że może to zrobić, jeśli nie używa do tego celu jakiejś części ziemi potrzebnej do czegoś
innego. Może więc szukać miejsc na tego rodzaju kamieniołomy i wyrobiska, może też eksploatować kopalnie
złota, srebra, siarki, miedzi, żelaza i innych minerałów, które otworzył pierwotny właściciel, lub sam może je
otworzyć, jeśli nie przeszkadza to w uprawie ziemi. A jeśli zdarzy się, że w ten sposób osiągnie większy dochód
niż z winnic, plantacji lub sadów oliwnych, które już tam są, może je wyciąć, ponieważ wolno mu ulepszać
posiadłość.
6. Jeżeli jednak działania rozpoczęte przez użytkownika zanieczyszczają powietrze na gruncie lub wymagają
wielkiej liczby robotników lub ogrodników, co jest więcej niż zwykły właściciel może znieść, nie będzie on
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uważany za wykonującego swoje użytkowanie tak, jak powinien to robić człowiek ostrożny. Nie może on również
wznieść budynku na tej ziemi, z wyjątkiem takiego, który jest niezbędny do zbierania plonów.
7. Tam jednak, gdzie w testamencie zapisano użytkowanie domu, syn Nerwy mówi, że może on wstawić okna,
pomalować ściany, dodać obrazy, marmury, statuetki i wszystko inne, co zdobi dom; Ale nie wolno mu zmieniać
pokoi, zestawiać ich razem lub rozdzielać, odwracać wejścia frontowego i tylnego, otwierać miejsc, które są
zamknięte, zmieniać sali lub w jakikolwiek sposób zmieniać ogrody rozkoszy; musi bowiem dbać o wszystko tak,
jak zastał, nie zmieniając układu budynku. Ponadto Nerva mówi, że ten, komu zapisano w testamencie
użytkowanie domu, nie może podnieść jego wysokości, nawet jeśli w ten sposób nie zasłoniłby żadnego światła,
ponieważ dach mógłby być bardziej narażony na zakłócenia; tak samo Labeo twierdzi w odniesieniu do zwykłego
właściciela. Labeo stwierdza również, że użytkownik wieczysty nie może zasłaniać świateł.
8. Również w przypadku zapisania w testamencie użytkowania domu, użytkownik nie może wynajmować w nim
pokoi, ani dzielić go na mieszkania, ale nie ma wątpliwości, że może go wynająć, ale musi to zrobić jako jedno
miejsce zamieszkania; nie może też otworzyć w nim publicznej łaźni. Kiedy mówi się, że "nie może wynajmować
w nim pokoi", należy przez to rozumieć to, co powszechnie określa się jako kwatery dla podróżnych lub sklepy dla
handlarzy. Jestem jednak zdania, że jeśli w domu znajduje się łaźnia do użytku domowników i jest ona
usytuowana w jakimś ustronnym miejscu, wśród przyjemnych pomieszczeń, użytkownik nie postąpiłby właściwie,
ani zgodnie z osądem ostrożnego człowieka, gdyby wynajął ją jako łaźnię publiczną; podobnie jak nie postąpiłby,
gdyby wynajął dom jako miejsce, w którym trzyma się bydło pociągowe, lub jeśli dom posiadałby budynek, który
mógłby być używany jako stajnia i wozownia, powinien wynająć go jako piekarnię.
14. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Nawet jeśli w ten sposób powinien otrzymywać znacznie mniejsze dochody.
(15) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
Jeżeli jednak dokona on jakiejkolwiek rozbudowy domu, nie może jej potem usunąć ani oddzielić, chociaż jest
oczywiste, że może odzyskać, jako właściciel, wszystko, co zostało odłączone.
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1. Jeżeli w skład dziedzictwa zapisanego w testamencie wchodzą niewolnicy, nie wolno ich nadużywać, lecz
należy ich zatrudniać zgodnie z ich stanem. Jeśli bowiem wyśle kopistę na wieś i zmusi go do noszenia kosza
wapna, jeśli zmusi aktora do pełnienia obowiązków dozorcy łaźni, jeśli zmusi śpiewaka do pełnienia funkcji
tragarza, jeśli zabierze niewolnika z areny zapaśniczej i zatrudni go do czyszczenia sklepień szafek na wodę,
będzie to uważane za niewłaściwy użytek z majątku.
2. Musi on również zapewnić niewolnikom wystarczającą ilość żywności i odzieży, zgodnie z ich rangą i pozycją.
3. Labeo podaje jako zasadę ogólną, że w przypadku ruchomości każdego rodzaju użytkownik musi zachować
pewien stopień umiaru, aby nie zepsuć ich przez nieostrożne obchodzenie się lub przemoc, w przeciwnym razie
może zostać przeciwko niemu wniesiona skarga na podstawie Lex Aquilia.
4. W przypadku, gdy w testamencie zapisane jest użytkowanie odzieży, prawo to nie odnosi się do ilości; należy
stwierdzić, że powinien on z niej korzystać, aby się nie zużyła, ale nie może jej wynająć, ponieważ dobry obywatel
nie używałby jej w ten sposób.
5. Dlatego też, jeśli w testamencie zapisane jest użytkowanie kostiumów teatralnych, kurtyn lub innych podobnych
przedmiotów, nie wolno używać ich nigdzie indziej, jak tylko na scenie. Należy rozważyć, czy może on je
wynająć, czy nie; i myślę, że można to zrobić, nawet jeśli spadkodawca miał zwyczaj pożyczania tych artykułów,
a nie ich wynajmowania. Jestem jednak zdania, że użytkownik wieczysty może wypożyczyć kostiumy teatralne,
jak również takie, które są używane podczas pogrzebów.
6. Zwykły właściciel nieruchomości nie może przeszkadzać użytkownikowi wieczystemu, o ile nie używa on
rzeczy w sposób pogarszający jej stan. W odniesieniu do niektórych przedmiotów powstaje wątpliwość, czy
właściciel może je legalnie użytkować, jeśli zabrania mu tego; tak jest na przykład w przypadku beczek, w których
zapisane zostało użytkowanie gruntu. Niektóre autorytety uważają, że jeśli beczki są zakopane w ziemi, ich
używanie może być zabronione; to samo mówią o kadziach, beczkach, słojach i butelkach, a także o szybach
okiennych, jeśli w testamencie zapisane jest użytkowanie domu. Ja jednak jestem zdania, że wszystko, co należy
do ziemi i domu jest włączone, jeśli nie ma przeciwnej intencji.
7. Właściciel nieruchomości nie może poddać jej służebności, ani pozwolić na jej utratę, ale jest oczywiste, że
może nabyć służebność, nawet jeśli użytkownik wieczysty nie chce, jak mówi Julianus. W konsekwencji, zgodnie
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z tą samą zasadą, użytkownik nie może nabyć służebności gruntowej, ale może ją zachować, a jeśli taka istnieje i
zostałaby utracona przez użytkownika, który z niej nie korzysta, będzie on z tego tytułu odpowiedzialny.
Właściciel nie może ustanowić służebności na gruncie, nawet jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę,
(16) Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Chyba, że stan użytkownika nie powinien się przez to pogorszyć; jak na przykład, gdy właściciel udziela
służebności sąsiadowi, aby ten nie miał prawa wznieść swojego domu.
17. Ulpianus, O Sabinusie, Księga III.
Może on uczynić miejsce sakralnym za zgodą użytkownika wieczystego, co jest dozwolone na korzyść religii.
Czasami jednak sam właściciel nieruchomości może nadać miejscu charakter religijny; załóżmy, że pochował w
nim spadkodawcę, gdy nie ma innego miejsca tak dogodnego dla jego pochówku.
(1) W związku z zasadą, że właściciel nie powinien stawiać użytkownika w gorszym położeniu, często zadawane
jest pytanie, czy właściciel niewolnika może go ukarać? Arystoteles stwierdza w notatce do Kasjusza, że ma pełne
prawo go ukarać, pod warunkiem, że zrobi to bez złej woli; chociaż użytkownik nie może, poprzez niewłaściwe
lub nietypowe zadania, lub oszpecanie go bliznami, traktować niewolnika tak, aby obniżyć wartość jego usług.
(2) Właściciel może również oddać niewolnika w celu naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody, jeśli czyni to
bez złych intencji; ponieważ tego rodzaju oddanie nie powoduje z mocy prawa zakończenia użytkowania, tak
samo jak oddanie rzeczy, które nastąpiło po ustanowieniu użytkowania. Oczywiste jest, że powództwo o zwrot
użytkowania musi zostać oddalone, chyba że kwota oszacowana jako odszkodowanie zostanie przekazana przez
użytkownika wieczystego stronie, która otrzymała niewolnika, w ramach zadośćuczynienia.
(3) Jeśli ktoś zabiłby niewolnika, nigdy nie miałem wątpliwości, że użytkownik będzie miał prawo do skargi
pretoriańskiej w taki sam sposób, jak na mocy Lex Aquilia.
18. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
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W przypadku, gdy przedmiotem zapisu jest pole, w miejsce obumarłych drzew należy wstawić inne, a te ostatnie
będą należały do użytkownika.
19. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Proculus uważa, że użytkowanie domu może być zapisane w taki sposób, że może być na nie nałożona służebność
na rzecz jakiegoś innego domu należącego do majątku, w następujący sposób: "Jeżeli So-and-So przyrzeknie
mojemu spadkobiercy, że nie uczyni niczego, przez co pewne budynki mogą być podniesione na wysokość, to ja
daję i zapisuję mu użytkowanie wspomnianych budynków"; albo w następujący sposób: "Daję i zapisuję So-andSo użytkowanie takiego a takiego domu, tak długo, jak nie będzie on zbudowany wyżej niż jest teraz".
1. W przypadku, gdy drzewa zostały powalone przez wiatr, a właściciel ich nie usunął, przez co użytkowanie stało
się bardziej uciążliwe, lub gdy droga została zablokowana, użytkownik może wnieść przeciwko niemu pozew we
właściwym trybie.
20. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
Gdy ktoś czyni zapis w następujących słowach: "Daję i zapisuję Gajuszowi Maeviusowi roczne plony z majątku
Cornelian", to zapis ten należy rozumieć tak samo, jakby zapisane zostało użytkowanie majątku.
21. Tenże, O Sabinusie, Księga XVII.
W przypadku zapisu użytkowania niewolnika, wszystko, co niewolnik zarobi własną pracą lub za pomocą majątku
użytkownika, należy do tego ostatniego, niezależnie od tego, czy niewolnik się tego domaga, czy też oddaje się mu
w posiadanie. Natomiast w przypadku, gdy niewolnik został ustanowiony spadkobiercą lub otrzymał spadek,
Labeo wprowadza rozróżnienie w zależności od tego, w czyim imieniu został on ustanowiony spadkobiercą lub
otrzymał spadek.
22. Tenże, O Sabinusie, Księga XVIII.
Ponadto, jeśli cokolwiek zostało przekazane niewolnikowi, w którego użytkowaniu jest ktoś inny, pojawia się
pytanie, co należy zrobić w takim przypadku? We wszystkich takich przypadkach, jeśli cokolwiek zostało
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pozostawione lub przekazane niewolnikowi z korzyścią dla użytkownika, niewolnik nabywa to dla niego, ale jeśli
zostało to przekazane na korzyść właściciela, nabywa to dla niego, a jeśli zostało to przekazane na korzyść samego
niewolnika, nabywa to właściciel; nie bierzemy bowiem pod uwagę, skąd ten, kto dokonał darowizny lub
pozostawił spadek, poznał niewolnika, ani jakie usługi wykonał niewolnik, aby na to zasłużyć. Jeżeli jednak
niewolnik, któremu przysługuje użytkowanie, nabywa coś na podstawie spełnienia warunku, a zostanie
stwierdzone, że warunek ten został postawiony na korzyść użytkownika, należy uznać, że ten ostatni ma do tego
prawo; ta sama zasada obowiązuje w przypadku donatio mortis causa.
(23) Tenże, O Sabinusie, Księga XVII.
Ale tak jak niewolnik przez klauzulę nabywa własność na rzecz użytkownika, tak samo - jak stwierdza Julianus w
trzydziestej księdze Digestów - może on poprzez nieformalną umowę nabyć wyjątek na rzecz użytkownika; a
także, poprzez zapewnienie zwolnienia, może uzyskać dla niego zwolnienie.
1. Stwierdziliśmy wcześniej, że to, co zostało nabyte dzięki pracy niewolnika, należy do użytkownika; należy
jednak pamiętać, że może on zostać zmuszony do pracy; Sabinus wyraził bowiem opinię, że użytkownik może
wymierzać umiarkowane kary, a Kasjusz w Ósmej Księdze Prawa Cywilnego mówi, że nie może on torturować
niewolnika ani go biczować.
24. Paulus, O Sabinusie, Księga X.
Jeśli ktoś, kto ma zamiar dać prezent użytkownikowi, obiecuje niewolnika, który jest przedmiotem użytkowania na
jego własne postanowienie, będzie on związany z użytkownikiem; z tego powodu, że jest w zwyczaju, aby
niewolnik mógł zawrzeć postanowienie na korzyść użytkownika.
25. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
Jeśli jednak ktoś zapisuje sobie lub Stichusowi niewolnika będącego przedmiotem użytkowania, z zamiarem, aby
w celu dokonania darowizny trafił on do użytkownika, należy zaznaczyć, że jeśli niewolnik otrzyma pieniądze, to
zostaną one nabyte na rzecz użytkownika.
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1. Niekiedy jednak kwestia, dla kogo ten niewolnik, będący przedmiotem użytkowania, nabędzie je, pozostaje w
zawieszeniu; jak na przykład wtedy, gdy niewolnik kupuje innego niewolnika i otrzymuje go przez wydanie, a nie
płaci jeszcze ceny kupna, lecz tylko ją zabezpiecza; w międzyczasie powstaje pytanie, do kogo należy niewolnik?
Julianus w trzydziestej piątej księdze Digestów stwierdza, że własność niewolnika jest zawieszona, a o tym, do
kogo on należy, decyduje zapłata ceny; jeśli jest ona zapłacona z pieniędzy użytkownika, to niewolnik będzie
należał do niego z mocą wsteczną. Ta sama zasada obowiązuje, gdy niewolnik zawrze umowę o zapłatę pieniędzy,
ponieważ sama zapłata decyduje o tym, na czyją korzyść umowa została zawarta. Widzimy więc, że własność jest
w zawieszeniu, dopóki cena nie zostanie zapłacona. Jak zatem będzie w przypadku, gdy cena zostanie zapłacona
po wygaśnięciu użytkowania? Julianus mówi w trzydziestej piątej księdze Digestów, że należy jeszcze rozważyć,
skąd ma pochodzić cena, ale Marcellus i Mauricianus uważają, że w przypadku utraty użytkowania, prawo
własności zostanie nabyte przez osobę, do której należy nieruchomość. Opinia Juliana jest jednak bardziej
sprawiedliwa. Jeśli jednak cena zostanie zapłacona z majątku należącego do obu stron, Julianus twierdzi, że
własność będzie należeć do obu, oczywiście proporcjonalnie do kwoty zapłaconej przez każdego z nich.
Przypuśćmy jednak, że niewolnik płaci z majątku obu stron jednocześnie; na przykład, jeśli był winien dziesięć
tysięcy sestercji jako cenę, a zapłacił dziesięć tysięcy z funduszy każdej z nich; za którą z nich niewolnik
faktycznie nabywa własność? Jeśli płaci przez przeliczenie pieniędzy, ważne jest, kto był właścicielem sumy,
która została zapłacona jako pierwsza, ponieważ druga strona może wnieść powództwo o odzyskanie tej, która
została zapłacona później; lub jeśli pieniądze zostały już wydane przez osobę, która je otrzymała, można wnieść
powództwo osobiste o ich odzyskanie. Jeśli jednak niewolnik zapłacił całą sumę w worku, ten, kto go otrzymał,
nie nabywa własności, a zatem własność nie jest uważana za nabytą przez nikogo, ponieważ gdy niewolnik płaci
więcej niż cena, nie przenosi pieniędzy na odbiorcę.
2. Jeżeli taki niewolnik wynajmuje swoje usługi i ustala, że co roku będzie płacił pewną sumę, zapis ten, w czasie
trwania użytkowania, będzie przysługiwał użytkownikowi, ale korzyść z tego zapisu będzie przysługiwała
właścicielowi w następnym roku, mimo że na początku był on na korzyść użytkownika; nie ma jednak zwyczaju,
aby zapis, który raz został uzyskany na korzyść kogokolwiek, przechodził na innego, chyba że na jego
spadkobiercę lub na stronę, przez którą został przejęty. Tak więc, jeśli użytkowanie zostało zapisane na kilka lat, a
niewolnik wynajmuje swoje usługi i klauzule, jak to zostało powiedziane powyżej, to jeśli użytkowanie zostanie
utracone przez zmianę stanu użytkownika, a następnie zostanie przywrócone, klauzula przejdzie z jednej strony na
drugą, a po przejściu na spadkobiercę, powróci do użytkownika.
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3. Można zadać sobie pytanie, czy to, co nie może być nabyte przez użytkownika wieczystego, może być nabyte
przez właściciela? Julianus w trzydziestej piątej księdze Digestów stwierdza, że to, co nie może być nabyte przez
użytkownika, należy do właściciela. Stwierdza również, że jeśli niewolnik w odniesieniu do majątku użytkownika
zastrzegł dla właściciela, wyraźnie lub na jego polecenie, nabywa dla tego ostatniego; ale z drugiej strony, jeśli
zastrzegł dla użytkownika, nie ze względu na majątek tego ostatniego, ani w zamian za własną pracę, to
zastrzeżenie jest nieważne.
4. Jeśli niewolnik będący w użytkowaniu umawia się na przeniesienie tego użytkowania, nie wymieniając nikogo
lub wyraźnie dla swojego właściciela, nabywa je dla tego ostatniego; podobnie jak w przypadku niewolnika
będącego we wspólnym posiadaniu dwóch stron, który w umowie umawia się dla jednego ze swoich właścicieli o
majątek, który już do niego należy, umowa ta jest nieważna, ponieważ jeśli którakolwiek ze stron umawia się o to,
co należy do niej, umowa jest nieważna, ale jeśli niewolnik umawia się dla drugiego właściciela, nabywa dla niego
cały ten majątek.
5. Julianus stwierdza również w tej samej księdze, że jeśli użytkownik wynajmuje usługi niewolnika temu
drugiemu, to umowa jest nieważna, ponieważ mówi, że jeśli ktoś umawia się ze mną o moją własność, to umowa
jest nieważna; nie jest to bowiem bardziej skuteczne niż to, że jeśli niewolnik należący do innego, który służy mi
w dobrej wierze, robi to samo, to nabywa własność dla swojego właściciela. W podobny sposób, mówi, jeśli on
wynajmuje moją własność ode mnie, użytkownika, to nie czyni mnie odpowiedzialnym. Ogólną zasadą, którą
ustanawia, jest to, że jeśli ktoś, kto zawarłby umowę z innym, nabyłby własność dla mnie, to jeśli zawrze umowę
ze mną, jego czyn jest nieważny; chyba że, dodaje Julianus, zawrze umowę ze mną lub wynajmie ode mnie
specjalnie na rzecz swojego właściciela.
6. Jeśli założymy przypadek dwóch użytkowników, a niewolnik zawrze umowę dotyczącą własności jednego z
nich, powstaje pytanie, czy ma on prawo do całości, czy tylko do udziału, który ma w użytkowaniu? Ten
przypadek jest taki sam, o którym traktuje Scaevola w Drugiej Księdze Pytań, w odniesieniu do dwóch posiadaczy
w dobrej wierze; i mówi on, że powszechnie uważa się i jest to zgodne z rozumem, że jeśli klauzula została
zawarta w odniesieniu do własności jednego z nich, to część z niej jest uzyskiwana tylko dla niego, a część dla
właściciela. Ale gdy postanowienie jest wyraźnie zawarte, nie powinno być wątpliwości, jeśli nazwisko strony jest
wymienione, że otrzyma całość. Twierdzi on, że zasada jest taka sama, gdy niewolnik zastrzega się na rozkaz
strony, ponieważ rozkaz jest rozumiany jako zastępujący nazwisko. Ta sama zasada obowiązuje również w
przypadku użytkowników; tak więc, gdziekolwiek użytkownik nie nabędzie całej nieruchomości, zostanie ona
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nabyta przez zwykłego właściciela, ponieważ wykazaliśmy już, że może on ją uzyskać poprzez tytuł odnoszący się
do własności użytkownika.
7. Ponieważ wcześniej stwierdziliśmy, że użytkownik wieczysty może nabyć własność przez to, co posiada, lub
przez pracę niewolnika, należy rozważyć, czy ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkowanie jest ustanowione
w drodze zapisu, czy też jest uzyskane przez dostawę, zastrzeżenie lub w jakikolwiek inny sposób. Opinia Pegaza
jest poprawna, a Julianus zastosował się do niej w szesnastej księdze, a mianowicie, że jest ono w każdym
przypadku nabywane przez użytkownika.
(26) Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Ilekroć niewolnik podlegający użytkowaniu wynajmuje swoje usługi, a przed upływem czasu najmu użytkowanie
wygasa, czas, który pozostaje, należy do właściciela. Jeśli jednak niewolnik od samego początku zastrzegł sobie
określoną sumę w zamian za wykonywanie pewnych usług, a użytkownik wieczysty utracił prawa obywatelskie,
stosuje się tę samą zasadę.
27. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
W przypadku, gdy spadkodawca pozostawia na drzewie wiszące owoce, które były już dojrzałe, użytkownik
będzie miał do nich prawo, jeśli zrywa je z drzewa w dniu nabycia spadku, ponieważ nawet stojące plony należą
do użytkownika.
1. Jeżeli właściciel miał w zwyczaju używać sklepów do sprzedaży swoich towarów lub do prowadzenia swoich
interesów, wówczas użytkownik będzie mógł wynająć je nawet w celu sprzedaży innych towarów; przy czym
należy przestrzegać jedynie tego środka ostrożności, a mianowicie, że użytkownik nie może czynić z
nieruchomości nadzwyczajnego użytku lub wykorzystywać użytkowania w sposób, który mógłby znieważyć lub
zaszkodzić właścicielowi.
2. Jeżeli w testamencie zapisane jest użytkowanie niewolnika, a spadkodawca miał w zwyczaju zatrudniać go w
różny sposób, a użytkownik kształci go lub uczy go jakiegoś fachu, może on korzystać z uzyskanego w ten sposób
fachu lub umiejętności.
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3. Tam, gdzie coś jest należne jako podatek na budowę kanału lub musi być zapłacone za kanał cieku wodnego,
który przecina ziemię, ciężar tego powinien być wzięty na siebie przez użytkownika; a tam, gdzie coś ma być
zapłacone za utrzymanie autostrady, myślę, że ten wydatek również musi być poniesiony przez użytkownika.
Dlatego też, gdy pobierana jest jakakolwiek kontrybucja z tytułu przejazdu wojska lub należna gminie, ponieważ
właściciele nieruchomości mają zwyczaj dostarczać władzom miejskim pewną część swoich upraw po niskiej
cenie, a także płacić podatki do Skarbu Państwa, wszystkie wyżej wymienione obciążenia muszą być przejęte
przez użytkownika.
4. Jeśli na grunt nałożona jest jakakolwiek służebność, użytkownik będzie zmuszony do jej tolerowania, a zatem,
jeśli służebność jest należna w wyniku zastrzeżenia, uważam, że zastosowanie ma ta sama zasada.
5. Jeśli jednak niewolnik został sprzedany, a nabywcy zabroniono, pod groźbą kary, zatrudniania go do pewnych
celów, to czy użytkownik, który zapisał w testamencie użytkowanie niewolnika, musi przestrzegać tych
warunków? Uważam, że musi je spełnić; w przeciwnym razie nie będzie używał i korzystał ze swojego prawa w
sposób, który byłby aprobowany przez dobrego obywatela.
28. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
W testamencie można zapisać prawo użytkowania starych złotych i srebrnych monet, które zazwyczaj są używane
do ozdoby.
29. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
Celsus w Trzydziestej Drugiej Księdze i Julianus w Sześćdziesiątej Pierwszej Księdze Digestów stwierdzają, że
użytkowanie całego majątku może być zapisane w testamencie, pod warunkiem, że nie przekracza trzech
czwartych jego wycenionej wartości; i to jest lepsza opinia.
30. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Gdy ktoś, kto posiada dwa domy, zapisuje w testamencie użytkowanie jednego z nich, Marcellus mówi, że
spadkobierca może wyłączyć światło w jednym z nich, podnosząc wysokość drugiego; dom może być bowiem
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zamieszkany nawet wtedy, gdy jest zaciemniony. Musi to być uregulowane w takim stopniu, że cały dom nie może
być zaciemniony, ale musi mieć pewną ilość światła, która będzie wystarczająca dla mieszkańców.
31. Tenże, O Sabinusie, Księga X.
Sformułowanie "w oparciu o majątek użytkownika" należy rozumieć jako odnoszące się do wszystkiego, co
użytkownik mógł sprezentować lub przyznać niewolnikowi, lub w przypadku, gdy niewolnik uzyskał coś w
wyniku prowadzenia swojej działalności gospodarczej.
32. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXXIII.
Gdy osoba przenosi dom, który jest jedynym, jaki posiada, lub działkę ziemi, może zastrzec służebność osobistą, a
nie praedialną; jak na przykład użytkowanie lub użytkowanie. Jeśli jednak dokona zastrzeżenia pastwiska lub
prawa zamieszkania, jest ono ważne, ponieważ z pastwiska na wielu działkach leśnych czerpie się zyski. W
przypadku zastrzeżenia prawa zamieszkania, czy to na pewien czas, czy też do śmierci osoby, która je zastrzegła,
uważa się, że jest to zastrzeżenie użytkowania.
33. Papinianus, Pytania, Księga XVII.
Jeżeli użytkowanie zostało zapisane Titiusowi, a zwykła własność Maeviusowi, a za życia spadkodawcy Titius
umrze, nic nie pozostaje w rękach strony wyznaczonej na spadkobiercę; również Neratius przedstawił taką opinię.
(1) Stwierdza się, że w niektórych przypadkach użytkowanie nie może być uważane za część nieruchomości;
dlatego też, gdy powództwo dotyczy części gruntu lub użytkowania i pozwany wygrywa sprawę, a następnie
zostaje wniesiony pozew o odzyskanie innej części, która została uzyskana przez przyrost, Julianus mówi, że w
powództwie o nieruchomość na podstawie wcześniej wydanego orzeczenia można powołać się na wyjątek; ale
przy powództwie o użytkowanie nie można się na niego powołać, ponieważ część gruntu, która została dodana, na
przykład przez aluwia, należałaby do części pierwotnej, ale zwiększone użytkowanie przypadłoby osobie.
34. Julianus, Digest, Księga XXXV.
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W każdym przypadku, gdy użytkowanie zostało zapisane dwóm osobom w taki sposób, że "mają oni używać i
korzystać z niego przez kolejne lata"; jak na przykład, gdy zapis został dokonany na rzecz "Titius i Maevius",
można powiedzieć, że został on dokonany na pierwszy rok na rzecz Titius, a na drugi na rzecz Maevius. Jeżeli
jednak istnieją dwie strony o tym samym imieniu, a warunki zapisu są następujące: "Oddaję w użytkowanie dwóm
Tytusom, na przemian, na kolejne lata", to o ile obaj nie uzgodnią, który z nich ma z niego korzystać pierwszy,
będą sobie przeszkadzać. Jeśli jednak Titius nabędzie prawo własności w roku, w którym cieszył się
użytkowaniem, nie będzie miał zapisu w międzyczasie, ale użytkowanie będzie należało do Maeviusa przez
kolejne lata; a jeśli Titius alienuje nieruchomość, nadal będzie miał prawo do swojego użytkowania; ponieważ,
nawet jeśli użytkowanie zostało zapisane mi pod pewnym warunkiem, a ja w międzyczasie nabyłem własność od
spadkobiercy, ale podczas gdy warunek był nadal niespełniony, wyalienowałem nieruchomość, powinienem mieć
prawo do otrzymania spadku.
(1) Jeżeli oddasz w użytkowanie działkę swojemu dzierżawcy, może on wytoczyć powództwo o odzyskanie tego
użytkowania, a także może wytoczyć powództwo przeciwko twojemu spadkobiercy na podstawie umowy
dzierżawy; w ten sposób uniknie płacenia czynszu i odzyska wydatki, które poniósł uprawiając ziemię.
(2) W odniesieniu do kwestii, czy w spadku pozostawiono użytkowanie całego majątku czy też określonych
przedmiotów, uważam, że ma to zastosowanie w przypadku, gdy w razie spalenia domu nie można wnieść
powództwa o jego użytkowanie, jeżeli jest on przedmiotem szczególnego zapisu; ale jeśli pozostawiono
użytkowanie całej nieruchomości, można wnieść powództwo o użytkowanie gruntu; ponieważ uważa się, że
każdy, kto zapisuje w testamencie użytkowanie swojej nieruchomości, obejmuje nie tylko użytkowanie rzeczy
określonego rodzaju, które się tam znajdują, ale także użytkowanie całego swojego majątku, a grunt, na którym
stał dom, jest jego częścią.
35. Tenże, O Urseius Ferox, Księga I.
Jeżeli w testamencie zostało zapisane użytkowanie, a osoba powołana na spadkobiercę celowo opóźnia wejście do
spadku, aby odroczyć nabycie dziedzictwa, należy to uwzględnić, tak jak to uczynił Sabinus.
1. W testamencie zapisano mi użytkowanie niewolnika, a gdy przestałem go używać i korzystać z niego,
zarządzono, że ma być wolny; następnie otrzymałem od spadkobiercy szacunkową równowartość spadku w
pieniądzu. Sabinus był zdania, że niewolnik nie stanie się z tego powodu wolny; można bowiem uznać, że
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korzystam z prawa użytkowania w nim, ponieważ otrzymałem w jego miejsce inny majątek, a warunek jego
wolności pozostaje ten sam, tak że stanie się on wolny po mojej śmierci lub gdy zmieni się mój stan cywilny.
36. Africanus, Pytania, Księga V.
Spadkodawca zapisał w testamencie użytkowanie działki i postawił na niej dom, który za jego życia został
rozebrany lub spalony; uznano, że można żądać zwrotu użytkowania. Z drugiej strony, ta sama zasada nie miałaby
zastosowania, gdyby w testamencie zostało zapisane prawo użytkowania domu, a następnie działka została
zabudowana. Podobnie byłoby w przypadku, gdyby w testamencie zapisano użytkowanie pewnych filiżanek, które
następnie zostały stopione w masę i po raz drugi przerobione na filiżanki; ponieważ, mimo że przywrócono im
dawny stan filiżanek, nie są one już takie same jak te, do których zapisano w testamencie użytkowanie.
(1) Umówiłem się z Titiusem co do Posiadłości Cornelian, użytkowanie w niej zostało zastrzeżone; Titius wtedy
zmarł, i zapytano, co jego spadkobierca musi mi dostarczyć? Odpowiedź brzmiała, że najważniejsza kwestia
odnosi się do intencji, z jaką użytkowanie zostało zastrzeżone, ponieważ jeśli w rzeczywistości uzgodniono, że
użytkowanie ma być ustanowione tylko na czyjąś osobę, spadkobierca musi przenieść gołą własność; ale jeśli
zamierzano zatrzymać użytkowanie tylko dla promującego, jego spadkobierca musi przenieść własność bez
żadnych ograniczeń. To, że tak jest, widać wyraźniej w przypadku zapisu, ponieważ jeśli spadkobierca, który
został obciążony zapisem zwykłej własności, po zastrzeżeniu użytkowania, umrze, zanim wszczęto postępowanie
w odniesieniu do testamentu, jest jeszcze mniej powodów do wątpliwości, że spadkobierca będzie zobowiązany do
przeniesienia całkowitej własności. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy spadek został zapisany pod warunkiem,
a spadkobierca umiera w oczekiwaniu na jego spełnienie.
(2) Użytkowanie niewolnika zostało zapisane w testamencie Titiusa i zanim zostało przeniesione przez
spadkobiercę, który celowo dopuścił się zwłoki, niewolnik zmarł. Nie można dojść do innego wniosku niż ten, że
odpowiedzialność spadkobiercy jest proporcjonalna do wysokości interesu zapisobiercy, że nie powinno być
żadnej zwłoki, więc wartość użytkowania powinna być oceniana od daty zwłoki do czasu śmierci niewolnika.
Wynikałoby z tego również, że w przypadku śmierci samego Titiusa, jego spadkobiercy należałoby wypłacić
kwotę równą wartości użytkowania od momentu rozpoczęcia zwłoki do dnia jego śmierci.
37. Tenże, Pytania, Księga VII.
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Powstało pytanie, czy gdybym umówił się z tobą, że dasz mi użytkowanie na następne dziesięć lat, a ty
zaniedbałbyś tego i upłynęłoby pięć lat, jakie byłoby prawo? Co więcej, gdybym umówił się z tobą, że będziesz mi
świadczył usługi Stichusa przez następne dziesięć lat, a pięć lat minęło, jak wyżej wspomniano, co wtedy?
Odpowiedź brzmiała, że pozew może być wniesiony zarówno o użytkowanie, jak i o usługi niewolnika za okres,
który pozwolił pan upłynąć, nie dając ich.
38. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Nie uważa się, że użytkownik korzysta z czegokolwiek, jeśli ani on, ani nikt inny w jego imieniu tego nie robi; tak
jak na przykład w przypadku, gdy ktoś nabył lub wydzierżawił użytkowanie, otrzymał je w prezencie lub
prowadził interesy użytkownika. Oczywiste jest, że należy tu dokonać rozróżnienia; jeśli bowiem sprzedaję
użytkowanie, to nawet jeśli nabywca nie korzysta z nieruchomości, to i tak pozostaję użytkownikiem:
(39) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Ponieważ ten, kto korzysta z pieniędzy z zakupu, nie jest w mniejszym stopniu uważany za posiadającego
użytkowanie niż ten, kto korzysta z rzeczywistej nieruchomości:
40. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Jeżeli jednak oddaję użytkowanie w prezencie, to już go nie zachowuję, chyba że osoba, której zostało ono
oddane, zrobi z niego użytek.
41. Tenże, Instytuty, Księga VII.
Jest jeszcze bardziej oczywiste, że użytkowanie posągu lub obrazu może zostać zapisane w testamencie, ponieważ
przedmioty tego rodzaju mają pewną użyteczność, jeśli są złożone w odpowiednim miejscu.
1. Chociaż istnieją pewne nieruchomości o takim opisie, że wydajemy na nie więcej, niż z nich otrzymujemy,
niemniej jednak, użytkowanie w nich może być zapisane w testamencie.
42. Florentinus, Instytuty, Księga XI.
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W przypadku, gdy zapis o użytkowaniu jakiejś nieruchomości jest pozostawiony jednemu człowiekowi, a plon tej
nieruchomości drugiemu, użytkownik otrzyma to, co pozostanie po zaspokojeniu żądań strony uprawnionej do
użytkowania, ale sam będzie miał pewną ilość użytkowania w celu korzystania z niej.
1. Różnica polega na tym, czy w testamencie zapisane jest użytkowanie nieruchomości czy jej wartość; jeśli
bowiem pozostawione jest użytkowanie nieruchomości, należy odjąć od niego każdy przedmiot, który został
zapisany w testamencie dodatkowo, i będzie się miało prawo do użytkowania tego, co pozostanie; Jeśli jednak
pozostawia się użytkownikowi prawo do użytkowania wartości w pieniądzu, to również będzie ono oszacowane,
ponieważ jest to zapis dodatkowy, ponieważ zapisując tę samą nieruchomość kilka razy, spadkodawca nie
zwiększa spadku; ale jeśli zapisano jeden konkretny artykuł, możemy zwiększyć spadek, zapisując również jego
oszacowaną wartość.
43. Ulpianus, Reguły, Księga VII.
W testamencie można zapisać użytkowanie tylko części nieruchomości, a jeśli nie jest wyraźnie powiedziane
jakiej części, rozumie się przez to połowę nieruchomości.
44. Neratius, Pergaminy, Księga III.
Użytkownik wieczysty nie może kłaść świeżego tynku na ściany, które są chropowate, ponieważ, nawet jeśli przez
ulepszenie domu poprawiłby stan właściciela, nie może tego uczynić żadnym własnym prawem, ponieważ czym
innym jest dbanie o to, co otrzymał, a czym innym robienie czegoś nowego.
45. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Tak jak wydatki na utrzymanie niewolnika, którego użytkowanie należy do kogokolwiek, muszą być opłacane
przez tego ostatniego; tak samo oczywiste jest, że wydatki związane z jego chorobą muszą być naturalnie
ponoszone przez niego.
(46) Paulus, O Plaucjuszu, Księga IX.
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W przypadku, gdy spadkobiercą testamentowym ustanowiono osobę obcą, a wyemancypowany syn został
pominięty, a własność nieruchomości została zapisana matce zmarłego z zastrzeżeniem użytkowania, to w
przypadku wniesienia powództwa o posiadanie nieruchomości wbrew testamentowi, cała własność, ze względu na
synowski obowiązek wobec matki, musi zostać jej wydana.
(1) Jeżeli spadkodawca poleci spadkobiercy wyremontować dom, którego użytkowanie zapisał w testamencie,
użytkownik może wytoczyć powództwo na podstawie testamentu, aby zmusić spadkobiercę do remontu.
47. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga V.
Jeżeli jednak spadkobierca nie dokona tych napraw i z tego powodu użytkownik wieczysty nie będzie mógł
korzystać z nieruchomości, spadkobierca użytkownika wieczystego będzie uprawniony do wytoczenia powództwa
z tego tytułu o odszkodowanie w wysokości różnicy, jaką stanowiłoby to dla użytkownika wieczystego, gdyby
spadkobierca nie dokonał wspomnianych napraw, nawet jeżeli użytkowanie zostało zakończone przez śmierć
użytkownika wieczystego.
48. Paulus, O Plaucjuszu, Księga IX.
Jeżeli w czasie nieobecności użytkownika wieczystego spadkobierca dokona napraw jako osoba kierująca swoim
przedsiębiorstwem, będzie on uprawniony do wytoczenia powództwa przeciwko użytkownikowi wieczystemu z
tytułu dokonanych transakcji, nawet jeżeli spadkobierca miał na względzie własną przyszłą korzyść. Jeżeli jednak
użytkownik jest gotowy do zrzeczenia się użytkowania, nie jest zobowiązany do dokonywania napraw i jest
zwolniony z powództwa z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
1. Tam, gdzie gąszcz jest wycięty, nawet jeśli jest to zrobione w nieodpowiedniej porze roku, jest to uważane za
część plonu ziemi; tak jak oliwki, które są zbierane zanim są dojrzałe, i trawa skoszona przed właściwym czasem,
są również uważane za część plonów.
49. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga VII.
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Jeśli użytkowanie zostało zapisane na mnie i na ciebie na rachunek Semproniusza i Muciusa, spadkobierców
spadkodawcy, będę miał prawo do czwartej części z udziału Semproniusza i kolejnej czwartej części z udziału
Muciusa; a ty, w podobny sposób, będziesz miał prawo do dwóch czwartych z ich odpowiednich udziałów.
50. Paulus, O Vitellius, Księga III.
Tytus pozostawił posiadłość toskańską Maeviusowi i wyznaczył go na powiernika, który miał przekazać Tytusowi
w użytkowanie połowę wspomnianej posiadłości. Maevius odbudował zrujnowany wiekiem dom, który był
potrzebny do zbierania i przechowywania plonów. Powstało więc pytanie, czy Tytia była zobowiązana do pokrycia
części kosztów proporcjonalnie do swojego użytkowania? Scaevola odpowiedział, że jeśli odbudowa domu była
konieczna przed przeniesieniem użytkowania, Maevius nie będzie zmuszony do jego wydania, chyba że zostanie
uwzględnione powództwo o zwrot kosztów.
51. Modestinus, Rozbieżności, Księga IX.
Zrozumiałe jest, że zapis użytkowania na rzecz Titiusa "kiedy umrze" jest nieważny, ponieważ odnosi się do
czasu, kiedy musi on przestać należeć do strony, o której mowa.
52. Tenże, Reguły, Księga IX.
Jeśli użytkowanie zostało pozostawione w testamencie pod warunkiem płacenia podatków od nieruchomości, nie
ma wątpliwości, że użytkownik musi je płacić; chyba że zostanie udowodnione, że spadkodawca wyraźnie
przewidział w drodze trustu, że powinny być one również płacone przez spadkobiercę.
53. Javolenus, Epistles, Księga II.
W przypadku zapisania w testamencie użytkowania domu, dopóki pozostaje jakakolwiek część tego domu,
zapisobierca będzie uprawniony do użytkowania całego gruntu.
54. Tenże, Listy, Księga III.
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Użytkowanie pewnego gruntu zostało warunkowo zapisane Titiusowi, a ty jako spadkobierca jesteś nim
obciążony, a po zastrzeżeniu użytkowania sprzedałeś i wydałeś mi ten grunt. Pytam, czy gdyby warunek nie został
spełniony, lub gdyby tak się stało i użytkowanie wygasło, to do kogo by ono należało? Odpowiedź brzmiała, jak
rozumiem, że pańskie pytanie odnosi się do użytkowania, które zostało zapisane w testamencie; a zatem, jeśli
warunek, od którego zależało dziedzictwo, został spełniony, nie ma wątpliwości, że użytkowanie będzie należało
do zapisobiercy; a jeśli przez jakikolwiek wypadek zostanie mu ono utracone, powróci do własności
nieruchomości. Jeśli jednak warunek ten nie jest spełniony, użytkowanie będzie należało do spadkobiercy,
ponieważ wszystkie zasady odnoszące się do spadkobiercy są wykonywane, tak jak te, które odnoszą się do utraty
użytkowania są zwykle przestrzegane. Jednak w przypadku tego rodzaju sprzedaży należy wziąć pod uwagę to, co
zostało uzgodnione pomiędzy kupującym a sprzedającym; tak więc, jeśli okaże się, że użytkowanie zostało
zastrzeżone ze względu na dziedzictwo, nawet jeśli warunek nie został spełniony, powinno ono zostać
przywrócone przez sprzedającego kupującemu.
55. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XXVI.
Jeśli w testamencie zostanie zapisane tylko korzystanie z niemowlęcego niewolnika, to nawet jeśli w międzyczasie
nie będzie się korzystać z jego usług, to i tak, gdy tylko dziecko przekroczy wiek niemowlęcy, zaczyna to działać.
56. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga XVII.
Powstało pytanie, czy powództwo z tytułu użytkowania powinno być przyznane gminie? W tym przypadku
istnieje niebezpieczeństwo, że użytkowanie może stać się wieczyste, ponieważ nie można go utracić przez śmierć,
ani łatwo przez zmianę stanu cywilnego; z tego powodu własność byłaby bezwartościowa, ponieważ użytkowanie
byłoby zawsze oddzielone od niej. Mimo to ustalono, że powództwo powinno zostać uwzględnione. Stąd pojawia
się kolejna wątpliwość, a mianowicie, jak długo gmina powinna być chroniona w korzystaniu z użytkowania?
Przyjęło się, że będzie ona chroniona przez sto lat, bo tyle trwa najdłuższe życie człowieka.
57. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Właściciel nieruchomości pozostawił użytkownikowi wieczystemu w testamencie udział, który ten ostatni miał w
niej w drodze użytkowania, a nieruchomość tę zapisobierca, po tym jak wszedł w jej posiadanie na pewien czas,
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był zmuszony oddać synowi spadkodawcy, który skutecznie przeprowadził sprawę o nieudolny testament; a z tego,
co nastąpiło później, wynikało, że prawo użytkowania pozostało nienaruszone.
(1) W przypadku, gdy plony z pewnych działek ziemi zostały pozostawione pod zarządem powierniczym w celu
utrzymania wolności, a którakolwiek ze stron, które są do tego uprawnione, umiera; zyski z ich udziałów
przechodzą z nich na zwykłego właściciela ziemi.
58. Scaevola, Opinie, Księga III.
Kobieta, która była użytkownikiem wieczystym, zmarła w grudniu, a wszystkie plony, które zostały zebrane z
ziemi, zostały już usunięte przez dzierżawców w październiku. Powstało pytanie, czy czynsz powinien być
płacony spadkobiercy użytkownika wieczystego, mimo że zmarła ona przed Kalendami Marcowymi, kiedy czynsz
stał się wymagalny, czy też powinien on zostać podzielony między spadkobiercę użytkownika wieczystego i
gminę, której została zapisana własność? Odpowiedziałem, że gmina nie ma prawa do żadnego powództwa
przeciwko najemcy, ale zgodnie z tym, co zostało powiedziane, spadkobierca użytkownika wieczystego miałby
prawo do pobrania całego czynszu w dniu, w którym stałby się on wymagalny.
1. "Daję i zapisuję Semproniuszowi jedną szóstą część plonów kapusty i porów, które mam na polu Farrarii".
Pytanie brzmi, czy w tych słowach zapisane jest użytkowanie? Moja odpowiedź brzmi, że użytkowanie nie zostało
zapisane, ale konkretna część zebranych plonów, która została wymieniona w zapisie, została zapisana. Powstało
również pytanie, jeśli nie było to użytkowanie, czy spadkodawca nie zapisał szóstej części plonów, które były
zbierane każdego roku? Odpowiedziałem, że należy uznać, że była ona pozostawiana każdego roku, chyba że
spadkobierca wyraźnie udowodni, że jest inaczej.
59. Paulus, Opinie, Księga III.
W przypadku, gdy drzewa zostały obalone przez siłę wichury bez żadnego zaniedbania ze strony użytkownika
wieczystego, postanowiono, że nie jest on zobowiązany do ich wymiany.
(1) Cokolwiek wyrośnie na ziemi lub zostanie z niej zebrane, należy do użytkownika wieczystego, jak również
czynsz z pól już wydzierżawionych, jeśli te rzeczy są wyraźnie uwzględnione. Podobnie jednak jak w przypadku
sprzedaży, o ile czynsze nie są wyraźnie zastrzeżone, użytkownik wieczysty może wyrzucić dzierżawcę.
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(2) Cokolwiek jest uzyskane z cięcia trzciny lub pali należy do użytkownika, gdziekolwiek było w zwyczaju
uważać to za część dochodu z ziemi.
60. Tenże, Opinie, Księga V.
Użytkownik każdego rodzaju gruntu, jeśli przeszkadza mu się w korzystaniu z niego, lub jest wyrzucany, może
wnieść pozew o zwrot wszystkiego, co zostało zajęte w tym samym czasie; ale jeśli w międzyczasie użytkowanie
zostanie zakończone przez jakikolwiek wypadek, powództwo pretorskie zostanie przyznane w celu odzyskania
wszelkich plonów, które mogły być wcześniej zebrane.
1. Jeżeli grunt, o którego użytkowanie wniesiono pozew, nie jest w posiadaniu właściciela, powództwo zostanie
uwzględnione. Dlatego też, jeżeli istnieje spór pomiędzy dwiema stronami w odniesieniu do własności gruntu,
użytkownik wieczysty jest, mimo wszystko, uprawniony do zajmowania lokalu; i należy zapewnić mu
bezpieczeństwo poprzez posiadanie, jeżeli jego własne prawo jest kwestionowane, "aby ten, komu oddano w
użytkowanie, nie był pozbawiony możliwości korzystania z niego tak długo, jak długo będzie zaangażowany w
ustanowienie swojego tytułu prawnego". Jeżeli jednak prawo samego użytkownika wieczystego jest
kwestionowane, jego użytkowanie pozostaje zawieszone, ale właściciel gruntu musi zapewnić mu zabezpieczenie
zwrotu plonów, które ten ostatni mógł z niego zebrać, lub, jeżeli odmówi, użytkownik wieczysty będzie mógł
korzystać z nieruchomości.
61. Neratius, Opinie, Księga II.
Użytkownik wieczysty nie może przymocować nowej rynny do ściany; a jeśli budynek nie jest ukończony,
postanowiono, że użytkownik wieczysty nie może go ukończyć, nawet jeśli bez tego nie jest w stanie korzystać z
jego części. I rzeczywiście, uważa się, że nie ma on nawet użytkowania w tym budynku, chyba że, kiedy został on
stworzony lub zapisany w testamencie, wyraźnie dodano, że może on zrobić jedną z dwóch wyżej wymienionych
rzeczy.
62. Tryphoninus, Dysputy, Księga VII.
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Bardzo słusznie uważa się, że użytkownik wieczysty ma prawo polować w lasach lub na górach nieruchomości,
której jest użytkownikiem; a gdy zabił dzika lub jelenia, nie zabiera niczego należącego do właściciela ziemi, ale
sprawia, że to, co nabył, staje się jego własnością, czy to na mocy prawa cywilnego, czy prawa narodów.
1. Jeżeli dzikie zwierzęta były trzymane w zagrodach, to z chwilą wejścia w życie użytkowania użytkownik może
z nich korzystać, ale nie może ich zabić; ale jeżeli na początku zamknął je własnym staraniem i zostały one przez
niego złapane w sidła, to czy stanowią one zgodnie z prawem własność użytkownika? Najwygodniej jest jednak,
ze względu na trudne rozróżnienie, które powstałoby w odniesieniu do niepewnych praw użytkownika
wieczystego w odniesieniu do różnych zwierząt, uznać, że wystarczy, aby po zakończeniu użytkowania,
dostarczyć właścicielowi nieruchomości taką samą liczbę różnych rodzajów zwierząt, jaka istniała w momencie
rozpoczęcia użytkowania.
63. Paulus, O prawie prywatnym.
Możemy przenieść na innych to, co nie jest naszą własnością; na przykład, gdy człowiek ma ziemię, nawet jeśli
nie ma użytkowania, nadal może przyznać użytkowanie innej stronie.
64. Ulpianus, O Edykcie, Księga LI.
Jeżeli użytkownik wieczysty jest gotowy do zrzeczenia się użytkowania, nie można go zmusić do naprawy domu,
nawet w przypadkach, w których byłoby to zwyczajowo wymagane od użytkownika wieczystego. Jednakże, gdy
sprawa została połączona, a użytkownik wieczysty jest gotowy do zrzeczenia się użytkowania, należy uznać, że
powinien on zostać zwolniony z odpowiedzialności przez Sąd.
65. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga V.
Ponieważ jednak użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wszystkiego, co zostało zranione jego własnym
czynem lub czynem kogoś z jego rodziny, nie powinien być zwolniony, nawet jeśli jest gotów zrzec się
użytkowania, ponieważ sam jest zobowiązany do zrobienia wszystkiego, co staranny zarządca domu zrobiłby w
swoim własnym domu.
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1. Spadkobierca nie jest bardziej zmuszony do naprawy majątku, który spadkodawca pozostawił zrujnowany z
powodu wieku, niż byłby, gdyby spadkodawca pozostawił komukolwiek prawo własności do tego majątku.
66. Paulus, O Edykcie, Księga XLVII.
Przeciwko użytkownikowi można wytoczyć powództwo nie tylko na podstawie Lex Aquilia, ale odpowiada on
również za demoralizację niewolnika, jak również za szkodę, gdy poprzez tortury deprecjonował wartość
niewolnika.
67. Julianus, O Minicjuszu, Księga I.
Każdy, komu zostało zapisane użytkowanie, może je sprzedać osobie obcej, nawet bez zgody spadkobiercy.
(68) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
W czasach starożytnych zadawano sobie pytanie, czy potomstwo niewolnicy należy do użytkownika? Przeważała
opinia Brutusa, że użytkownik nie ma do niego prawa, ponieważ jedna istota ludzka nie może być uważana za
produkt innej istoty i z tego powodu użytkownik nie może mieć prawa do użytkowania w tej samej istocie. Jeśli
jednak użytkowanie zostało pozostawione w dziecku przed jego narodzinami, to czy miałby on do niego prawo?
Odpowiedź brzmi: skoro można zapisać w testamencie potomstwo, to można również oddać mu w użytkowanie.
1. Sabinus i Kasjusz są zdania, że przyrost bydła należy do użytkownika.
2. Oczywiste jest, że osoba, której zapisano w testamencie użytkowanie stada lub trzody, musi wyrównać wszelkie
straty z przyrostu, czyli zastąpić te, które padły,
69. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Albo dostarczać innych zamiast tych, które są bezwartościowe; a te ostatnie, po zastąpieniu, stają się własnością
użytkownika, aby uniknąć czerpania przez właściciela korzyści z całej liczby. A ponieważ te, które są zastąpione,
od razu należą do właściciela, więc i te pierwsze przestają do niego należeć, zgodnie z naturalnym prawem
produkcji; bo inaczej przyrost należy do użytkownika, a kiedy on go zastępuje, przestaje.
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70. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Co w takim razie należy zrobić, jeśli użytkownik nie postąpi jak wyżej i nie wymieni bydła? Gajusz Kasjusz w
Dziesiątej Księdze Prawa Cywilnego mówi, że jest on odpowiedzialny wobec właściciela.
1. W międzyczasie jednak, gdy są one hodowane, a te, które padły, są zastępowane, powstaje pytanie, do kogo
należy przyrost? Julianus w trzydziestej piątej księdze Digestów twierdzi, że własność jest w zawieszeniu,
ponieważ jeśli są one używane do zastąpienia innych, należą do właściciela, ale jeśli nie, należą do użytkownika;
która opinia jest poprawna.
2. Zgodnie z tym, jeśli młode zdechnie, będzie to ryzyko użytkownika, a nie właściciela, i to on będzie musiał
zapewnić sobie inne. Dlatego Gajusz Kasjusz w Ósmej Księdze stwierdza, że mięso każdego martwego młodego
zwierzęcia należy do użytkownika.
3. Tam, gdzie jest powiedziane, że użytkownik musi zapewnić innych, jest to prawdziwe tylko wtedy, gdy w
spadku zostało zapisane użytkowanie stada, stada lub stadniny koni, czyli całej liczby; jeśli bowiem pozostały
tylko niektóre głowy tychże, nie będzie nic do zastąpienia.
4. Ponadto, załóżmy, że w czasie, gdy młode zwierzęta się rodzą, nie wydarzyło się nic, przez co użytkownik
musiałby zastąpić niektóre z nich, ale po ich urodzeniu stało się to konieczne; należy rozważyć, czy powinien
zastąpić je tymi, które urodziły się jako ostatnie, czy tymi, które urodziły się wcześniej? Uważam, że lepsza jest
opinia, że te, które urodziły się, gdy stado jest kompletne, należą do użytkownika; i że straci on tylko z powodu
jakiejś późniejszej szkody dla stada.
5. Zastąpienie jest faktem, a Julianus bardzo słusznie mówi, że oznacza to oddzielenie, wydzielenie i dokonanie
pewnego podziału, ponieważ własność tych, którzy są odłożeni na bok, jest w posiadaniu właściciela.
71. Marcellus, Digest, Księga XVII.
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Jeżeli ktoś buduje dom na działce, do której inna osoba ma prawo użytkowania, a dom zostanie usunięty przed
upływem terminu, w którym użytkowanie zostanie zakończone, użytkowanie musi zostać przywrócone; zgodnie z
opinią starożytnych władz.
(72) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
W przypadku, gdy właściciel zwykłej nieruchomości zapisuje w testamencie użytkowanie, słuszne jest to, co
Marcjanus stwierdził w Trzeciej Księdze Pytań o Funduszach Powierniczych, a mianowicie, że zapis jest ważny; i
jeśli zdarzy się, że użytkowanie zostanie włączone do nieruchomości za życia spadkodawcy lub przed wejściem w
życie spadku, będzie ono należało do zapisobiercy. Marcjanus idzie jeszcze dalej, ponieważ twierdzi, że jeśli
użytkowanie zostało włączone do majątku po jego ustanowieniu, staje się ono prawnie nabyte i należy do
zapisobiercy.
73. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
W przypadku, gdy użytkowanie niezamieszkałego gruntu zostało mi zapisane w testamencie, mogę wybudować
tam szałas w celu ochrony dóbr osobistych na wspomnianym gruncie.
74. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Jeśli użytkowanie zostało zapisane twojemu niewolnikowi Stichusowi i mojemu niewolnikowi Pamphilusowi, to
taki zapis jest taki sam, jak gdyby został dokonany na mnie i na ciebie, a zatem nie ma wątpliwości, że należy do
nas w równym stopniu.

Tyt. 2. Dotyczący nabywania prawa użytkowania
(1) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
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W przypadku dziedziczenia użytkowania prawo do naliczania między użytkownikami istnieje tylko wtedy, gdy
użytkowanie jest pozostawione łącznie; natomiast w przypadku pozostawienia go oddzielnie każdej ze stron,
prawo do naliczania niewątpliwie przestaje istnieć.
1. Dlatego Julianus pyta w trzydziestej piątej księdze Digestów, czy jeśli użytkowanie zostało pozostawione
niewolnikowi, który jest wspólną własnością, i zostało nabyte przez obu właścicieli, to czy jeśli jeden z nich
odrzuci lub utraci użytkowanie, drugi powinien otrzymać je w całości? On uważa, że należy ono do drugiego, i
nawet jeśli użytkowanie zostało nabyte przez właścicieli niewolnika, nie w równych częściach, ale w częściach
odpowiadających ich udziałom w niewolniku, to jednak należy brać pod uwagę osobowość niewolnika, a nie
właścicieli, tak że należy ono do jednego z właścicieli, a nie przypada na zwykłą własność.
2. Twierdzi on również, że jeśli użytkowanie zostało zapisane niewolnikowi posiadanemu wspólnie i osobno
Tycjuszowi, a drugi współwłaściciel utracił je, to nie będzie ono należało do Tycjusza, lecz tylko do pozostałego
właściciela, ponieważ tylko on miał do niego prawo wspólnie; i ta opinia jest właściwa, ponieważ dopóki tylko
jedna osoba korzysta z własności, można powiedzieć, że użytkowanie jest w poprzednim stanie. Ta sama zasada
obowiązuje w przypadku, gdy użytkowanie jest pozostawione dwóm osobom wspólnie, a drugiej osobie
oddzielnie.
3. Niekiedy jednak, nawet gdyby strony nie były współdziedzicami, zapisane w testamencie użytkowanie przypada
jednemu z nich przez przyrost; jak na przykład wtedy, gdy użytkowanie całego majątku jest pozostawione osobno
mnie, a w ten sam sposób tobie. Albowiem (jak podaje Celsus w Osiemnastej Księdze, a Julianus w Trzydziestej
Piątej Księdze Digestów), udziały posiadamy przez współuczestnictwo; i tak by się też działo, jeśli chodzi o
własność; bo gdyby jeden ją odrzucił, drugi miałby prawo do całej posiadłości. Ale jest jeszcze jeden dodatkowy
punkt w odniesieniu do użytkowania; ponieważ zostało ono stworzone, a następnie utracone, prawo do naliczania
istnieje, ponieważ wszyscy autorzy cytowani przez Plaucjusza są tego zdania; i (jak Celsus i Julian bardzo słusznie
twierdzą) użytkowanie jest tworzone i przekazywane każdego dnia, a nie, jak własność, tylko w momencie, kiedy
można wnieść powództwo o jego odzyskanie. Tak więc, gdy tylko jedna ze stron nie znajdzie nikogo, kto byłby z
nią związany, może ona sama korzystać z całego użytkowania; nie ma też znaczenia, czy zostało ono zapisane
wspólnie, czy też oddzielnie.
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4. Julianus stwierdza również w trzydziestej piątej księdze Digestów, że w przypadku, gdy wyznaczono dwóch
spadkobierców i zapisano zwykłą własność, przy czym użytkowanie zostało zastrzeżone, spadkobiercy nie mają
prawa do naliczania, ponieważ użytkowanie uważa się za ustanowione, a nie podzielone przez współdziałanie;
2. Africanus, Pytania, Księga V.
Dlatego też utracona część użytkowania wraca do zapisobiercy, który jest właścicielem samej nieruchomości.
3. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Neratius, w Pierwszej Księdze Opinii, uważa, że w takich okolicznościach wygasa prawo przyrostu; a zasada
podana przez Celsusa zgadza się z tą opinią, a mianowicie, że prawo przyrostu istnieje, gdy dwie strony mają całe
użytkowanie i jest ono podzielone między nimi przez ich związek.
(1) Dlatego Celsus stwierdza w Osiemnastej Księdze, że jeśli dwóch właścicieli nieruchomości przekazuje ją po
zastrzeżeniu użytkowania, a któryś z nich utraci swoje użytkowanie, to powróci ono do samej nieruchomości, ale
nie do całości; ponieważ użytkowanie każdego z nich przypada na udział, który każdy z nich przekazał, i musi ono
powrócić do udziału, z którego na początku zostało wydzielone.
(2) Ale prawo do naliczania istnieje nie tylko wtedy, gdy użytkowanie zostało zapisane dwóm osobom, ale także
wtedy, gdy zostało zapisane jednej z nich, a majątek drugiej; jeśli bowiem ten, któremu pozostawiono
użytkowanie, utraci je, będzie ono należało do drugiej osoby raczej dzięki prawu do naliczania, a nie poprzez
powrót do własności; Nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ w przypadku, gdy użytkowanie zostało zapisane
dwóm osobom i gdy w posiadaniu jednej z nich zostało połączone z inną nieruchomością, prawo do naliczania
odsetek nie jest tracone ani przez tego, z którym zostało połączone, ani przez niego na rzecz drugiej osoby; i
niezależnie od tego, w jaki sposób użytkownik mógł stracić swoje użytkowanie przed połączeniem, może je stracić
w ten sam sposób teraz. Takiego zdania są Neratius i Aristo, a zatwierdza je Pomponiusz.
4. Julianus, Digest, Księga XXXV.
W przypadku, gdy zwykła własność nieruchomości zostanie zapisana tobie, a użytkowanie tej samej
nieruchomości mnie i Maeviusowi, ty, Maevius i ja będziemy mieli po jednej trzeciej części użytkowania, a druga
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trzecia część zostanie włączona do nieruchomości. Gdybyśmy jednak ja lub Maevius utracili prawa obywatelskie,
trzecia część zostanie podzielona między ciebie i jednego lub drugiego z nas, tak że ten, który nie utracił praw
obywatelskich, będzie miał połowę użytkowania, a nieruchomość wraz z pozostałą połową użytkowania będzie
należała do ciebie.
5. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Jeśli zaś przeniesiesz własność na kogokolwiek po zastrzeżeniu użytkowania, Julianus uważa, że mimo to prawo
do naliczania będzie istniało, i że nie uważa się, że nabywasz nowe użytkowanie.
(6) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w której użytkowanie zostaje włączone do nieruchomości w rękach jednego z
trzech użytkowników wieczystych.
1. Jeżeli jednak nieruchomość została zapisana komukolwiek z zastrzeżeniem użytkowania, a część użytkowania
została zapisana mnie, to należy rozważyć, czy prawo do naliczania istnieje pomiędzy mną a spadkobiercą?
Prawidłowy pogląd jest jednak taki, że jeżeli ktokolwiek utraci użytkowanie, to wraca ono do nieruchomości.
2. W przypadku, gdy użytkowanie nieruchomości jest pozostawione mi w sposób absolutny, a Tobie pod pewnym
warunkiem, można powiedzieć, że użytkowanie całej nieruchomości należy do mnie w międzyczasie, a gdybym
stracił swoje prawa cywilne, całe użytkowanie zostanie utracone; ale jeśli warunek jest przestrzegany, całe
użytkowanie będzie należeć do Ciebie, gdybym stracił swoje prawa cywilne, ale jeśli zachowam swój stan,
użytkowanie musi być podzielone między nas.
7. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Jeśli ktoś zapisuje użytkowanie Attiusowi i jego spadkobiercom, Attius będzie miał prawo do połowy, a jego
spadkobiercy do pozostałej połowy. Jeśli jednak zapis brzmi: "Attiusowi i Seiusowi wraz z moimi
spadkobiercami", użytkowanie zostanie podzielone na trzy części, z których spadkobiercy będą mieli jedną, Attius
jedną, a Seius jedną; nie ma też znaczenia, czy zapis jest dla A i B wraz z Maeviusem, czy też "dla A i B oraz
Maeviusa".
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(8) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Jeśli użytkowanie zostało zapisane kobiecie "wraz z jej dziećmi", a ona straci swoje dzieci, będzie ona uprawniona
do użytkowania; ale jeśli matka umrze, jej dzieci będą jednak uprawnione do użytkowania na zasadzie prawa
narastania. Jak zauważa Julianus w Trzydziestej Księdze Digestów, tę samą zasadę należy rozumieć jako mającą
zastosowanie w przypadku, gdy spadkodawca wyznacza swoje dzieci jako jedynych spadkobierców, nawet jeśli
nie wymienia ich jako zapisobierców, ale chce jedynie uczynić bardziej oczywistym, że matka będzie korzystać z
majątku, a jej dzieci będą korzystać z niego razem z nią. Ale Pomponiusz pyta: "A jeśli dzieci i obcy spadkobiercy
są zmieszani razem?". Mówi on, że dzieci muszą być rozumiane jako zapisobiercy; a z drugiej strony, jeśli
spadkodawca chciał, aby jego dzieci cieszyły się majątkiem razem z matką, należy uznać, że matka powinna być
rozumiana jako zapisobierca; tak więc w tym przypadku efekt prawa będzie pod każdym względem podobny do
tego, o którym była mowa wcześniej.
9. Africanus, Pytania, Księga V.
W przypadku, gdy zwykły majątek spadkowy jest zapisany dwóm osobom, a użytkowanie jednej z nich, wszystkie
te osoby nie są uprawnione do trzecich części użytkowania, ale dwie z nich biorą połowę, a użytkownik wieczysty
drugą połowę. Z drugiej strony ta sama zasada ma zastosowanie, gdy jest dwóch użytkowników i jeden
zapisobierca spadku.
(10) Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Niekiedy udział w użytkowaniu uzyskuje przez nabycie strona, która nie ma własnego udziału, lecz go utraciła;
jeżeli bowiem użytkowanie zostało zapisane dwóm osobom, a jedna z nich, po przystąpieniu do sprawy, traci
swoje użytkowanie, a wkrótce potem traci je również jej współspadkobierca, który nie przystąpił do sprawy; wtedy
ten, który przyłączył się do sprawy przeciwko stronie, która zaoferowała się bronić pozwu, otrzyma od posiadacza
tylko połowę tego, co stracił; ponieważ udział jego współspadkobiercy będzie należał do niego przez przyrost, ale
nie do właściciela nieruchomości; ponieważ użytkowanie przypada osobie, nawet jeśli zostało utracone.
11. Papinianus, Definicje, Księga II.
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W przypadku, gdy użytkowanie tej samej rzeczy zostało zapisane różnym osobom na rachunek różnych
spadkobierców, użytkownicy są uważani za odrębne podmioty, tak jak gdyby użytkowanie tej samej
nieruchomości zostało zapisane im w równych udziałach; stąd wynika, że nie istnieje między nimi prawo do
naliczania odsetek:
(12) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Ponieważ każdy zapisobierca może wytoczyć powództwo przeciwko jednemu ze spadkobierców w celu
odzyskania użytkowania.

Tyt. 3. Kiedy nabywa się dziedzictwo użytkowania
1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Chociaż użytkowanie polega na korzystaniu, to znaczy na pewnym wysiłku ze strony tego, kto korzysta z prawa,
to jednak nabywa się je tylko raz, i to inaczej niż w przypadku, gdy coś jest zapisane w testamencie co miesiąc,
codziennie lub co rok; wtedy bowiem dziedzictwo nabywa się codziennie, co miesiąc lub co rok. W związku z tym
może powstać pytanie, czy w przypadku, gdy użytkowanie jest zapisane komukolwiek na każdy dzień lub na
każdy rok, czy nabywa się je tylko raz? Myślę, że nie, ale tyle razy, ile jest to wspomniane, tak że istnieje kilka
zapisów. Marcellus aprobuje tę opinię w Czwartej Księdze Digestów, gdzie użytkowanie jest zapisane
komukolwiek na kilka dni.
1. W związku z tym, jeżeli w testamencie zapisano użytkowanie, z którego nie można korzystać codziennie, zapis
nie będzie nieważny, ale nabędzie się je w dniu, w którym będzie można z niego korzystać.
2. Jednakże użytkowanie, podobnie jak użytkowanie, nie nabywa się przed wejściem w posiadanie majątku,
ponieważ użytkowanie nie powstaje, dopóki ktoś nie może z niego natychmiast korzystać. Zgodnie z tą zasadą,
jeśli użytkowanie zostało zapisane niewolnikowi stanowiącemu część majątku, Julianus twierdzi, że chociaż inne
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dziedziczenia mogą być nabyte przez majątek, w przypadku użytkowania musimy poczekać na osobę właściciela,
który będzie mógł z niego korzystać.
3. Ponadto, jeśli użytkowanie zostanie zapisane w testamencie od określonego dnia, nie nabędzie ono mocy aż do
nadejścia tego dnia; ustalono bowiem, że użytkowanie może zostać zapisane od określonego czasu lub do
określonego czasu.
4. Nie tylko użytkowanie nie nabywa się przed wejściem w posiadanie nieruchomości, ale również nie nabywa się
prawa do wniesienia powództwa opartego na użytkowaniu; ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy
użytkowanie zostało zapisane po określonym dniu; dlatego Scaevola mówi, że strona, która wniesie powództwo
przed dniem ustanowienia użytkowania, nic nie zyska; chociaż każda procedura prawna, która została wszczęta
przed właściwym czasem, jest nieważna.

Tyt. 4. W jaki sposób traci się użytkowanie lub użytkowanie
1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Ustalono, że utrata użytkowania następuje nie tylko przez utratę praw cywilnych, ale także przez utratę prawa do
powództwa opartego na użytkowaniu; i nie ma znaczenia, czy użytkowanie zostało ustanowione na mocy prawa,
czy z pomocą pretora. Tak więc, gdy użytkowanie jest dostarczane, lub gdy jest tworzone nie ściśle z mocy prawa,
ale poprzez wieczystą dzierżawę, lub zajmowanie powierzchni ziemi, jest ono tracone wraz z utratą praw
cywilnych.
1. Tak więc użytkowanie może zostać utracone przez utratę praw cywilnych tylko wtedy, gdy zostało już
ustanowione; ale jeśli ktoś utraci swoje prawa cywilne przed wejściem w posiadanie nieruchomości lub przed
nabyciem użytkowania, uważa się, że nie zostało ono utracone.
2. W przypadku, gdy nieruchomość gruntowa jest darowana Panu od określonego dnia, a Pan jest proszony o
oddanie mi użytkowania, należy rozważyć, czy jeżeli utraciłem prawa obywatelskie przed dniem wymienionym w
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darowiźnie na Pana rzecz, moje użytkowanie nie jest bezpieczne; utrata praw obywatelskich musi bowiem nastąpić
przed nabyciem użytkowania, co można uznać za wykładnię liberalną.
3. Do tego stopnia, że utrata praw obywatelskich nie tylko niszczy już ustanowione użytkowanie, ale jeżeli
użytkowanie zostało zapisane na każdy rok, miesiąc lub dzień, to traci się tylko to, które w danym czasie trwa; a
jeżeli na przykład zostało zapisane na oddzielne lata, to traci się użytkowanie tylko na ten rok, a jeżeli na
oddzielne miesiące, to na ten miesiąc, a jeżeli na oddzielne dni, to na ten dzień.
2. Papinianus, Pytania, Księga XVII.
Jeśli użytkowanie jest pozostawione dwóm stronom oddzielnie na kolejne lata, nieruchomość istnieje przez lata
bez prawa do korzystania z niej; natomiast jeśli jest pozostawiona jednemu zapisobiercy, któremu zapisane jest
użytkowanie na każdy inny rok, cała nieruchomość przypadnie spadkobiercy w czasie, gdy prawo do korzystania z
niej nie należy do zapisobiercy. Jeśli jednak jedna z dwóch stron umrze, prawo do nieruchomości będzie
kompletne dla lat nieparzystych, ponieważ nie może być żadnego przyrostu dla drugiej strony), ponieważ każdy z
nich miał swój własny czas na korzystanie z całego użytkowania bez drugiej strony, która była z nim związana.
(1) W przypadku, gdy nie następuje śmierć, lecz utrata praw cywilnych, to ze względu na istnienie kilku zapisów,
utracone zostanie użytkowanie tylko za ten rok, pod warunkiem, że strona posiadała prawo użytkowania tylko
przez ten czas; zasada ta powinna być utrzymana w przypadku zapisobiercy, który otrzymał użytkowanie na
pewną liczbę odrębnych lat, tak że wymienienie warunków skutkuje odnowieniem prawa.
(2) Jeżeli użytkowanie zostało zapisane pewnym osobom na kolejne lata i osoby te zgadzają się korzystać z niego
w tym samym roku, to przeszkadzają sobie nawzajem, ponieważ nie wydaje się, aby ich zamiarem było wspólne
korzystanie z niego; ponieważ jest bardzo ważne, czy użytkowanie zostało zapisane dwóm osobom razem na
kolejne lata (ponieważ wtedy nie może trwać dłużej niż przez pierwszy rok, tak samo jak gdyby zostało zapisane
w ten sam sposób jednej z nich), czy też zostało zapisane odrębnym osobom na kolejne lata; Jeśli bowiem osoby te
będą chciały cieszyć się nim wspólnie, to albo będą sobie wzajemnie przeszkadzać, gdyż będzie to sprzeczne z
intencją spadkodawcy, albo, jeśli tak nie będzie, to nikt nie będzie korzystał z użytkowania za każdy kolejny rok.
3. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
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Tak jak użytkowanie może być zapisane na odrębne lata, tak samo może być zapisane ponownie, jeśli zostanie
utracone przez utratę praw obywatelskich, jak w przypadku, gdy dodaje się: "Whenever So-and-So loses his civil
rights I bequeath to him"; lub, jak następuje: "Whenever it shall be lost"; i wtedy, jeśli zostanie utracony przez
utratę praw cywilnych, będzie uważany za odnowiony. Dlatego też dyskutowano, czy w przypadku, gdy
użytkowanie jest zapisane komukolwiek na czas jego życia, należy je uważać za odnowione tak długo, jak długo
jest ono utracone? Marcjanus jest tego zdania, a ja uważam, że należy uznać, że jest ono odnawiane; dlatego jeśli
użytkowanie jest zapisane na określony czas, na przykład na dziesięć lat, stosuje się tę samą zasadę.
(1) W odniesieniu do odnowienia, które ma miejsce po utracie użytkowania w wyniku utraty praw cywilnych,
pojawia się pytanie, czy prawo do naliczania pozostaje nienaruszone; na przykład, gdy użytkowanie zostało
zapisane Titiusowi i Maeviusowi, a Titius, po utracie praw cywilnych, spadkodawca zapisał mu użytkowanie po
raz drugi; i zapytano, czy jeśli Titius ponownie otrzyma użytkowanie przez odnowienie, prawo do naliczania
pozostanie nienaruszone między stronami? Papinianus stwierdza w Siedemnastej Księdze Pytań, że prawo to
pozostaje nienaruszone, tak jakby jakaś inna osoba zastąpiła Titiusa w korzystaniu z użytkowania; ponieważ
uważa się, że strony te są połączone w rzeczywistości, jeśli nie w słowach.
(2) Papinianus pyta również, czy gdyby spadkodawca, po tym jak pozostawił użytkowanie Titiusa i Maeviusa, w
drugim zapisie nie pozostawił całego użytkowania, ale tylko jego część Titiusowi, to czy byliby oni uważani za
połączonych? On odpowiada, że gdyby Titius stracił swój udział, to wszystko przypadłoby jego wspólnikowi; ale
gdyby Maevius stracił swój, to całość nie przypadłaby, ale połowa należałaby do niego, a połowa powróciłaby do
majątku. Ta opinia jest rozsądna, ponieważ nie można utrzymywać, że powód, dla którego dana osoba traci
użytkowanie i odbiera je z powrotem, uprawnia ją do jakiegokolwiek przyrostu z tytułu użytkowania; ponieważ
naszym zdaniem ten, kto traci użytkowanie, nie może nic zyskać przez przyrost z tego, co traci.
(3) Nie ma żadnych wątpliwości, że użytkowanie może również zostać utracone przez śmierć; ponieważ prawo do
korzystania wygasa przez śmierć, tak jak każde inne prawo związane z daną osobą.
4. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
W przypadku, gdy zapisobierca użytkowania proszony jest o wydanie go innej osobie, pretor powinien
przewidzieć, że w przypadku jego utraty, będzie to dotyczyć raczej osoby powiernika, a nie zapisobiercy.
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5. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Użytkowanie, które zostało zapisane w testamencie, może zostać odnowione bez względu na sposób jego utraty,
pod warunkiem, że nie zostało utracone na skutek śmierci, chyba że spadkodawca w takich okolicznościach
zapisał je spadkobiercom użytkownika.
(1) Jeśli ktoś alienuje tylko użytkowanie w niewolnika, przez którego nabył użytkowanie, nie ma wątpliwości, że
zachowuje on użytkowanie, które zostało nabyte przez niego.
(2) Jest ustalone, że użytkowanie wygasa na skutek zmiany nieruchomości, do której należy, np. jeśli zapisano mi
w testamencie użytkowanie domu, a dom został zburzony lub spalony, to bezsprzecznie użytkowanie wygasło.
Czy dotyczy to również gruntu? Jest absolutnie pewne, że jeśli dom został spalony, nie pozostaje żadne
użytkowanie ani ziemi, ani materiałów; Julianus jest tego samego zdania.
(3) Jeżeli w testamencie zapisane jest użytkowanie gruntu, a na tym gruncie wybudowany jest dom, stwierdza się,
że nastąpiła zmiana własności i użytkowanie wygasło. Oczywiste jest, że jeśli zwykły właściciel go zbudował,
będzie on odpowiedzialny za powództwo z tytułu testamentu lub z tytułu oszustwa.
6. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
A użytkownik będzie miał prawo do interdyktu Quod vi aut clam; 7. Julianus, Digest, Księga XXXV.
O ile budynek nie został usunięty, właściciel przyznaje mi prawo użytkowania gruntu, czyli tam, gdzie upłynął
czas, przez który użytkowanie zostało utracone.
8. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Jeżeli w testamencie zapisane jest użytkowanie nieruchomości, to w przypadku zniszczenia domu użytkowanie nie
wygasa, ponieważ dom jest częścią składową gruntu, tak samo jak w przypadku upadku drzewa.
9. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Ale nadal mogłem korzystać i cieszyć się ziemią, na której stał dom.
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10. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Co by się jednak stało, gdyby ziemia ta była przyłączona do domu? Zobaczmy, czy w tym przypadku nie
wygasłoby również użytkowanie gruntu, i musimy trzymać się tego samego zdania, a mianowicie, że nie
wygasłoby.
(1) Użytkowanie wygasa nie tylko wtedy, gdy budynek został zrównany z ziemią, ale także wtedy, gdy po
zburzeniu domu spadkodawca wznosi na jego miejscu nowy; jest bowiem oczywiste, że jeśli naprawia niektóre
jego części, musimy ustanowić inną zasadę, nawet jeśli cały dom zostałby odnowiony.
(2) W przypadku zapisu użytkowania pola lub ogrodzenia, które zostało zalane i stało się stawem lub bagnem,
użytkowanie niewątpliwie wygasa.
(3) Ponadto, w przypadku zapisu użytkowania stawu, który wysycha i staje się polem uprawnym, przy zmianie
właściciela, użytkowanie wygasa.
(4) Nie sądzę jednak, że w przypadku zapisania w testamencie użytkowania gruntu nadającego się do uprawy i
zasadzenia na nim winnic, lub odwrotnie, użytkowanie wygasa. Pewne jest natomiast, że w przypadku, gdy w
testamencie zapisane jest użytkowanie lasu, a następnie drzewa zostają ścięte i zasiane na ziemi nasiona,
użytkowanie wygasa.
(5) W przypadku, gdy użytkowanie masy metalu jest zapisane w testamencie, a naczynia są z niego wykonane, lub
odwrotnie, Kasjusz, cytowany przez Urseusza, mówi, że użytkowanie jest zakończone, i myślę, że ta opinia jest
właściwa.
(6) Tak więc, gdy ornament jest zniszczony, lub jego kształt jest zmieniony, to wygasa użytkowanie w nim.
(7) Sabinus stwierdza również w odniesieniu do użytkowania statku, że gdy niektóre jego części są naprawiane,
użytkowanie nie jest tracone; ale gdy jest on rozebrany, nawet jeśli miałby być odbudowany z tego samego drewna
i nic dodatkowego nie byłoby dostarczone, użytkowanie wygasa; i ta opinia jest moim zdaniem lepsza, ponieważ
gdy dom jest odbudowywany, użytkowanie wygasa.
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(8) Jeżeli w testamencie zapisano użytkowanie zaprzęgu czterech koni, a jeden z nich umarł, powstaje pytanie, czy
użytkowanie wygasło? Myślę, że jest to bardzo istotna różnica, czy w spadku zapisano użytkowanie koni, czy
zaprzęgu; jeśli bowiem było to użytkowanie koni, pozostanie ono w pozostałych, ale jeśli było to użytkowanie
zaprzęgu, nie pozostanie, ponieważ przestał on być zaprzęgiem:
11. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Chyba, że przed nabyciem dziedzictwa na miejsce tego, który zginął, wstawi się innego konia.
12. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
W przypadku, gdy w testamencie zapisano użytkowanie łaźni, a spadkodawca zamienił ją na mieszkanie, sklep lub
uczynił z niej miejsce zamieszkania, należy uznać, że użytkowanie wygasło.
(1) W związku z tym, jeśli ktoś pozostawia użytkowanie w aktorze, a następnie przenosi go do innego rodzaju
służby, należy stwierdzić, że użytkowanie wygasło.
13. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Jeżeli użytkownik zebrał plon, a potem umarł, to Labeo mówi, że plon, który leży na ziemi, należy do jego
spadkobiercy, ale ziarno, które jeszcze przylega do ziemi, należy do właściciela ziemi; plon bowiem uważa się za
zebrany, kiedy ścina się kłosy zboża lub łodygi trawy, albo zbiera się winogrona, albo strząsa oliwki z drzew,
chociaż ziarno może nie zostało jeszcze zmielone, albo nie zrobiono oliwy, albo nie zakończono winobrania. Ale
chociaż to, co Labeo mówił o zrywaniu oliwek z drzew, jest prawdą, to jednak zasada nie jest taka sama w
przypadku tych, które same z siebie spadły. Julianus mówi, że plony stają się własnością użytkownika, kiedy je
zbierze, ale że należą one do posiadacza w dobrej wierze, kiedy tylko zostaną oddzielone od ziemi.
14. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Z wyjątkiem utraty praw obywatelskich i śmierci, inne przyczyny wygaśnięcia użytkowania pozwalają na
częściową jego utratę.
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15. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
Czasami zwykły właściciel może przyznać wolność niewolnikowi, na przykład w przypadku, gdy użytkowanie
zostało zapisane do czasu, gdy niewolnik zostanie poddany manumisji; użytkowanie wygasa bowiem z chwilą
rozpoczęcia manumisji przez właściciela.
16. Tenże, Dysputy, Księga V.
Jeżeli użytkowanie zostało mi zapisane pod pewnym warunkiem, a w międzyczasie znajduje się ono w posiadaniu
spadkobiercy, ten ostatni może zapisać je komuś innemu; w rezultacie, jeżeli warunek, od którego zależy moje
dziedzictwo, zostanie spełniony, użytkowanie pozostawione przez spadkobiercę wygasa. Jeśli jednak utracę
użytkowanie, nie powróci ono do zapisobiercy, któremu spadkobierca zapisał je w sposób absolutny, ponieważ
prawo współużytkowników nie może być nabyte na podstawie różnych testamentów.
17. Julianus, Digest, Księga XXXV.
Jeżeli użytkowanie gruntu zostało zapisane Panu w sposób bezwzględny, a sama własność tego gruntu została
zapisana Titiusa warunkowo, to w czasie, gdy warunek nie jest spełniony, nabywa Pan samo prawo własności, a
po spełnieniu warunku Titiusa będzie uprawniony do gruntu bez żadnych ograniczeń; i nie ma znaczenia, że
nieruchomość została zapisana po zastrzeżeniu użytkowania, ponieważ w momencie jej nabycia utracił Pan
wszelkie prawo do dziedzictwa użytkowania.
18. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga III.
W przypadku, gdy użytkowanie zostało zapisane niewolnikowi należącemu do majątku przed wejściem w
posiadanie tego majątku, lepsza opinia jest taka, że po wejściu w posiadanie, użytkowanie przysługuje panu i nie
wygasa z powodu zmiany właściciela, ponieważ nie przysługiwało zanim stał się pan spadkobiercą.
19. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Ani użytkowanie, ani prawo drogi, ani prawo przejazdu nie zostają utracone przez zmianę właściciela.
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20. Paulus, O Plaucjuszu, Księga XV.
Czy osoba, która posiada użytkowanie, zachowa je, jeśli korzysta z niego tylko dlatego, że uważa, że jest
wyłącznie uprawniona do korzystania z niego? Jestem zdania, że jeżeli wie, że ma prawo do użytkowania i tylko z
niego korzysta, to mimo wszystko należy uznać, że korzysta z użytkowania; jeżeli jednak o tym nie wie, to straci
użytkowanie, ponieważ jego użytkowanie nie opiera się na tym, co ma, ale na tym, co mu się wydaje, że ma.
21. Modestinus, Rozbieżności, Księga III.
Jeśli miasto otrzyma w spadku użytkowanie, a jego teren zostanie zamieniony w zaorane pole, przestaje być
miastem, jak to miało miejsce w przypadku Kartaginy; dlatego też przestaje posiadać użytkowanie, tak jak w
przypadku śmierci.
22. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga VI.
Jeśli użytkowanie domu zostało zapisane kobiecie, a ona udaje się za morze i jest nieobecna przez czas ustalony
przez prawo dla utraty użytkowania, ale jej mąż używa domu, użytkowanie jest jednak zachowane, tak jak gdyby
zostawiła swoich niewolników w swoim domu, a sama podróżowała do obcych krajów. Należy to stwierdzić z
jeszcze większą mocą, jeśli mąż pozostawia żonę w domu, gdzie użytkowanie domu zostało zapisane mężowi.
23. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XXVI.
Jeżeli pole, które jest naszym użytkowaniem, zostanie zalane przez rzekę lub morze, to użytkowanie wygasa,
ponieważ w tym przypadku traci się nawet samą własność; nie możemy też zachować użytkowania nawet przez
łowienie ryb. Ale jak własność jest przywrócona, jeśli woda ustępuje z taką samą szybkością, z jaką przyszła, tak
samo należy powiedzieć, że użytkowanie jest przywrócone.
24. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, Księga III.
Jeśli posiadam użytkowanie ogrodu, a rzeka go przykrywa, a następnie ustępuje, to zdaniem Labeo, użytkowanie
również zostaje przywrócone, ponieważ grunt zawsze pozostawał w tym samym stanie prawnym. Uważam, że jest
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to prawdą tylko w przypadku, gdy rzeka pokryła ogród w wyniku wylewu; jeśli bowiem jej koryto zostało
zmienione i płynęła w tym kierunku, uważam, że użytkowanie jest utracone, ponieważ ziemia z poprzedniego
koryta staje się własnością publiczną i nie może być przywrócona do poprzedniego stanu.
(1) Labeo twierdzi, że ta sama zasada prawa powinna być przestrzegana w odniesieniu do prawa drogi i drogi, ale
jestem tego samego zdania w odniesieniu do tych rzeczy, co w odniesieniu do użytkowania.
(2) Labeo mówi, że nawet jeśli powierzchnia ziemi zostanie usunięta z mojego pola i zastąpiona inną ziemią, to z
tego powodu ziemia nie przestaje być moja, tak samo jak gdyby pole zostało pokryte obornikiem.
25. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga XI.
Ustalono, że użytkowanie może zostać utracone przez brak użytkowania, niezależnie od tego, czy jest to
użytkowanie udziału, czy niepodzielne.
26. Paulus, O Neratiusie, Księga I.
Jeśli pole jest zajęte przez wrogów lub niewolnik został przez nich zabrany, a następnie uwolniony, użytkowanie w
obu przypadkach jest przywracane prawem postliminium:
27. Tenże, Podręczniki, Księga I.
W przypadku, gdy niewolnik, do którego inna osoba ma prawo użytkowania, zostaje oddany przez właściciela w
ramach naprawienia szkody użytkownikowi wieczystemu; służebność zostaje połączona, a użytkowanie
zakończone przez nabycie nieruchomości.
28. Tenże, O Plaucjuszu, Księga XIII.
Jeśli użytkowanie zostało zapisane na kolejne lata, nie można go utracić poprzez niewykorzystanie, ponieważ
istnieje kilka zapisów.
29. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
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Pomponiusz zadaje następujące pytanie: Czy w sytuacji, gdy zwykły właściciel gruntu dzierżawi go ode mnie jako
użytkownika, a następnie sprzedaje ten sam grunt Secjuszowi bez zastrzeżenia użytkowania, to czy ja zachowuję
użytkowanie ze względu na działanie nabywcy? On odpowiada, że chociaż zwykły właściciel może płacić mi
czynsz, to jednak użytkowanie wygasa, ponieważ nabywca korzysta z niego nie w moim imieniu, lecz w swoim.
Oczywiste jest, że zwykły właściciel jest odpowiedzialny wobec mnie z tytułu dzierżawy w stopniu, w jakim ja
miałem interes w tym, aby tego nie robić; chociaż, jeśli ktoś dzierżawi ode mnie użytkowanie i wydzierżawia je
innemu, to użytkowanie jest zachowane; ale jeśli zwykły właściciel wydzierżawia je we własnym imieniu, to
należy uznać je za utracone, ponieważ dzierżawca nie korzysta z niego w moim imieniu.
(1) Ale jeśli zwykły właściciel sprzedałby użytkowanie po tym, jak zostało ono nabyte ode mnie, można by
zapytać, czy straciłbym użytkowanie? Myślę, że bym je stracił; ponieważ nabywca, również w tym przypadku, nie
korzysta z niego jako kupionego ode mnie.
(2) Pomponiusz również zadaje to pytanie: Jeśli poproszono mnie o przekazanie ci użytkowania, które zostało mi
zapisane w testamencie, to czy mam się nim cieszyć za twoim pośrednictwem, aby nie utracić użytkowania?
Odpowiedział, że ma wątpliwości co do tego pytania, ale lepsza opinia jest taka, jak podaje Marcellus w notatce,
że ta sprawa w żaden sposób nie szkodzi beneficjentowi trustu, ponieważ będzie on uprawniony do powództwa
pretorskiego we własnym imieniu.
30. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Mięso i skóry martwego bydła nie stanowią części produktu tegoż, ponieważ użytkowanie wygasa z chwilą
śmierci bydła.
31. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga IV.
W przypadku zapisania w testamencie użytkowania stada, którego liczebność zmniejsza się do tego stopnia, że nie
może być ono uznane za stado, użytkowanie wygasa.
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Tyt. 5. Dotyczące użytkowania rzeczy, które ulegają zużyciu lub zmniejszeniu wskutek
używania
1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
Senat zadecydował, że "użytkowanie wszystkich dóbr, które, jak ustalono, mogą należeć do dziedzictwa każdej
osoby, może zostać zapisane w testamencie"; a w wyniku tego dekretu Senatu uważa się, że użytkowanie tych
rzeczy, które uległy zniszczeniu lub zmniejszeniu w wyniku używania, może zostać zapisane w testamencie.
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
W przypadku pieniędzy konieczne jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa osobom, którym zapisuje się w
testamencie użytkowanie tych pieniędzy.
(1) Dekretem Senatu nie doprowadzono do faktycznego istnienia użytkowania pieniędzy, ponieważ rozum
naturalny nie może być zmieniony przez władzę Senatu, ale tam, gdzie wprowadzono środek zabezpieczający,
powstało quasi użytkowanie.
3. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
Następnie można zapisać w testamencie użytkowanie czegokolwiek. Ale czy dotyczy to zobowiązania? Nerva
twierdzi, że nie; ale lepsza jest opinia Kasjusza i Prokulusa, że można je zapisać w testamencie. Ponadto Nerva
twierdzi, że użytkowanie może zostać zapisane w testamencie samemu dłużnikowi, a jeśli tak się stanie, musi on
zostać zwolniony z płacenia odsetek.
4. Paulus, O Neratiusie, Księga I.
Dlatego można od niego wymagać również bezpieczeństwa.
5. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
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Ten dekret Senatu odnosi się nie tylko do strony, która przekazuje w spadku użytkowanie pieniędzy lub innych
rzeczy, które posiada, ale także wtedy, gdy należą one do innych osób.
(1) Jeżeli w testamencie zapisane jest użytkowanie pieniędzy lub innych przedmiotów, które polegają na zużyciu
tychże, a zabezpieczenie nie jest udzielone, należy rozważyć, czy po wygaśnięciu użytkowania, pieniądze lub inne
przedmioty, które są zużywane, mogą być odzyskane w drodze powództwa osobistego? Ale dopóki istnieje
użytkowanie, jeśli ktoś chce wytoczyć powództwo w celu przymuszenia do wykonania zabezpieczenia, można
stwierdzić, że można wytoczyć powództwo o niepewną sumę z tytułu pominiętego zabezpieczenia; ale po
wygaśnięciu użytkowania Sabinus uważa, że można wytoczyć powództwo o odzyskanie całej sumy. Opinię tę
przyjmuje Celsus w Osiemnastej Księdze Digestów i nie wydaje mi się ona pozbawiona pomysłowości.
(2) To, co stwierdziliśmy w odniesieniu do użytkowania pieniędzy lub innych artykułów, które są używane przez
konsumpcję, odnosi się również do używania tychże; zarówno Julianus, jak i Pomponiusz stwierdzają w Ósmej
Księdze Przepisów, że używanie i użytkowanie pieniędzy są identyczne.
6. Julianus, Digest, Księga XXXV.
Jeśli dziesięć tysięcy aurei zostanie zapisane tobie, a użytkowanie tych samych dziesięciu tysięcy mnie, całe
dziesięć tysięcy będzie należało do ciebie; ale pięć tysięcy musi być wypłacone mi pod warunkiem, że dam ci
gwarancję, że "w momencie mojej śmierci lub utraty praw obywatelskich, zostaną one dostarczone tobie"; Jeśli
bowiem pewien kawałek ziemi zostanie zapisany tobie, a użytkowanie tej samej ziemi mnie, to rzeczywiście
będziesz miał prawo własności do całego kawałka, ale będziesz miał jego część wraz z użytkowaniem, a część bez,
a ja powinienem dać zabezpieczenie, które byłoby zatwierdzone przez dobrego obywatela tobie, a nie
spadkobiercy.
(1) Jeśli jednak użytkowanie tych samych dziesięciu tysięcy aurei zostanie zapisane dwóm osobom, każda z nich
otrzyma po pięć tysięcy i musi udzielić zabezpieczenia sobie nawzajem, a także spadkobiercy.
7. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Jeśli w testamencie zapisane jest użytkowanie oliwy, wina lub zboża, własność ta powinna być dostarczona
zapisobiercy, a on powinien być zobowiązany do złożenia zobowiązania, że "w przypadku jego śmierci lub utraty
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praw cywilnych, artykuły tej samej jakości zostaną dostarczone"; lub też ten pierwszy artykuł musi być wyceniony
i zabezpieczony pewną sumą pieniędzy, co jest wygodniejsze. Rozumiemy, że ta sama zasada ma zastosowanie do
innych rzeczy, których wartość jest zawarta w ich użyciu.
8. Papinianus, Pytania, Księga XVII.
Spadkodawca wyznaczył trzech spadkobierców, zapisał Tytusowi w użytkowanie piętnaście tysięcy aurei i nakazał
dwóm spadkobiercom złożyć zabezpieczenie na rzecz zapisobiercy. Uznano, że istnieje dziedzictwo ważne i że
dekret senatu nie sprzeciwia się takiej interpretacji, ponieważ nie uniemożliwiono wykonania obligacji; oraz że
jeden z zapisów dotyczył pewnej kwoty, a drugi kwoty, która była niepewna, w związku z czym można wytoczyć
powództwo o część pieniędzy jako użytkowanie przeciwko spadkobiercy, który otrzymał zabezpieczenie od
współspadkobiercy; oraz że mógł on wytoczyć powództwo o kwotę niepewną, jeśli sam nie udzielił
zabezpieczenia. Natomiast w odniesieniu do spadkobiercy, który złożył zabezpieczenie, a który z powodu zwłoki
współspadkobiercy nie otrzymał go, nie byłby on w międzyczasie odpowiedzialny na podstawie dekretu Senatu za
użytkowanie, ani nie byłby odpowiedzialny z tytułu powództwa o odszkodowanie w niepewnej wysokości,
ponieważ sam udzielił zabezpieczenia swojemu współspadkobiercy. Jesteśmy również zdania, że zapisobierca
może zostać zmuszony do złożenia obietnicy; ale kiedy użytkowanie zostanie zakończone, jeśli
współspadkobiercy zostaną pozwani z powodu ich poręczenia, nie będą mieli prawa do powództwa z tytułu
mandatu, ponieważ żaden mandat nie został nigdy podjęty, a oni jedynie wypełnili wolę spadkodawcy, i, krótko
mówiąc, są zwolnieni przez zapis zabezpieczenia. Nie ma potrzeby wdawać się w długą dyskusję w odniesieniu do
następującej kwestii, a mianowicie, że drugi zapis, to znaczy ten dotyczący zabezpieczenia, nie wydaje się być
pozostawiony spadkobiercom, ale osobie, której zostało zapisane użytkowanie pieniędzy, i dla której spadkodawca
chciał zapewnić, i w której interesie uważał, że nie powinien szukać poręczenia na własne ryzyko.
9. Paulus, O Neratiusie, Księga I.
W postanowieniu dotyczącym przywrócenia użytkowania pieniędzy wymienione są również dwa zdarzenia, a
mianowicie śmierć i utrata praw obywatelskich.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Ponieważ użycie pieniędzy nie może być utracone w żaden inny sposób niż przez wspomniane zdarzenia.
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(1) Jeżeli w testamencie zapisane jest tylko korzystanie z pieniędzy, ponieważ w tym konkretnym przypadku
należy rozumieć, że termin "korzystanie" obejmuje również zyski, należy zawrzeć klauzulę. Niektóre autorytety
twierdzą, że klauzula nie powinna być zawierana przed wypłatą pieniędzy, ale ja jestem zdania, że klauzula będzie
ważna niezależnie od tego, czy zostanie zawarta przed, czy po wypłacie pieniędzy.
11. Tenże, O Sabinusie, Księga XVIII.
W przypadku zapisania w testamencie prawa użytkowania wełny, perfum lub przypraw, uważa się, że prawo
użytkowania tych substancji nie jest prawnie ustanowione, ale należy odwołać się do Dekretu Senatu, który
przewiduje zabezpieczenie w odniesieniu do nich.
12. Marcjanus, Instytuty, Księga VII.
Gdy pieniądze pozostawiono Titiusowi w taki sposób, że po śmierci zapisobiercy miały one trafić do Maeviusa,
Boscy Severus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że choć dodano, iż Titius miał mieć użytek z pieniędzy, to
jednak własność tychże została zapisana jemu, a wzmianka o użytkowaniu pojawiła się dlatego, że pieniądze miały
być wypłacone po jego śmierci.

Tyt. 6. Dotyczące powództwa o zwrot użytkowania i tego, przez co jest ono negowane
1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
W przypadku, gdy służebność jest związana z gruntem będącym przedmiotem użytkowania, Marcellus, w ósmej
księdze cytowanej przez Julianusa, aprobuje opinię Labeo i Nerwy, a mianowicie, że użytkownik nie może wnieść
powództwa o odzyskanie służebności, ale może wnieść powództwo o odzyskanie użytkowania; i zgodnie z tym,
jeśli sąsiad nie pozwala mu chodzić lub jeździć po gruncie, ten ostatni jest odpowiedzialny, ponieważ nie pozwolił
mu korzystać z użytkowania.
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(1) Użytkowanie wymaga, aby zostały zapisane te elementy, bez których strona nie może z niego korzystać;
dlatego też w przypadku zapisania użytkowania konieczne jest, aby wraz z nim został zapisany również dostęp; do
tego stopnia jest to prawdą, że w przypadku, gdy osoba pozostawia użytkowanie pewnego miejsca w taki sposób,
że spadkobierca nie będzie zmuszony do zezwolenia na drogę, taki dodatek jest uważany za nieważny; a także w
przypadku, gdy zapisane jest użytkowanie, a prawo drogi jest wstrzymane, zastrzeżenie jest nieważne, ponieważ
prawo dostępu zawsze towarzyszy użytkowaniu.
(2) Jeżeli jednak w testamencie zostało zapisane użytkowanie, a nie ma prawa dostępu do gruntu, który mu
podlega i wchodzi w skład spadku, użytkownik może wytoczyć powództwo na podstawie testamentu, aby uzyskać
użytkowanie wraz z dostępem do niego.
(3) Pomponiusz w Piątej Księdze ma wątpliwości, czy w przypadku zapisania użytkowania użytkownik ma tylko
prawo dostępu, czy również prawo do ścieżki lub drogi? Uważa on, że użytkownik powinien mieć zapewnione
środki, dzięki którym może korzystać ze swojego użytkowania.
(4) Czy spadkobierca będzie zobowiązany do zapewnienia mu również innych świadczeń i służebności, takich jak
na przykład światło i woda, czy też nie? Jestem zdania, że może on być zmuszony do zapewnienia mu tylko tych
świadczeń, bez których nie może on w ogóle korzystać z nieruchomości; ale jeśli może on z niej korzystać, nawet
z pewną niedogodnością, wspomniane świadczenia nie muszą być zapewnione.
2. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
W przypadku wniesienia powództwa o oddanie gruntu w użytkowanie na podstawie testamentu przeciwko
spadkobiercy, który wyciął drzewa, zburzył dom lub w jakikolwiek sposób obniżył wartość użytkowania poprzez
nałożenie służebności na grunt lub zwolnienie służebności z sąsiednich nieruchomości, obowiązkiem sędziego jest
ustalenie, jaki był stan gruntu przed wniesieniem powództwa, aby użytkownik wieczysty mógł być chroniony
przez niego w korzystaniu z tego, do czego jest uprawniony.
3. Julianus, Digest, Księga VII.
W przypadku, gdy strona, której oddano w użytkowanie zgodnie z warunkami trustu, przestała z niego korzystać
przez taki czas, który spowodowałby utratę tego użytkowania, gdyby stało się ono zgodnie z prawem jej
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własnością, nie powinno się jej przyznać powództwa o przywrócenie stanu poprzedniego; jest bowiem absurdalne,
że strony, które uzyskały jedynie posiadanie użytkowania, a nie własność tego samego, miałyby mieć lepsze
prawo.
4. The Same, Digest, Księga XXXV.
Pewien obszar ziemi został zapisany w testamencie Tycjuszowi z zastrzeżeniem użytkowania, a użytkowanie tej
samej ziemi zostało zapisane Semproniuszowi, pod pewnym warunkiem. Powiedziałem, że w międzyczasie
użytkowanie zostało połączone z nieruchomością, mimo że ustalone jest, że gdy ziemia jest zapisana z
zastrzeżeniem użytkowania, użytkowanie pozostaje przy spadkobiercy, ponieważ gdy spadkodawca zapisuje
ziemię z zastrzeżeniem użytkowania, a użytkowanie tej samej ziemi innemu pod pewnym warunkiem, nie robi
tego z zamiarem, aby użytkowanie pozostało przy spadkobiercy.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Właściciel gruntu nie może tego uczynić, ponieważ ten, kto posiada nieruchomość, nie ma odrębnego prawa do jej
użytkowania i korzystania z niej, ponieważ jego własna nieruchomość nie może być przedmiotem służebności na
jego rzecz; konieczne jest, aby strona wniosła pozew we własnym imieniu, a nie w imieniu innej osoby. Chociaż
bowiem właścicielowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa zakazowego przeciwko użytkownikowi
wieczystemu, to jednak uważa się, że właściciel wnosi pozew we własnym imieniu, a nie w imieniu innej osoby,
jeżeli zaprzecza, że użytkownik wieczysty ma przywilej korzystania z rzeczy wbrew jego woli, lub twierdzi, że ma
prawo mu tego zabronić. Ale jeśli zdarzy się, że strona, która wnosi pozew, nie jest właścicielem nieruchomości,
nawet jeśli użytkownik nie ma prawa do korzystania z niej, to i tak wygra, zgodnie z zasadą, że stan posiadaczy
jest lepszy, nawet jeśli nie mają oni prawa.
(1) Powstaje pytanie, czy użytkownik wieczysty ma prawo do powództwa rzeczowego tylko przeciwko zwykłemu
właścicielowi, czy także przeciwko jakiemuś posiadaczowi? Julianus w Siódmej Księdze Digestów stwierdza, że
ma on prawo do takiego powództwa przeciwko każdemu posiadaczowi, niezależnie od tego, kto jest właścicielem;
ponieważ w przypadku, gdy służebność jest związana z gruntem, który jest przedmiotem użytkowania, użytkownik
powinien wnieść pozew przeciwko właścicielowi sąsiedniego gruntu, nie w celu odzyskania służebności, ale w
celu odzyskania użytkowania.
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(2) Jeżeli użytkowanie zostało ustanowione na części nieruchomości, można wytoczyć w odniesieniu do niej
powództwo rzeczowe, jeżeli ktoś rości sobie prawo do użytkowania w tej samej części lub zaprzecza, że inny jest
do niego uprawniony.
(3) We wszystkich tych powództwach, które są wnoszone w związku z użytkowaniem, jest całkowicie oczywiste,
że chodzi o uprawy.
(4) Jeśli w sprawie o ustanowienie użytkowania wieczystego, po dołączeniu do niego potomstwa, użytkowanie
wygasa, czy można później dochodzić jakichkolwiek plonów? Uważam, że nie, ponieważ Pomponiusz stwierdza
w Księdze Czterdziestej, że jeśli użytkownik wieczysty umrze, jego spadkobierca będzie mógł wytoczyć
powództwo jedynie o plony, które były należne przed jego śmiercią.
(5) Wszystko musi być zwrócone użytkownikowi, który zyskuje na swojej sprawie, a zatem, gdy użytkowanie
niewolnika jest zapisane w testamencie, posiadacz musi oddać wszystko, co uzyskał z majątku użytkownika lub z
pracy niewolnika.
(6) Jeśli jednak użytkowanie zostanie utracone na skutek upływu czasu, gdy jedna strona jest w posiadaniu, a
druga dobrowolnie podejmuje się obrony, nie wystarczy, że ta ostatnia odnowi użytkowanie, ale musi dać
zabezpieczenie przed jego odzyskaniem przez eksmisję. A jeśli posiadacz zastawił niewolnika lub ziemię w
zamian za dług, a powód otrzymałby zakaz od osoby, która otrzymała zastaw, korzystania ze swojego prawa? W
związku z tym, on również będzie miał prawo do zabezpieczenia.
(7) Podobnie jak w przypadku, gdy plony muszą zostać wydane użytkownikowi, który wnosi powództwo
rzeczowe o ustanowienie użytkowania, muszą one również zostać wydane zwykłemu właścicielowi
nieruchomości, jeżeli wnosi on powództwo zakazujące. Ale, w każdym razie, jest tak tylko w przypadku, gdy
strona, która wnosi pozew nie jest posiadaczem; ponieważ posiadacz jest uprawniony do pewnych działań; ale gdy
którakolwiek ze stron jest w posiadaniu, nie uzyska nic w drodze upraw. Czy zatem obowiązkiem sędziego jest
pozwolić użytkownikowi wieczystemu na przywilej bezpiecznego korzystania z plonów i nie przeszkadzać
właścicielowi nieruchomości?
6. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
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Jeśli strona przyłączyła się do sporu w odniesieniu do użytkowania, zostanie zwolniona, jeśli zrzeknie się
posiadania bez oszustwa; ale jeśli dobrowolnie podjęła się obrony i przyłączyła się do sprawy, tak jakby była
posiadaczem, wyrok zostanie wydany przeciwko niej.

Tyt. 7. W sprawie usług niewolników
1. Paulus, O Edykcie, Księga II.
Usługi składają się z aktów, a w naturze rzeczy nie istnieją one zanim nie nadejdzie dzień, w którym mają być
wykonane; tak jak wtedy, gdy czynimy zapis na dziecko, które ma się urodzić z Aretuzy.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Usługi niewolnika, które zostały zapisane w testamencie, nie są tracone przez utratę praw obywatelskich.
3. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
W użytkowaniu niewolnika, jego usługi, jak również wynagrodzenie za to samo są zawarte.
4. Tenże, O Edykcie miejskim odnoszącym się do wolności, Księga II.
Produkt niewolnika składa się z jego usług, a z drugiej strony, usługi niewolnika są tym, co on produkuje. I tak jak
w innych sprawach za produkt uważa się to, co pozostaje po odliczeniu niezbędnych wydatków, tak samo jest w
przypadku usług niewolników.
5. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, Księga XVIII.
Tam, gdzie zapisuje się usługi niewolnika, zawsze mnie uczono, a Julianus utrzymuje, że rozumie się, iż
korzystanie z nich jest darowane.
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6. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
W przypadku powództwa za usługi niewolnika, który jest rzemieślnikiem, zapłata musi być dokonana
proporcjonalnie do ich wartości; ale w przypadku zwykłego robotnika, będzie to zależało od rodzaju pracy, którą
wykonuje, co było opinią Mela.
(1) Jeżeli niewolnik ma mniej niż pięć lat, jest słaby lub niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy na rzecz
swego właściciela, nie należy dokonywać wyceny wartości jego usług.
(2) Nie będzie też brana pod uwagę jakakolwiek ocena ich, oparta na przyjemności lub uczuciu właściciela; na
przykład, gdy właściciel jest do niego bardzo przywiązany, lub zatrudnia go w swoich przyjemnościach.
(3) Ponadto wartość jego usług jest szacowana po odliczeniu niezbędnych wydatków.

Tyt. 8. Dotyczące użytkowania i zamieszkiwania
1. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Rozważmy teraz użytkowanie i zamieszkiwanie. Można ustanowić zwykłe użytkowanie, to znaczy bez pełnego
korzystania z niego; i jest ono zwykle ustanawiane w ten sam sposób, co użytkowanie.
2. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
W przypadku pozostawienia użytkowania strona może korzystać, ale nie może się cieszyć. Przeanalizujmy teraz
pewne przypadki.
(1) Użytkowanie domu jest pozostawione mężowi lub żonie; gdy jest pozostawione mężowi, może on nie tylko
mieszkać w nim sam, ale może również przebywać tam ze swoimi niewolnikami. Powstało pytanie, czy może on
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mieszkać tam z wolnymi. Celsus twierdzi, że nie tylko może to robić, ale także przyjmować gości; stwierdza to w
Osiemnastej Księdze Digestów, którą to opinię popiera Tubero. Ponadto pamiętam, że kwestię tego, czy może on
przyjąć lokatora, omawia Labeo w Księdze Dzieł Ostatnich, który twierdzi, że ten, kto tam mieszka, może przyjąć
lokatora, a także przyjmować gości wraz ze swoimi wolnymi,
3. Paulus, O Vitelliusie, Księga III. I jego klienci.
4. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Ale osoby tego rodzaju nie mogą mieszkać w domu bez niego. Prokulus jednak w notatce o lokatorach powiada, że
nie można właściwie nazwać lokatorem tego, kto mieszka z nim. Zgodnie z tym, jeśli ten, kto ma użytkowanie
nieruchomości, pobiera czynsz tak długo, jak sam mieszka w domu, nie powinno to być wymieniane ze szkodą dla
niego; przypuśćmy bowiem, że użytkowanie dużego domu zostało pozostawione człowiekowi w umiarkowanych
warunkach, tak że zadowala się on małą częścią tego samego? Może on również mieszkać z osobami, które
zatrudnia do pracy zamiast niewolników, nawet jeśli są one wolne lub są niewolnikami innych.
(1) Gdy użytkowanie pozostawiono kobiecie, Kwintus Mucius najpierw przyznał, że może ona mieszkać ze swoim
mężem, gdyż w przeciwnym razie, jeśli chciałaby korzystać z domu, musiałaby pozostać niezamężna; z drugiej
strony nigdy nie było wątpliwości, że żona może mieszkać ze swoim mężem. Jeśli zaś użytkowanie zostało
zapisane wdowie, to czy ta kobieta, jeśli zawarłaby drugie małżeństwo po ustanowieniu użytkowania, mogłaby
zamieszkać tam ze swoim mężem? I to prawda, (jak twierdzi Pomponiusz w Piątej Księdze i Papinianus w
Dziewiętnastej Księdze Pytań), że jej mąż może mieszkać z nią, jeśli później wyjdzie za mąż. Pomponiusz idzie
jeszcze dalej i twierdzi, że może z nią mieszkać także jej teść.
5. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Co więcej, teść może mieszkać z synową, w każdym razie jeśli mieszka tam również jej mąż.
6. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Kobieta może mieszkać nie tylko z mężem, ale także z dziećmi i wolnymi, a także z rodzicami. Arystoteles
stwierdza to w notatce o Sabinusie. Rzeczywiście, możemy posunąć się do stwierdzenia, że kobiety mogą bawić
się z tymi samymi osobami, z którymi mogą bawić się mężczyźni.
510

7. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Kobieta jednak nie może przyjąć nikogo jako gościa, chyba że może on żyć z szacunkiem z tą, która korzysta z
domu.
8. Ulpianus, o Sabinusie, Księga XVII.
Strony, którym przysługuje prawo użytkowania, nie mogą wydzierżawić lokalu i zrezygnować z zamieszkiwania
w nim, nie mogą też sprzedać prawa do korzystania z niego.
(1) Jeśli jednak użytkowanie domu zostało zapisane kobiecie pod warunkiem, że odłączy się ona od męża, może
ona zostać zwolniona z tego warunku i zamieszkać z mężem. Tę opinię Pomponiusz przyjmuje również w Piątej
Księdze.
9. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Jeżeli w testamencie zapisane jest korzystanie ze wszystkiego innego, należy uznać, że żona jest uprawniona do
korzystania z nieruchomości wspólnie z mężem.
10. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
W przypadku pozostawienia prawa do zamieszkania powstaje pytanie, czy jest ono tożsame z użytkowaniem?
Papinianus w Osiemnastej Księdze Pytań przyznaje, że dziedziczenie użytkowania i zamieszkiwania ma
praktycznie ten sam skutek; ponieważ zapisobierca prawa do zamieszkania nie może go oddać; może on zabawiać
te same osoby, co ten, kto ma użytkowanie; nie przechodzi ono na spadkobiercę; nie traci się go też przez brak
użytkowania ani przez utratę praw obywatelskich.
(1) Jednak tam, gdzie pozostawiono cresiV, należy rozważyć, czy stanowi to użytkowanie, a Papinianus w
Siódmej Księdze Opinii stwierdza, że pozostawia się użytkowanie, ale nie dochód.
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(2) Jeśli jednak jest to pozostawione w następujących warunkach: "So-and-So, prawo użytkowania domu w celu
zamieszkania w nim", należy rozważyć, czy jest on uprawniony tylko do zamieszkania, czy także do użytkowania?
Priscus i Neratius uważają, że pozostawione jest tylko prawo do zamieszkania; co jest prawidłowe. Oczywiste jest,
że gdyby spadkodawca powiedział: "Użytkowanie w celu zamieszkania", nie mielibyśmy wątpliwości, że jest to
ważne.
(3) Starożytne autorytety zadawały pytanie, czy prawo pobytu przez rok będzie obowiązywało przez całe życie?
Rutilius twierdzi, że prawo pobytu należy do strony tak długo, jak długo ona żyje, a Celsus w Osiemnastej Księdze
Digestów aprobuje tę opinię.
(4) Tam, gdzie pozostawia się użytkowanie kawałka ziemi, jest to bardzo dużo mniej niż uprawy, co do tego nikt
nie ma wątpliwości. Zobaczmy jednak, co wiąże się z takim zapisem. Labeo mówi, że zapisobierca może mieszkać
na ziemi i może zabronić właścicielowi wchodzenia na nią, ale nie może zabronić tego dzierżawcy ani
niewolnikom właściciela, to znaczy tym, którzy są tam w celu uprawy ziemi, ale gdyby właściciel wysłał tam
swoich niewolników domowych, to można im zabronić wchodzenia, na tej samej zasadzie, na jakiej można
zabronić tego samemu właścicielowi. Labeo stwierdza również, że tylko usuwalista może korzystać z
pomieszczeń, w których przechowuje się wino i oliwę, a właściciel nie może z nich korzystać, jeśli ten pierwszy
nie chce.
11. Gajusz, Diurnal, czyli Złote Sprawy, Księga II.
Osoba uprawniona do użytkowania może pozostać na gruncie tylko tak długo, jak długo nie będzie przeszkadzać
właścicielowi tegoż, ani nie będzie przeszkadzać tym, którzy zajmują się uprawą roli; nie może też sprzedać,
wydzierżawić, ani przenieść nieodpłatnie na nikogo prawa, które posiada.
12. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Ma on prawo do pełnego korzystania z domu i wiejskiej rezydencji, jeśli ta została mu pozostawiona. Oczywiste
jest, że z pewnością należy uznać, że właściciel jest uprawniony do przyjazdu w celu zebrania plonów, a w czasie
żniw należy przyznać, że może tam mieszkać.
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(1) Oprócz prawa pobytu, do którego uprawniony jest ten, kto otrzymał użytkowanie, ma on również prawo do
chodzenia i jeżdżenia po okolicy. Sabinus i Kasjusz stwierdzają, że ma on również prawo do drewna na opał do
codziennego użytku, a także do ogrodu, jabłek, warzyw, kwiatów i wody, jednak nie dla zysku, lecz jedynie do
użytku i nie do zmarnowania. Nerva jest tego samego zdania i dodaje, że może używać słomy, ale nie liści, oleju,
zboża czy owoców. Sabinus, Kasjusz, Labeo i Prokulus idą jeszcze dalej i twierdzą, że z tego, co wyhoduje się na
roli, może wziąć tyle, by starczyło na utrzymanie jego i jego rodziny, w przypadkach gdy Nerwa odmawia mu tego
prawa. Juventius twierdzi, że może on używać tych rzeczy na użytek swoich gości i osób, które przyjmuje, i ta
opinia wydaje mi się słuszna; można bowiem przyznać większą pobłażliwość usuwalnemu, ze względu na
szacunek należny osobie, której pozostawiono użytek. Myślę jednak, że może on korzystać z tych rzeczy tylko
będąc w domu. W odniesieniu do jabłek, warzyw, kwiatów i drewna opałowego, należy rozważyć, czy może on
korzystać z nich tylko w tym miejscu, czy też mogą one zostać mu dostarczone w mieście; lepiej jednak przyjąć
zasadę, że mogą one zostać mu dostarczone w mieście, ponieważ nie jest to sprawa wielkiej wagi, jeśli na ziemi
jest ich pod dostatkiem.
(2) W przypadku pozostawienia w użytkowaniu stada, na przykład stada owiec, Labeo twierdzi, że mogą one być
użytkowane tylko dla ich nawozu, ponieważ nie może używać wełny, jagniąt ani mleka, które należy zaliczyć do
zysków. Ja uważam, że może on pójść jeszcze dalej i wykorzystać umiarkowaną ilość mleka, ponieważ testamenty
osób zmarłych nie powinny być interpretowane tak ściśle.
(3) W przypadku pozostawienia użytkowania stada bydła, zapisobierca będzie miał prawo do całkowitego
wykorzystania go do orki lub do innych celów, do których bydło jest przystosowane.
(4) Również, gdy zapisane jest użytkowanie stadniny koni, rozważmy, czy zapisobierca nie może ich zaprząc do
uprzęży i używać do zaprzęgu. Jeśli osoba, której pozostawiono użytkowanie wspomnianych koni jest rydlarzem,
nie sądzę, aby mogła używać ich do wyścigów w cyrku, ponieważ mogłoby to być uznane za ich wynajęcie; ale
jeśli spadkodawca, kiedy je pozostawił, był świadomy, że jest to jego zajęcie i sposób życia, można uznać, że
zamierzał je wykorzystać w tym celu.
(5) Jeśli korzystanie z niewolnika jest pozostawione komukolwiek, może on używać go do obsługi siebie, swoich
dzieci i swojej żony, i nie będzie się uważać, że przyznał swoje prawo innym, jeśli razem z nimi korzysta z tego
niewolnika; chociaż jeśli zatrudnienie niewolnika jest pozostawione synowi rodziny lub innemu niewolnikowi, jak
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to zostanie nabyte przez ojca lub właściciela, może on tylko wymóc korzystanie z niego samego, a nie z tych,
którzy są pod jego kontrolą.
(6) Zapisobierca nie może wydzierżawić usług niewolnika podlegających użytkowaniu, ani przenieść ich na kogoś
innego, i tak uważa Labeo. Jak bowiem człowiek może przenieść na kogoś innego usługi, z których sam powinien
korzystać? Labeo uważa jednak, że jeżeli ktoś wynajął gospodarstwo, to niewolnik, z którego ma pożytek, może w
nim pracować, bo co za różnica, w jaki sposób korzysta z jego pracy? Jeśli więc uprawniony do użytkowania
zawiera umowę o przędzenie wełny, może to zlecić niewolnikom, z których ma użytek, a także jeśli zawiera
umowę o tkanie ubrań, budowę domu lub statku, może zatrudnić niewolników, z których ma użytek. Opinia ta nie
jest sprzeczna z opinią Sabinusa, który twierdzi, że w przypadku przyznania prawa do korzystania z niewolnicy,
nie można jej wysłać do fabryki wełny, ani też nie można otrzymać wynagrodzenia za jej pracę, lecz zapisobierca
musi, zgodnie z prawem, zlecić jej obrabianie wełny dla siebie; uważa się bowiem, że robi to dla niego, gdy nie
wynajmuje jej siły roboczej, lecz wykonuje pracę, na którą się zgodził. Oktawenus również przychyla się do tej
opinii.
13. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Labeo uważał, że niewolnik lub niewolnica może być zmuszony do płacenia pieniędzy zamiast pracować.
14. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Jeżeli coś postanowię lub otrzymam przez dostawę za pośrednictwem niewolnika, z którego mam użytek, powstaje
pytanie, czy nabywam coś albo przez moją własność, albo przez jego pracę? Nie będzie to ważne, jeśli jest to
oparte na jego pracy, ponieważ nie mam prawa do dzierżawy jego usług, ale jeśli to, co jest nabyte pochodzi z
mojej własności, uważamy, że jeśli niewolnik, z którego mam korzystać, albo zastrzega lub otrzymuje coś przez
dostawę, nabywa dla mnie, ponieważ korzystam z jego pracy.
(1) Nie ma różnicy, czy zapisane jest użytkowanie czy uprawa, ponieważ użytkowanie jest zawarte w uprawie, ale
uprawa nie zawiera użytkowania; i chociaż uprawa nie może istnieć bez użytkowania, to jednak użytkowanie może
istnieć bez uprawy. Jeśli więc zapisano ci plon po zastrzeżeniu użytkowania, zapis jest nieważny, jak stwierdza
Pomponiusz w Piątej księdze O Sabinusie; mówi on również, że jeśli zapisano użytkowanie, ale zatrzymano plon,
cały zapis należy uznać za odwołany. Jeśli jednak zapisano plony bez użytkowania, uważa się, że zostały one
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stworzone, ponieważ mogły zostać stworzone na początku. Ale w przypadku, gdy użytkowanie jest zapisane w
testamencie, a użytkowanie jest wstrzymane, Aristo stwierdził, że nie ma odwołania. Ta opinia jest bardziej
liberalna.
(2) Gdy użytkowanie jest zapisane w testamencie, a następnie plon tej samej osobie, Pomponiusz mówi, że jest on
połączony z użytkowaniem. Mówi on również, że jeśli użytkowanie zostanie zapisane tobie, a plon mnie, to
użytkowanie będzie wspólne, ale tylko ja będę miał prawo do plonu.
(3) Jednakże użytkowanie może należeć do jednej osoby, plony bez użytkowania do innej, a sama własność do
jeszcze innej; na przykład, gdy strona, która miała pewien kawałek ziemi, zapisała użytkowanie tego samego
Titiusa, a następnie jego spadkobierca zapisał plony tobie lub przeniósł je na ciebie w inny sposób.
15. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Jeżeli w testamencie zapisane jest użytkowanie ziemi, uprawniony do tego użytkowania może czerpać z niej
zapasy wystarczające tylko na rok, nawet jeżeli w ten sposób plony umiarkowanej posiadłości mogą zostać
wyczerpane; z tego samego powodu ma on prawo korzystać z domu i niewolnika w taki sposób, że nic, co można
by zakwalifikować jako produkcję, nie może pozostać dla innych.
(1) Tak jak ten, komu zapisano użytkowanie gruntu, nie może przeszkadzać właścicielowi w częstym
przychodzeniu tam w celu uprawy ziemi, gdyż postępując inaczej, pozbawiałby właściciela możliwości
korzystania z niej; tak samo spadkobierca nie może w żaden sposób przeszkadzać temu, komu zapisano
użytkowanie, w korzystaniu z gruntu, co powinien czynić staranny domownik.
16. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Jeżeli użytkowanie gruntu zostało zapisane w taki sposób, że musi on być zaopatrzony w rzeczy niezbędne do jego
uprawy, użytkowanie to będzie należało do zapisobiercy, tak jak gdyby zostały mu one wyraźnie zapisane.
(1) Właściciel nieruchomości może zlecić pilnowanie ziemi lub domu leśniczemu lub stewardowi, nawet jeśli
użytkownik lub osoba uprawniona do użytkowania nie chce tego uczynić; w jego interesie leży bowiem ochrona
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granic jego posiadłości. Wszystkie te rzeczy mają zastosowanie, niezależnie od tego, w jaki sposób ustanowiono
użytkowanie lub użytkowanie.
(2) Jeśli mamy prawo tylko do korzystania z niewolnika, a nie do owoców jego pracy, to również możemy mu coś
dać, albo może on nawet prowadzić interesy za nasze pieniądze, tak że wszystko, co w ten sposób nabędzie, będzie
należało do jego peculium przez nas.
17. Africanus, Pytania, Księga V.
Jeśli użytkowanie domu zostało zapisane w testamencie synowi rodziny lub niewolnikowi, uważam, że taki spadek
jest ważny i można zastosować tę samą metodę odzyskania go, która mogłaby być zastosowana, gdyby w
testamencie zapisano również zyski z tego domu. Dlatego ojciec lub właściciel może mieszkać w domu tak samo
dobrze, gdy syn lub niewolnik jest nieobecny, jak i wtedy, gdy jest obecny.
18. Paulus, O Plaucjuszu, Księga IX.
Jeżeli w testamencie zapisane jest korzystanie z domu bez czynszu, obowiązkiem spadkobiercy, jak również osoby
uprawnionej do korzystania z niego, jest utrzymywanie go w takim stanie, aby był zamknięty i chroniony przed
warunkami atmosferycznymi. Zobaczmy jednak, czy jeśli spadkobierca otrzymuje czynsz, to sam nie jest
zobowiązany do dokonywania napraw; ale jeśli nieruchomość, z której korzystanie jest pozostawione, jest tego
rodzaju, że spadkobierca nie może pobierać z niej dochodów, zapisobierca będzie zmuszony do jej naprawy; to
rozróżnienie jest rozsądne.
19. To samo, na Vitellius, Księga III.
Część pożytku nie może być zapisana w testamencie; możemy bowiem cieszyć się częścią, ale nie możemy jej
używać.
20. Marcellus, Digest, Księga XIII.
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Niewolnik, którego użytkowanie jest mi zapisane, nabywa dla mnie, jeśli jest moim agentem, a ja zatrudniam jego
usługi w sklepie; nabywa on bowiem dla mnie przez sprzedaż i kupno towarów; podobnie czyni, jeśli otrzymuje
własność przez dostawę na mój rozkaz.
21. Modestinus, Reguły, Księga II.
Korzystanie z wody jest prawem osobistym, a zatem nie może być przeniesione na spadkobiercę osoby
uprawnionej.
22. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga V.
Boski Hadrian, gdy użytkowanie lasu zostało zapisane w testamencie pewnym osobom, zadecydował, że należy
również uznać, że produkty z tego lasu zostały im zapisane w testamencie; ponieważ, jeśli nie pozwolono by im
ścinać i sprzedawać drzew, tak jak użytkownicy, nie otrzymaliby nic z dziedzictwa.
(1) Nawet jeśli zapisobierca, któremu zapisane jest korzystanie z domu, znajduje się w tak złej sytuacji, że nie
może korzystać z całego budynku, to jednak właściciel nie może korzystać z części, która jest wolna, ponieważ
strona uprawniona do korzystania będzie mogła korzystać z całego domu w tym czy innym czasie; tak jak czasami
właściciel korzysta z pewnych części budynku, a z innych nie korzysta, w zależności od okoliczności.
(2) Czy w przypadku zapisania użytkowania, jeśli zapisobierca korzysta ze swego prawa w większym stopniu niż
powinien, obowiązkiem sędziego jest ustalenie, w jakim stopniu użytkowanie może być wykorzystane? Musi on
dopilnować, aby nie korzystał on z niego w sposób inny niż powinien.
23. Paulus, O Neratiusie, Księga I.
Neratius twierdzi, że właściciel nieruchomości, która jest przedmiotem użytkowania, nie może w żaden sposób
zmienić jej natury. Paulus twierdzi, że nie może on pogorszyć stanu rzeczy uprawnionego do użytkowania, ale
może go pogorszyć nawet wtedy, gdy ulepsza nieruchomość.
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Tyt. 9. W jaki sposób użytkownik wieczysty musi dać zabezpieczenie
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XCVII.
Gdy w testamencie zapisane jest użytkowanie czegokolwiek, pretorowi wydawało się całkowicie słuszne, aby
zapisobierca złożył zabezpieczenie na dwie rzeczy: po pierwsze, że będzie korzystał z majątku jak powinien dobry
obywatel, a po drugie, że gdy użytkowanie przestanie do niego należeć, przywróci to, co z niego pozostało.
(1) Postanowienie to musi być zawarte bez względu na to, czy nieruchomość jest ruchoma, czy składa się z ziemi.
(2) Należy pamiętać, że procedura ta musi być również stosowana w przypadku trustów; ponieważ oczywiste jest,
że jeśli użytkowanie jest ustanowione przez donatio mortis causa, zabezpieczenie to musi być zapewnione w
przypadku zapisów. Ponadto, jeśli użytkowanie zostało ustanowione w jakikolwiek inny sposób, stosuje się tę
samą zasadę.
(3) Strona musi dać gwarancję, że "będzie korzystać z użytkowania w taki sposób, w jaki korzystałby z niego
dobry obywatel"; to znaczy, że jakość użytkowania nie ulegnie pogorszeniu i że będzie robić wszystko to, co
robiłaby, gdyby nieruchomość należała do niej.
(4) Spadkobierca i zapisobierca dobrze zrobią, gdy tylko zapisobierca zacznie korzystać ze swojego prawa, aby
świadkowie ustalili, jaki jest stan nieruchomości w tym czasie, tak aby w ten sposób można było stwierdzić, czy i
w jakim stopniu zapisobierca zmniejszył wartość nieruchomości.
(5) Uznano, że bardziej wskazane jest, aby w tych okolicznościach zabezpieczenie zostało udzielone w formie
klauzuli, tak aby w przypadku, gdyby ktoś korzystał z nieruchomości w sposób, którego nie zrobiłby dobry
obywatel, można było od razu wnieść pozew na podstawie klauzuli; a zatem nie musimy czekać, aż użytkowanie
wygaśnie.
(6) Tego rodzaju zastrzeżenie odnosi się do dwóch przypadków: jednego, gdy strona korzysta z nieruchomości w
sposób, którego dobry obywatel by nie zrobił, i drugiego, gdy użytkowanie musi zostać przywrócone; pierwszy z
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nich zaczyna działać w momencie niewłaściwego korzystania z nieruchomości, a może to mieć miejsce wiele razy;
drugi staje się skuteczny, gdy użytkowanie wygasa.
(7) W odniesieniu do tego, co stwierdziliśmy, a mianowicie, że "przywróci to, co z niej pozostanie", właściciel nie
zastrzega rzeczy jako takiej (ponieważ uważano by, że bezużytecznie zastrzega swoją własność), lecz jedynie
zastrzega, że to, co pozostanie, zostanie przywrócone. Czasami jednak dodaje się postanowienie o oszacowaniu
nieruchomości; na przykład wtedy, gdy użytkownik, który może zapobiec lichwie, zaniedbuje tego, ponieważ
zobowiązuje się do sprawowania wszelkiej pieczy nad nieruchomością:
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXXV.
Użytkownik wieczysty musi być bowiem odpowiedzialny za jej bezpieczne przechowywanie.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Postanowieniem tym objęte są wszystkie przypadki, w których może dojść do utraty użytkowania.
(1) Rozumiemy, że użytkowanie "przestaje należeć" do użytkownika, nawet jeśli w ogóle nie zaczęło do niego
należeć, mimo że mogło zostać mu zapisane, a postanowienie to będzie jednak skuteczne zgodnie z zasadą, że
nieruchomość przestaje należeć do strony, której własność nie zaczęła jeszcze przysługiwać.
(2) W przypadku, gdy użytkowanie jest odnawiane przez zapis "za każdym razem, gdy zostanie utracone",
postanowienie to będzie obowiązywać, chyba że obligacja zostanie prawidłowo sporządzona, ale wymagany
będzie wyjątek.
(3) Jeżeli jednak ktoś pozostawi ci użytkowanie i własność nieruchomości, a także pod warunkiem, że masz dzieci,
a użytkowanie powinno zostać utracone; i można wnieść powództwo na podstawie tego zastrzeżenia, ale wyjątek
będzie dostępny.
(4) Jeżeli spadkobierca zbywa nieruchomość, a następnie traci użytkowanie, zastanówmy się, czy może on wnieść
pozew na podstawie tego postanowienia. Bardziej dosadnie można powiedzieć, że zgodnie ze ścisłymi zasadami
prawa, klauzula nie działa, ponieważ nieruchomość nie może być wydana spadkobiercy lub jego następcy, a
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osoba, której może być wydana - czyli ta, której przysługuje prawo własności - nie była stroną klauzuli. Ten
ostatni musi jednak zapewnić ochronę swoich praw za pomocą innego zabezpieczenia w chwili uzyskania
własności; gdyby jednak tego nie uczynił, będzie miał prawo do powództwa rzeczowego.
4. Venuleius, Stipulations, Księga XII.
Jeśli użytkownik wieczysty otrzyma nieruchomość, użytkowanie przestaje należeć do niego z powodu połączenia
tego samego; ale jeśli pozew zostanie wniesiony przeciwko niemu na podstawie tego postanowienia, należy uznać,
że nie postąpił on zgodnie ze ścisłymi zasadami prawa, jeśli doktryna regulująca zachowanie dobrego obywatela
jest uważana za mającą zastosowanie; lub że strona musi skorzystać z wyjątku opartego na tym, co miało miejsce.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
W postanowieniu tym zawarte jest stwierdzenie, że "nie popełniono oszustwa", ani nie zostanie ono popełnione; a
ponieważ wzmianka o oszustwie zawsze odnosi się do spraw rzeczowych, uważa się, że obejmuje ona złą wiarę
którejkolwiek ze stron, niezależnie od tego, czy jest ona jednym z następców prawnych, czy też ojcem
adopcyjnym.
(1) Jeśli w testamencie zapisane jest użytkowanie bez użytkowania, pretor nakazuje ustanowienie zabezpieczenia,
z pominięciem użytkowania produktów. Jest to rozsądne, ponieważ zabezpieczenie jest udzielane wyłącznie w
odniesieniu do użytkowania, a nie do użytkowania.
(2) Dlatego zastrzeżenie będzie skuteczne, jeżeli korzystanie z rzeczy odbywa się bez używania.
(3) W przypadku pozostawienia prawa pobytu, usług niewolnika lub innych zwierząt, zastrzeżenie to staje się
konieczne, mimo że nie są to rzeczy skopiowane z użytkowania.
6. Paulus, O Edykcie, Księga LXXV.
Ta sama zasada ma zastosowanie do zysków z ziemi, jak na przykład w przypadku zapisu winobrania lub zbiorów;
podobnie jak własność uzyskana w drodze użytkowania, jeśli jest zapisana w testamencie, przechodzi na
spadkobiercę po śmierci zapisobiercy.
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7. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Jeśli nieruchomość została oddana w użytkowanie, a zabezpieczenie nie zostało udzielone, Proculus mówi, że
spadkobierca może wnieść powództwo o zwrot, a jeśli zostanie wniesiony wyjątek na tej podstawie, że
nieruchomość została oddana w użytkowanie, będzie on uprawniony do repliki. Opinia ta jest rozsądna; ale
powództwo osobiste może być wytoczone w celu zmuszenia użytkownika wieczystego do wykonania
zobowiązania.
(1) Kiedy w testamencie zapisuje się użytkowanie sumy pieniędzy, w postanowieniu muszą być określone dwa
następujące przypadki: "Będzie wypłacone po śmierci, albo utraci swoje prawa obywatelskie"; dlatego też te dwa
przypadki są podane, ponieważ użytkowanie pieniędzy nie może być utracone w żaden inny sposób niż w takich
okolicznościach.
8. Paulus, O Edykcie, Księga LXXV.
Jeśli użytkowanie jest zapisane na ciebie, a sama własność na mnie, zabezpieczenie musi być udzielone mnie; ale
gdy sama własność jest zapisana mi pod warunkiem, niektóre autorytety, a wśród nich Marcjanus, są zdania, że
zabezpieczenie musi być udzielone zarówno spadkobiercy, jak i mnie; które to zdanie jest poprawne. Co więcej,
jeśli nieruchomość jest zapisana na mnie, a kiedy przestanie należeć do mnie, będzie należeć do kogoś innego; w
tym przypadku również zabezpieczenie musi być udzielone obu, jak ustaliliśmy w poprzednim przypadku. Jeżeli
użytkowanie zostało zapisane w testamencie dwóm osobom wspólnie, będą one zobowiązane do udzielenia
zabezpieczenia drugiej osobie, jak również spadkobiercy; warunek ten jest określony w następujący sposób:
"Oddać użytkowanie spadkobiercy, jeżeli nie należy ono do współspadkobiercy".
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga LI.
Jeżeli w testamencie zapisano mi użytkowanie i mam je dostarczyć Titiusowi, to należy rozważyć, kto jest
zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia, czy Titius, czy ja, zapisobierca? Czy też powiemy, że spadkobierca
może wytoczyć powództwo przeciwko mnie, a ja muszę pozwać beneficjenta trustu? Lepiej jest uznać, że jeśli
mam jakiekolwiek oczekiwania wynikające z użytkowania, tak że może ono powrócić do mnie, to znaczy do
zapisobiercy, jeśli je utracisz; kwestia ta może być rozstrzygnięta przez udzielenie przez ciebie zabezpieczenia
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mnie, lub przez moje udzielenie zabezpieczenia zwykłemu właścicielowi nieruchomości. Jeśli jednak użytkowanie
zostało mi pozostawione w zaufaniu do beneficjenta i nie ma nadziei, że powróci do mnie, wówczas beneficjent
powinien udzielić zabezpieczenia bezpośrednio zwykłemu właścicielowi nieruchomości.
(1) Należy pamiętać, że bez względu na to, czy strona posiada użytkowanie bezpośrednio z mocy prawa, czy
nawet dzięki pomocy pretora, powinna być jednak zmuszona do złożenia zabezpieczenia lub do obrony przed
ewentualnymi pozwami.
(2) Pomponiusz mówi, że jest oczywiste, że jeśli własność jest zapisana komukolwiek od pewnego czasu, a
użytkowanie bezwzględnie, to należy uznać, że użytkownik jest zwolniony z odpowiedzialności za swoje
zobowiązania, ponieważ jest pewne, że nieruchomość trafi do jego rąk lub do rąk jego spadkobiercy.
(3) W przypadku dziedziczenia użytkowania odzieży Pomponiusz uważa, że chociaż spadkobierca mógł zastrzec,
że odzież ma być zwrócona po zakończeniu użytkowania, to jednak przyrzekający nie ponosi odpowiedzialności,
jeżeli wyda odzież zużytą bez złej woli.
(4) Jeżeli kilka stron jest zwykłymi właścicielami nieruchomości, każda z nich może zawrzeć umowę w
odniesieniu do swojego udziału w tej nieruchomości.
10. Paulus, O Edykcie, Księga XL.
Jeśli zapisuję panu użytkowanie niewolnika, który jest naszą wspólną własnością, zabezpieczenie musi być
udzielone mojemu spadkobiercy; bo chociaż może on wszcząć postępowanie o podział majątku, to jednak kwestia
użytkowania, które należy do pana, nie jest objęta obowiązkiem sędziego, który ma przewodniczyć.
11. Papinianus, Opinie, Księga VII.
W przypadku, gdy użytkowanie domu jest pozostawione, musi być zapewnione zabezpieczenie, które byłoby
zadowalające dla dobrego obywatela; nie zmienia to również sprawy, jeśli ojciec życzy sobie, aby jego synowie,
którzy są jego spadkobiercami, zamieszkiwali w domu z wdową, która jest zapisobiercą.
12. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVIII.
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W przypadku pozostawienia w użytkowaniu pewnych statków, nie jest konieczne zabezpieczenie przewidziane w
Dekrecie Senatu, lecz jedynie takie, które stwierdza, że "strona będzie używać i korzystać tak, jak powinien to
robić dobry obywatel". Dlatego, jeśli statki zostały dostarczone w celu korzystania z nich, nikt nie ma wątpliwości,
że ich własność nie przechodzi na stronę, która je otrzymała, ponieważ nie zostały one dostarczone w tym celu, ale
aby zapisobierca mógł z nich korzystać i cieszyć się nimi. W związku z tym, ponieważ wspomniane statki nie stają
się własnością użytkownika wieczystego, mogą być odzyskane przez ich właściciela, jeżeli nie zostanie złożone
zabezpieczenie. Należy zastanowić się, czy w takich okolicznościach możliwe jest powództwo osobiste? Uznano,
że nikt nie może wnieść takiego powództwa w celu odzyskania swojej własności, chyba że od złodzieja.
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Księga VIII
1. O służebnościach.
2. Dotyczące służebności dóbr miejskich.
3. Dotyczące służebności posiadłości wiejskich.
4. Zasady wspólne dla posiadłości miejskich i wiejskich.
5. Gdzie powództwo jest wniesione w celu odzyskania służebności, lub prawo innego do niego jest zaprzeczony.
6. Jak służebności są tracone.

Tit. 1. Dotyczące służebności.
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1. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Służebności są albo osobiste, jako użytkowanie i użytkowanie; albo rzeczywiste, jako służebności dóbr wiejskich i
miejskich.
(2) Ulpianus, O edyktach, księga XVII.
Jeden z właścicieli domu wspólnego nie może nałożyć na niego służebności.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Niektóre służebności są przywiązane do ziemi, inne do powierzchni.
4. Papinianus, Pytania, księga VII.
Służebności nie mogą być tworzone przez prawo bezpośrednie od określonego czasu lub do określonego czasu,
lub pod warunkiem lub na określoną okoliczność (na przykład: "tak długo, jak zechcę"), niemniej jednak, jeśli takie
postanowienia zostaną dodane, a strona wniesie pozew o odzyskanie służebności, naruszając warunki umowy,
można wnieść wyjątek na tej podstawie, że roszczenie jest sprzeczne z tym, co zostało uzgodnione, lub z
powodu oszustwa, a Kasjusz podaje, że taka była opinia Sabinusa, z którą on sam się zgadzał.
(1) Jest rzeczą wiadomą, że do służebności można dodać ograniczenia; jak na przykład w odniesieniu do tego,
jakiego rodzaju transakcje są dozwolone lub nie są dozwolone na drodze, na przykład, że może być ona
przemierzana tylko przez konia, lub że tylko pewien ciężar może być przewożony, lub że takie a takie stado może
być prowadzone po niej, lub że węgiel drzewny może być przewożony.
(2) Jeżeli mowa jest o odstępach czasu wynoszących określoną ilość dni i godzin, to nie dotyczy to kwestii czasu,
lecz jedynie sposobu korzystania ze służebności ustanowionej zgodnie z prawem.
5. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Służebności przyznane na podjazd, drogę, przejście dla bydła i odprowadzenie wody powstają w prawie taki sam
sposób, jak te, w których stwierdziliśmy, że powstaje użytkowanie.
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1. Korzystanie ze służebności może być ograniczone w czasie; na przykład, gdy strona może korzystać ze
służebności od trzeciej do dziesiątej godziny lub na zmianę dni.
(6) Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Służebność może być zwolniona lub ustanowiona w odniesieniu do pewnej części gruntu.
7. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Księga XIII. Prawo do budowy kanału jest służebnością.
8. Paulus, O Plaucjuszu, księga XV.
Nie można ustanowić służebności pozwalającej nam zbierać jabłka, spacerować lub jeść obiad na cudzej ziemi.
(1) Jeżeli ja mam służebność na twojej ziemi, albo jeżeli ja stanę się właścicielem części tej ziemi, a ty staniesz
się właścicielem części mojej, służebność będzie zachowana w obu częściach tej samej; chociaż na początku nie
mogła być nabyta w odniesieniu do tylko części.
9. Celsus, Digest, Księga V.
Jeśli prawo drogi przez cudzą własność jest tylko przyznane lub zapisane komukolwiek, będzie on miał prawo
chodzić lub jeździć po niej, ale tylko w odpowiedni sposób, to znaczy po jakiejkolwiek części tej samej; ponieważ
pewne rzeczy są milcząco rozumiane jako wyłączone w zwykłej rozmowie. Nie będzie mu jednak wolno
przechodzić przez dom, chodzić lub jeździć po winnicy, gdy mógłby to robić równie wygodnie gdzie indziej i z
mniejszą szkodą dla ziemi będącej przedmiotem służebności. Jest bowiem ustalone, że bez względu na to, w
jakim kierunku najpierw skieruje swój bieg, musi potem używać tego samego w chodzeniu i jeżdżeniu; i że nie ma
prawa później tego zmienić. Takiego zdania był również Sabinus, który w jednym z argumentów stwierdził, że
strona może skierować ciek wodny, gdziekolwiek chce, ale po tym, jak to zostało zrobione, nie może tego
zmienić; i prawdą jest, że ta zasada powinna być również przestrzegana w przypadku prawa drogi.
10. The Same, Digest, Księga XVIII.
Gdy zapisane jest prawo do przechodzenia przez nieruchomość, która nie może być użytkowana bez wykonania
pewnych prac, Prokulus mówi, że zapisobierca ma prawo do zrobienia drogi przez wykopy lub przez podbudowę.
11. Modestinus, Rozbieżności, Księga VI.
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Powszechnie uważa się, że służebność nie może być nabyta z części własności; a zatem, gdy ktoś, kto ma
działkę ziemi, zastrzega sobie prawo drogi, a następnie alienuje część tej ziemi, w tym przypadku unieważnia
umowę, wprowadzając sprawy, dla których na początku nie można było zawrzeć umowy. Prawo drogi w
odniesieniu do części nie może być ani zapisane, ani odwołane, a jeśli tak się stanie, ani zapis, ani odwołanie nie
będą ważne.
12. Javolenus, Epistles, Księga IV.
Nie wątpię, że służebność gruntowa może być należycie nabyta przez niewolnika należącego do gminy.
13. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XIV.
Jeśli zostało przyznane prawo drogi, a miejsce do tego przeznaczone jest tak wąskie, że nie może na nie
wjechać ani pojazd, ani zwierzę, należy uznać, że nabywa się drogę, a nie podjazd. Ale jeśli zwierzę ciężarowe
może być prowadzone przez to miejsce, ale pojazd nie może, prawo drogi dla bydła jest uważane za nabyte.
14. Paulus, O Sabinusie, Księga XV.
Służebności nieruchomości rustykalnych, mimo że są związane z własnością cielesną, są jednak bezcielesne, a
zatem nigdy nie mogą być nabyte przez użytkowanie; mogą istnieć służebności tego rodzaju, że nie pozwalają na
pewne i ciągłe posiadanie, ponieważ nikt nie może mieć stałego i ciągłego posiadania drogi w taki sposób, że
można uznać, iż nie może być przerwana na żaden czas. Ta sama zasada musi być przestrzegana w odniesieniu
do służebności nieruchomości miejskich.
1. 1. Służebność drogi prowadzącej do grobu pozostaje własnością prywatną, a zatem może być wydana
właścicielowi gruntu objętego służebnością; może też być nabyta nawet po nadaniu grobowi charakteru
sakralnego.
2. W przypadku, gdy pomiędzy dwoma nieruchomościami znajduje się grunt należący do użytku publicznego lub
autostrada, można ustanowić służebność czerpania wody, ale nie można ustanowić służebności na cieku
wodnym. Jest jednak zwyczajem, aby zwrócić się do Cesarza z petycją o zezwolenie stronie na
"przeprowadzenie wody przez autostradę w taki sposób, aby nie powodować niedogodności dla społeczeństwa".
Istnienie miejsc świętych i religijnych pomiędzy dwoma działkami ziemi uniemożliwia ustanowienie służebności
drogi; ponieważ nikt nie jest uprawniony do służebności przez miejsca tego rodzaju.
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15. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXV.
Ilekroć służebności nie są ani osobiste, ani rzeczywiste, to ponieważ sąsiedzi nie mają w nich żadnego interesu,
są one nieważne; jak na przykład taka, która stanowi, że nie wolno ci chodzić ani stać na twojej własnej
nieruchomości. Jeśli więc udzielisz mi jako służebności, że nie będziesz miał prawa używać i cieszyć się plonami
z własnej ziemi, to jest to nieważne. Inaczej byłoby jednak, gdybyś udzielił mi służebności przewidującej, że nie
będziesz miał prawa czerpać wody na swoim własnym gruncie, w celu zmniejszenia moich zasobów wody.
1. Natura służebności nie jest taka, że osoba powinna być zmuszona do zrobienia czegokolwiek, (jak na przykład
do przesunięcia krzewów, aby zapewnić przyjemniejszy widok, lub, w tym samym celu, do pomalowania czegoś
na swojej własnej ziemi), ale powinna jedynie tolerować coś, lub zgodzić się na niewykonywanie jakiejś
czynności.
(16) Julianus, Digest, Księga XLIX.
Jeśli ktoś otrzymał nieruchomość jako zabezpieczenie, nie jest niesprawiedliwe, że powinien otrzymać
powództwo pretorskie w celu wyegzekwowania służebności, której podlega; tak samo jak powództwo tego
rodzaju zostanie przyznane w celu odzyskania samej ziemi. Ustalono, że ta sama zasada musi być
przestrzegana w odniesieniu do strony, która posiada grunt w ramach wieczystej dzierżawy.
17. Pomponius, Reguły.
Udział w drodze, ścieżce, zagrodzie dla bydła lub w cieku wodnym nie może być przedmiotem zobowiązania,
ponieważ korzystanie z tych rzeczy jest niepodzielne; dlatego też, jeśli umarłby zamawiający pozostawiając kilku
spadkobierców, każdy z nich może wytoczyć powództwo o całe prawo drogi; a jeśli umarłby obiecujący
pozostawiając kilku spadkobierców, powództwo o całe prawo może być wytoczone przeciwko każdemu z nich z
osobna.
(18) Paulus, Pytania, Księga XXXI.
Papinianus stwierdza w przypisie, że zostało ustalone, iż we wszystkich przypadkach, w których służebności
zostały zniesione przez wejście spadkobiercy, zapisobierca będzie wykluczony przez wyjątek z powodu
oszustwa, jeśli nie pozwoli na ponowne nałożenie służebności.
19. Labeo, Dzieła ostatnie, streszczone przez Javolenusa, Księga IV.
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Myślę, że gdy ktoś sprzedaje ziemię, można na niej ustanowić służebność, nawet jeśli nie jest ona dla niego
użyteczna; na przykład, gdy strona nie miałaby żadnego interesu w cieku wodnym, taka służebność może jednak
zostać ustanowiona, ponieważ są pewne rzeczy, które możemy posiadać, nawet jeśli nie przynoszą nam żadnej
korzyści.
(20) Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, Księga V.
Labeo jest zdania, że w przypadku zakupu prawa drogi lub innego prawa związanego z gruntem, należy
zabezpieczyć się, że nie zrobicie nic, aby uniemożliwić nabywcy skorzystanie z jego prawa, ponieważ nie może
być mowy o otwartym wydaniu prawa tego rodzaju. Uważam, że korzystanie z takiego prawa musi być uważane
za równoznaczne z przekazaniem posiadania; dlatego też zostały ustanowione zakazy odpowiadające zakazom
odnoszącym się do posiadania.
Tyt. 2 Dotyczący służebności na nieruchomościach miejskich.

1. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Tam, gdzie wkracza ziemia należąca do społeczeństwa lub autostrada, nie przeszkadza to w korzystaniu z prawa
drogi, pędzenia bydła lub podnoszenia wysokości domu, ale przeszkadza w korzystaniu z prawa podtrzymywania
belki przez ścianę lub wystającego dachu, a także przeszkadza w korzystaniu ze służebności przepływu i kapania
wody, ponieważ niebo nad wspomnianym gruntem powinno być wolne.
1. Gdy użytkowanie domu należy do ciebie, a ja mam do niego zwykłą własność, i jest ono uzależnione od
podparcia budynku sąsiada; pozew może być wniesiony przeciwko mnie o całość, ale nie można wszcząć
postępowania przeciwko tobie.
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Oto prawa, którym podlegają posiadłości miejskie, a mianowicie: prawo wznoszenia domu i zasłaniania świateł
sąsiada, lub zapobiegania takiemu wznoszeniu; prawo zezwalania na kapanie wody deszczowej na dach lub
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ziemię sąsiada; a także prawo zabraniania wstawiania belek w ścianę sąsiada, oraz prawo wystawiania budynku;
i inne podobne do tych.
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Istnieje też służebność przeciwko zasłanianiu widoku.
4. Paulus, Instytuty, księga II.
Jeżeli jednak nałożona służebność ma na celu zapobieżenie zasłanianiu światła, wydaje się, że nabyliśmy w
szczególności prawo do tego, aby sąsiad wbrew naszej woli nie podwyższał swojego budynku tak, aby
zmniejszyć ilość światła w naszym domu.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Niechęć kogokolwiek w sprawach dotyczących służebności należy rozumieć nie jako sprzeciw w wielu słowach,
ale jako brak zgody. Dlatego Pomponiusz stwierdza w czterdziestej księdze, że nawet niemowlę i osoba obłąkana
może być właściwie uznana za niechętną, ponieważ te terminy nie odnoszą się do aktu, ale do prawa do
nakładania służebności.
(6) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Co więcej, służebności te, tak samo jak służebności posiadłości wiejskich, po upływie pewnego czasu tracą swą
moc przez nieużytkowanie, z tą różnicą, że nie są one bezwzględnie tracone przez nieużytkowanie, lecz tylko
wtedy, gdy sąsiad w tym samym czasie uzyskuje wolność przez uzurpację. Na przykład, jeśli twój dom jest
służebny wobec mojego tak, że nie może być podniesiony wyżej, aby nie zasłaniał światła mojego budynku, a ja
mam zamknięte lub zasłonięte okna w czasie ustalonym przez prawo; tracę swoje prawo tylko wtedy, gdy ty
kazałeś podnieść swój dom i pozostać wyższym w wyżej wymienionym czasie; w przeciwnym razie, jeśli nie
zbudujesz nic nowego, zachowam służebność. Ponadto, jeśli twój dom jest przedmiotem służebności polegającej
na wstawieniu belki, a ja usunę tę belkę, tracę swoje prawo tylko wtedy, gdy zasypiesz otwór, z którego wyjęto
belkę, i zachowasz rzeczy w tym stanie przez czas określony prawem; jeśli jednak nie dokonasz żadnej zmiany,
moje prawo pozostaje nienaruszone.
7. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XXVI.
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Mucius mówi, w odniesieniu do tego, co jest powiedziane o nabyciu przeze mnie wolności dla mojej budowli
przez uzukaptację, że nie mógłbym jej nabyć przez zasadzenie drzewa w tym samym miejscu; i to jest słuszne,
ponieważ drzewo nie pozostałoby w tym samym stanie i miejscu, co mur, z powodu naturalnego ruchu drzewa.
8. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Gdy ściana jest, zgodnie z prawem naturalnym, wspólną własnością, żaden z dwóch sąsiadów nie ma prawa jej
zburzyć ani naprawić, ponieważ nie jest jej jedynym właścicielem.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.
Gdy człowiek, wznosząc swój własny dom, odcina światło sąsiada, a nie podlega służebności nałożonej na jego
budynek, nie można wnieść przeciwko niemu pozwu.
10. Marcellus, Digest, Księga IV.
Gaurus do Marcellusa: Mam dwa domy, jeden z nich zapisałem ci w testamencie, a mój spadkobierca podniósł
drugi i przeszkadza ci w oświetleniu; czy możesz wytoczyć przeciwko niemu powództwo i czy uważasz, że jest
jakaś różnica, czy dom, który podniósł, był jego własny, czy ten, który odziedziczył? Chciałbym również zapytać,
czy spadkobierca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do majątku, który został zapisany w testamencie,
poprzez dom należący do innej osoby, ponieważ pytanie to jest często zadawane w przypadku zapisania w
testamencie użytkowania gruntu, do którego nie można się dostać inaczej, jak tylko poprzez majątek innej osoby.
Marcellus odpowiedział: Gdy ktoś ma dwa domy i zapisał w testamencie jeden z nich, nie ma wątpliwości, że
spadkobierca może utrudnić dostęp światła do jednego z nich poprzez podniesienie drugiego; to samo należy
powiedzieć, gdy strona zapisała dom jednemu zapisobiercy, a użytkowanie innego domu drugiemu. Podobna
reguła nie zawsze ma zastosowanie do prawa drogi, ponieważ bez dostępu dziedzictwo użytkowania jest
bezwartościowe; ale człowiek może mieszkać w domu, w którym światło zostało zablokowane. Ponadto, jeśli w
spadku zapisane jest użytkowanie gruntu, powinien być również zapewniony dostęp do niego, ponieważ jeśli to,
co zostało pozostawione, to przywilej czerpania wody, powinno być również przyznane prawo drogi w tym celu.
Należy jednak zaznaczyć, że spadkobiercy wolno zasłaniać światło i zaciemniać dom, ale tylko w takim stopniu,
aby światło nie było całkowicie odcięte, lecz aby pozostało go tyle, ile wystarczy na zwykłe potrzeby mieszkańców
domu w ciągu dnia.
(11) Ulpianus, O urzędzie konsula, Księga I.
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Gdy ktoś chce odciąć światło sąsiadom lub zrobić cokolwiek innego, co mogłoby zakłócić ich wygodę, musi
pamiętać, że jest zobowiązany do zachowania pierwotnej formy i położenia budynku.
1. 1. Jeżeli nie ma zgody między tobą a twoim sąsiadem co do wysokości budynku, który zobowiązałeś się
wznieść, możesz wyznaczyć arbitra.
12. Jawolenus, O Kasjuszu, księga X.
Gdy budynki są obciążone służebnością, że żadna ich część nie może być podwyższona, można na nich
posadzić krzewy powyżej tej wysokości; ale gdy służebność dotyczy widoku, a krzewy by go zasłaniały, nie
można tego uczynić.
13. Prokulus, Epistoły, Księga II.
Niejaki Hiberus, który posiada budynek na tyłach mojego magazynu, zbudował łazienki przy ścianie partyjnej;
chociaż nie jest zgodne z prawem, aby ktoś prowadził rury wzdłuż ściany partyjnej, tak samo jak nie ma prawa
budować innej ściany nad nią; a prawo stosuje się z dużo większą mocą do rur, ponieważ za ich pomocą można
spalić ścianę. Chciałbym, abyś porozmawiał o tym z Hiberusem, aby powstrzymać go od robienia tego, co jest
niezgodne z prawem. Proculus odpowiedział: "Nie sądzę, aby Hiberus miał jakiekolwiek wątpliwości, że robi coś,
co jest niedozwolone, umieszczając rury wzdłuż muru obwodowego".
1. Zgodnie z opinią Capito dozwolone jest obłożenie ściany partyjnej ozdobnym stiukiem, ponieważ na takiej
ścianie mogę mieć bardzo cenne malowidła; jeśli jednak mój sąsiad zburzy ścianę i zostanie wszczęte
postępowanie w celu zapobieżenia grożącej mu szkodzie, na mocy postanowienia, malowidła tego rodzaju nie
mogą być wycenione wyżej niż zwykły tynk; zasada ta musi być również przestrzegana w odniesieniu do
ozdobnych inkrustacji.
14. Papiriusz Justus, O Konstytucjach, Księga I.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że właściciel lub ktokolwiek inny za jego zgodą ma prawo
budować na wolnym terenie, który nie jest przedmiotem służebności, jeśli pozostawi zgodną z prawem przestrzeń
pomiędzy miejscem, w którym buduje, a sąsiednim domem.
15. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
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Odmienne zasady obowiązują w odniesieniu do służebności, które zabraniają zasłaniania świateł lub zasłaniania
widoku; ponieważ w odniesieniu do widoku właściciel dominujący ma większy interes w tym, aby widok był
przyjemny i niezakłócony; ale jeśli chodzi o światła, nie wolno czynić niczego, co mogłoby je zasłaniać, a zatem
wszystko, co właściciel służebny czyni w tym celu, może być zabronione, jeśli istnieje służebność; i można mu
doręczyć zawiadomienie o nowej budowli, jeśli działa w taki sposób, że zasłania światło.
16. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga II.
Światło jest mocą widzenia nieba, a istnieje różnica między światłem a widokiem; można bowiem mieć widok na
niższe miejsca, ale nie można uzyskać światła z miejsca, które jest niżej.
17. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Gdy ktoś sadzi drzewo tak, by przeszkadzało światłu, można z całą słusznością stwierdzić, że działa wbrew
narzuconej mu służebności; bo nawet drzewo sprawia, że niebo jest mniej widoczne. Jeżeli jednak to, co jest tam
umieszczone, nie przeszkadza światłu, lecz tylko odcina promienie słoneczne; jeżeli jest to czynione w miejscu,
gdzie przyjemniej było przebywać bez niego, można powiedzieć, że nie popełniono żadnego czynu
naruszającego służebność; jeżeli jednak jest to czynione w taki sposób, że odcina promienie słoneczne od pokoju
lub od zegara słonecznego, należy powiedzieć, że wytwarzając cień w miejscu, gdzie promienie słoneczne były
konieczne, działa się wbrew nałożonej służebności.
(1) Z drugiej strony, jeśli człowiek usuwa budynek lub gałęzie drzewa, przez co miejsce, które wcześniej było
zacienione, staje się wystawione na działanie słońca, nie narusza on służebności; musi on bowiem działać tak,
aby nie przeszkadzać światłu, a w tym przypadku nie przeszkadza, lecz powoduje zbyt wiele światła.
(2) Niekiedy jednak można powiedzieć, że nawet jeśli ktoś usuwa lub obniża budynek, to i tak przeszkadza
światłu; jeśli na przykład światło dostało się do domu przez odbicie lub reperkusję albo w inny sposób.
(3) Następująca klauzula w odniesieniu do dostawy: "Kapanie z dachu ma pozostać takie, jakie jest obecnie";
oznacza, że sąsiedzi są zobowiązani zezwalać na kapanie wody z dachu, ale nie w takim stopniu, w jakim
nabywca ma tolerować to kapanie z sąsiednich budynków; a zatem sprzedawca twierdzi, że przysługuje mu
służebność kapania wody z dachu, ale nie podlega temu tak dalece, jak dotyczy to kogokolwiek innego.
(4) To, co zostało tu powiedziane w odniesieniu do kapania wody z dachu, należy rozumieć jako odnoszące się
również do wszystkich innych służebności, jeżeli nic przeciwnego nie zostało wyraźnie uzgodnione.
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18. Pomponiusz, O Sabinusie, księga X.
Jeżeli rury, przez które doprowadzasz wodę, a które są podłączone do mojego domu, wyrządzają mi szkodę,
mam prawo do powództwa in factum, a także mogę żądać od ciebie zastrzeżenia, aby zapobiec grożącej mi
szkodzie.
(19) Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Prokulus powiada, że rura przymocowana do ściany, która doprowadza wodę z cysterny lub z nieba, jest czymś,
co nie może istnieć legalnie, ale nie można zabronić sąsiadowi, by miał przy takiej ścianie pokój kąpielowy, nawet
jeśli ściana mogłaby zawilgotnieć, tak samo jak nie można mu zabronić wylewania wody w jego własnej jadalni
lub sypialni. Neratius jednak twierdzi, że sąsiadowi można tego zabronić, jeśli mieszkanie było używane do
ciepłych kąpieli, tak że utrzymywało ścianę stale wilgotną, a to było źródłem szkody dla sąsiada.
1. Jeżeli pomieszczenie z ceramiki jest zbudowane przy ścianie obwodowej, może ono istnieć legalnie, jeżeli jest
tak skonstruowane, że pozostanie nawet wtedy, gdy ściana obwodowa zostanie usunięta, pod warunkiem, że nie
będzie przeszkadzać w naprawie tejże ściany.
2. Sabinus mówi bardzo słusznie, że mogę mieć schody przy ścianie działowej, ponieważ można je usunąć.
20. Tenże, O Sabinusie, Księga XV.
Służebności, które są związane tylko z powierzchnią ziemi, są utrzymywane przez posiadanie; bo jeśli zdarzy się,
że będę miał belkę wychodzącą z mojego domu i włożoną do twojego, to ponieważ mam prawo do takiego
włożenia, mam posiadanie przywileju ze względu na wspomnianą belkę. To samo dotyczy sytuacji, gdy na
waszym gruncie mam balkon wsparty na czymś, albo gdy pozwalam na kapanie wody na waszym gruncie,
ponieważ korzystam z czegoś, co należy do was, a więc niejako posiadam przez własny akt.
1. Jeśli moje podwórko jest wyższe niż twój dom, a ty dałeś mi prawo do chodzenia lub jeżdżenia przez twoje
podwórko do mojego domu, a nie ma równego podejścia do mojego domu przez twoje podwórko, mogę legalnie
zbudować schody lub pochyłą płaszczyznę do moich drzwi, tak długo, jak nie zburzę niczego więcej, niż jest to
konieczne w celu ustanowienia prawa drogi.
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2. Gdy budynek, z którego woda kapie z dachu, jest usuwany, aby mógł być tam wzniesiony inny o tym samym
kształcie i charakterze, dobro publiczne wymaga, aby ten ostatni był rozumiany jako ta sama budowla; w
przeciwnym razie, przy ścisłej interpretacji, budynek wzniesiony później na gruncie będzie innym budynkiem; i
dlatego, gdy oryginalny budynek zostanie usunięty, użytkowanie zostanie utracone, nawet jeśli miejsce budynku
jest częścią tego samego.
3. W przypadku, gdy nałożona jest służebność kapania wody, właściciel gruntu podlegającego tej służebności nie
może legalnie budować w miejscu, gdzie woda spada.
4. Jeżeli woda spływała najpierw z dachu pokrytego dachówką, to nie może być później spuszczana z dachu
pokrytego deskami lub zbudowanego z innego materiału.
5. W jakikolwiek sposób służebność kapania wody została nabyta, spadek może być zwiększony przez
podniesienie budynku do wyższego poziomu, ponieważ w ten sposób służebność będzie łatwiejsza do zniesienia,
ponieważ to, co spada z wysokości, czyni to łagodniej, a czasami jest rozproszone i nie dociera do miejsca
podlegającego służebności; ale nie może być obniżone, ponieważ wtedy służebność stałaby się bardziej
uciążliwa, to znaczy zamiast kapania byłby strumień. Z tego samego powodu kroplówka może być cofnięta, gdyż
w tym wypadku zacznie spadać bardziej na naszą posesję; ale nie może być podniesiona do przodu, gdyż wtedy
spadłaby na inne miejsce niż to, które jest przedmiotem służebności; możemy bowiem uczynić coś mniej
uciążliwym, ale nie bardziej. A przy tym należy pamiętać, że stan sąsiada może ulec poprawie, ale nie
pogorszeniu, chyba że w czasie, gdy służebność została nałożona, jakaś zmiana była wyraźnie przewidziana.
6. Jeśli ktoś buduje na gruncie, który podlega służebności kapania z dachu, ma prawo wznieść swój budynek aż
do miejsca, z którego kapanie pochodzi; i rzeczywiście, jeśli kapanie spada na sam budynek, może wznieść go
jeszcze wyżej, pod warunkiem jednak, że kapanie jest nadal odpowiednio zadbane.
(21) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
Gdy dom twój podlega dwóm służebnościom na rzecz budynków należących do mnie, a mianowicie, że nie może
być wzniesiony wyżej i musi otrzymywać wodę z mojego budynku, a ja daję ci prawo do wzniesienia domu bez
mojej zgody, należy uznać, że jeśli twój dom jest wzniesiony wyżej i nie ma możliwości, aby woda deszczowa z
mojego budynku spadała na niego, to z tego powodu nie będzie ci wolno wznieść go wyżej, ale jeśli woda
deszczowa z mojego budynku nie przeszkadza, to możesz wznieść go wyżej.
22. Julianus, O Minicjuszu, Księga II.
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Człowiek posiadający dom może nałożyć na swego sąsiada taką służebność, że zmusi go do zabezpieczenia nie
tylko światła, które istnieje obecnie, ale także tego, które może powstać później.
23. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
Gdy służebność jest nałożona w następujący sposób: "Światła, które teraz istnieją, mają pozostać w ich obecnym
stanie": nie uważa się, że to zapewnia cokolwiek w odniesieniu do przyszłych świateł; ale jeśli słowa
zobowiązania są: "Światła nie będą przeszkadzać", klauzula ta jest niejednoznaczna i nie wskazuje, czy światła,
które obecnie istnieją, nie mają być przeszkadzane, czy też włączone są inne światła, które mogą być później
wykonane. Bardziej korzystna konstrukcja jest taka, że klauzula odnosi się w sposób ogólny do wszystkich
świateł, niezależnie od tego, czy istnieją one w chwili obecnej, czy też zostaną wykonane po zawarciu umowy.
(1) Nawet jeśli budynek został zaplanowany, ale nie został jeszcze wzniesiony, można przez niego nabyć lub na
niego nałożyć służebność.
24. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli ktoś ma budynek wyższy od innego, może zgodnie z prawem podnieść swój dom tak wysoko, jak chce,
byleby tylko nie nakładało to na budynki znajdujące się niżej służebności bardziej uciążliwej niż ta, którą powinny
znieść.
25. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
To, co zostało powiedziane na temat wstawiania belek do budynku, ma zastosowanie tam, gdzie jeden dom
podtrzymuje coś należącego do drugiego; w przeciwnym razie nikt nie może pozwolić, aby jego budynek opierał
się na budynku innego,
1. 1. Gdy trzy domy stoją na pochyłym gruncie, a środkowy podlega służebności na rzecz wyższego, natomiast
najniższy nie podlega żadnej służebności, a ściana dzieląca niższy i środkowy dom jest podniesiona przez
właściciela najniższego, Sabinus powiada, że w tym przypadku wspomniany właściciel może zgodnie z prawem
zatrzymać podniesioną ścianę.
26. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
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Tam, gdzie nieruchomość jest wspólna, żaden z właścicieli nie może na mocy służebności niczego budować bez
zgody pozostałych, ani przeszkadzać innym w budowaniu czegokolwiek; nikt bowiem nie może mieć służebności
związanej ze swoją własnością. Dlatego, ze względu na niekończące się kontrowersje, które mogą z tego
wyniknąć, nieruchomość jest zwykle dzielona; ale w drodze powództwa o podział jedna ze stron
zainteresowanych może uniemożliwić wykonanie jakiejkolwiek pracy lub może spowodować, że inni usuną
wszystko, co zostało już zbudowane, pod warunkiem, że będzie to z korzyścią dla wszystkich.
27. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXXIII.
Jeśli jednak ty i ja jesteśmy współwłaścicielami Domu Tycjana i coś zostanie z niego bezprawnie wstawione do
mojego domu, to bez wątpienia będę miał z tego powodu prawo wystąpić przeciwko tobie; albo to, co zostało
wstawione, musi zostać usunięte. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy w podobnych okolicznościach
jakaś część twojego domu wystaje ponad ten, który jest twoją i moją wspólną własnością, ponieważ tylko ja mam
prawo do powództwa przeciwko tobie.
1. Jeśli zamierzasz budować na wspólnym gruncie, twój współwłaściciel ma prawo ci tego zabronić, nawet jeśli
przywilej budowy został ci przyznany przez sąsiada; nie masz bowiem prawa budować na wspólnej
nieruchomości wbrew zgodzie drugiego współwłaściciela.
28. Paulus, O Sabinusie, Księga XV.
Gdy w dolnej części ściany pokoju lub sali należącej do kogoś innego zrobiono otwór, który został wykonany w
celu umycia podłogi, nie uważa się tego za podstawę do ustanowienia służebności przepływu wody, ani za
czynność, przez którą można nabyć prawo z upływem czasu. Jest to prawdą, ponieważ na to miejsce nie spada
woda z nieba, gdyż to, co jest wykonywane rękami, nie jest wieczne; ale woda, która spada z nieba, chociaż nie
jest ciągła, to jednak wynika z przyczyny naturalnej i z tego powodu jest uważana za wieczystą. Również
wszystkie służebności związane z nieruchomością muszą być oparte na przyczynach wieczystych, a zatem
prawo do prowadzenia wody, która ma swoje źródło w zbiorniku lub stawie, nie może być przyznane jako
służebność. Również prawo do kapania wody z dachu musi być uzależnione od naturalnej i trwałej przyczyny.
29. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXII.
Jeśli więc sąsiad doznaje szkody na skutek takiego otwarcia, o którym była mowa, a w odniesieniu do którego nie
istnieje służebność, należy stwierdzić, że istnieje dobry powód do zawarcia umowy zabezpieczającej przed
grożącą szkodą.
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(30) Paulus, O Sabinusie, księga XV.
Jeżeli ktoś nabywa i otrzymuje dom, na który jest nałożona służebność na rzecz jego własną, to służebność ta
zostaje połączona i wygasa; jeżeli zaś chce on potem sprzedać dom, to służebność musi być wyraźnie
odnowiona; w przeciwnym razie dom będzie sprzedany wolny.
(1) Jeżeli otrzymałem część nieruchomości, nad którą mam służebność, lub której jestem dłużnikiem, ustala się,
że służebność nie jest połączona; jest ona bowiem zachowana w odniesieniu do części tej nieruchomości.
Dlatego też, jeśli moja ziemia jest służebna względem twojej, a ja przenoszę część mojej na ciebie, a ty
przenosisz część swojej na mnie, służebność pozostanie nienaruszona. Co więcej, użytkowanie nabyte na
którymkolwiek z dwóch działek nie spowoduje przerwania służebności.
31. Tenże, O Edykcie, Księga XLVIII.
Gdy spadkobierca jest zobowiązany w testamencie, aby nie utrudniać światła sąsiadowi, lecz przyznać mu
służebność, a ten zburzył budynek, należy przyznać zapisobiercy pretorianum, dzięki któremu spadkobierca
może być powstrzymany od dalszego postępowania, jeśli następnie spróbuje podnieść budynek ponad jego
dawną wysokość.
32. Julianus, Digest, Księga VII.
Jeśli mój dom jest służebny wobec domu Lucjusza Titiusa i Publiusza Maeviusa, z zastrzeżeniem, że nie wolno
mi budować mojego domu wyżej, a ja proszę Titiusa o pozwolenie na podwyższenie go i utrzymuję go
podwyższony przez czas ustalony przez prawo, to uzyskam wolność od służebności przez usucaption wobec
Publiusza Maeviusa; ponieważ Titius i Maevius nie mieli prawa do jednej służebności razem, ale do dwóch.
Dowodem na to jest fakt, że gdyby któryś z nich zwolnił mnie z tej służebności, byłbym wolny tylko od tego
jednego, a nadal podlegałbym służebności na rzecz drugiego.
1. 1. Wolność od służebności uzyskuje się przez uzukaptację, gdy dom jest w posiadaniu; a zatem jeśli strona,
która podniosła swój dom, zrzeka się jego posiadania przed upływem czasu przewidzianego przez prawo,
uzukaptacja zostaje przerwana; a każda inna osoba, która następnie wejdzie w posiadanie tego samego domu,
uzyska wolność przez uzukaptację po upływie całego okresu ustanowionego przez prawo. Natura służebności
jest bowiem taka, że nie mogą one być posiadane, lecz ten, kto posiada dom, jest rozumiany jako posiadacz
służebności.
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33. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga V.
Osoba, która jest zobowiązana do zastąpienia kolumny, która wspierała sąsiedni dom, jest właścicielem domu
objętego służebnością, a nie ten, kto chce, aby to zostało zrobione; ponieważ tam, gdzie w pisemnej umowie
sprzedaży domu stwierdza się, że "ściana musi wspierać ten sam ciężar, co obecnie", znaczenie jest
wystarczająco jasne, że ściana musi istnieć wiecznie; Nie jest bowiem powiedziane w tych słowach, że mur musi
być tam na zawsze, bo to rzeczywiście nie mogłoby się zdarzyć, ale że zawsze powinien być mur tego rodzaju,
aby podtrzymywać ciężar; podobnie jak tam, gdzie ktoś zobowiązuje się wobec drugiego, że udzieli mu
służebności w celu podtrzymania jego budynku, a jeśli dom, który jest przedmiotem służebności i podtrzymuje
ciężar, zostanie zniszczony, na jego miejscu zostanie wzniesiony inny.
34. Julianus, O Minicjuszu, Księga II.
Gdy człowiek ma dwie wolne działki, może przez przeniesienie jednej z nich poddać ją służebności na rzecz
drugiej.
35. Marcjanus, Reguły, księga III.
Gdy właściciel dwóch domów sprzedaje jeden z nich i oświadcza, że ma on być przedmiotem służebności, ale nie
wspomina o służebności, gdy go dostarcza, może wytoczyć powództwo o sprzedaż lub wnieść pozew o zwrot
nieokreślonej kwoty odszkodowania w celu nałożenia służebności.
36. Papinianus, Pytania, Księga VII.
Pewien człowiek miał dwa domy pokryte jednym drewnianym dachem; i zapisał je w testamencie różnym
osobom. Powiedziałem, że ponieważ jest ustalone, że belki budynku mogą należeć do dwóch osób, ponieważ są
one właścicielami pewnych części tego samego budynku, w tym przypadku belki nad ich domami będą należeć
do dwóch osób, ponieważ nie będą one miały prawa do działania przeciwko sobie, aby zapobiec wstawieniu
belek do ich odpowiednich domów; i nie ma różnicy, czy domy są zapisane obu osobom bezwzględnie, czy
jednemu z nich warunkowo.
37. Julianus, Digest, Księga VII.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy domy zostały przekazane dwóm stronom.
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38. Paulus, Pytania, księga II.
Jeśli mój dom jest tak oddalony od twojego, że żaden z nich nie jest widoczny z drugiego, albo jeśli między nimi
stoi góra i odcina widok, nie można narzucić służebności jednemu na rzecz drugiego.
39. Tenże, Podręczniki, Księga I.
Nikt bowiem nie może ustanowić służebności na własnym budynku, chyba że udzielający i udzielający mają
budynki w zasięgu wzroku, tak że jeden może przeszkadzać drugiemu.
40. Tenże, Opinie, Księga III.
Stwierdziłem, że osoby, które nie miały do tego prawa, postąpiły wbrew prawu, robiąc otwory w ścianie
obwodowej i wstawiając tam okna.
41. Scaevola, Opinie, Księga I.
Spadkodawca zapisał Olympicusowi za życia prawo do mieszkania i prawo do korzystania z magazynu w tym
samym domu; do tego domu przylegał ogród i górne pomieszczenie, które nie zostało zapisane Olympicusowi,
ale zawsze istniał dostęp do ogrodu i pomieszczenia przez dom, w którym zapisano prawo do mieszkania.
Pojawiło się pytanie, czy Olympicus był zobowiązany do umożliwienia tego dostępu? Odpowiedziałem, że nie jest
to służebność, ale że spadkobierca może przejść przez dom do tych jego części, o których była mowa, pod
warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zapisobiercy.
(1) Lucjusz Tycjusz, otworzywszy ścianę swego domu, zrobił otwór drzwiowy prowadzący na grunt będący
własnością publiczną, nie przekraczając tego, co było przepisane dla spływu wody z dachu i wystających rynien;
pytam, skoro nie przeszkadzał w świetle Publiuszowi Maeviusowi, swemu sąsiadowi, ani w przestrzeni, której ten
potrzebował dla swego przejścia, ani nie przeszkadzał w spływaniu wody deszczowej z domu sąsiada, czy jego
sąsiad, Publiusz Maevius, miałby prawo mu tego zabronić? Odpowiedziałem, że zgodnie z tym, co zostało
powiedziane, nie miałby żadnego.
Tit. 3. O służebnościach w posiadłościach wiejskich.
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1. Ulpianus, Instytuty, Księga II.
Następujące są służebności dóbr wiejskich, mianowicie: prawo przechodu, pędzenia bydła, prawo drogi i prawo
prowadzenia wody. Pierwsze jest prawem, które człowiek ma do przechodzenia lub chodzenia, ale nie do
prowadzenia bydła. Drugie jest prawo do prowadzenia zwierzęcia ciężaru lub pojazdu; a zatem strona, która ma
prawo do chodzenia, nie ma prawa do prowadzenia bydła; a ten, kto ma ten ostatni przywilej, ma również prawo
do chodzenia, nawet bez zwierzęcia ciężaru. Trzeci jest prawo do przechodzenia, jazdy lub chodzenia, ponieważ
wszystkie są zawarte w prawie drogi. Ostatnim jest prawo do przewodzenia wody przez ziemię innego.
1. Wśród rustykalnych służebności należy wymienić prawo do czerpania wody, jak również prawo do pędzenia
bydła do wody, prawo wypasu, prawo do wypalania wapna i kopania piasku.
2. Oczywiste jest, że ustanawianie służebności i tolerowanie ich dopuszcza interwencję pretora.
2. Neratius, Reguły, Księga IV.
Służebności posiadłości rustykalnych obejmują prawo do wzniesienia budynku i przeszkadzania w
zamieszkiwaniu sąsiada, lub do posiadania odpływu pod domem lub rezydencją sąsiada, lub do posiadania
wystającego dachu.
(1) Prawo do akweduktu, czyli do czerpania wody w celu przeprowadzenia jej przez to samo miejsce, może być
również przyznane kilku osobom; i to w różnych dniach, lub w różnych godzinach.
(2) Jeżeli ciek wodny lub zapas wody do czerpania jest wystarczający, można przyznać prawo kilku osobom do
przeprowadzania wody przez to samo miejsce, w tych samych dniach lub w tych samych godzinach.
3. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XVII.
Co więcej, służebności mogą być tworzone w taki sposób, aby woły, za pomocą których uprawia się ziemię,
mogły być wypasane na sąsiednich polach; a Neratius w Drugiej Księdze Pergaminów uważa, że taka
służebność może być nałożona.
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1. Neratius mówi także, że można ustanowić służebność, aby plony były zbierane w domu sąsiada i tam
przechowywane; a podpory dla winorośli mogły być pobierane z ziemi sąsiada.
2. W tej samej księdze mówi, że gdy kamieniołomy należące do sąsiada przylegają do twojej ziemi, możesz dać
mu prawo do wrzucania tam brudu, śmieci i kamieni, i pozostawiania ich tam, lub pozwalać kamieniom toczyć się
po twojej ziemi, i pozostawiać je tam, dopóki nie zostaną przez ciebie usunięte.
3. Gdy ktoś ma prawo do czerpania wody, uważa się, że ma również prawo przejścia w tym celu; i jak mówi
Neratius w Trzeciej Księdze Pergaminów, jeśli zarówno prawo do czerpania wody, jak i prawo dostępu w tym celu
są mu przyznane, będzie miał prawo do obu; ale gdy przyznane jest tylko prawo do czerpania wody, prawo
dostępu jest również zawarte; lub gdy przyznany jest tylko dostęp do źródła, prawo do czerpania wody jest
zawarte. Odnosi się to do wody czerpanej z prywatnego źródła. W przypadku strumienia publicznego, Neratius
stwierdza w tej samej Księdze, że prawo przejścia do niego musi być przyznane, ale prawo do czerpania wody
nie jest konieczne, i gdzie ktokolwiek przyznaje tylko prawo do czerpania wody, dotacja będzie nieważna.
4. Papinianus, Opinie, Księga II.
Służebności do wypasu bydła, a także do pobierania wody, gdy główny dochód ziemi pochodzi z bydła, są
uważane za związane z ziemią, a nie z osobą; ale jeśli spadkodawca wyznaczył pewną osobę, na rzecz której
chciał, aby służebność została ustanowiona, nie przejdzie ona z tej osoby na nabywcę ziemi lub na jego
spadkobiercę.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Dlatego też, według niego, służebność może być odzyskana w drodze powództwa.
1. Neratius w swoim dziele o Plaucjuszu mówi, że prawo czerpania wody dla bydła lub pędzenia bydła do wody,
kopania kredy lub wypalania wapna na cudzym gruncie nie może istnieć, jeśli strona nie ma sąsiedniego gruntu; i
stwierdza, że Proculus i Atilicinus są tego samego zdania. Ale mówi też, że chociaż nie ma wątpliwości, że
można ustanowić służebność wypalania wapna i kopania kredy, to jednak nie można tego robić za większą
kwotę, niż wymagają tego wymogi dominium.
6. Paulus, O Plaucjuszu, Księga XV.
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Na przykład, gdy ktoś posiadał garncarstwo, gdzie wyrabiano naczynia, za pomocą których zabierano plony
ziemi; tak jak w niektórych miejscach jest w zwyczaju transportować wino w dzbanach, budować kadzie, czy też
wyrabiać dachówki, które miały być użyte przy budowie domu. Gdyby jednak garncarstwo było wykorzystywane
do produkcji i sprzedaży naczyń, istniałoby użytkowanie.
1. Ponadto, prawo do wypalania wapna, wydobywania kamienia i kopania piasku w celu zbudowania czegoś na
ziemi bardzo różni się od użytkowania, podobnie jak prawo do cięcia pali dla winorośli, aby nie zabrakło podpór.
Ale co by było, gdyby te rzeczy poprawiły stan nieruchomości? Nie ulega wątpliwości, że są to rzeczy o
charakterze służebności, a to Marcjanus aprobuje do tego stopnia, że uważa, iż można ustanowić służebność
pozwalającą mi zbudować chatę na twojej ziemi; oczywiście pod warunkiem, że posiadam służebność wypasu
lub pędzenia bydła do wody, abym miał gdzie się schronić, gdy pogoda jest zła.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XXI.
Gdy ktoś jest niesiony na krześle lub na miocie, mówi się, że ma prawo iść pieszo, a nie jechać; ale ten, kto ma
tylko prawo przechodzić pieszo, nie może prowadzić zwierzęcia pociągowego. Jeśli ma prawo do pędzenia bydła,
może prowadzić wóz lub zwierzę pociągowe, ale w żadnym z tych przypadków nie ma prawa do ciągnięcia
kamienia lub drewna. Niektóre władze uważają, że nie może on nosić włóczni w pozycji pionowej, ponieważ nie
zrobiłby tego, gdyby szedł lub jechał, a owoc mógłby zostać zraniony przez to. Strona, która ma prawo drogi, ma
również prawo przechodzić pieszo i jechać; a większa liczba władz utrzymuje, że może on również ciągnąć
przedmioty i nieść włócznię w pozycji pionowej, pod warunkiem, że nie zrani owoców.
1. W przypadku posiadłości rustykalnych, pole leżące pomiędzy nimi, które nie jest przedmiotem służebności,
czyni służebność bezskuteczną.
8. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Zgodnie z prawem dwunastu tablic, szerokość drogi podlegającej prawu drogi musi wynosić osiem stóp, gdy jest
prosta; ale tam gdzie jest zakręt, czyli tam gdzie droga zakrzywia się, musi wynosić szesnaście.
9. Paulus, Sentencje, Księga I.
Nie można ustanowić służebności na prowadzenie lub czerpanie wody z innego miejsca niż źródło lub źródło; ale
obecnie jest zwyczajem, że można ją ustanowić z jakiegokolwiek miejsca.
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(10) Tenże, O Edykcie, Księga XLIX.
Labeo twierdzi, że służebność może być ustanowiona w taki sposób, że można zezwolić na poszukiwanie wody i
jej przenoszenie, jeżeli zostanie znaleziona; jeżeli bowiem można ustanowić służebność w odniesieniu do domu,
który nie jest jeszcze zbudowany, dlaczego nie miałoby być równie zgodne z prawem ustanowienie jej w
odniesieniu do wody, która nie została jeszcze znaleziona? Ponadto, jeśli można ustanowić służebność na rzecz
osoby poszukującej wody, to można ją również ustanowić na rzecz osoby, która ma ją prowadzić po jej
znalezieniu.
11. Celsus, Digest, Księga XXVII.
Gdy prawo przechodzenia lub przejeżdżania przez ziemię należy do kilku osób, może być przyznane mi
oddzielnie przez każdą z nich. Dlatego, ściśle mówiąc, prawo to nie stanie się moim, jeśli nie zostanie przyznane
przez wszystkich; a kiedy zostanie przyznane ostatnie, wszystkie poprzednie staną się obowiązujące. Bardziej
korzystna konstrukcja jest jednak taka, że zanim ostatnia strona dokona przyznania, ci, którzy zrobili to wcześniej,
nie mogą powstrzymać mnie od korzystania z już przyznanego prawa.
12. Modestinus, Differences, Księga IX.
Jest różnica między prawem przepędzania bydła a prawem przejazdu; tam, gdzie ktoś może podróżować pieszo
lub konno, istnieje to drugie prawo; ale tam, gdzie może przepędzić stado bydła lub wziąć pojazd, pierwsze prawo
jest dorozumiane.
13. Jawolenus, O Kasjuszu, księga X.
Służebność może być nabyta na rzecz pewnych rodzajów ziemi, jak na przykład winnic, ponieważ odnosi się to
raczej do samej ziemi niż do jej powierzchni; tak więc, jeśli winnice zostałyby usunięte, służebność pozostanie.
Jeśli jednak w momencie ustanawiania służebności istniał inny zamiar, konieczne będzie zastosowanie wyjątku z
powodu podstępnego oszustwa.
1. Jeżeli całe pole jest obciążone służebnością przejazdu lub przepędzania bydła, właściciel nie może na tym
polu uczynić nic, co mogłoby zakłócić tę służebność, ponieważ jest ona tak rozciągnięta, że każda gruda jest jej
poddana. Jeżeli jednak prawo przejazdu lub pędzenia bydła zostało zapisane bez żadnych granic, granice należy
ustalić od razu, a tam, gdzie zostaną one ustalone najpierw, tam powstanie służebność, a pozostałe części pola
będą wolne. Stąd należy wyznaczyć arbitra, który w obu przypadkach powinien określić kierunek prawa drogi.
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2. Szerokość drogi dla bydła, podobnie jak szerokość ścieżki, jest tą, która została wyznaczona; a jeśli nic nie
zostało powiedziane w odniesieniu do niej, musi zostać ustalona przez arbitra. W przypadku prawa drogi zasada
jest inna; jeśli bowiem szerokość nie jest określona, właściwa jest ta, która jest ustalona przez prawo.
3. Jeśli miejsce jest wyznaczone, ale szerokość nie jest podana, strona może przekroczyć to miejsce
gdziekolwiek chce. Ale jeśli miejsce nie jest wymienione i szerokość nie jest określona, prawo drogi może być
wybrane na dowolnej części ziemi, ale szerokość tego samego musi być taka, jaka jest określona przez prawo; a
jeśli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do kierunku, usługi arbitra muszą być zaciągnięte, aby to rozstrzygnąć.
14. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXII.
Jeśli komukolwiek przyznam prawo drogi przez pewne miejsce, nie mogę przyznać drugiemu prawa do cieku
wodnego przez to samo miejsce; a jeśli przyznam prawo do cieku wodnego, nie mogę sprzedać ani przyznać
prawa do ścieżki dla pieszych innemu przez to samo miejsce.
(15) Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXXI.
Kwintus Mucius mówi, że tam, gdzie ktoś ma prawo przeprowadzać wodę codziennie, latem lub w dłuższych
odstępach czasu, przez ziemię innego; ma on również prawo umieszczać w kanale rury z ceramiki lub z innego
materiału, aby rozprowadzać wodę szerzej, i że może on robić w kanale co mu się podoba, pod warunkiem, że
nie czyni to cieku wodnego mniej wartościowym dla właściciela ziemi.
16. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga III.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie do łowców ptaków: "Nie jest właściwe, abyście łapali ptaki na cudzych
gruntach bez zgody ich właścicieli".
17. Papiriusz Justus, O konstytucjach, księga I.
Cesarze augustowscy Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że "gdy woda jest pobierana z publicznej rzeki
w celu nawadniania pól, powinna być dzielona proporcjonalnie do ich wielkości, chyba że ktoś udowodni, że na
mocy specjalnego przywileju ma prawo do większej ilości". W Reskrypcie stwierdzili również, że "Strona powinna
mieć pozwolenie na prowadzenie wody tylko wtedy, gdy można to zrobić bez szkody dla innych".
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(18) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XIV.
Jeżeli prawo drogi jest ustanowione przez kilka różnych działek, to nadal jest to jedna droga, tak samo jak
służebność jest również jedna, stąd powstaje pytanie: Jeżeli przechodzę przez jedną działkę, ale nie przechodzę
przez inną przez taki czas, jaki jest konieczny do wygaśnięcia służebności, czy zachowuję służebność? Lepsza
opinia jest taka, że jest ona całkowicie utracona lub całkowicie zachowana; dlatego też, gdybym w ogóle nie
korzystał z żadnej z działek, cała służebność jest utracona; ale gdybym korzystał z jednej z nich, cała służebność
jest zachowana.
19. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Gdy jeden z kilku współwłaścicieli ustanawia prawo przejazdu przez wspólną działkę, postanowienie jest
nieważne, ponieważ prawo to nie może być mu przyznane; lecz gdy wszyscy ustanawiają takie prawo lub czyni to
ich wspólny niewolnik, każdy ze współwłaścicieli może wnieść powództwo o przyznanie mu prawa przejazdu,
ponieważ może ono być przyznane przez ciebie wszystkim w ten sposób; gdyby jednak ustanawiający prawo
przejazdu umarł i pozostawił kilku spadkobierców, postanowienie może stać się bezskuteczne.
20. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
Jeśli przyznasz mi jednocześnie prawo do przechodzenia i przejeżdżania przez twój teren, a także prawo do
używania i korzystania z niego, a następnie zrzeknę się na twoją rzecz prawa do używania i korzystania z niego,
nie będziesz mógł używać i korzystać z nieruchomości, chyba że pozostawisz mi nieograniczone prawo do
przechodzenia i przejeżdżania. Co więcej, jeśli mam prawo do prowadzenia wody przez waszą ziemię, a wy nie
macie prawa budować na niej bez mojej zgody, a ja przyznaję wam prawo do budowania, musicie jednak udzielić
mi służebności, że nie wzniesiecie żadnego budynku, chyba że w taki sposób, aby mój ciek wodny pozostał
niezmieniony; a stan wszystkiego musi pozostać taki sam, jaki byłby, gdyby na początku dokonano tylko
pojedynczej darowizny.
1. Służebność może wyrządzić szkodę ziemi, która jest jej przedmiotem, w sposób naturalny, a nie z winy
człowieka; na przykład, jeśli woda w kanale zostanie zwiększona przez prysznice, lub woda wpłynie do niego z
sąsiedniego pola, lub źródło zostanie później odkryte wzdłuż kanału lub w jego obrębie.
2. Jeśli do posiadłości Seian przylega źródło, z którego mam prawo prowadzić wodę przez wspomnianą
posiadłość, a posiadłość ta stanie się moja, służebność pozostanie.
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3. Prawo do czerpania wody nie jest przypisane do osoby, ale do ziemi.
(21) Paulus, O Sabinusie, Księga XV.
Jeśli przyznasz mi ciek wodny przez swoją ziemię bez wyznaczenia części, przez którą mam go przeprowadzić,
cała twoja ziemia będzie podlegać służebności.
22. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
Ale w takim razie służebnością objęte są tylko te części ziemi, które w chwili nadania były wolne od zabudowań,
drzew i winorośli.
23. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
Prawo drogi może być przyznane szersze lub węższe niż osiem stóp, tak długo, jak jest wystarczająco szerokie,
aby mógł po nim przejechać pojazd; w przeciwnym razie byłoby to prawo przejazdu, a nie prawo drogi.
(1) Jeżeli na terenie Państwa posiadłości znajduje się stałe jezioro, może być ustanowiona służebność żeglugi po
nim, w celu uzyskania dostępu do sąsiednich gruntów.
(2) W razie konfiskaty nieruchomości służebnej lub nieruchomości, z którą związana jest służebność, w obu
przypadkach służebność pozostaje nienaruszona, ponieważ grunt, który uległ konfiskacie, zachowuje swój
poprzedni stan.
(3) Gdziekolwiek służebność jest związana z nieruchomością, jest ona związana z każdą jej częścią; a zatem jeśli
nieruchomość jest sprzedawana po części, służebność podąża za każdą częścią; stąd odrębni właściciele mogą
właściwie wnieść pozew, w którym stwierdzają, że mają prawo drogi nad wspomnianym gruntem. Jeżeli jednak
grunt, na którym ustanowiono służebność, jest podzielony na pewne części między kilku właścicieli, mimo że
służebność dotyczy wszystkich części tego samego gruntu, konieczne jest, aby ci, którzy posiadają udziały, które
nie łączą się z gruntem, na którym ustanowiono służebność, mieli prawo przejścia przez inne części
podzielonego gruntu lub przemierzali go, jeżeli sąsiadujący właściciele na to pozwolą,
24. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXXIII.
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Labeo twierdzi w odniesieniu do mojego cieku wodnego, że mogę go użyczać każdemu z moich sąsiadów;
Prokulus natomiast twierdzi, że nie może on być wykorzystywany na rzecz żadnej części mojej ziemi, z wyjątkiem
tej, dla której nabyta została służebność. Opinia Prokulusa jest bardziej poprawna.
25. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIV.
Jeśli sprzedam ci pewną część mojej ziemi, prawo do akweduktu będzie również należeć do ciebie, nawet jeśli
jest on głównie używany na korzyść innej części; i ani doskonałość gleby, ani wykorzystanie wody nie powinny
być brane pod uwagę, aby sugerować, że prawo do prowadzenia wody jest przypisane tylko do tej części
nieruchomości, która jest najbardziej wartościowa lub szczególnie wymaga korzystania z niej; ale podział wody
musi być dokonany proporcjonalnie do ilości ziemi zarezerwowanej lub alienowanej.
(26) Paulus, O Edykcie, Księga XLVII.
Gdy w testamencie zapisane jest prawo drogi, prawo przejścia pieszo, prawo pędzenia bydła lub prawo do
akweduktu przez ziemię, spadkobierca może ustanowić służebność na dowolnej części tej ziemi, pod warunkiem,
że nie będzie czerpał korzyści z zapisobiercy w odniesieniu do służebności.
27. Julianus, Digest, Księga VII.
Jeśli posiadłość semproniańska jest obciążona służebnością na rzecz ziemi będącej wspólną własnością twoją i
moją, a my kupimy ją, aby była wspólna, służebność wygasa, ponieważ prawo każdego z właścicieli stało się
takie samo w obu posiadłościach. Jeżeli jednak nabyta ziemia była przedmiotem mojej i twojej własności,
służebność pozostanie, ponieważ służebność na nieruchomości wspólnej może być dołączona do nieruchomości
posiadanej wspólnie.
(28) The Same, Digest, Księga XXXIV.
Gdy prawo przejścia przez grunt jest zapisane w testamencie na rzecz majątku wspólnego przez dwie osoby, o
ile obie nie zgadzają się co do kierunku drogi, służebność nie jest ani nabyta, ani utracona.
29. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga II.
Strona, która posiadała dwa przylegające do siebie grunty, sprzedała górny z nich. W umowie stwierdzono, że
nabywca powinien mieć prawo do odprowadzania wody na niższą działkę przez otwarty rów. Powstało więc
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pytanie, czy jeśli nabywca otrzyma wodę z innej działki i zechce ją odprowadzić na niższą, to czy może to zrobić
legalnie, czy nie? Odpowiedziałem, że niższy sąsiad nie jest zobowiązany do przyjmowania więcej wody niż jest
to konieczne w celu osuszenia ziemi nabywcy.
(30) Tenże, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga IV.
Pewien człowiek, który posiadał dwie działki ziemi, przy sprzedaży jednej z nich zastrzegł sobie wodę, która
wypływała ze źródła znajdującego się na tej ziemi, a także przestrzeń dziesięciu stóp wokół niego. Powstało
pytanie, czy własność zarezerwowanego gruntu należała do niego, czy tylko miał prawo do dostępu do niego?
Odpowiedź brzmiała: "Jeśli to, co zatrzymał, miało dziesięć stóp szerokości wokół wspomnianego źródła", należy
uznać, że sprzedawca miał tylko prawo do drogi.
31. Julianus, O Minicjuszu, Księga II.
Trzy działki, które przylegały do siebie, należały do trzech właścicieli, a właściciel najniższej z nich nabył dla
swojej działki od najwyższej służebność cieku wodnego, który przeprowadził na swoją działkę przez działkę
sąsiednią za zgodą jej właściciela, a następnie kupił najwyższą działkę i sprzedał najniższą, na której
przeprowadził wodę. Zadano pytanie, czy najniższa działka utraciła prawo do prowadzenia wody, bo skoro obie
nieruchomości stały się własnością tego samego właściciela, to nie może istnieć między nimi służebność?
Zaprzeczono, że najniższy trakt utracił służebność, ponieważ grunt, przez który prowadzono wodę, należał do
innego właściciela, a ponieważ na najwyższym traktacie nie można było w żaden inny sposób ustanowić
służebności, aby woda docierała do najniższego, jak tylko poprzez prowadzenie jej przez trakt pośredni; tak więc
ta sama służebność na rzecz tego samego traktu nie mogła zostać utracona, chyba że w tym samym czasie ciek
wodny przestałby być prowadzony przez trakt pośredni lub wszystkie trzy traktaty stałyby się jednocześnie
własnością jednego właściciela.
32. Africanus, Pytania, Księga VI.
W przypadku, gdy działka jest wspólna dla mnie i pana, a pan przekazał mi swoją część tej działki, a także prawo
drogi do niej przez swoją sąsiednią nieruchomość, uznano, że służebność powstała w ten sposób i że w tym
przypadku zwykła zasada, że służebności nie mogą być nakładane ani nabywane w odniesieniu do udziałów, nie
ma zastosowania, ponieważ w tym przypadku służebność nie jest nabywana w odniesieniu do udziału, ale w
odniesieniu do czasu, kiedy cała nieruchomość będzie należeć do mnie.
33. Tenże, Pytania, Księga IX.
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W przypadku, gdy ty i ja posiadaliśmy dwa wspólne grunty, Titian i Seian, i przy podziale tych gruntów
uzgodniono, że Titian należy do mnie, a Seian do ciebie, i przekazaliśmy sobie nawzajem nasze udziały, a przy
tym stwierdzono, że każdy z nas powinien mieć prawo do przeprowadzania wody przez grunty drugiego; uznano,
że służebność została prawidłowo ustanowiona, zwłaszcza jeśli do umowy dodano zastrzeżenie.
1. Przeprowadzasz wodę przez grunty kilku osób. Bez względu na to, w jaki sposób służebność została
ustanowiona, jeśli nie zawarto umowy lub nie uczyniono zastrzeżenia w odniesieniu do niej, nie można przyznać
żadnemu z właścicieli ani żadnemu z sąsiadów prawa do czerpania wody z kanałów, ale jeśli zawarto umowę lub
zastrzeżenie, zwykle jest to przyznawane; chociaż żaden grunt nie może być przedmiotem służebności na rzecz
samego siebie, ani nie można ustanowić użytkowania służebności.
34. Papinianus, Pytania, Księga VII.
Jeśli jeden ze współwłaścicieli działki zezwala komukolwiek na prawo do chodzenia lub jeżdżenia po niej,
darowizna jest nieważna, a zatem jeśli dwie działki, które są sobie wzajemnie służebne, stają się wspólną
własnością właścicieli, to skoro ustalono, że służebność może być zachowana w odniesieniu do udziału, to
służebność nie może być zwolniona przez jedną ze stron na rzecz drugiej; Wprawdzie każdy współwłaściciel,
któremu przysługuje służebność, korzysta z tego prawa jako współwłaściciel kilku osób, ale ponieważ to nie
osoby, lecz nieruchomości są przedmiotem służebności, nie można nabyć wolności ani zwolnić służebności w
odniesieniu do części nieruchomości.
(1) Jeżeli źródło, z którego mam prawo czerpać wodę, wysycha, a po upływie czasu ustalonego przez ustawę na
wygaśnięcie służebności znów zaczyna płynąć, powstaje pytanie, czy prawo do czerpania wody zostało
utracone?
35. Paulus, On Plautius, księga XV.
A Atilicinus podaje, że cesarz w Reskrypcie do Statillusa Taurusa złożył następujące oświadczenie: "Ci, którzy
mieli zwyczaj czerpać wodę z posiadłości Sutryny, pojawili się przede mną i powiedzieli, że nie mogli czerpać
wody ze źródła w posiadłości Sutryny, z którego korzystali przez kilka lat, ponieważ źródło wyschło; potem jednak
woda zaczęła płynąć z tego źródła i prosili mnie, aby przywrócono im to prawo, ponieważ stracili je nie z powodu
własnego zaniedbania, ale dlatego, że nie mogli czerpać wody. Ponieważ ich prośba nie wydawała się być
niesprawiedliwa, uznałem, że należy przyznać im ulgę. Dlatego też dekretuje się, że prawo, które mieli w
pierwszym dniu, kiedy nie mogli uzyskać wody, zostanie im przywrócone."
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36. Tenże, Opinie, Księga II.
Kiedy sprzedawca zatrzymuje jedną z dwóch posiadłości i nakłada na nią służebność na prowadzenie wody,
służebność nabyta dla nieruchomości, która jest kupowana, będzie następowała po niej, jeśli następnie zostanie
dokonana sprzedaż; nie ma też znaczenia, czy postanowienie, w którym uzgodniono, że kara powinna być
obiecana, odnosiło się do osoby nabywcy i zawierało pewne postanowienia na wypadek, gdyby nie pozwolono
mu korzystać ze służebności.
37. Tenże, Opinie, Księga III.
"Lucius Titius do swego brata Gaiusa Seiusa, Pozdrowienie: Z wody, która wpływa do zbiornika, który mój ojciec
zbudował na przesmyku, daję i przyznaję ci bezinteresownie głębokość jednego cala, abyś mógł ją odprowadzić
albo do domu, który masz na wspomnianym przesmyku, albo gdziekolwiek indziej, gdzie zechcesz". Pytam, czy
na mocy tych warunków korzystanie z wody należy również do spadkobierców Gajusza Seneki? Paulus
odpowiedział, że ponieważ korzystanie z wody ma charakter osobisty, nie może być przekazane spadkobiercom
Sejusza, gdyż zajmują oni pozycję osób uprawnionych do korzystania z niej.
38. The Same, Manuals, Księga I.
Prawo drogi może być przyznane przez miejsce, gdzie płynie rzeka, jeśli można ją przekroczyć albo brodem, albo
mostem; ale jest inaczej, gdy musi być przekraczana przez promy. Tak jest w przypadku, gdy rzeka płynie przez
ziemię jednej ze stron; ale jest inaczej, gdy twoja ziemia łączy się z moją, a potem przychodzi rzeka i ziemia
Titiusa, a następnie autostrada, do której chcę nabyć prawo drogi. Zastanówmy się, czy nie ma przeszkód, abyś
ty dał mi prawo drogi aż do rzeki, a potem ja otrzymał je od Titiusa aż do autostrady. Rozważmy też, czy ta sama
zasada prawna będzie miała zastosowanie, nawet jeśli jesteś właścicielem ziemi, która znajduje się za rzeką po
tej stronie autostrady; ponieważ prawo drogi może być kompletne aż do miasta, autostrady, rzeki, która musi być
przekraczana przez promy, lub aż do ziemi należącej do tego samego właściciela. Jeśli tak jest, służebność nie
zostaje przerwana, nawet jeśli rzeka publiczna przecina dwa grunty należące do tej samej osoby.
Tit. 4. Reguły wspólne dla posiadłości miejskich i wiejskich.
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1. Ulpianus, Instytuty, Księga II.
Nazywamy budynki posiadłościami miejskimi, a tam gdzie budynki należą do domu na wsi, tam też mogą być
ustanowione służebności posiadłości miejskich.
(1) O służebnościach tych mówi się, że należą do posiadłości, ponieważ bez nich nie mogą być ustanowione; nikt
bowiem nie może nabyć służebności nad posiadłością miejską lub wiejską, jeśli sam nie posiada posiadłości.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XVII.
W odniesieniu do usuwania lub czerpania wody z rzeki, za pomocą której, lub gdy ktoś ustanawia służebność nad
zbiornikiem wodnym, niektóre władze wątpiły, czy te służebności rzeczywiście istnieją; ale stwierdzono w
reskrypcie cesarza Antoninusa do Tullianusa, że chociaż służebność może nie być ważna w świetle prawa,
niemniej jednak, jeśli dana osoba nabyła ją na mocy tego rodzaju umowy lub w inny legalny sposób, ten, kto był
w posiadaniu takiego prawa, powinien być chroniony.
3. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Jeżeli właściciel dwóch działek przekazuje jedną z nich panu na mocy umowy, że działka, którą przekazał, będzie
przedmiotem służebności na rzecz tej, którą zatrzymał, lub odwrotnie; służebność rozumie się jako nałożoną
zgodnie z prawem.
4. Javolenus, O Kasjuszu, księga X.
Nie można postanowić, że pomnik może być wzniesiony tylko do pewnej wysokości, ponieważ to, co przestało
być kontrolowane przez prawo ludzkie, nie może być przedmiotem służebności; podobnie jak nie można
ustanowić służebności przewidującej, że tylko pewna liczba ciał może być pochowana w jednym miejscu.
5. Tenże, Listy, Księga II.
Jeśli sprzedaję ziemię, która należy tylko do mnie, czy mogę nałożyć na nią służebność, że będzie ona służyć
mnie i mojemu sąsiadowi? Podobnie, jeśli sprzedaję nieruchomość, którą posiadam wspólnie z innym, czy mogę
postanowić, że będzie ona przedmiotem służebności na rzecz moją i mojego współwłaściciela? Odpowiedziałem,
że nikt nie może zastrzec służebności na rzecz kogokolwiek innego niż ja sam; a zatem dodanie sąsiada musi
być uważane za zbyteczne, ponieważ cała służebność będzie należała do tego, kto ją zastrzegł. I znowu, gdy
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grunt posiadany wspólnie jest sprzedawany, nie mogę go poddać służebności na korzyść moją i mojego
współwłaściciela, z tej przyczyny, że służebność nie może być nabyta przez akt jednego ze współwłaścicieli na
korzyść gruntu posiadanego wspólnie.
6. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Jeśli ktoś ma dwa domy i sprzedaje jeden z nich, może w umowie sprzedaży zaznaczyć, że dom, którego nie
sprzedaje, podlega służebności na rzecz tego, który sprzedaje; albo, z drugiej strony, że ten, który jest
sprzedawany, musi służyć temu, który jest zatrzymywany; i nie ma znaczenia, czy te dwa domy sąsiadują ze
sobą, czy nie. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku posiadłości rustykalnych, ponieważ gdy człowiek
posiada dwie działki, przez przeniesienie jednej z nich może nałożyć na nią służebność na rzecz drugiej. Jeżeli
jednak zbywa on dwa domy w tym samym czasie, nie może na żadnym z nich ustanowić służebności na rzecz
drugiego; nie może on bowiem nabyć służebności na rzecz domu drugiego, ani jej na niego nałożyć.
(1) Jeżeli ktoś zbywa udział w domu lub w działce, nie może nałożyć służebności na żaden z nich, ponieważ
służebność nie może być nałożona lub nabyta w odniesieniu do udziału. Oczywiste jest, że jeśli ktoś dzieli działkę
na dwie części i zmienia jedną część tego, co zostało podzielone, nie może nałożyć służebności na żadną z nich,
ponieważ żadna z nich nie jest częścią nieruchomości, ale jest samą nieruchomością. To samo można
powiedzieć o domu, w którym właściciel dzieli jeden budynek na dwa, budując ścianę przez środek tego samego,
(jak wiele osób robi); w tym przypadku musi to być uważane za dwa domy.
(2) Ponadto, załóżmy, że jesteśmy dwoma mężczyznami, którzy posiadają dwa wspólne domy, przez połączenie
w przeniesieniu własności możemy osiągnąć ten sam rezultat, który ja sam mógłbym osiągnąć, gdybym miał dwa
własne domy. Ale nawet jeśli dokonamy oddzielnych przeniesień, to samo będzie miało miejsce; ponieważ jest
ustalone, że ostatnie przeniesienie czyni skuteczne poprzednie.
(3) Jeżeli jednak jeden z tych domów należy do jednej z dwóch osób, a drugi jest wspólną własnością obu, to
Pomponiusz w Ósmej księdze o Sabinusie stwierdza, że nie mogę nabyć służebności na rzecz ani narzucić jej
żadnej z nich. Jeśli ktoś w umowie sprzedaży oświadczy, że sprzedawany przez niego dom będzie podlegał
służebności, nie jest konieczne, aby przekazać dom wolny; może więc albo ustanowić służebność na rzecz
swojego domu, albo przyznać ją sąsiadowi, pod warunkiem, że uczyni to przed wydaniem nieruchomości. Jasne
jest, że jeśli oświadczył, że służebność ma istnieć na rzecz Titiusa, i przyznał służebność Titiusowi, transakcja
jest zawarta; ale jeśli przyznał służebność innej stronie, jest odpowiedzialny na podstawie sprzedaży. Nie jest to
sprzeczne z tym, co Marcellus mówi w szóstej księdze Digestów, a mianowicie, że jeśli ktoś przy przeniesieniu
własności nieruchomości mówi, że jest ona przedmiotem służebności na rzecz Titiusa, podczas gdy w
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rzeczywistości nie jest, ale sprzedawca jest zobowiązany do przekazania ziemi Titiusowi, to czy sprzedawca
może wytoczyć powództwo o sprzedaż, aby zmusić nabywcę do zezwolenia na nałożenie służebności na ziemię,
na którą się umówił? Uważa on, że lepszym rozwiązaniem jest zezwolenie na wniesienie powództwa. Twierdzi on
również, że jeżeli sprzedawca jest w stanie sprzedać służebność Titiusowi, to i tak powinien mieć prawo do
wniesienia powództwa. Zakłada on, że oświadczenie zostało złożone w momencie dostawy, w celu zachowania
służebności; ale jeśli, jak mówi, sprzedawca obawiał się, że Titius jest uprawniony do służebności i dlatego ją
zastrzegł, powództwo o sprzedaż nie będzie zasadne, jeśli nie uczynił żadnych postanowień dotyczących
służebności.
7. Paulus, O Sabinusie, księga V.
Gdy jeden dom jest przekazywany przez stronę, która ma dwa, opis służebności powinien być wyraźnie
określony; jeśli bowiem jest tylko ogólnie wspomniane, że dom jest przedmiotem służebności, oświadczenie
będzie bezskuteczne, ponieważ nie jest pewne, jaki rodzaj służebności jest zastrzeżony, lub jakikolwiek rodzaj
służebności może być nałożony.
(1) Gdy dom, należący do innej strony, znajduje się pomiędzy nimi, można ustanowić służebność; jak na
przykład, że wysokość jednego z nich może, lub nie może być podniesiona; lub nawet, gdy przysługuje prawo
drogi, że stanie się ono skuteczne tylko wtedy, gdy służebność zostanie następnie nałożona na dom znajdujący
się pomiędzy nimi; podobnie jak służebność może być nałożona na działki gruntu należące do kilku właścicieli,
nawet w różnym czasie. Chociaż można powiedzieć, że jeśli mam trzy działki, które przylegają do siebie, a ja
przenoszę tę z jednym końcem na ciebie, służebność może być nabyta albo na rzecz twojej działki, albo na rzecz
obu moich; ale jeśli zostanie nabyta na rzecz działki najbardziej oddalonej od ciebie, którą zachowałem,
służebność będzie ważna, ponieważ działka pośrednia jest moja. Jeżeli jednak później zbyłbym albo działkę, na
której rzecz została nabyta służebność, albo działkę pośrednią, prawo to zostanie przerwane, dopóki nie zostanie
nałożona służebność na działkę pośrednią.
8. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VIII.
Jeżeli mam dwa domy i przekazuję je w tym samym czasie dwóm osobom, należy rozważyć, czy służebność
nałożona na którykolwiek z nich jest ważna, ponieważ służebność nie może być nałożona lub nabyta na rzecz
domu innej osoby; jeżeli jednak zostanie to uczynione przed wydaniem, ten, kto przekazuje nieruchomość,
nabywa służebność na rzecz lub nakłada ją na swoją własną nieruchomość, a nie na cudzą; a zatem służebność
będzie ważna.
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9. Tenże, O Sabinusie, księga X.
Jeśli stałem się spadkobiercą kogoś, na czyim gruncie ciąży służebność na moją rzecz, i sprzedałem ten grunt
tobie, to służebność musi być przywrócona do poprzedniego stanu, ponieważ rozumie się, że ty jesteś, że tak
powiem, spadkobiercą.
10. Ulpianus, O Sabinusie, księga X.
Cokolwiek zbywca chce zastrzec dla siebie w drodze służebności, musi być zastrzeżone w sposób wyraźny, za
ogólne zastrzeżenie, takie jak następujące: "Każda osoba uprawniona do służebności może ją z pewnością
zachować", ma odniesienie do osób obcych, a nie do sprzedawcy w celu zachowania jego praw, ponieważ on ich
nie ma, gdyż nikt nie jest mu winien służebności. I znowu, jeśli byłem uprawniony do służebności, a własność
gruntu została mi później przyznana, uważa się, że służebność wygasła w konsekwencji.
11. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
Prawo dostępu jest przyznawane osobom uprawnionym do tego rodzaju przywileju w celu dokonania napraw w
miejscach, które nie są objęte służebnością, gdy dostęp taki jest konieczny, a w przyznaniu służebności nie jest
wyraźnie wskazane, w jaki sposób dostęp powinien być dozwolony. Dlatego też właściciel gruntu nie może
uczynić gruntu religijnego wzdłuż rzeki lub nad rzeką, jeśli na przykład woda miałaby być prowadzona pod ziemią,
aby służebność nie wygasła; i to jest słuszne. Masz jednak prawo prowadzić wodę niższym lub wyższym
kanałem, chyba że zostało przewidziane, że nie wolno ci tego robić.
(1) Jeżeli mam przywilej prowadzenia wody przez kanał w pobliżu waszej ziemi, wynikają z tego następujące
prawa: mogę naprawiać kanały; ja i moi robotnicy możemy, w celu naprawy tychże, podejść jak najbliżej tego
miejsca; mogę też żądać od właściciela gruntu, aby pozostawił mi dostateczną przestrzeń do podejścia do kanału
na prawym i lewym brzegu tegoż, oraz aby zrzucił ziemię, ił, kamień, piasek i wapno.
12. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XV.
Gdy jedna działka podlega służebności na rzecz drugiej, a którakolwiek z nich zostanie sprzedana, służebności
przechodzą wraz z nieruchomością; a gdy budynki podlegają służebnościom na rzecz działek gruntu lub
odwrotnie, obowiązuje ta sama zasada.
13. Ulpianus, Opinie, Księga VI.
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Sprzedawca posiadłości Geronian ustalił w umowie dotyczącej posiadłości Botrian, którą zatrzymał, że w jej
pobliżu nie może odbywać się połów tuńczyka. Chociaż nie można nałożyć służebności na morze przez umowę
prywatną, ponieważ z natury jest ono otwarte dla wszystkich, to jednak, ponieważ dobra wiara umowy wymaga,
aby warunki sprzedaży były przestrzegane, osoby będące w posiadaniu lub te, które przejmują ich prawa, są
związane postanowieniami umowy lub sprzedaży.
(1) Jeżeli wiadomo, że na gruncie waszym znajdują się kamieniołomy, nikt nie może w nich ciąć kamienia ani
jako osoba prywatna, ani w służbie publicznej, bez waszej zgody, gdzie nie ma prawa; chyba że w
kamieniołomach tych istnieje zwyczaj, że jeżeli ktokolwiek chciałby z nich brać kamień, może to czynić pod
warunkiem, że wpierw zapłaci właścicielowi zwyczajowe odszkodowanie; a nawet wtedy może brać kamień tylko
po złożeniu zabezpieczenia właścicielowi, że ten ostatni nie będzie mu przeszkadzał w używaniu takiego
kamienia, jakiego potrzebuje, ani że korzystanie z własności przez właściciela nie zostanie zniszczone przez
wykonywanie jego prawa.
14. Julianus, Digest, Księga XLI.
Utworzenie prawa drogi nie jest uniemożliwione przez stwierdzenie, że może być ona używana tylko w ciągu
dnia; ponieważ w rzeczywistości jest to prawie konieczne w przypadku nieruchomości położonych w miastach.
15. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga I.
Gdy jedna strona przyznała drugiej prawo przejścia lub przepędzania bydła przez określone miejsce, to jest
pewne, że może przyznać jedno z tych praw kilku osobom przez to samo miejsce, podobnie jak gdy ktoś nałożył
służebność na swój własny dom na rzecz sąsiada, to może jednak nałożyć podobną służebność na ten sam dom
na rzecz tylu innych osób, ile zechce.
16. Gaius, Diurnal, czyli Złote Sprawy, Księga II.
Spadkodawca w swoim testamencie może nakazać swojemu spadkobiercy, aby nie podnosił wysokości swojego
domu, aby nie zasłaniał światła sąsiedniego budynku, lub nakazać mu, aby pozwolił sąsiadowi włożyć belkę w
jego ścianę, lub aby pozwolił wodzie deszczowej spadać na jego posesję z jego dachu, lub aby pozwolił
sąsiadowi chodzić lub jeździć po jego ziemi lub odprowadzać z niej wodę.
17. Papinianus, Pytania, Księga VII.

556

Gdy sąsiad buduje mur w poprzek twojej ziemi za twoją zgodą, nie można przeciwko niemu wystąpić z
interdyktem Quod precario habet; ani też, po wybudowaniu muru, nie rozumie się, że przyznanie służebności jest
kompletne; ani też sąsiad nie może prawnie twierdzić, że ma prawo do posiadania muru bez twojej zgody;
ponieważ budowa wynika ze stanu ziemi, a to czyni roszczenie nieważnym. Jeśli jednak ktoś, kto był poddany
służebności na twoją korzyść, wybuduje ścianę w poprzek własnej posesji za twoją zgodą, nie uzyska wolności
przez uzurpację, a postępowanie przeciwko niemu może być wszczęte na podstawie interdyktu Quod precario
habet. Jeśli jednak zezwolisz mu na wybudowanie muru w drodze darowizny, nie będziesz mógł wystąpić o
interdykt, a służebność wygaśnie przez darowiznę.
18. Paulus, Podręczniki, Księga I.
Ustalono, że kilku współwłaścicieli, nawet jeśli nie są współwłaścicielami, może ustanowić lub nabyć służebność
na tej podstawie, że wcześniejsze akty są potwierdzane przez nowsze, tak że jest tak samo, jak gdyby wszyscy
oni dokonali darowizny w tym samym czasie. Dlatego też, jeśli ten, kto pierwszy przyznał służebność umrze lub
zadysponuje swoim udziałem w jakikolwiek inny sposób, a następnie jego współwłaściciel dokona darowizny,
cała transakcja będzie nieważna; ponieważ kiedy ostatni z nich dokona darowizny, służebność nie jest uważana
za nabytą z mocą wsteczną, ale uważa się ją za taką samą, jak gdyby wszyscy oni dokonali darowizny w tym
samym czasie; w konsekwencji ostatni akt pozostanie w mocy, dopóki nowy współwłaściciel nie dokona
darowizny. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy darowizna została przyznana jednemu ze
współwłaścicieli, a następnie ma miejsce zdarzenie podobne do opisanego powyżej w odniesieniu do osoby
innego współwłaściciela. Z drugiej strony, jeśli którakolwiek z tych rzeczy przydarzy się jednemu ze
współwłaścicieli, który nie dokonał darowizny, wszyscy będą zmuszeni do dokonania nowej darowizny; ponieważ
przyznano im tylko tyle czasu, aby mogli dokonać darowizny nawet w różnym czasie, a zatem darowizna nie
może być dokonana na rzecz jednej osoby lub przez jedną osobę. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy jedna
strona przyznaje służebność, a druga zapisuje ją w testamencie, ponieważ jeśli wszyscy współwłaściciele
zapisują służebność, a ich majątki są włączone w tym samym czasie, można powiedzieć, że służebność została
prawidłowo zapisana; ale jeśli majątki są włączone w różnym czasie, dziedzictwo nie nabywa mocy prawnej;
ponieważ ustalono, że akty osób żyjących mogą być zawieszone, jeśli chodzi o ich działanie, ale te, które zmarły,
nie mogą.
Tit. 5. Jeżeli wytoczono powództwo o zwrot służebności lub zaprzecza się prawu innej osoby do niej.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
Prawo do działania w odniesieniu do służebności, czy są one wiejskie czy miejskie, należą do tych, którzy są
właścicielami ziemi; ale nasze miejsca pochówku nie są przedmiotem naszej własności, chociaż możemy rościć
sobie prawo do drogi do grobu.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XVII.
Jesteśmy uprawnieni do powództw rzeczowych o służebności (tak samo jak w przypadku tych dotyczących
użytkowania), niezależnie od tego, czy takie powództwa są wyznaniowe czy przeczące; wyznaniowe to takie,
które stosuje strona, która twierdzi, że jest uprawniona do służebności, a przeczące to takie, które może wnieść
właściciel, który zaprzecza, że taka służebność istnieje.
(1) Ten konfesyjny pozew rzeczowy przysługuje nie komu innemu, jak tylko właścicielowi gruntu; nikt bowiem nie
może wytoczyć powództwa o zwrot służebności, jak tylko ten, kto ma prawo własności do sąsiedniego gruntu i
twierdzi, że służebność jest z nim związana.
(2) Neratius bardzo słusznie stwierdza, że jeżeli w spadku zapisane jest użytkowanie gruntu położonego w
środku traktu, to musi mu towarzyszyć prawo drogi; to znaczy przez takie części tego traktu, nad którymi ten, kto
przyznał użytkowanie, ustanowiłby prawo drogi w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z
użytkowania; Należy bowiem pamiętać, że jeśli prawo drogi jest przyznane użytkownikowi w celu korzystania z
niej, nie jest to służebność, ani nie może istnieć służebność na rzecz strony uprawnionej do użytkowania gruntu;
ale jeśli jest ona związana z gruntem, użytkownik może z niej korzystać.
(3) Pomponiusz mówi, że użytkownik może wnieść o interdykt w sprawie prawa drogi, jeśli skorzystał z niego w
ciągu roku; istnieją bowiem dwa rodzaje dochodzeń sądowych: jedno dotyczące kwestii prawnych, czyli w
sprawie o przyznanie się do winy; drugie dotyczące kwestii faktycznych, jak w przypadku tego interdyktu, co
stwierdził również Julianus w czterdziestej ósmej księdze Digestów. Labeo na poparcie opinii Julianusa mówi, że
nawet jeśli spadkodawca, który zapisał użytkowanie, sam korzystał z prawa drogi, interdykt słusznie może zostać
przyznany użytkownikowi, podobnie jak spadkobierca lub nabywca ma prawo do takiego interdyktu.
3. Tenże, O Edykcie, Księga LXX.
Można również stwierdzić, że ta sama zasada obowiązuje, gdy ktoś nabywa część majątku.
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4. Tenże, O Edykcie, Księga XVII.
Rzeczywista miejscowość nie jest częścią własności osoby, której przysługuje służebność, ale przysługuje jej
prawo drogi.
(1) Z powództwa o ustanowienie służebności może skorzystać ten, kto ma prawo przejść pieszo bez prawa
przejazdu, albo ma prawo przejazdu bez prawa przejścia pieszo.
(2) W powództwie posesoryjnym, wytoczonym w związku ze służebnością, mogą być uwzględnione również
zyski. Zastanówmy się jednak, czym są zyski ze służebności; i w odniesieniu do tego, lepsza opinia jest taka, że
jedyną rzeczą, która może być określona mianem zysków jest interes, (jeśli taki istnieje), który powód ma w tym,
aby nie być wykluczonym z korzystania ze służebności. Ale w powództwie negatoryjnym (jak mówi Labeo), zyski
są obliczane w odniesieniu do interesu powoda w tym, aby jego przeciwnik nie korzystał z prawa drogi nad jego
terenem; i Pomponiusz zgadza się z tą opinią.
(3) Jeżeli grunt, z którym związane jest prawo drogi, należy do kilku osób, każda z nich ma prawo do powództwa
o całość; i to Pomponiusz ustanawia w czterdziestej pierwszej księdze. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania
bierze się jednak pod uwagę wysokość odsetek, czyli interes strony, która wszczyna postępowanie. Dlatego też,
gdy chodzi tylko o prawo, każda ze stron może procesować się oddzielnie, a jeśli wygra swoją sprawę, inni na
tym skorzystają; ale oszacowanie będzie ograniczone do wysokości jego interesu; chociaż służebność nie może
być nabyta przez jednego tylko współwłaściciela.
(4) Jeżeli zaś grunt, na którym ustanowiono służebność, należy do dwóch osób, można w tym celu wytoczyć
powództwo przeciwko każdej z nich (jak powiada Pomponiusz w tej samej księdze), a którakolwiek z nich obroni
sprawę, musi przywrócić całość, gdyż jest to rzecz, która nie może być podzielona.
(5) Jeżeli ktoś nie kwestionuje mojego prawa do chodzenia, jeżdżenia lub korzystania z prawa drogi, ale nie
pozwala mi dokonać naprawy lub pokryć drogi kamieniem, Pomponiusz w tej samej księdze mówi, że przysługuje
mi powództwo wyznaniowe; jeżeli bowiem sąsiad ma drzewo, które zwisa tak, że czyni drogę lub ścieżkę
nieprzejezdną lub bezużyteczną, Marcellus w przypisie do Julianusa stwierdza, że można wytoczyć powództwo o
prawo przejścia lub o odzyskanie prawa drogi. W odniesieniu do naprawy dróg, możemy również skorzystać z
interdyktu, to jest tego, który jest dostępny dla naprawy ścieżki lub podjazdu, ale to postępowanie nie może być
wszczęte, gdy strona chce pokryć drogę kamieniem, chyba że było to wyraźnie uzgodnione.
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(6) Jesteśmy również uprawnieni do działań rzeczowych w odniesieniu do prawa do pobierania wody, z tego
powodu, że jest to służebność.
(7) Właściciel budynku jest również uprawniony do powództwa dotyczącego służebności, gdy zaprzecza, że jest
przedmiotem służebności na rzecz sąsiada, gdy jego dom nie jest całkowicie wolny, ale nie jest przedmiotem
służebności na rzecz strony, przeciwko której wniesiono powództwo. Na przykład, mam dom sąsiadujący z
domami Seian i Sempronian, i jestem winien służebność domowi Sempronian, ale chcę wszcząć postępowanie
przeciwko właścicielowi domu Seian, ponieważ uniemożliwia mi on podniesienie wysokości mojego domu. Muszę
wnieść przeciwko niemu powództwo rzeczowe, bo chociaż mój dom jest przedmiotem służebności, to jednak nie
jest przedmiotem służebności na rzecz pozwanych; dlatego twierdzę, że mam prawo podnieść mój dom jeszcze
wyżej, nawet wbrew jego zgodzie, bo mój dom jest wolny, jeśli chodzi o niego.
(8) Gdy człowiekowi nie pozwala się podnieść domu wyżej, można wytoczyć przeciwko niemu powództwo,
twierdząc, że nie ma prawa go podnieść. Służebność ta może nawet istnieć na rzecz strony, która posiada dom w
pewnej odległości:
5. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
A zatem, jeśli masz dom pomiędzy moim a Titiusa, mogę nałożyć służebność na dom Titiusa, aby uniemożliwić
mu podniesienie swojego, chociaż tego rodzaju służebność nie może być nałożona na twój; ponieważ tak długo,
jak nie podniesiesz swojego, korzyść z tej służebności pozostaje.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
A gdyby się zdarzyło, że ten, kto posiada sąsiedni budynek, jako nie podlegający służebności, podwyższy swój
dom jeszcze wyżej, tak że teraz nie mogę być uznany za przeszkadzającego ci w oglądaniu światła, gdybym się
budował; na próżno będziesz twierdził, że nie mam prawa budować w ten sposób bez twojej zgody; ale jeśli w
czasie przewidzianym przez prawo sąsiad zburzy swój budynek, twoje prawo do powództwa zostanie odnowione.
(1) Należy jednak pamiętać, że w odniesieniu do tych służebności, posiadacz prawa może być również powodem;
i jeśli, być może, nie podniosłem wysokości mojego budynku; wtedy mój przeciwnik jest posiadaczem prawa,
ponieważ, ponieważ nic nowego nie zostało zrobione, jest w posiadaniu i może uniemożliwić mi budowę, za
pomocą powództwa cywilnego lub interdyktu Quod vi aut clam. Rezultat będzie taki sam, jeśli przeszkodzi mi
rzucając kamyk. Jeśli jednak wybuduję bez jego sprzeciwu, sam stanę się posiadaczem.
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(2) Ponadto, mamy prawo do powództwa w odniesieniu do służebności, która została nałożona w celu utrzymania
ciężaru, w celu zmuszenia właściciela służebności do utrzymania wsparcia i naprawy budynku w sposób, który
był przewidziany w momencie nałożenia służebności. Gallus uważa, że służebność nie może być nałożona w ten
sposób, że człowiek będzie zmuszony do czegoś, ale nie będzie mi przeszkadzał w wykonaniu jakiejś czynności;
w każdej bowiem służebności obowiązek dokonywania napraw należy do tego, kto rości sobie prawo, a nie do
tego, czyja własność jest przedmiotem tejże. Opinia Serwiusza przeważyła jednak w ten sposób, że w podanym
przypadku każdy może rościć sobie prawo do zmuszenia swego przeciwnika do naprawy muru, aby utrzymać
ciężar. Labeo twierdzi jednak, że służebność ta nie jest związana z osobą, lecz z majątkiem, stąd też właściciel
może ją porzucić.
(3) To powództwo jest raczej faktyczne niż osobiste i może być wytoczone przeciwko właścicielowi służebności,
tak samo jak w przypadku innych służebności.
(4) Papinianus, w Trzeciej Księdze Pytań, omawia kwestię, czy w przypadku, gdy dom należy do kilku
współwłaścicieli, pozew może być wniesiony w odniesieniu do całej służebności? Mówi on, że właściciele mogą
wnieść pozew oddzielnie dla całości, tak jak można to zrobić w przypadku innych służebności z wyjątkiem
użytkowania. Odpowiedź ta nie powinna być udzielona, dodaje, gdy dom, który podtrzymuje ciężar sąsiada, jest
własnością wspólną.
(5) Charakter napraw, które mogą być przedmiotem tego powództwa zależy od tego, co zostało ustalone, gdy
służebność została nałożona; mogło być uzgodnione, że strona powinna naprawić za pomocą kamienia
obrobionego lub zwykłego kamienia budowlanego, lub innego rodzaju materiału, który został wymieniony, gdy
służebność została ustanowiona.
(6) W powództwie tym uwzględnia się zyski, to jest korzyść, którą by strona uzyskała, gdyby sąsiad utrzymywał
ciężar jej domu.
(7) Właściciel służebności ma prawo uczynić mur lepszym, niż to było uzgodnione przy ustanawianiu służebności;
jeżeli jednak usiłuje uczynić go gorszym, może mu to być uniemożliwione albo przez niniejsze powództwo, albo
przez zawiadomienie o nowej budowli.
7. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Rezultatem tych działań jest to, że powód, jeśli wygra sprawę, poprzez wniosek do sędziego będzie miał albo
przyznaną ulgę, albo dostarczone zabezpieczenie. Ulga, która powinna być przyznana, polega na tym, że sędzia
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musi nakazać pozwanemu naprawić wadę muru i doprowadzić go do właściwego stanu. Zabezpieczenie polega
na tym, że sędzia powinien nakazać pozwanemu złożenie kaucji za naprawę muru i zapewnienie w niej, że ani
on, ani jego następcy nie przeszkodzą powodowi w podniesieniu go wyżej i będą utrzymywać budynek po jego
wybudowaniu; jeżeli pozwany złoży takie zabezpieczenie, zostanie zwolniony z odpowiedzialności. Jeżeli jednak
nie wyrazi zgody na przyznanie ulgi lub nie złoży zabezpieczenia, zostanie obciążony odszkodowaniem w
wysokości, na jaką powód złoży przysięgę w sądzie.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Skoro więc obowiązkiem jednego sąsiada jest naprawa muru, to podtrzymywanie budynku drugiego sąsiada,
któremu przysługuje służebność, w czasie trwania naprawy, nie należy do obowiązków właściciela niższego
budynku; jeśli bowiem właściciel wyższego nie chce sam podpierać budynku, może go zburzyć i odbudować, gdy
mur zostanie odbudowany. Również w tym przypadku, podobnie jak w przypadku innych służebności, zostanie
przyznane powództwo wzajemne; to znaczy takie, w którym zostanie wykazane, że nie masz prawa używać
przymusu wobec mnie.
(1) Powództwo będzie na moją korzyść przeciwko temu, kto mi udzieli służebności takiej jak następująca, a
mianowicie: że będę miał prawo wbić w jego ścianę belki, a na tych belkach (na przykład) zbudować galerię, w
której będzie można się przechadzać, i umieścić na szczycie ściany kolumny w celu podtrzymania dachu tej
galerii.
(2) Te powództwa różnią się od siebie tym, że pierwsze może być użyte do zmuszenia sąsiada do naprawienia
mojego muru, ale drugie może być użyte tylko do zmuszenia go do przyjęcia moich drew; nie jest to bowiem
sprzeczne ze zwykłą naturą służebności.
(3) Gdyby jednak pytano, która ze stron powinna podtrzymywać stanowisko posiadacza, a która powoda, to
należy pamiętać, że jeżeli drzewa są już wstawione, to strona, która twierdzi, że przysługuje jej służebność, jest w
pozycji posiadacza; jeżeli zaś nie są wstawione, to ten, kto zaprzecza temu prawu, jest posiadaczem.
(4) Gdyby zaś ten, kto żąda służebności dla siebie, odniósł sukces, służebność nie powinna być mu przyznana,
ponieważ już ją posiada, jeżeli orzeczenie zostało wydane zgodnie z prawem; ani też nie powinna być przyznana,
jeżeli zostało wydane błędnie, z tego powodu, że przez orzeczenie służebność nie miała być ustanowiona, lecz
uznana za istniejącą. Oczywiste jest, że jeżeli po połączeniu spraw powód utracił służebność, nie korzystając z
niej przez podstępne oszustwo właściciela budynku, musi ona zostać mu przywrócona; tak jak to zostało
postanowione w przypadku właściciela budynku.
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(5) Aristo, w opinii wydanej dla Cerellius Vitalis stwierdza, że nie sądzi, że dym może być zgodnie z prawem
odprowadzane z fabryki sera na budynkach znajdujących się nad nim, chyba że służebność tego rodzaju jest
nałożona na tych budynków; i to jest przyznane. Twierdzi on również, że nie jest zgodne z prawem
odprowadzanie wody lub czegokolwiek innego z budynku wyższego na budynek niższy, ponieważ strona ma
prawo wykonywać tylko takie czynności na swoim terenie, które nie będą odprowadzać niczego na teren innego
budynku, a odprowadzanie dymu może mieć miejsce tak samo jak wody; stąd właściciel wyższego budynku
może wnieść pozew przeciwko właścicielowi niższego i zarzucić, że ten ostatni nie miał prawa tego robić. Na
zakończenie Alfenus stwierdza, że można wytoczyć powództwo, w którym twierdzi się, że strona nie ma prawa
ciąć kamienia na własnym gruncie w taki sposób, aby jego kawałki spadały na mój teren. Stąd Arystoteles mówi,
że człowiek, który wynajął serownię od mieszkańców Mintern, może być powstrzymany przez właściciela domu
nad nią od wypuszczania dymu, ale mieszkańcy Mintern będą odpowiedzialni za dzierżawę; mówi też, że zarzut,
który może podnieść w pozwie przeciwko temu, kto wypuszcza dym, jest taki, że nie ma on do tego prawa.
Dlatego też, z drugiej strony, będzie istniała możliwość wniesienia powództwa, w którym będzie można zarzucić,
że ma on prawo do odprowadzania dymu, co również Arysto popiera. Co więcej, klauzula Uti possidetis ma
zastosowanie w przypadku, gdy stronie uniemożliwia się korzystanie z własnej nieruchomości w sposób, który jej
odpowiada.
(6) Pomponiusz w Czterdziestej Pierwszej Księdze Podań podnosi wątpliwość, czy ktoś może podnosić w
pozwie, że ma prawo, albo że ktoś inny nie ma prawa do wypuszczania lekkiego dymu, np. z paleniska na
własnej posesji. Twierdzi on, że taki pozew nie może być wniesiony, tak jak nie może być wniesiony pozew, że
strona nie ma prawa rozpalać ognia, siadać lub myć się w swoim lokalu.
(7) Aprobuje on również przeciwne orzeczenie, gdyż mówi, że w sprawie łaźni, gdzie niejaki Quintilla zbudował
podziemne przejście dla oparów, które były odprowadzane na posesję Ursusa Juliusza, zostało ustalone, że taka
służebność może być nałożona.
9. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Jeśli budujesz na miejscu, przez które mam prawo przejścia, mogę w pozwie twierdzić, że mam prawo tam
chodzić i jeździć, a jeśli to udowodnię, mogę uniemożliwić ci pracę. Julianus mówi również, że jeśli mój sąsiad,
budując na swojej ziemi, unika kapania z mojego dachu, mogę wytoczyć powództwo na podstawie mojego prawa,
to znaczy prawa do odprowadzania wody z mojego dachu na jego posesję, tak jak to stwierdziliśmy w odniesieniu
do prawa drogi. Jeśli jednak właściciel jeszcze nie wybudował, druga strona, niezależnie od tego, czy ma prawo
użytkowania, czy prawo drogi, może powołać się na to, że ma prawo chodzić lub jeździć, a także na prawo do
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korzystania; jeśli jednak właściciel już wybudował, ten, kto ma prawo drogi, może nadal twierdzić, że prawo to
należy do niego, ale użytkownik nie może tego zrobić, ponieważ utracił prawo użytkowania; dlatego Julianus
mówi, że w tym przypadku należy przyznać powództwo na podstawie oszustwa. Z drugiej strony, jeśli budujesz w
poprzek prawa drogi, któremu podlega mój majątek dla swojej korzyści, mogę słusznie zarzucić, że nie masz
prawa budować lub mieć tam budynku; tak samo mógłbym to zrobić, gdybyś zbudował cokolwiek na niezajętym
gruncie, który należy do mnie.
(1) Jeżeli człowiek przyzwyczaił się do korzystania z szerszej lub węższej drogi, niż mu się należało, zachowuje
tę służebność; podobnie jak ten, kto ma prawo do korzystania z wody, a korzysta z niej zmieszanej z inną wodą,
zachowuje swoje prawo.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.
Jeżeli ktoś uzyskał prawo do korzystania z wody przez długie użytkowanie i niejako przez długie posiadanie, nie
musi on ustalać prawnie, jakie ma prawo do korzystania z wody; na przykład wykazywać, że pochodzi ono z
dziedzictwa lub w jakikolwiek inny sposób; ale ma prawo do powództwa słusznościowego, aby udowodnić, że ma
prawo do korzystania z tej wody przez pewną liczbę lat i że nie zostało to uzyskane siłą, podstępem lub przez
cierpienie.
(1) Powództwo to może być wytoczone nie tylko przeciwko temu, na czyim gruncie znajduje się źródło wody lub
przez czyj grunt woda jest prowadzona, lecz także przeciwko wszystkim osobom, które usiłują przeszkodzić mi w
prowadzeniu wody; podobnie jak w przypadku innych służebności. Ogólnie rzecz ujmując, mogę w drodze tego
powództwa wystąpić przeciwko każdemu, kto próbuje przeszkodzić mi w prowadzeniu wody.
11. Marcellus, Digest, Księga VI.
Zapytano, czy jeden z kilku współwłaścicieli może zgodnie z prawem budować na gruncie będącym ich wspólną
własnością bez zgody pozostałych; to znaczy, czy jeśli wspomniani współwłaściciele zabraniają mu tego, może
on wszcząć przeciwko nim postępowanie i twierdzić, że ma prawo budować; czy też pozostali współwłaściciele
mogą wytoczyć przeciwko niemu powództwo i twierdzić, że mają prawo mu tego zabronić lub że nie ma on prawa
budować; a jeśli budynek jest już zbudowany, czy nie mogą oni wytoczyć przeciwko niemu powództwa na tej
podstawie, że w tych okolicznościach nie ma on prawa do posiadania tam budynku? Na to pytanie można
najlepiej odpowiedzieć, że współwłaściciel ma większe prawo do uniemożliwienia budowy niż do budowania;
ponieważ ten, kto próbuje dokonać tego rodzaju aktu (jak już powiedziałem), jeśli chce korzystać ze wspólnej
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nieruchomości według własnego upodobania, tak jakby był jej jedynym właścicielem, przywłaszcza sobie do
własnego użytku prawo, które należy do innych.
12. Javolenus, Epistoły, Księga III.
Twierdziłem w pozwie, że pozwany nie miał prawa wstawić swoich belek w moją ścianę; czy musi on również dać
gwarancję, że nie wstawi żadnych w przyszłości? Odpowiedziałem, że sądzę, iż do obowiązków sędziego należy
zmuszenie go do udzielenia zabezpieczenia także w odniesieniu do przyszłych prac.
13. Prokulus, Listy, Księga V.
Mam rury, którymi doprowadzam wodę na drogę publiczną, a te, pęknąwszy, zalały pański mur; sądzę, że ma
pan prawo wytoczyć przeciwko mnie powództwo, w którym może pan zarzucić, że nie mam prawa pozwalać, aby
woda wypływała z mojego lokalu na pański mur.
14. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
Jeżeli ściana należy do mnie, a ja pozwalam ci wstawić w nią belki, które wcześniej tam miałeś, a potem chcesz
wstawić inne, to mogę ci tego zabronić; mam też prawo pozwać cię, byś usunął belki, które niedawno tam
wstawiłeś.
(1) Jeżeli ściana, która należy do mnie i do pana, z powodu jakiejkolwiek pracy, którą pan wykonał, pochyla się w
kierunku mojego domu, mogę wytoczyć przeciwko panu powództwo i zarzucić, że nie ma pan prawa do
posiadania ściany w takim stanie.
15. Ulpianus, Opinie, Księga VI.
Podnosząc swój dom człowiek spowodował, że przeszkadzał on w oświetleniu budynku należącego do osoby
nieletniej poniżej dwudziestu pięciu lat lub poniżej wieku dojrzewania, dla której był kuratorem lub opiekunem; i
chociaż w tym przypadku on sam i jego spadkobiercy mogliby zostać pozwani, z tego powodu, że nie miał prawa
popełnić czynu, który ze względu na swój urząd miał obowiązek uniemożliwić komukolwiek innemu, to jednak
chłopcu lub nieletniemu należy przyznać powództwo przeciwko komukolwiek, kto jest w posiadaniu
wspomnianego domu, aby zmusić go do usunięcia tego, co nie zostało zbudowane zgodnie z prawem.
16. Julianus, Digest, Księga XVII.
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Jeśli kupię od ciebie pozwolenie, aby woda deszczowa kapała z mojego domu na twój, a potem, za twoją wiedzą,
ze względu na zakup, pozwolę, aby tak się działo, pytam, czy mogę być na tej podstawie chroniony przez jakieś
powództwo lub wyjątek? Odpowiedziałem, że mogę skorzystać z każdego z tych środków.
17. Alfenus, Digest, Księga II.
Jeżeli pomiędzy dwoma domami znajduje się ściana, która wystaje na pół stopy lub więcej w kierunku
sąsiedniego budynku, należy wszcząć postępowanie, w którym pozwany nie powinien pozwalać, aby ściana
wystawała w ten sposób ponad posesję powoda bez jego zgody.
(1) Pewna część posesji Gajusza Secjusza była przedmiotem służebności na rzecz domu Anniusa, która
przewidywała, że Secjusz nie ma prawa niczego tam stawiać; ale Secjusz zasadził tam drzewa, a pod nimi
trzymał misy i inne naczynia. Wszyscy uczeni w prawie radzili Anniusowi, aby wytoczył proces przeciw Anniusowi
z tego powodu, że nie ma on prawa bez jego zgody stawiać tych rzeczy w tym miejscu.
(2) Sąsiad postawił pod ścianą drugiej strony gnojownik, od którego ściana stała się wilgotna; zapytano Anniusa,
w jaki sposób może zmusić sąsiada do usunięcia gnojownika. Odpowiedziałem, że gdyby uczynił to w miejscu
publicznym, można by go zmusić do usunięcia go w drodze interdyktu; ale gdyby uczynił to w miejscu prywatnym,
należałoby wnieść powództwo o ustanowienie służebności; a jeśli zawarto umowę o zapobieganiu grożącej
szkody, strona mogłaby skorzystać z tej umowy, gdyby poniosła jakąkolwiek szkodę z powodu tego, co zostało
uczynione.
18. Julianus, O Minicjuszu, księga VI.
Niewolnicy pewnego człowieka przeszkodzili sąsiadowi w doprowadzeniu wody, a odpowiedzialny za to ukrył się,
aby uniknąć procesu przeciwko niemu, skarżący zapytał, co może zrobić? Odpowiedziałem, że pretor, po
wysłuchaniu sprawy, musi nakazać, aby majątek pozwanego został przejęty i nie oddany, dopóki nie ustanowi on
prawa do prowadzenia wody na rzecz powoda, jeśli ten poniósł jakąkolwiek szkodę z powodu suszy, ponieważ
przeszkodzono mu w prowadzeniu wody; na przykład jeśli jego łąki lub drzewa wyschły.
19. Marcjanus, Reguły, Księga V.
Jeśli ktoś podnosi w pozwie odpowiednie zarzuty w odniesieniu do służebności, z której korzysta wspólnie z
innymi, a przegra sprawę z powodu własnego zaniedbania, to nie jest sprawiedliwe, aby spowodowało to
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jakąkolwiek szkodę dla innych współwłaścicieli; jeśli jednak w wyniku zmowy odrzuci pozew na rzecz swojego
przeciwnika, to powództwo z powodu oszustwa powinno być przyznane pozostałym; jak mówi Celsus i dodaje, że
tak samo uważał Sabinus.
20. Scaevola, Digest, Księga IV.
Spadkodawczyni posiadała kilka domów przylegających do działki, którą zapisała w testamencie; powstało
pytanie, czy jeśli nie zostałyby one włączone do działki, a zapisobierca wniósłby pozew o ich odzyskanie,
wspomniana działka podlegałaby jakiejkolwiek służebności na rzecz domów; lub jeśli zapisobierca twierdziłby, że
działka powinna zostać mu przekazana zgodnie z warunkami trustu, czy spadkobiercy powinni zastrzec
służebność na rzecz domów? Odpowiedź brzmiała, że powinni to zrobić.
(1) Kilku obywateli pewnego miasta, którzy posiadali różne nieruchomości, nabyło działkę leśną, która miała być
utrzymywana wspólnie w celu korzystania z prawa wypasu, i to ustalenie zostało wykonane przez ich następców,
ale niektórzy z tych, którzy mieli to prawo, sprzedali później oddzielną nieruchomość, o której mowa powyżej.
Pytam, czy po sprzedaży prawo to podąża za wspomnianymi nieruchomościami, skoro intencją sprzedających
było pozbycie się również tego prawa? Odpowiedź brzmiała, że to, co zostało zrozumiane między stronami
umowy, musi być przestrzegane, ale jeśli ich intencja nie była oczywista, to prawo to przechodzi również na
nabywców. Pytam również, czy jeśli część wspomnianych pojedynczych posiadłości zostanie przekazana przez
zapisobierców komukolwiek innemu, to czy będzie ona niosła ze sobą jakąkolwiek część prawa do pastwiska?
Odpowiedź brzmiała, że ponieważ to prawo musi być uważane za związane z majątkiem, który został zapisany,
przechodzi ono również na zapisobiercę.
21. Labeo, Epitomes of Probabilities Paulusa.
Tam, gdzie nie pojawiła się jeszcze woda, nie można ustanowić żadnego prawa drogi do niej, ani żadnego kanału
do jej prowadzenia. Paulus twierdzi, jak sądzę, że to nieprawda, ponieważ można wydać zezwolenie na
poszukiwanie wody, a jeśli się ją znajdzie, na jej przenoszenie.
Tit. 6. Jak traci się służebności.

1. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga VII.
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Służebności majątków są łączone, gdy ta sama osoba staje się właścicielem obu majątków.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Gdy ktoś ma prawo zarówno chodzić, jak i jeździć, a korzysta tylko z prawa do chodzenia w czasie ustalonym
przez prawo, prawo do jeżdżenia nie jest tracone, lecz pozostaje w mocy, jak twierdzą Sabinus, Kasjusz i
Oktawenus; a ten, kto ma prawo do jeżdżenia, może również korzystać z tego do chodzenia.
3. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Powszechnie uważa się, że służebności związane z nieruchomościami nie są tracone przez śmierć lub przez
utratę praw cywilnych.
4. Paulus, O edyktach, księga XXVII.
Prawo dostępu do miejsca pochówku nigdy nie jest tracone z powodu braku możliwości korzystania z niego.
5. Tenże, O akcie, księga LXVI.
Służebność może być zachowana na naszą korzyść przez współwłaściciela, użytkownika lub posiadacza w
dobrej wierze:
6. Celsus, Digest, Księga V.
Wystarczy bowiem, aby istniało prawo dostępu ze względu na ziemię.
(1) Jeśli ty i ja mamy prawo drogi przez grunt sąsiada i ja z niego korzystam, ale ty przestajesz to robić przez
okres przewidziany prawem, czy tracisz swoje prawo? A z drugiej strony, jeśli sąsiad, który ma prawo drogi przez
naszą ziemię, idzie lub jedzie przez moją część tej ziemi, ale nie wchodzi na twoją, czy to uwolni cię od tego
prawa? Celsus odpowiedział, że jeśli nieruchomość jest podzielona metrami i granicami pomiędzy
współwłaścicieli, to jeśli chodzi o służebność, do której ziemia jest uprawniona, jest ona taka sama, jak gdyby
była dołączona do obu nieruchomości od początku, i każdy z właścicieli może korzystać ze swojej służebności, a
każdy może stracić swoją przez brak korzystania, a interesy obu nieruchomości nie są już więcej zaangażowane;
strona, której grunt jest przedmiotem służebności, nie ponosi żadnej szkody, lecz w rzeczywistości jej sytuacja
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ulega poprawie, ponieważ jeden z właścicieli, korzystając z prawa, odnosi korzyści dla siebie, a nie dla całej
nieruchomości.
Jeżeli jednak nieruchomość podlegająca służebności jest podzielona w ten sposób, sprawa budzi nieco więcej
wątpliwości; jeżeli bowiem położenie prawa drogi jest pewne i dobrze określone, to jeżeli nieruchomość jest
podzielona na linii prawa drogi, wszystko musi być przestrzegane tak, jak gdyby na początku, kiedy służebność
została ustanowiona, istniały dwie odrębne nieruchomości; ale jeśli ziemia jest podzielona w poprzek linii prawa
drogi, (i nie ma większej różnicy, czy jest to zrobione równo czy nierówno) wtedy prawo służebności pozostaje tak
samo jak wtedy, gdy ziemia była niepodzielona, i nic mniej niż całe prawo drogi może być zachowane przez
używanie go, lub utracone przez zaniechanie tego; i jeśli zdarzy się, że właściciel używa tylko tyle drogi, ile
przecina jeden z kawałków ziemi, drugi nie stanie się wolny z tego powodu, ponieważ prawo drogi jest jedno, a
więc jest niepodzielne.
Strony mogą jednak uwolnić każdą z nieruchomości od służebności, pod warunkiem, że wyraźnie się na to
zgodzą; a w każdym razie, jeśli strona, która jest uprawniona do służebności, nabędzie jedną nieruchomość po
podziale, czy służebność, której podlega druga działka, pozostanie w mocy? Nie widzę, jak coś niedorzecznego
może wynikać z tej opinii, podczas gdy jedna z nieruchomości pozostaje przedmiotem służebności; pod
warunkiem, że od początku zostało utworzone węższe prawo drogi, niż było to wspomniane w umowie, i że nadal
pozostaje wystarczająco dużo miejsca w nieruchomości, w odniesieniu do której służebność nie została
zwolniona, aby prawo drogi mogło być wykorzystane; ale jeśli pozostaje niewystarczająca przestrzeń do tego
celu, to obie nieruchomości powinny być uwolnione; jedna z powodu zakupu, druga, ponieważ prawo drogi nie
może być utworzone na przestrzeni, która pozostaje.
Jeśli jednak prawo drogi było tak ustanowione, że strona była w stanie swobodnie chodzić lub jeździć po każdej
części nieruchomości, którą wybrał; i nie było nic, co uniemożliwiałoby mu zmianę kierunku od czasu do czasu, a
potem nieruchomość została podzielona; jeśli mógł chodzić i jeździć w równym stopniu po każdej części, którą
wybrał, to musimy rozważyć sprawę tak, jakby na początku dwie służebności zostały nałożone na obie
nieruchomości w taki sposób, że jedna mogła być zachowana, a druga utracona przez brak użytkowania. Wiem
doskonale, że w tych okolicznościach prawo jednej ze stron zostałoby naruszone przez akt drugiej, ponieważ
dawniej wystarczyłoby, gdyby strona przeszła lub przejechała przez część gruntu, aby umożliwić jej zachowanie
tego samego prawa na pozostałej części; ale strona uprawniona do prawa drogi zapewniła sobie korzyść
polegającą na możliwości przejścia lub przejechania przez dwie drogi w równym stopniu; to znaczy przez dwie
drogi, z których każda ma osiem stóp szerokości, gdy jest prosta, i szesnaście stóp, gdy jest zakrzywiona.
7. Paulus, On Plautius, Księga XIII.
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Jeśli prawo do prowadzenia wody jest przyznane w taki sposób, że można to robić tylko w lecie lub przez jeden
miesiąc, powstaje pytanie, jak można je utracić przez brak użytkowania, ponieważ nie ma ciągłego okresu, w
którym strona mogłaby z niego korzystać, ale tego nie zrobiła? Dlatego, jeśli ktoś ma korzystanie z wody na
zmianę lat lub miesięcy, prawo to traci się przez upływ podwójnego czasu określonego przez prawo; ta sama
zasada ma zastosowanie w odniesieniu do prawa drogi. Jeśli jednak strona ma prawo, z którego może korzystać
na przemian, albo tylko w dzień, albo tylko w nocy, to utraci je przez upływ czasu ustalonego przez prawo,
ponieważ jest to tylko jedna służebność; Serwiusz mówi bowiem, że jeśli ktoś ma służebność, z której może
korzystać co drugą godzinę, albo tylko przez jedną godzinę każdego dnia, to utraci ją nie korzystając z niej,
ponieważ to, co ma, może być wykorzystywane każdego dnia.
8. Tenże, O Plaucjuszu, Księga XV.
Jeśli mam prawo pozwolić, aby woda z mojego dachu spadała na twoją ziemię, a pozwolę ci tam budować, to
tracę prawo do tego, aby woda spadała. Podobnie, jeśli mam prawo drogi nad twoją ziemią i pozwolę ci
zbudować cokolwiek na miejscu, nad którym mam prawo drogi, tracę je.
(1) Osoba, która przekazuje część drogi, do której ma prawo, uważana jest za korzystającą z całej drogi.
9. Javolenus, O Plaucjuszu, Księga III.
Gdy woda wpływa do części kanału, nawet jeśli nie dociera do jego krańca, wszystkie części tego kanału uważa
się za użytkowane.
10. Paulus, O Plaucjuszu, księga XV.
Gdy ja i mój wychowanek posiadamy wspólny grunt, nawet jeśli obaj nie korzystamy z prawa drogi związanego z
tym gruntem, ja zachowuję prawo drogi ze względu na korzyść wychowanka.
(1) Jeżeli strona ma prawo do korzystania z wody w nocy, a korzysta z niej tylko w ciągu dnia przez okres,
ustalony przez ustawę dla utraty służebności, traci prawo do korzystania z niej w nocy, ponieważ nie skorzystała
ze swego przywileju. Ta sama zasada dotyczy strony, która ma prawo do korzystania z akweduktu w określonych
godzinach, a korzysta z niego w innych, a nie korzysta z niego w żadnej części wymienionych godzin.
11. Marcellus, Digest, Księga IV.
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Gdy strona, której przysługiwało prawo drogi lub prawo jazdy, pod warunkiem, że korzystała z pojazdów
określonego rodzaju, używała pojazdów innego rodzaju, zastanówmy się, czy nie utraciła swojej służebności i czy
nie jest inaczej, gdy strona przewoziła cięższy ładunek, niż miała do tego prawo; Może być bowiem uznane, że
strona ta nadmiernie korzystała z przysługującego jej prawa drogi, a nie że czyniła to bezprawnie; podobnie jak
gdyby korzystała z szerszej drogi lub prowadziła więcej zwierząt ciężarowych niż powinna, albo pozyskiwała
wodę z jakiegoś innego źródła. Dlatego też we wszystkich tych przypadkach, służebność nie jest utracona, ale
strona nie może posiadać jako służebności więcej niż jest zawarte w umowie.
(1) Gdy grunt został pozostawiony jako spadek pod pewnym warunkiem, a spadkobierca nałożył na niego pewne
służebności; jeżeli warunek spadku zostanie spełniony, służebność wygasa. Rozważmy, czy gdyby zostały one
nabyte przez ziemię, byłyby kontynuacją spadku na korzyść zapisobiercy, a lepsza opinia jest taka, że tak.
12. Celsus, Digest, Księga XXIII.
Gdy ktoś w dobrej wierze nabywa grunt, który nie należał do sprzedającego, i korzysta z prawa drogi, które jest
związane z tym gruntem, prawo to zostanie zachowane; i tak będzie nawet wtedy, gdy jest on posiadaczem przez
cierpienie, lub gdy właściciel został wyrzucony siłą; ponieważ gdy gruntowi nadano pewien charakter, tak że jest
on utrzymywany w posiadaniu w tym stanie, prawo to nie zostaje utracone; i nie ma różnicy, czy posiadacz, który
utrzymuje go w takim stanie, robi to legalnie czy nie. Dlatego też można stwierdzić jeszcze bardziej pozytywnie,
że jeśli woda przepływa przez kanał sama z siebie, to prawo do prowadzenia jej tam jest zachowane; który to
pogląd był bardzo słusznie wyznawany przez Sabinusa i jest wspomniany u Neratiusa w Czwartej Księdze
Pergaminów.
13. Marcellus, Digest, Księga XVII.
Jeżeli właściciel nieruchomości, której przysługuje prawo drogi nad sąsiednią ziemią, sprzeda część tej
nieruchomości przylegającą do nieruchomości służebnej, ale nie obciąży jej służebnością, i zanim upłynie
przepisany czas utraty służebności, ponownie nabędzie część, którą sprzedał, będzie miał prawo do służebności,
którą był winien jego sąsiad.
14. Javolenus, O Kasjuszu, Księga X.
Jeśli miejsce podlegające prawu drogi lub prawu przechodu lub przejazdu zostanie zalane przez rzekę, a przed
upływem czasu ustalonego dla utraty służebności grunt zostanie przywrócony do poprzedniego stanu przez złoża
aluwiów, służebność również zostanie przywrócona do poprzedniego stanu. Jeżeli jednak upłynie tyle czasu, że
służebność zostanie utracona, właściciel gruntu może być zmuszony do jej odnowienia.
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(1) Jeżeli droga została zniszczona przez wylanie rzeki lub przez zniszczenie budynku, najbliższy sąsiad musi
zapewnić drogę.
15. Tenże, Listy, Księga II.
Gdy mam prawo do służebności na kilku działkach, a nabywam jedną z nich położoną między dwiema innymi,
sądzę, że służebność pozostaje, ponieważ służebność łączy się tylko wtedy, gdy strona, do której należy, nie
może z niej korzystać; ale gdy nabyła ona ziemię między dwiema innymi działkami, można uznać, że ma prawo
do drogi przez pierwszą i ostatnią z nich.
16. Proculus, Epistoły, Księga I.
Kilka osób na podstawie prawa miało zwyczaj przeprowadzać przez ten sam kanał wodę, która miała swoje
źródło na gruncie sąsiada, w taki sposób, że każdy z nich w określonym dniu przeprowadzał wodę od jej źródła
przez wspólny rów, a następnie przez swój własny, każdy następował po drugim, który był bezpośrednio nad nim;
a jeden z nich nie przeprowadził żadnej wody w czasie ustalonym przez prawo dla utraty służebności. Uważam,
że stracił on prawo do prowadzenia wody, ponieważ nie było ono wykonywane przez innych, którzy ją prowadzili,
a prawo to należało do każdej ze stron jako jej własne i nie mogło być wykonywane przez inną osobę. Ale gdy
ciek wodny był połączony z gruntem należącym do kilku stron, mógł być używany przez jedną z nich z korzyścią
dla wszystkich tych, przez których grunt był posiadany wspólnie. Również w przypadku, gdy jedna ze stron
uprawnionych do korzystania z cieku wodnego, a która korzystała z niego przez ten sam kanał, utraci prawo do
korzystania z niego z powodu niewykorzystania swojego przywileju, żadne prawo z tego powodu nie będzie
przysługiwać pozostałym, którzy korzystali z kanału; a korzyść z prawa, które zostało utracone w odniesieniu do
udziału jednej ze stron z powodu niekorzystania z niego, będzie należeć do tej, przez której grunt przebiegał ciek
wodny, i będzie ona cieszyć się wolnością od tej części służebności.
17. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga XI.
Labeo mówi, że jeśli ktoś, kto ma prawo do czerpania wody, w czasie, w którym traci się służebność, pójdzie do
źródła, ale nie będzie czerpał wody, to straci również prawo drogi.
18. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli ktoś korzysta z innej wody niż ta, która została uzgodniona w czasie, gdy służebność została nałożona,
służebność przepada.
(1) Czas, w którym ostatni właściciel gruntu, do którego przywiązana jest służebność, nie korzystał z wody,
zalicza się na niekorzyść tego, kto wchodzi w jego miejsce. Jeżeli masz prawo wstawić belkę do sąsiedniego
domu, a twój sąsiad nie wybudował go w czasie przepisanym przez prawo i dlatego nie możesz go wstawić, nie
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tracisz z tego powodu swego prawa; nie można bowiem uważać, że twój sąsiad nabył przez uzucaptację wolność
od służebności, której podlegał jego dom, gdyż nigdy nie przerwał korzystania z twojego prawa.
19. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeżeli sprzedając część mojej ziemi, przewiduję w umowie, że będę miał prawo do odprowadzania wody przez tę
część do pozostałej części mojej posiadłości, a upłynie czas przewidziany prawem, zanim wykopię rów, nie tracę
żadnego prawa, ponieważ nie ma miejsca na przepływ wody, a moje prawo pozostaje nienaruszone; gdybym
jednak wykopał rów i nie korzystał z niego, straciłbym swoje prawo.
(1) Gdybym zapisał ci w testamencie prawo drogi nad moją ziemią, a ty, po wkroczeniu na moją posiadłość, przez
czas określony przez prawo dla utraty służebności pozostałbyś w niewiedzy, że to prawo zostało ci pozostawione,
utraciłbyś prawo drogi przez to, że nie skorzystałbyś z niego. Jeśli jednak przed upływem tego czasu sprzedasz
swój grunt, nie upewniwszy się, że służebność została ci zapisana, prawo drogi będzie należało do nabywcy, jeśli
będzie z niego korzystał przez pozostały czas, ponieważ w rzeczywistości zaczęło ono już należeć do ciebie, i
może się zdarzyć, że nigdy nie będziesz miał prawa nawet odrzucić zapisu, ponieważ grunt nie będzie należał do
ciebie.
20. Scaevola, Reguły, Księga I.
Służebność jest zachowana przez użytkowanie, gdy korzysta z niej uprawniony do niej lub będący w jej
posiadaniu, albo jego najemny sługa, jego gość, jego lekarz, albo każdy, kto przychodzi do niego z wizytą, albo
jego dzierżawca, albo użytkownik:
21. Paulus, Sentencje, Księga V.
Nawet jeśli użytkownik korzysta z niej we własnym imieniu;
22. Scaevola, Reguły, Księga I.
In fine, kto korzysta z prawa drogi tak, jak gdyby był do tego uprawniony,
23. Paulus, Sentencje, Księga V.
Czy używa go, aby zbliżyć się do naszej ziemi, czy aby ją opuścić,
24. Scaevola, Reguły, Księga I.
Choćby był posiadaczem w złej wierze, służebność będzie zachowana.
25. Paulus, Sentencje, Księga V.
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Nie uważa się, że ktoś korzysta ze służebności, chyba że sądzi, iż wykonuje prawo, które do niego należy; a
zatem jeśli ktoś korzysta z niej jako z autostrady lub jako ze służebności należącej do kogoś innego, nie będzie
miał prawa do interdyktu ani do żadnego innego postępowania prawnego.

Księga IX
1. O wyrządzeniu szkody przez czworonoga.
2. O lex Aquilia.
3. O tych, którzy cokolwiek wylewają lub zrzucają.
4. O czynnościach szkodliwych.

Tit. 1. Co się tyczy popełnienia szkody przez czworonoga.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Gdy mówi się, że czworonóg wyrządził szkodę, można wnieść powództwo, które wywodzi się z ustawy XII Tablic;
ustawa ta nakazuje, aby albo to, co spowodowało szkodę, zostało oddane, to znaczy, aby zwierzę, które ją
wyrządziło, zostało wydane, albo aby wypłacono kwotę pieniężną odpowiadającą szkodzie.
(1) Termin "noxia" oznacza sam czyn zabroniony.
(2) Czyn ten odnosi się do każdego rodzaju czworonogów.
(3) Pretor mówi "pauperiem fecisse", co oznacza szkodę wyrządzoną bez winy przez zwierzę, które ją wyrządza,
ponieważ zwierzę nie może być winne zła w świetle prawa, ponieważ jest pozbawione rozumu.
(4) Dlatego też, jak stwierdza Serwiusz, powództwo to przysługuje, gdy zwierzę wyrządza szkodę po wzbudzeniu
w nim wściekłości; na przykład, gdy koń, który ma zwyczaj kopać, kopie, lub wół, który jest przyzwyczajony do
zadawania ciosów, czyni to; lub gdy muł wyrządza szkodę z powodu skrajnej dzikości. Jeżeli jednak zwierzę z
powodu nierówności terenu, niedbalstwa woźnicy lub z powodu przeciążenia przewożonego ładunku przewróciło
się na kogokolwiek, to powództwo nie przysługuje, lecz należy wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej
czynem niedozwolonym.
(5) Jeżeli jednak pies, prowadzony przez kogoś, z powodu swej zaciekłości wyrwie się i wyrządzi krzywdę innej
osobie, to w przypadku, gdyby mógł być pewniej trzymany przez kogoś innego lub gdyby osoba ta nie
przeprowadziła go przez to miejsce, powództwo nie będzie zasadne, a odpowiedzialność ponosi osoba, która
sprawowała pieczę nad psem.
(6) Ponadto, powództwo nie będzie zasadne, jeżeli dzikie zwierzę wyrządzi szkodę za namową innej osoby.
(7) I ogólnie rzecz biorąc, powództwo to może być wytoczone, ilekroć dzikie zwierzę wyrządzi szkodę, która jest
sprzeczna z jego naturą, a zatem, jeśli koń podrażniony bólem kopnie, powództwo to nie będzie przysługiwało;
lecz ten, kto uderzył lub zranił konia, będzie odpowiadał raczej z powództwa in factum, niż na podstawie Lex
Aquilia, nie z innego powodu, jak tylko dlatego, że nie wyrządził szkody własnym ciałem. Jeśli jednak ktoś pieści
konia lub go poklepuje, a on sam zostaje przez niego kopnięty, istnieje podstawa do wytoczenia powództwa.
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(8) Jeżeli jedno zwierzę prowokuje drugie i wyrządza mu szkodę, powództwo należy wnieść w odniesieniu do
tego, które spowodowało prowokację.
(9) Powództwo to przysługuje niezależnie od tego, czy zwierzę wyrządziło szkodę własnym ciałem, czy też
poprzez coś innego, z czym miało kontakt, jak np. w przypadku, gdy wół potrąci kogoś za pomocą wozu lub przez
coś innego, co zostało zachwiane.
(10) Powództwo to nie będzie możliwe w przypadku dzikich zwierząt, z powodu ich naturalnej dzikości; i dlatego,
jeśli niedźwiedź ucieknie i wyrządzi szkodę, jego poprzedni właściciel nie może być pozwany, ponieważ kiedy
zwierzę uciekło, przestał być właścicielem; i dlatego, nawet gdybym go zabił, tusza będzie moja.
(11) Gdy dwa barany lub dwa byki walczą i jeden zabije drugiego, Kwintus Mucjusz czyni różnicę, gdyż uważa, że
powództwo nie przysługuje, jeśli zabity został ten, który był napastnikiem, ale jeśli zabity został ten, który nie był
winien prowokacji, powództwo może być wniesione, a zatem właściciel musi albo zapłacić za szkodę, albo oddać
zwierzę w zamian za to.
(12) Również w przypadku czworonogów przestępstwo idzie za zwierzęciem, a powództwo może być wytoczone
przeciwko temu, do kogo zwierzę należy, a nie przeciwko temu, do kogo należało, gdy wyrządziło szkodę.
(13) Oczywiste jest, że jeżeli zwierzę umrze przed wydaniem, prawo do wniesienia powództwa wygasa.
(14) Wydanie zwierzęcia w celu naprawienia szkody oznacza oddanie go za życia. Jeżeli zwierzę należy do kilku
osób, powództwo o odszkodowanie może być wytoczone przeciwko nim indywidualnie, tak jak w przypadku
niewolnika.
(15) Niekiedy jednak nie pozywa się właściciela, aby go zmusić do oddania zwierzęcia w ramach odszkodowania,
lecz wytacza się przeciwko niemu powództwo o całą sumę, jak na przykład wtedy, gdy zapytany w sądzie, czy
zwierzę należy do niego, odpowie, że nie, a gdyby się okazało, że było jego, wydaje się przeciwko niemu wyrok o
całą sumę.
(16) Jeżeli zwierzę zostałoby zabite przez kogokolwiek po połączeniu się spraw, ponieważ powództwo przeciwko
właścicielowi zostanie wytoczone na podstawie Lex Aquilia, sąd weźmie pod uwagę Lex Aquilia, ponieważ
właściciel stracił prawo do wydania zwierzęcia w ramach zadośćuczynienia; a zatem w przypadku, który został
podany, musi on zaoferować szacunkową kwotę odszkodowania, chyba że jest gotowy przenieść swoje prawo do
powództwa przeciwko temu, kto zabił zwierzę.
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(17) Nie ma żadnych wątpliwości, że powództwo to przechodzi na spadkobiercę i innego następcę
poszkodowanego; a także, że może być wniesione przeciwko spadkobiercom i innym następcom, nie na
podstawie prawa dziedziczenia, ale na podstawie prawa własności.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Powództwo to przysługuje nie tylko właścicielowi uszkodzonego mienia, ale także każdemu, kto ma w tym
interes, jak na przykład temu, komu mienie zostało pożyczone, a także płatnikowi, ponieważ uważa się, że ten,
kto jest odpowiedzialny, poniósł szkodę.
1. 1. Gdy ktoś, kto próbuje uciec przed kimś innym, na przykład przed sędzią, udaje się do sąsiedniego sklepu i
tam zostaje ugryziony przez wściekłego psa, niektóre autorytety uważają, że nie ma on prawa do powództwa ze
względu na psa; ale miałby je, gdyby pies był luzem.
(3) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Nie ulega wątpliwości, że na podstawie tego prawa można wnieść powództwo na rzecz osób wolnych, jak na
przykład w przypadku, gdy zwierzę zrani głowę rodziny lub syna rodziny, pod warunkiem, że nie bierze się pod
uwagę oszpecenia, ponieważ każdy, kto jest wolny, nie może być oceniany; ale można wziąć pod uwagę wydatki
poniesione na leczenie szkody i utratę pracy, której strona nie mogła wykonać z powodu niepełnosprawności.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
W tych okolicznościach będzie można wnieść powództwo na zasadzie słuszności, jeżeli szkoda została
wyrządzona nie przez czworonoga, lecz przez inne zwierzę.
5. Alfenus, Digest, księga II.
Kiedy stajenny prowadził konia do stajni w gospodzie, koń powąchał muła, a ten kopnął i złamał nogę
stajennemu. Poproszono mnie o opinię, czy można wytoczyć powództwo przeciwko właścicielowi muła, na tej
podstawie, że spowodował on tę szkodę, na co odpowiedziałem, że można.

Tyt. 2 O lex Aquilia.
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(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Lex Aquilia unieważniła wszystkie wcześniej uchwalone prawa dotyczące naprawienia bezprawnej szkody,
niezależnie od tego, czy było to Dwanaście Tablic, czy jakiekolwiek inne; których praw nie ma potrzeby obecnie
wymieniać.
1. Lex Aquilia jest ustawą plebiscytową, której uchwalenie zaproponował Akwiliusz, trybun ludu.
(2) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Pierwsza sekcja Lex Aquilia stanowi, że: "Jeśli ktoś bezprawnie zabije niewolnika należącego do innej osoby,
mężczyznę lub kobietę, albo czworonoga należącego do klasy bydła, niech będzie zobowiązany do zapłacenia
sumy równej największej wartości, jaką był on wart w ciągu ostatniego roku".
1. Dalej prawo stanowi, że "Powództwo o podwójne odszkodowanie może być wniesione przeciwko osobie, która
zaprzecza".
2. Wydaje się więc, że prawo zalicza do tej samej kategorii z niewolnikami zwierzęta, które są zaliczane do bydła
i są trzymane w stadach, jak na przykład owce, kozy, woły, konie, muły i osły. Powstaje pytanie, czy świnie są
zaliczane do bydła, i Labeo słusznie uznał, że tak. Psy, jednakże, nie wchodzą w zakres tej nazwy, a dzikie bestie
są dalekie od tego, aby być włączone, jak na przykład niedźwiedzie, lwy i pantery. Słonie i wielbłądy są, jak
gdyby, mieszane, ponieważ wykonują pracę zwierząt ciężarowych, a jednak ich natura jest dzika, a zatem muszą
być włączone do pierwszej sekcji.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Tam, gdzie niewolnik lub niewolnica zostali bezprawnie zabici, Lex Aquilia ma zastosowanie. Nie bez powodu
dodaje się, że musi to być zabójstwo bezprawne, gdyż nie wystarczy, że został on po prostu zabity, ale musi to
być dokonane z naruszeniem prawa.
4. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
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Dlatego też, jeśli zabiję twojego niewolnika, który jest złodziejem i atakuje mnie w tym czasie, będę wolny od
odpowiedzialności, "ponieważ naturalny rozum pozwala człowiekowi bronić się przed niebezpieczeństwem".
1. Prawo XII Tablic zezwala każdemu na zabicie złodzieja schwytanego w nocy, pod warunkiem jednak, że
ostrzeże go krzykiem; zezwala też na zabicie złodzieja w dzień, jeśli zostanie schwytany i broni się bronią, pod
warunkiem jednak, że zawsze krzykiem wezwie innych na świadków.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Jeśli jednak ktoś zabija kogoś, kto atakuje go bronią, nie uważa się, że zabił go bezprawnie; a jeśli ktoś zabija
złodzieja ze strachu przed śmiercią, nie ma wątpliwości, że nie ponosi odpowiedzialności na mocy Lex Aquilia.
Ale jeśli jest w stanie go schwytać, a woli go zabić, lepsza opinia jest taka, że popełnia on czyn bezprawny, a
zatem będzie również odpowiedzialny na mocy Lex Cornelia.
1. Musimy tutaj rozumieć termin "szkoda", aby nie oznaczać jakiejś zniewagi, jak to czynimy w odniesieniu do
powództwa o uszkodzenie ciała, ale coś, co zostało zrobione bezprawnie, to znaczy wbrew prawu; na przykład,
gdy ktoś zabija przez zaniedbanie, a zatem czasami oba powództwa mogą być wniesione, a mianowicie, że na
mocy Lex Aquilia, i że za uszkodzenie ciała; ale w tym przypadku będą dwie oceny, jedna za szkodę, a druga za
zniewagę, w związku z tym musimy tutaj rozumieć termin "szkoda", aby oznaczać szkodę popełnioną przez
zaniedbanie, nawet przez stronę, która nie zamierzała zrobić źle.
2. Pytamy zatem, czy powództwo na podstawie Lex Aquilia będzie przysługiwało w przypadku wyrządzenia
szkody przez osobę niepoczytalną? Pegasus zaprzecza, że tak, bo jak może być niedbały ktoś, kto nie jest przy
zdrowych zmysłach? Jest to całkowita prawda. Dlatego powództwo na podstawie Lex Aquilia nie będzie
przysługiwało, podobnie jak w przypadku, gdy szkodę wyrządzi zwierzę lub gdy dachówka spadnie z dachu.
Również w przypadku wyrządzenia szkody przez dziecko obowiązuje ta sama zasada. Jeżeli jednak szkodę
wyrządzi chłopiec, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, Labeo twierdzi, że odpowiada on na podstawie
Lex Aquilia, ponieważ byłby odpowiedzialny za kradzież; i myślę, że ta opinia jest słuszna, jeżeli jest on zdolny do
popełnienia naruszenia prawa.
3. Czy jeśli nauczyciel zrani lub zabije niewolnika, gdy go poucza, to czy będzie odpowiedzialny na podstawie Lex
Aquilia na tej podstawie, że popełnił bezprawną szkodę? Julianus twierdzi, że na podstawie Lex Aquilia
odpowiadał ten, kto oślepił ucznia w jednym oku, gdy go pouczał; a tym bardziej odpowiadałby, gdyby go zabił.
Przypuszcza on następujący przypadek. Pewien szewc, ucząc swego zawodu chłopca, który był urodzony w
stanie wolnym i był synem rodziny, a który nie wykonywał należycie powierzonego mu zadania, uderzył go w kark
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ostatkiem sił i oko chłopca zostało zniszczone. Julianus twierdzi, że w tym przypadku powództwo o uszkodzenie
ciała nie będzie zasadne, ponieważ cios został zadany nie w celu wyrządzenia mu krzywdy, ale w celu
ostrzeżenia i nauczenia go. Ma on jednak wątpliwości, czy powództwo z tytułu umowy będzie zasadne, ponieważ
osobie, która udziela instrukcji, przyznaje się tylko umiarkowaną karę. Nie wątpię jednak, że powództwo może
być wytoczone na podstawie Lex Aquilia;
6. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Ponieważ skrajna surowość ze strony instruktora jest przypisywana zaniedbaniu.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
W tym pozwie ojciec uzyska odszkodowanie w wysokości wartości usług syna, które utracił z powodu zniszczenia
oka, jak również wydatki, które poniósł na jego leczenie.
1. Musimy rozumieć termin "zabić" jako oznaczający sytuację, w której zostało to dokonane albo mieczem, pałką
lub inną bronią, albo rękami, jeśli zastosowano duszenie, albo kopnięciem, albo uderzeniem w głowę, albo w
jakikolwiek inny sposób.
2. Lex Aquilia będzie miała zastosowanie, gdy ktoś, kto był zbyt mocno obciążony, zrzuci swój ładunek i zabije
niewolnika; ponieważ było w jego mocy nie być przeciążonym w ten sposób. Pegaz mówi, że jeśli ktoś poślizgnie
się i przygniecie swoim ładunkiem niewolnika należącego do innego, będzie odpowiedzialny na mocy Lex Aquilia,
jeśli załadował się ciężej niż powinien lub szedł nieostrożnie po śliskim miejscu.
3. Podobnie, gdy ktoś zrani kogoś innego z powodu popchnięcia go, Prokulus twierdzi, że ani ten, kto popchnął,
nie jest odpowiedzialny, ponieważ nie zabił, ani ten, kto został popchnięty, ponieważ nie popełnił bezprawnej
szkody; zgodnie z tą opinią powództwo in factum powinno być przyznane przeciwko temu, kto popchnął.
4. Jeśli ktoś w meczu zapaśniczym lub w zawodach zapaśniczych i bokserskich, lub gdzie zaangażowani są dwaj
bokserzy, zabija innego; i robi to na wystawie publicznej, Lex Aquilia nie będzie miała zastosowania, ponieważ
należy uznać, że szkoda została popełniona dla sławy i odwagi, a nie z zamiarem spowodowania szkody. Nie ma
to jednak zastosowania w przypadku niewolnika, jako że wolni urodzeni mają w zwyczaju brać udział w takich
zawodach, ale ma zastosowanie w przypadku zranienia syna rodziny. Oczywiste jest, że jeśli jedna strona zada
ranę, podczas gdy druga się wycofuje, Lex Aquilia będzie miała zastosowanie; lub jeśli zabije niewolnika, gdy nie
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ma rywalizacji, chyba że dzieje się to za namową pana; wtedy bowiem Lex Aquilia nie będzie miała
zastosowania.
5. 5. Jeżeli ktoś lekko uderzył chorego niewolnika, a ten umarł, to Labeo słusznie uważa, że będzie on
odpowiadał na podstawie Lex Aquilia, ponieważ cios, który dla jednego człowieka jest śmiertelny, często nie
będzie taki dla innego.
6. Celsus powiada, że jest wielką różnicą, czy strona rzeczywiście zabija, czy dostarcza przyczyny śmierci,
ponieważ ten, kto dostarcza przyczyny śmierci, nie jest odpowiedzialny na podstawie Lex Aquilia, ale na
podstawie powództwa in factum. W odniesieniu do tego przytacza przypadek osoby, która podała truciznę jako
lekarstwo i która, jak twierdzi, dostarczyła przyczynę śmierci; podobnie jak ten, kto włożył miecz w ręce osoby
obłąkanej, gdyż ta ostatnia nie byłaby odpowiedzialna na mocy Lex Aquilia, ale byłaby do powództwa in factum.
7. Gdy ktoś zrzuca kogoś z mostu, to niezależnie od tego, czy ten ktoś zginie od otrzymanego ciosu, czy też
zanurzy się i utonie, czy też pokonany siłą prądu umrze wyczerpany, winowajca, jak twierdzi Celsus, odpowiada
na podstawie Lex Aquilia, tak jak gdyby rzucił chłopcem o skałę. Prokulus twierdzi, że jeśli lekarz zoperuje
niewolnika nieumiejętnie, to powództwo będzie można wytoczyć albo na podstawie umowy, albo na podstawie
Lex Aquilia.
(8) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Ta sama reguła obowiązuje w przypadku, gdy błędnie zastosuje się lek; ale jeśli chirurg operuje prawidłowo i nie
stosuje żadnych dalszych środków leczniczych, nie będzie wolny od odpowiedzialności, ale będzie uważany za
winnego zaniedbania.
1. Ponadto, gdy poganiacz mułów, z powodu braku umiejętności, nie jest w stanie powstrzymać biegu swoich
mułów, a one przygniatają niewolnika należącego do innego, to zwykle mówi się, że woźnica jest odpowiedzialny
z powodu zaniedbania. Ten sam pogląd jest utrzymywany, jeśli nie może on kontrolować swoich mułów z powodu
braku siły; nie wydaje się też być niesprawiedliwym, aby brak siły stanowił podstawę do zaniedbania, ponieważ
nikt nie powinien podejmować się czegoś, o czym wie lub powinien wiedzieć, że będzie niebezpieczne dla innych
z powodu jego słabości. Prawo jest takie samo w przypadku osoby, która z powodu braku umiejętności lub siły
nie może kierować koniem, na którym jedzie.
(9) Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
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Ponadto, gdy akuszerka podaje kobiecie lek, a ta w konsekwencji umiera, Labeo wprowadza rozróżnienie, a
mianowicie: jeśli podała go własnymi rękami, to uważa się, że zabiła kobietę, ale jeśli podała go tej ostatniej, aby
mogła go zażyć, to należy przyznać powództwo in factum, i ta opinia jest słuszna, ponieważ raczej dostarczyła
przyczynę śmierci, niż rzeczywiście zabiła kobietę.
1. Gdy ktoś, albo siłą, albo za namową, podaje drugiemu narkotyk, albo przez usta, albo przez zastrzyk, albo
namaszcza go jakąś trującą substancją, będzie odpowiedzialny na podstawie Lex Aquilia, tak jak położna, która
podaje narkotyk.
2. Jeśli ktoś zabije niewolnika z głodu, Neratius mówi, że jest odpowiedzialny za powództwo in factum.
3. Jeśli mój niewolnik jedzie konno, a ty płosząc konia spowodujesz, że niewolnik zostanie wrzucony do rzeki, w
wyniku czego straci życie, Ofilius pisze, że należy przyznać mu powództwo in factiim; podobnie jak gdyby mój
niewolnik został wciągnięty w zasadzkę przez jednego człowieka i zabity przez drugiego.
4. Jeśli jednak inni ćwiczą z oszczepami, a niewolnik przekroczy granicę, Lex Aquilia nie będzie miała
zastosowania, ponieważ nie powinien był pochopnie przekraczać pola, na którym odbywały się takie ćwiczenia;
jeśli jednak ktoś celowo rzuci w niego oszczepem, będzie odpowiedzialny na mocy Lex Aquilia.
(10) Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Niebezpieczna gra powinna być bowiem zakwalifikowana jako akt zaniedbania,
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Mela mówi też, że jeśli podczas gry w piłkę, gdy kilka osób gra w piłkę, piłka uderzona zbyt gwałtownie spadnie
na rękę cyrulika, który w tym czasie goli niewolnika, w taki sposób, że brzytwa poderżnie mu gardło, to osoba
odpowiedzialna za zaniedbanie ponosi odpowiedzialność na mocy Lex Aquilia. Prokulus uważa, że winny jest
cyrulik; i rzeczywiście, jeśli miał zwyczaj golenia ludzi w miejscu, gdzie zwyczajowo gra się w piłkę, lub gdzie było
dużo podróżowania, to jest w pewnym stopniu odpowiedzialny; chociaż można nie bez racji twierdzić, że jeśli ktoś
siada na krześle cyrulika w niebezpiecznym miejscu, to winien jest tylko siebie.
1. 1. Gdy jedna strona posiada niewolnika, a druga go zabija, strona, która go posiadała, jest odpowiedzialna za
powództwo in factum, ponieważ to ona dostarczyła przyczyny śmierci.
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2. Jeśli jednak kilka osób uderzyło niewolnika, zastanówmy się, czy wszyscy oni będą odpowiedzialni, tak jakby
wszyscy go zabili? Jeśli wiadomo, przez czyje uderzenie niewolnik stracił życie, to ci pierwsi będą odpowiedzialni
za jego zabicie, ale jeśli tego nie wiadomo, to Julianus mówi, że wszyscy mogą być odpowiedzialni za jego
śmierć, a jeśli proces jest wszczęty tylko przeciwko jednemu, to pozostali nie mogą być zwolnieni; zgodnie z Lex
Aquilia, jeśli jeden człowiek płaci, to nie zwalnia drugiego, ponieważ powództwo jest karne.
3. Celsus stwierdza, że jeśli ktoś zadał niewolnikowi śmiertelny cios, a inny pozbawił go życia, to ten pierwszy nie
będzie odpowiedzialny za zabicie go, lecz tylko za zranienie, ponieważ zmarł z powodu rany zadanej przez
innego, ale ten drugi będzie odpowiedzialny, ponieważ go zabił; tę opinię podziela Marcellus i jest ona bardziej
rozsądna.
4. Starożytne władze orzekły, że jeśli kilka osób zrzuca belkę, która przygniata niewolnika, wszyscy są jednakowo
odpowiedzialni na podstawie Lex Aquilia.
5. Prokulus również uważał, że osoba, która sprowokowała psa i spowodowała, że ten kogoś ugryzł, może być
pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie Lex Aquilia, nawet jeśli nie była w posiadaniu psa. Julianus
natomiast twierdzi, że w tym przypadku odpowiada on na podstawie Lex Aquilia tylko wtedy, gdy trzymał psa i
spowodował, że ten ugryzł drugą stronę, ale jeśli go nie trzymał, to należy wytoczyć przeciwko niemu powództwo
in factum.
6. Powództwo na podstawie Lex Aquilia może być wytoczone przez pana, czyli przez właściciela.
7. W przypadku wyrządzenia niesłusznej szkody niewolnikowi, którego miałem zamiar zwrócić panu po
dostarczeniu ceny, Julianus mówi, że mam prawo do powództwa na podstawie Lex Aquilia, i że kiedy zacznę
zwracać niewolnika, muszę go panu scedować.
8. Jeśli jednak niewolnik służy w dobrej wierze komuś, kto nie jest jego właścicielem, czy ten ostatni ma prawo do
powództwa na podstawie Lex Aquilia? Lepsza opinia jest taka, że powództwo in factum powinno być przyznane.
9. Julianus twierdzi, że jeśli ubranie zostało komuś pożyczone i podarte, to ten ostatni nie może wnieść
powództwa na podstawie Lex Aquilia, ale może to zrobić właściciel ubrania.
10. Julianus rozważał kwestię, czy użytkownik lub osoba uprawniona do korzystania z rzeczy ma prawo do
wytoczenia powództwa na podstawie Lex Aquilia? Myślę, że lepsza opinia jest taka, że w tego typu przypadku
należy przyznać powództwo pretorskie.
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12. Paulus, O Sabinusie, Księga X.
Jeśli zwykły właściciel nieruchomości zrani lub zabije niewolnika, którego jestem użytkownikiem, należy mi
przyznać powództwo, tak jak na mocy Lex Aquilia, o odszkodowanie proporcjonalne do wysokości mojego
użytkowania; a część roku, która upłynęła przed moim użytkowaniem, musi być również uwzględniona w ocenie
tego odszkodowania.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Wolny człowiek ma prawo do powództwa pretorskiego, opartego na Lex Aquilia, we własnym imieniu; nie może
jednak wnieść powództwa bezpośredniego, ponieważ nikt nie może być uznany za właściciela własnych kończyn.
Pan może jednak wytoczyć powództwo na rzecz zbiegłego niewolnika.
1. Julianus mówi, że jeśli wolny człowiek służy mi w dobrej wierze jako niewolnik, to on sam jest wobec mnie
odpowiedzialny na mocy Lex Aquilia.
2. Gdy niewolnik należący do majątku zostaje zabity, powstaje pytanie, kto może wnieść pozew na podstawie Lex
Aquilia, skoro nie ma właściciela tego niewolnika? Celsus mówi, że intencją prawa jest, aby wszystkie szkody
zostały zadośćuczynione właścicielowi, a zatem majątek będzie uważany za właściciela; stąd, gdy majątek
zostanie zajęty, spadkobierca może wszcząć postępowanie.
3. W przypadku, gdy zapisany w testamencie niewolnik został zabity po wejściu w posiadanie spadku, prawo do
wniesienia powództwa na podstawie Lex Aquilia należy do zapisobiercy, chyba że nie przyjął on spadku aż do
śmierci niewolnika; jeśli bowiem go odrzucił, Julianus mówi, że w rezultacie prawo do wniesienia powództwa
będzie należało do spadkobiercy.
14. Paulus, O edyktach, księga XXII.
Ale gdy spadkobierca sam zabije niewolnika, ustalono, że powództwo przeciwko niemu musi być przyznane
zapisobiercy.
(15) Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.

584

W konsekwencji tego, co zostało napisane, należy stwierdzić, że jeśli niewolnik, który został zapisany w
testamencie, został zabity przed przystąpieniem do spadku, prawo do wytoczenia powództwa na podstawie Lex
Aquilia musi pozostać przy spadkobiercy, ponieważ zostało nabyte przez spadek. Jeżeli jednak niewolnik został
zraniony przed wejściem do spadku, to w istocie prawo do powództwa pozostało jako część majątku
spadkowego, ale spadkobierca jest zobowiązany do scedowania go na zapisobiercę.
1. Jeżeli niewolnik został śmiertelnie ranny, a następnie stracił życie w wyniku upadku budynku, rozbicia się
statku lub jakiegoś uderzenia, wcześniej niż by to miało miejsce w innym przypadku, nie można wnieść
powództwa z powodu jego śmierci, ale tylko z powodu zranienia go. Jeśli jednak został on poddany manumisji lub
sprzedany, a następnie zmarł z powodu rany, Julianus twierdzi, że powództwo może być wytoczone z powodu
jego śmierci. Różnica ta istnieje, ponieważ niewolnik został zabity przez ciebie w chwili, gdy go zraniłeś, chociaż
stało się to widoczne dopiero po jego śmierci; natomiast w poprzednich przypadkach upadek budynku nie
pozwalał na stwierdzenie, czy został on zabity czy nie. Jeśli niewolnik został śmiertelnie ranny, a ty nakazujesz
mu uwolnienie i wyznaczasz go swoim spadkobiercą, a on następnie umiera, jego spadkobierca nie może wnieść
pozwu na podstawie Lex Aquilia,
16. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
Ponieważ sprawa doszła do takiego etapu, że prawo do wniesienia pozwu nie mogło pierwotnie istnieć.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Jeżeli właściciel zabije własnego niewolnika, będzie odpowiadał przed powództwem in factum wniesionym przez
posiadacza w dobrej wierze lub osobę, która posiadała niewolnika w zastaw.
(1) (Jeśli Stichus został zapisany w testamencie dwóm osobom, a po zabiciu został odrzucony przez jednego z
zapisobierców; myślę, że tylko jeden z zapisobierców może wnieść pozew na podstawie Lex Aquilia, ponieważ
wydaje się, że własność przeszła na niego z mocą wsteczną).
(18) Paulus, O Sabinusie, Księga X.
Jeśli jednak ktoś, kto otrzymał niewolnika w zastaw, zabije go lub zrani, może wytoczyć przeciwko niemu
powództwo na podstawie Lex Aquilia, a także na podstawie zastawu, ale powód musi zadowolić się jednym lub
drugim z tych powództw.
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19. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Ale jeśli ktoś zabije niewolnika posiadanego wspólnie, jest odpowiedzialny na mocy Lex Aquilia, tak mówi Celsus;
ta sama zasada obowiązuje, jeśli go zrani:
20. Tenże, O Sabinusie, księga XLII.
To znaczy, w odniesieniu do udziału, o który wnosi pozew jako powód.
21. Tenże, O Edykcie, księga XVIII.
Prawo mówi: "Największa wartość niewolnika w ciągu ostatniego roku". Klauzula ta odnosi się do oceny
wysokości szkody, która została wyrządzona.
1. Rok należy liczyć od dnia, w którym niewolnik został zabity, ale jeśli został tylko śmiertelnie ranny i zmarł po
długim odstępie czasu, to według Julianusa należy liczyć rok od dnia, w którym został ranny, choć Celsus jest
innego zdania.
2. Czy musimy jednak oceniać tylko wartość ciała niewolnika, gdy został zabity, czy nie powinniśmy raczej
oszacować, jaki był nasz interes w tym, by nie został zabity? Obecna zasada mówi, że należy oszacować, ile wart
był nasz interes.
22. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Jeśli więc zabiliście niewolnika, którego zobowiązałem się dostarczyć komuś pod groźbą kary, to przy
rozpatrywaniu sprawy należy wziąć pod uwagę korzyść, jaką odniosę.
1. Przy szacowaniu należy również wziąć pod uwagę osobiste przymioty niewolnika, jak na przykład wtedy, gdy
ktoś zabije niewolnika, który należał do trupy aktorów lub śpiewaków; albo jednego z bliźniaków; albo jednego z
zaprzęgu czterech koni; albo samca lub samicę pary mułów; w takich bowiem okolicznościach należy nie tylko
oszacować wartość zwierzęcia, które zostało zniszczone, ale również wziąć pod uwagę spadek wartości tych,
które pozostały.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.

586

Stąd Neratius stwierdza, że w przypadku zabicia niewolnika, który został wyznaczony na spadkobiercę, należy
również wziąć pod uwagę wartość majątku.
1. Julianus twierdzi, że jeśli niewolnik, który został wyzwolony i wyznaczony na spadkobiercę, zginął, to ani
spadkobierca zastępczy, ani spadkobierca ustawowy nie mogą odzyskać oszacowanej wartości majątku w
drodze powództwa na podstawie Lex Aquilia, ponieważ niewolnik jeszcze jej nie uzyskał; i ta opinia jest słuszna.
Dlatego jedynym szacunkiem, jaki można przeprowadzić, jest szacunek wartości niewolnika, ponieważ uważa
się, że jest to jedyna rzecz, w której zastępca jest zainteresowany; ale myślę, że nawet szacunek jego wartości
nie powinien być przeprowadzony, ponieważ gdyby był spadkobiercą, byłby również wolny.
2. Julianus mówi dalej, że jeśli zostanę wyznaczony na spadkobiercę pod warunkiem, że będę manumitował
Stichusa, a Stichus zostanie zabity po śmierci spadkodawcy, to oszacowana kwota, do której będę miał prawo,
będzie również zawierała wartość majątku, ponieważ warunek nie został spełniony z powodu śmierci niewolnika;
jeśli jednak niewolnik został zabity za życia spadkodawcy, to oszacowana wartość majątku nie może być brana
pod uwagę, ponieważ największa wartość niewolnika w poprzednim roku została wzięta pod uwagę z mocą
wsteczną.
3. Julianus mówi również, że oszacowanie wartości niewolnika, który został zabity, może być dokonane tylko w
odniesieniu do czasu, kiedy był on najbardziej wart w ciągu tego roku; a zatem, jeśli kciuk cennego artysty został
odcięty, a w ciągu roku od czasu, kiedy to zrobiono, został on zabity; jego właściciel może wnieść powództwo na
podstawie Lex Aquilia, a jego wartość musi być oszacowana na kwotę, którą był wart, zanim stracił swoje
umiejętności wraz z kciukiem.
4. Jeśli jednak zabity został niewolnik, który dopuścił się wielkich oszustw w moich księgach rachunkowych i
którego zamierzałem poddać torturom, aby wydobyć od niego nazwiska jego wspólników w tych oszustwach, to
Labeo bardzo słusznie uważa, że wartość niewolnika powinna być oszacowana na podstawie interesu, jaki
miałem w wykryciu popełnionych przez niego oszustw, a nie na podstawie straty spowodowanej przez samego
niewolnika.
5. Jeśli jednak dobrze zachowujący się niewolnik zmieni swoje nawyki i zostanie zabity w ciągu roku, to wartość
jego powinna być oszacowana na podstawie tego, ile był wart, zanim nastąpiła ta zmiana.
6. Krótko mówiąc, należy uznać, że jakakolwiek korzyść, która uczyniła niewolnika bardziej wartościowym w
jakimkolwiek momencie w ciągu roku, w którym został zabity, powinna być uwzględniona w ocenie jego
rzeczywistej wartości.
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7. Jeśli zabity został niewolnik, który nie skończył jeszcze roku, lepsza opinia jest taka, że ocena jego wartości
powinna być odniesiona do tej części roku, podczas której żył.
8. Jest ustalone, że powództwo to jest przyznawane spadkobiercy i innym spadkobiercom; ale nie będzie
przyznawane przeciwko spadkobiercy i spadkobiercom drugiej strony, ponieważ jest to powództwo karne; chyba
że wspomniany spadkobierca stałby się bardziej majętny przez szkodę, która została spowodowana.
9. Jeśli niewolnik został zabity z powodu złej woli, ustalono, że jego właściciel może również wnieść pozew na
podstawie Lex Cornelia, a jeśli on postępuje zgodnie z Lex Aquilia, jego pozew na podstawie Lex Cornelia nie
będzie przedawniony.
10. Powództwo to może być wytoczone o odszkodowanie cywilne, gdy strona przyznaje się do winy, i o podwójne
odszkodowanie, gdy zaprzecza.
11. W przypadku, gdy ktoś przyznaje się, że zabił niewolnika, który jeszcze żyje, a następnie jest gotów wykazać,
że wspomniany niewolnik nadal żyje, Julianus mówi, że Lex Aquilia nie ma zastosowania, nawet jeśli strona
przyznaje się do tego, że go zabiła; ponieważ w przypadku, gdy pozew opiera się na przyznaniu się do winy,
powód nie jest zobowiązany do udowodnienia, że stroną, która zabiła niewolnika był pozwany, ale konieczne jest,
aby niewolnik został przez kogoś zabity.
(24) Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Jeśli jednak pozwany przyzna się, że go zranił, a tak nie było, to na jakiej ranie mamy oprzeć ocenę, albo do
jakiej daty mamy się odnieść?
25. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Jeśli więc niewolnik nie został zabity, lecz zmarł, to lepsza jest opinia, że pozwany nie powinien być
odpowiedzialny za martwego niewolnika, nawet jeśli przyznał się, że go zabił.
(1) Jeżeli agent, opiekun, kurator lub ktokolwiek inny przyzna się, że jego nieobecny mocodawca zranił
niewolnika, to powództwo pretorskie oparte na tym przyznaniu się powinno być przyznane przeciwko tej stronie.

588

(2) Należy zauważyć, że w tym procesie, który jest przyznawany przeciwko osobie, która się przyznała, sędzia
jest wyznaczony nie w celu wydania orzeczenia, ale w celu oszacowania odszkodowania; nie może się bowiem
odbyć proces o skazanie osób, które się przyznały.
26. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Przypuśćmy na przykład, że osoba, przeciwko której wytoczono powództwo, przyznałaby się do zabicia
niewolnika i byłaby gotowa zapłacić jego wycenioną wartość, a jej przeciwnik bardzo wysoko oszacowałby tę
wartość.
27. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Gdy jeden niewolnik porywa drugiego należącego do innego właściciela i zabija go, zarówno Julianus, jak i
Celsus uważają, że powództwo z tytułu kradzieży jest zasadne tak samo, jak z tytułu bezprawnej szkody.
1. Gdy niewolnik jest własnością wspólną, to znaczy należy do ciebie i do mnie, a on zabija innego niewolnika
należącego do mnie, to powództwo oparte na Lex Aquilia może być wytoczone przeciwko tobie, jeśli niewolnik
działał za twoją zgodą; Prokulus również był tego zdania, jak twierdzi Urseius. Jeśli jednak nie popełnił tego
czynu za twoją zgodą, nie można wytoczyć powództwa, aby niewolnik nie mógł należeć tylko do ciebie. Uważam,
że jest to słuszne.
2. Ponadto, jeśli niewolnik, który jest we wspólnym posiadaniu twoim i moim, zostanie zabity przez niewolnika
należącego do Titiusa, Celsus mówi, że jeśli jeden z właścicieli wniesie pozew, to albo otrzyma proporcjonalną
część zasądzonego odszkodowania, albo niewolnik musi być całkowicie oddany w ramach zadośćuczynienia,
ponieważ jest to sprawa, która nie podlega podziałowi.
3. Właściciel jest odpowiedzialny za niewolnika, który popełnił zabójstwo, a ten, któremu służy jako niewolnik w
dobrej wierze, nie jest odpowiedzialny; ale pojawia się pytanie, czy strona, której niewolnik jest zbiegiem, jest
odpowiedzialna za niego na mocy Lex Aquilia? Julianus twierdzi, że jest on odpowiedzialny. Jest to całkowita
prawda, a Marcellus również jest tego samego zdania.
4. Druga sekcja tego prawa przestała być aktualna.
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5. W trzeciej sekcji Lex Aquilia mówi: "Jeśli ktokolwiek zniszczy własność innego, z wyjątkiem zabicia
niewolników lub bydła, niezależnie od wartości własności spalonej, rozbitej na kawałki lub zranionej, w ciągu
ostatnich trzydziestu dni; strona ta musi być zmuszona do zapłacenia kwoty właścicielowi tej własności".
6. Stąd, jeśli człowiek nie zabiłby niewolnika lub zwierzęcia, ale spaliłby, połamał lub uszkodził jakąkolwiek inną
własność, postępowanie niewątpliwie mogłoby być podjęte na podstawie tego przepisu prawa. Dlatego, jeśli
rzucisz pochodnię na mojego niewolnika i spalić go, będziesz odpowiedzialny wobec mnie.
7. Ponadto, jeśli podpalisz moje drzewa, lub moje gospodarstwo, mam prawo do powództwa na podstawie Lex
Aquilia.
8. Jeśli ktoś chciałby spalić mój dom, a ogień rozprzestrzeniłby się na dom mojego sąsiada, będzie
odpowiedzialny również wobec sąsiada na mocy Lex Aquilia; i nie będzie mniej odpowiedzialny wobec lokatorów,
z powodu spalenia ich własności osobistej.
9. Jeżeli niewolnik dzierżawcy, który ma piec, zaśnie przed nim i dom się spali, Neratius mówi, że w przypadku
powództwa z tytułu dzierżawy dzierżawca musi naprawić szkodę, jeżeli był niedbały w wyborze osób do swojej
służby; ale jeżeli jedna osoba rozpaliła ogień w piecu, a inna była niedbała w doglądaniu go, to czy ten, kto
rozpalił ogień, będzie odpowiedzialny? Ten, który był odpowiedzialny za ogień, nie zrobił nic, a ten, który rozpalił
go prawidłowo, był bez winy; jaki więc jest wniosek? Sądzę, że pretorianin będzie odpowiedzialny zarówno za
tego, który zasnął przed piecem, jak i za tego, który zaniedbał pilnowania go, ponieważ nikt nie powinien
powiedzieć w odniesieniu do tego, który zasnął, że jego zaniedbanie było tylko ludzkie i naturalne, ponieważ
powinien był albo zgasić ogień, albo zabezpieczyć go w taki sposób, aby nie mógł się rozprzestrzeniać.
10. Jeśli masz piec przeciwko ścianie, czy będziesz odpowiedzialny za bezprawną szkodę? Prokulus mówi, że
nie można wytoczyć powództwa, ponieważ nie można go wytoczyć przeciwko temu, kto ma palenisko. Dlatego
uważam, że bardziej sprawiedliwe jest, aby powództwo było przyznane in factum, oczywiście, jeśli ściana jest
spalona; ale jeśli jeszcze nie wyrządziłeś mi żadnej szkody, ale twój ogień jest w takim miejscu, że obawiam się,
że to zrobisz, myślę, że obligacja zabezpieczająca przed grożącą szkodą będzie wystarczająca.
11. Prokulus mówi, że gdy niewolnicy dzierżawcy spalą dom, dzierżawca będzie odpowiedzialny albo na
podstawie umowy dzierżawy, albo na podstawie Lex Aquilia, tak że może oddać niewolników w ramach
zadośćuczynienia; a gdy sprawa została rozstrzygnięta na podstawie jednego z tych powództw, nie można
wszcząć dalszego postępowania na podstawie drugiego. Rozumie się, że dotyczy to tylko sytuacji, gdy
dzierżawca nie był winny zaniedbania; ale jeśli posiadał niewolników, którzy mieli zwyczaj popełniania czynów
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przestępczych, będzie odpowiedzialny za bezprawne szkody z powodu posiadania tego rodzaju niewolników.
Twierdzi on, że ta sama zasada musi być przestrzegana w odniesieniu do osób, które mieszkają w budynku; i ta
opinia jest rozsądna.
12. Jeśli moje pszczoły odlecą do ciebie, a ty je spalisz, Celsus mówi, że mam prawo do wniesienia przeciwko
tobie powództwa na mocy Lex Aquilia.
13. Prawo mówi "rozbić na kawałki". Słowo to prawie wszystkie starożytne władze rozumiały jako to samo, co
"zniszczyć".
14. Dlatego Celsus zapytuje, czy jeśli zasiałeś darnel lub chwasty na polu pszenicy innego człowieka, właściciel
tego pola może nie tylko wszcząć postępowanie na mocy interdyktu Quod vi aut clam, (lub jeśli ziemia jest
dzierżawiona, może to zrobić dzierżawca), ale może również wnieść powództwo in factum; a jeśli dzierżawca je
wniesie, musi dać gwarancję, że żadne inne postępowanie nie zostanie wszczęte; Jest to oczywiście zrobione po
to, aby uniemożliwić właścicielowi powodowanie dalszych nieprzyjemności, ponieważ jednym rodzajem szkody
jest zniszczenie lub zmiana czegoś, aby dać powód do pozwu zgodnie z Lex Aquilia; a innym, gdy nie zmieniając
istoty samego przedmiotu, miesza się z nim coś, czego oddzielenie byłoby kłopotliwe.
15. Celsus mówi, że jest oczywiste, iż pozew może być wniesiony na podstawie prawa akwiliańskiego, gdy ktoś
wrzuci brud do wina, rozleje je, skwaśnieje lub zepsuje w jakikolwiek inny sposób; ponieważ zarówno wylanie, jak
i skwaśnienie są zawarte w słowach "zniszczyć".
16. I nie zaprzecza, że "rozbić na kawałki" i "spalić" są również zawarte w słowie "zniszczyć", ale że nie ma nic
nowego, gdy pewne rzeczy są szczególnie wymienione w prawie, bo zwykle dodaje ogólne określenie
obejmujące te konkretne rzeczy. Ta opinia jest poprawna.
17. Musimy przez to rozumieć, że wyrażenie "rozbić na kawałki" ma zastosowanie, gdy strona rani niewolnika, lub
uderza go kijem, lub pasem, lub pięścią, lub bronią, lub czymkolwiek innym, co mogłoby przeciąć lub podnieść
opuchliznę na ciele kogokolwiek, ale tylko w zakresie, w którym popełniono bezprawną szkodę. Jeśli jednak czyn
ten nie obniża wartości niewolnika ani nie czyni go mniej użytecznym, Lex Aquilia nie jest dostępna i można
wnieść powództwo tylko o uszkodzenie ciała; Lex Aquilia ma bowiem zastosowanie tylko do takich uszkodzeń
ciała, które spowodowały stratę. Dlatego też, jeśli wartość niewolnika nie została zmniejszona, ale zostały
poniesione wydatki, aby go uzdrowić, uważa się, że w tym zakresie poniosłem szkodę, a zatem można wnieść
powództwo na podstawie Lex Aquilia.
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18. Gdy ktoś podrze lub zabrudzi ubranie innego, jest odpowiedzialny tak samo, jak gdyby je zniszczył.
19. Ponadto, jeśli ktoś wrzuci moje proso lub pszenicę do rzeki, powództwo na podstawie Lex Aquilia będzie
wystarczające.
20. I znowu, jeśli ktoś zmiesza piasek lub coś innego z moją pszenicą, tak że trudno będzie ją oddzielić, można
wytoczyć mu proces tak, jakby ją zniszczył.
21. Jeśli ktoś wytrąciłby mi monety z ręki, Sabinus uważa, że można wytoczyć powództwo o bezprawną szkodę,
jeśli monety zostały utracone w taki sposób, że nie mogą wejść w niczyje posiadanie, jak na przykład wtedy, gdy
wpadły do rzeki, morza lub kanału; jeśli jednak weszły w czyjeś posiadanie, należy wytoczyć powództwo o
kradzież spowodowaną pomocą i radą. Tak uważały starożytne autorytety. Sabinus twierdzi, że można również
przyznać powództwo in factum.
22. 22. Jeśli uderzysz kobietę pięścią lub klacz otrzyma od ciebie cios i dojdzie do poronienia, Brutus mówi, że
zgodnie z Lex Aquilia odpowiadasz za "rozbicie na kawałki".
23. A także, jeśli ktoś przeciąży muła i złamie jedną z jego kończyn, Lex Aquilia będzie dostępna.
24. Gdy ktoś przebije kadłub statku załadowanego towarem, Viviannus mówi, że powództwo będzie przysługiwało
na podstawie Lex Aquilia za "rozbicie na kawałki", jak to miało miejsce.
25. Jeśli ktoś zbiera oliwki, które nie są dojrzałe, lub zbiera zboże, które nie jest dojrzałe, lub zbiera winogrona,
które są zielone, będzie odpowiadał na podstawie Lex Aquilia; ale jeśli plony osiągnęły dojrzałość, Lex Aquilia nie
będzie miała zastosowania; nie popełnia się bowiem żadnego zła, ponieważ strona przedstawiła ci wydatki, które
zostałyby poniesione przy zbieraniu tego rodzaju plonów; jeśli jednak usunie to, co zostało zebrane, będzie
odpowiadał za kradzież. Oktawian w odniesieniu do winogron mówi: "Chyba że rzuci winogrona na ziemię, tak że
się rozsypią".
26. Ten sam pisarz stwierdza w odniesieniu do cięcia drewna, że jeśli to, co jest cięte jest niedojrzałe, strona
będzie odpowiedzialna na mocy Lex Aquilia; ale jeśli zabierze to, gdy jest dojrzałe, będzie odpowiedzialna za
kradzież, jak również za cięcie drzew przez ukradkiem.
27. W przypadku usuwania dojrzałych wierzb w taki sposób, aby nie uszkodzić pni drzew, Lex Aquilia nie
przysługuje.
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28. Jeśli ktoś wykastruje chłopca-niewolnika i w ten sposób uczyni go bardziej wartościowym, Vivianus mówi, że
Lex Aquilia nie ma zastosowania, ale że można wnieść powództwo za szkodę, albo na mocy edyktu aediles, albo
o czterokrotne odszkodowanie.
29. Jeśli powierzysz rzemieślnikowi kielich do wypolerowania, a on go stłucze z powodu braku umiejętności,
będzie on odpowiedzialny za bezprawną szkodę; ale jeśli nie stłucze go z powodu braku umiejętności, ale miał
pęknięcia, które go zepsuły, będzie on usprawiedliwiony; i dlatego rzemieślnicy, kiedy rzeczy tego rodzaju są im
powierzane, są ogólnie przyzwyczajeni do zapewnienia przez umowę, że praca nie będzie na ich ryzyko; a to
wyklucza wszelkie prawo do powództwa na podstawie umowy lub na mocy Lex Aquilia.
30. Jeśli mąż daje luźne perły żonie do jej własnego użytku, a ona perforuje je bez zgody lub wiedzy męża, aby
potem mogły być noszone na sznurku, będzie ona odpowiedzialna na podstawie Lex Aquilia, zarówno po
rozwodzie, jak i w czasie trwania małżeństwa.
31. 31. Jeśli ktoś wyłamie lub wyważy drzwi mojego budynku, lub zburzy sam budynek, odpowiada na podstawie
Lex Aquilia.
32. Gdy ktoś zburzy mój akwedukt, choć materiały, z których został zbudowany, są moją własnością, to jednak,
ponieważ ziemia, przez którą doprowadzam wodę, nie jest moja, lepszym zdaniem jest twierdzenie, że należy
przyznać powództwo pretorskie.
33. Kiedy kamień spada z wozu i niszczy lub łamie cokolwiek, uważa się, że woźnica wozu jest odpowiedzialny
za powództwo na podstawie Lex Aquilia, jeśli załadował kamienie niepewnie i z tego powodu się zsunęły.
34. Gdy ktoś zatrudnia niewolnika, aby prowadził muła, i oddaje muła pod jego opiekę, a ten przywiązuje pasek
od uwięzi do jego kciuka, a muł uwalnia się i wyrywa kciuk niewolnika, a następnie spada z wysokości; Mela
mówi, że jeśli niewolnik, który był nieumiejętny, został wynajęty jako zręczny, można wnieść powództwo
przeciwko właścicielowi niewolnika z powodu muła, który został zniszczony lub uszkodzony; ale jeśli muł został
pobudzony przez uderzenie lub przez strach, właściciel (to znaczy, właściciel muła, jak również właściciel
niewolnika) będzie miał prawo do powództwa na mocy Lex Aquilia, przeciwko osobie, która przestraszyła muła.
Wydaje mi się jednak, że nawet w przypadku, w którym będzie przysługiwało powództwo z umowy, będzie można
je wytoczyć również na podstawie Lex Aquilia.
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35. Ponadto, jeśli powierzysz tynkarzowi naprawę kadzi pełnej wina, a on wybije w niej dziurę, przez co wino
wycieknie, Labeo twierdzi, że będzie można wytoczyć powództwo in factum.
(28) Paulus, O Sabinusie, księga X.
Jeżeli ktoś wykopuje doły w celu łapania niedźwiedzi lub jeleni i robi to na drodze, a coś do nich wpadnie i
zostanie zranione, będzie odpowiedzialny na podstawie Lex Aquilia; ale nie będzie odpowiedzialny, jeżeli
wykopał doły w innym miejscu, gdzie zwykle się to robi.
1. Powództwo to powinno być jednak wytoczone tylko wtedy, gdy zostanie wykazana właściwa przyczyna; to
znaczy, gdy nie było zawiadomienia, a właściciel nie miał wiedzy i nie mógł zabezpieczyć się przed wypadkiem. I
rzeczywiście, wiele przypadków tego rodzaju jest spotykanych, w których powód jest przedawniony, jeśli mógł
uniknąć niebezpieczeństwa;
29. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Podobnie jak wtedy, gdy zastawisz sidła w miejscu, w którym nie masz prawa ich zastawiać, a bydło sąsiada
zostanie w nie złapane.
(1) Jeśli odetniesz mi dach, który bez żadnego prawa pozwoliłem wystawać nad twój dom, Prokulus stwierdza, że
mam prawo wystąpić przeciwko tobie z powództwem o bezprawną szkodę, ponieważ powinieneś był mnie
pozwać, twierdząc, że nie mam prawa mieć wystającego dachu; i nie jest sprawiedliwe, żebym poniósł szkodę
przez twoje odcięcie moich belek. Przeciwną zasadę znajdujemy w Reskrypcie cesarza Sewera, który w tymże
Reskrypcie oświadczył pewnemu człowiekowi, przez którego dom przeprowadzono akwedukt bez istniejącej
służebności, że ma on prawo sam go zniszczyć; i to wydaje się rozsądne, ponieważ różnica polega na tym, że w
jednym przypadku człowiek zbudował dach na gruncie, który należał do niego, a w drugim człowiek zbudował
akwedukt na gruncie kogoś innego.
(2) Jeżeli wasz statek zderzy się z moją łodzią i ja poniosę szkodę, powstaje pytanie, do jakiego działania będę
uprawniony? Prokulus powiada, że jeżeli marynarze mogli zapobiec wypadkowi, a do niego doszło z powodu ich
niedbalstwa, to można wytoczyć przeciwko nim powództwo na podstawie Lex Aquilia, ponieważ nie ma większej
różnicy, czy wyrządzisz szkodę, kierując statek na łódź, czy kierując się w stronę statku, czy też wyrządzając
szkodę własnymi rękoma; we wszystkich tych przypadkach ponoszę szkodę za twoim pośrednictwem, ale jeżeli
statek uderzył w łódź z powodu zerwanej liny lub dlatego, że nikt nim nie kierował, to nie można wytoczyć
powództwa przeciwko właścicielowi.
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(3) Labeo twierdzi również, że jeżeli statek jest popychany siłą wiatru na liny przymocowane do kotwic innego
statku, a marynarze przecinają te liny i statek nie może być wyciągnięty w żaden inny sposób, jak tylko przez
przecięcie lin, to powództwo nie powinno być uwzględnione. Labeo i Proculus są tego samego zdania w
odniesieniu do sieci rybaków, w które zaplątał się statek należący do innych; i jest oczywiste, że jeśli miało to
miejsce z powodu zaniedbania marynarzy, należy wnieść powództwo na podstawie Lex Aquilia. Jeżeli jednak
pozew został wniesiony z powodu bezprawnego uszkodzenia sieci, nie należy szacować ryb, które nie zostały
złowione z tego powodu, ponieważ nie ma pewności, czy którekolwiek z nich zostałyby złowione. Ta sama
zasada jest przyjęta w przypadku myśliwych i łowców ptaków.
(4) Jeżeli jeden statek zderzył się z innym, płynącym w przeciwnym kierunku, to powództwo z tytułu bezprawnego
uszkodzenia przysługuje albo sternikowi, albo kapitanowi, jak powiada Alfenus. Jeśli jednak statek był
prowadzony ze zbyt dużą siłą, aby można było nad nim zapanować, nie można wnieść powództwa przeciwko
właścicielowi; jeśli jednak kłopoty powstały z powodu zaniedbania marynarzy, myślę, że powództwo na podstawie
Lex Aquilia byłoby wystarczające.
(5) Jeżeli ktokolwiek przetnie linę, za pomocą której statek jest zabezpieczony, a w konsekwencji statek zostanie
utracony, przysługuje powództwo in factum.
(6) Zgodnie z tą sekcją prawa, postępowanie może być wszczęte przez to powództwo za szkody wyrządzone
wszelkim zwierzętom, które nie są sklasyfikowane jako bydło, na przykład, pies; ta sama zasada będzie miała
zastosowanie w odniesieniu do dzika, lwa i innych dzikich zwierząt i ptaków.
(7) Sędziowie miejscy, którzy dopuścili się niesłusznych szkód, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności na
podstawie Lex Aquilia; jeśli bowiem któryś z nich zabrał w egzekucję wasze bydło i pozwolił mu umrzeć z głodu,
nie pozwalając wam dać mu pożywienia, powinno być przyznane powództwo in factum. Ponadto, jeśli sędzia
sądzi, że prowadzi egzekucję zgodnie z prawem, ale w rzeczywistości tego nie robi, a przywraca własność
zniszczoną i zrujnowaną, uważa się, że Lex Aquilia będzie miała zastosowanie; i to rzeczywiście można
stwierdzić, jeśli egzekucja została przeprowadzona zgodnie z prawem. Jeśli jednak sędzia dopuścił się przemocy
wobec strony, która stawiała opór, nie będzie odpowiedzialny na podstawie Lex Aquilia, ponieważ kiedy jeden
wziął niewolnika w egzekucji, a ten się powiesił, nie przyznano mu prawa do powództwa.
(8) Słowa "Cokolwiek było wartością w ciągu ostatnich trzydziestu dni", chociaż największa wartość nie jest
wyraźnie określona, to jednak ustalono, że tak należy ją rozumieć.
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30. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Jeśli ktoś zabije niewolnika innego, który został przyłapany na cudzołóstwie, nie będzie odpowiadał na mocy tego
prawa.
1. 1. Jeśli niewolnik oddany w zastaw został potem zabity, powództwo przysługuje dłużnikowi, ale czy wierzyciel
ma prawo do powództwa pretorskiego ze względu na swój udział w niewolniku, ponieważ dłużnik nie jest
wypłacalny, czy też utracił prawo do powództwa z powodu upływu czasu, jest kwestią sporną. Ale
niesprawiedliwe jest, aby strona była odpowiedzialna zarówno wobec właściciela, jak i wierzyciela, chyba że ktoś
mógłby uznać, że dłużnik, w tym przypadku, nie poniósł żadnej szkody, ponieważ zyskał do wysokości długu, a
wszystko powyżej tej kwoty może odzyskać od wierzyciela; lub, na początku, powództwo zostanie przyznane
dłużnikowi na każdą kwotę powyżej długu. Stąd, w tych przypadkach, w których powództwo powinno być
przyznane wierzycielowi z powodu ubóstwa dłużnika, lub dlatego, że stracił prawo do działania, wierzyciel będzie
uprawniony do wniesienia pozwu na podstawie Lex Aquilia na kwotę długu, a to będzie korzystne dla dłużnika w
tym zakresie; i powództwo na podstawie Lex Aquilia będzie leżeć na korzyść dłużnika na kwotę odszkodowania
prawnego ponad dług.
2. Gdy ktoś spożywa wino lub zboże należące do innego, nie uważa się, że popełnił bezprawną szkodę; dlatego
też należy przyznać powództwo pretorskie.
3. W akcji, która wynika z tej sekcji, złośliwość i zaniedbanie są karane. Dlatego też, jeśli ktoś podpala swoje
ściernisko lub ciernie w celu ich spalenia, a ogień wzrasta i rozprzestrzenia się tak, że szkodzi pszenicy lub
winorośli innego; musimy zapytać, czy stało się to z powodu jego braku umiejętności, czy jego zaniedbania; jeśli
zrobił to w wietrzny dzień, jest winny zaniedbania, ponieważ osoba, która stwarza okazję do popełnienia szkody,
jest uważana za jej sprawcę; i jest równie winny, jeśli nie podjął środków ostrożności, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się ognia. Jeśli jednak podjął on wszelkie niezbędne środki ostrożności, a nagły, gwałtowny
podmuch wiatru spowodował rozprzestrzenienie się ognia, nie jest on winny zaniedbania.
4. Jeżeli niewolnik został zraniony, ale nie śmiertelnie, i umiera z powodu zaniedbania, można wnieść powództwo
o zranienie, ale nie o zabicie go.
31. Tenże, O Sabinusie, księga X.
Gdy przycinacz drzew zrzuci gałąź, lub człowiek pracujący na wzniesieniu zabije przechodnia, jest on
odpowiedzialny tylko wtedy, gdy zrzucił przedmiot w miejscu publicznym i nie dał ostrzeżenia, aby można było
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uniknąć wypadku. Mucjusz jednak stwierdza, że nawet gdyby to się zdarzyło na prywatnej posesji, można by
wnieść powództwo o zaniedbanie, ponieważ zaniedbaniem jest, gdy nie podjęto środków ostrożności, jakie
zastosowałby człowiek sumienny, lub gdy ostrzeżenie zostało udzielone dopiero wtedy, gdy nie można było
uniknąć niebezpieczeństwa. Na tej zasadzie nie ma większej różnicy, czy osoba poszkodowana przemierzała
teren publiczny czy prywatny, ponieważ bardzo często zdarza się, że wiele osób przechodzi przez teren
prywatny. Jeśli nie ma tam jezdni, strona jest odpowiedzialna za złośliwość tylko wtedy, gdy rzuca coś na
każdego, kto przechodzi obok; nie można jej bowiem pociągnąć do odpowiedzialności za niedbalstwo, ponieważ
nie byłaby w stanie przewidzieć, czy ktoś będzie przechodził przez to miejsce, czy nie.
32. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Pytanie to zostało postawione, a mianowicie: czy w procesie o bezprawną szkodę należy przestrzegać tej samej
zasady, która jest stosowana przez prokonsula w przypadku kradzieży popełnionej przez kilku niewolników, to
znaczy, czy prawo do ściągania kary nie powinno być przyznawane w odniesieniu do każdego niewolnika z
osobna, ale wystarczy, że zostanie wyrównana kwota, która musiałaby zostać zapłacona, gdyby kradzieży
dokonał jeden wolny człowiek. Wydaje się, że lepsza opinia jest taka, że należy przestrzegać tej samej zasady, i
jest w tym powód; ponieważ, tak jak zasada, która ma zastosowanie w procesie o kradzież, jest taka, że
właściciel nie powinien być pozbawiony całego swojego ciała niewolników z powodu jednego przestępstwa; ta
sama zasada powinna, w podobny sposób, mieć zastosowanie, gdy powództwo jest wniesione o bezprawne
uszkodzenie, i ten sam rodzaj wyceny powinien być dokonany, zwłaszcza, że czasami w przypadku tego rodzaju
przypadku przestępstwo nie ma poważnego charakteru; na przykład, gdy szkoda została popełniona przez
zaniedbanie, a nie przez złośliwość.
1. 1. Jeśli ta sama osoba zrani niewolnika, a następnie go zabije, odpowiada zarówno za zranienie, jak i za
zabicie go; są to bowiem dwa przestępstwa. Inaczej jest, gdy ktoś w tym samym ataku zabija niewolnika, zadając
mu wiele ran; wtedy bowiem można wytoczyć tylko jedno powództwo - o zabicie go.
33. Paulus, O Plaucjuszu, księga II.
Jeśli zabijesz mojego niewolnika, nie sądzę, aby moje uczucie do niego było brane pod uwagę; tak jak na
przykład, gdyby ktoś zabił twojego naturalnego syna, którego byłbyś gotów kupić za wysoką cenę, gdyby należał
do kogoś innego; ale chodzi o to, ile jest on wart ogólnie rzecz biorąc? Sekstus Pedius mówi, że cena własności
nie jest ustalana przez uczucie lub przez korzystny interes, ale na ogólnych zasadach; tak więc człowiek, który
posiada swojego naturalnego syna jako niewolnika, nie jest tym bardziej bogaty, że gdyby ktoś inny miał go w
posiadaniu, byłby skłonny kupić go za znaczną sumę pieniędzy; a strona, która ma w posiadaniu syna innego nie
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ma wystarczającej własności, aby być równa temu, za co mogłaby sprzedać tego syna swojemu ojcu; ponieważ
zgodnie z Lex Aquilia, możemy odzyskać odszkodowanie i będzie się uważać, że straciliśmy albo to, co mogliśmy
uzyskać, albo to, co byliśmy zmuszeni wypłacić.
1. Powództwo in factum jest przyznawane w odniesieniu do szkód, które nie są zawarte w Lex Aquilia.
34. Marcellus, Digest, Księga XXI.
Pewna partia zapisała Stichusa Titiusowi i Seiusowi, a podczas gdy Seius się zastanawiał i po tym jak Titius
wniósł pozew o odzyskanie spadku, Stichus został zabity, a następnie Seius odrzucił spadek. W tym przypadku
Titius może wytoczyć powództwo tak samo, jak gdyby spadek został zapisany tylko jemu.
35. Ulpianus, O edyktach, księga XVIII.
Ponieważ uważa się, że prawo własności przysługuje mu z mocą wsteczną;
(36) Marcellus, Digest, Księga XXI.
(36) Marcellus, Digest, Księga XXI. Tak jak spadkobierca ma prawo do powództwa, gdy zapisobierca odrzuca
zapis, tak jakby niewolnik nie został zapisany; tak Tycjusz ma prawo do powództwa, tak jakby niewolnik został
pozostawiony jemu samemu.
(1) Jeżeli właściciel niewolnika, którego Tacyt śmiertelnie zranił, zarządzi w testamencie, że niewolnik ma być
wolny i stać się jego spadkobiercą, a następnie Maevius stanie się spadkobiercą niewolnika, Maevius nie będzie
miał prawa do powództwa na podstawie Lex Aquilia przeciwko Tacytowi, zgodnie z opinią Sabinusa, który
uważał, że prawo do powództwa nie przechodzi na spadkobiercę, gdy zmarły nie miałby prawa; ale rzeczywiście
wydaje się to absurdalne, że spadkobierca powinien otrzymać odszkodowanie w wysokości wartości osoby
zabitej, której był spadkobiercą. Jeśli jednak właściciel nakazał, aby był on wolny i jednocześnie był jego
spadkobiercą do części jego majątku, to po jego śmierci jego współspadkobierca może wytoczyć powództwo na
podstawie Lex Aquilia.
37. Javolenus, O Kasjuszu, księga XIV.
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Gdy wolny człowiek wyrządził szkodę własnymi rękami na rozkaz innego, powództwo na podstawie Lex Aquilia
może być wytoczone przeciwko temu, kto wydał rozkaz, pod warunkiem, że miał on prawo dowodzenia; jeśli
jednak go nie miał, postępowanie musi być wszczęte przeciwko temu, kto popełnił czyn.
1. W przypadku, gdy czworonóg, z powodu którego istnieje roszczenie przeciwko jego właścicielowi, ponieważ
wyrządził szkodę, zostaje zabity przez inną osobę, przeciwko której wnosi się powództwo na podstawie Lex
Aquilia, oszacowanie wartości tego zwierzęcia musi być dokonane nie w odniesieniu do tego, ile jest ono
rzeczywiście warte, ale w odniesieniu do okoliczności, w których istnieje roszczenie o odszkodowanie; a strona,
która zabiła zwierzę, musi uzyskać wyrok przeciwko niemu w procesie na podstawie Lex Aquilia do wysokości
interesu, jaki miał powód w rozstrzygnięciu sprawy poprzez wydanie zwierzęcia w drodze odszkodowania, a nie
poprzez zapłatę odszkodowania, które zostało oszacowane.
38. Tenże, Listy, Księga IX.
Jeśli w czasie, gdy mój niewolnik, którego nabyłeś w dobrej wierze, służy ci, zostanie zraniony przez jednego z
twoich niewolników, uznano, że w każdym przypadku mam prawo do wszczęcia przeciwko tobie postępowania na
mocy Lex Aquilia.
39. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XVII.
Kwintus Mucius mówi, że gdy klacz pasła się na cudzym gruncie, straciła źrebię, gdy właściciel gruntu ją
przepędzał; zadano więc pytanie, czy właściciel klaczy może wystąpić na podstawie Lex Aquilia przeciwko temu,
kto ją przepędził, ponieważ zranił klacz, uderzając ją? Stwierdzono, że jeśli ją uderzył, lub celowo wypędził ją zbyt
gwałtownie, może wnieść pozew.
1. Pomponiusz. Choćby kto znalazł cudze bydło na swojej ziemi, musi je przepędzić w taki sam sposób, jak swoje
własne; jeśli bowiem poniósł jakąkolwiek szkodę z powodu ich obecności, ma odpowiednie prawo do wniesienia
pozwu. Jeśli więc ktoś znajdzie na swoim terenie cudze bydło, nie może go zgodnie z prawem zamknąć, ani
wypędzić w inny sposób, niż gdyby było jego własne (jak to wyżej stwierdziliśmy), lecz musi je albo wypędzić bez
szkody, albo powiadomić właściciela, aby je usunął.
40. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Zgodnie z Lex Aquilia, jeśli twierdzę, że należący do mnie banknot, w którym stwierdzono, że pewna suma
pieniędzy jest mi należna pod pewnym warunkiem, został zniszczony, a w międzyczasie jestem w stanie
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udowodnić to za pomocą świadków, którzy mogą nie być w stanie zeznawać w czasie, gdy warunek jest
spełniony, i przedstawię fakty w kilku słowach w sądzie i ustalę to w sposób zadowalający sędziego, powinienem
odnieść sukces; ale zapłata sumy, na którą wydano wyrok, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunek, od którego
zależał dług, zostanie spełniony; a jeśli to się nie uda, wyrok nie będzie miał mocy ani skutku.
41. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Gdy ktoś zniszczy testament, zastanówmy się, czy nie można by wytoczyć powództwa o bezprawne
uszkodzenie? Marcellus w piątej księdze Digestów z pewnym wahaniem stwierdza, że powództwo nie może być
wytoczone; pyta bowiem, w jaki sposób można ustalić wysokość odszkodowania? Zauważyłem u Marcellusa, że
to prawda w odniesieniu do spadkodawcy, ponieważ nie można oszacować jego interesu w tej sprawie; ale w
odniesieniu do spadkobiercy lub zapisobierców sprawa wygląda inaczej, ponieważ, jeśli chodzi o nich, testament
jest prawie tym samym, co pisemne potwierdzenie długu; Marcellus mówi również, że jeśli weksel zostanie
zniszczony przez wymazanie, można wytoczyć powództwo na podstawie Lex Aquilia. Ponadto, jeśli ktoś
zniszczyłby testament, który został u niego zdeponowany, lub przeczytałby go w obecności kilku osób, bardziej
wskazane jest, aby wytoczyć powództwo in factum, a także o naprawienie szkody, jeśli strona opublikowała tajne
postanowienia testamentu w celu popełnienia zła.
1. Pomponiusz bardzo słusznie stwierdza, że niekiedy zdarza się, iż strona przez zniszczenie testamentu nie
ponosi odpowiedzialności za kradzież, lecz tylko za wyrządzenie szkody, np. gdy nie zniszczyła go z zamiarem
popełnienia kradzieży, lecz tylko w celu wyrządzenia szkody; wówczas bowiem nie będzie odpowiadać za
kradzież, gdyż kradzież obejmuje nie tylko czynność kradzieży, lecz także zamiar.
42. Julianus, Digest, Księga XLVIII.
Jeśli ktoś tak zniszczy testament, który został u niego zdeponowany (lub inny dokument przekazania własności),
że nie można go odczytać, będzie odpowiadał z powództwa o depozyt, a także z powództwa o przedstawienie
dokumentu w sądzie, ponieważ albo zwrócił, albo przedstawił dokument w zniszczonym stanie. W tego rodzaju
przypadku można również wytoczyć powództwo na podstawie Lex Aquilia, ponieważ jeśli strona fałszuje
dokumenty, to słusznie mówi się, że je zniszczyła.
43. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIX.
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Na podstawie Lex Aquilia możesz wytoczyć powództwo z tytułu szkody wyrządzonej w majątku, zanim wszedłeś
do niego jako spadkobierca, nawet jeśli miało to miejsce po śmierci tego, którego spadkobiercą jesteś; Lex
Aquilia wyznacza bowiem jako właściciela nie tylko osobę, która była nim w czasie, gdy szkoda została
wyrządzona; W tych okolicznościach prawo do wniesienia pozwu nie może przejść na niego od strony, której jest
spadkobiercą, ponieważ byłby to taki sam przypadek jak ten, w którym byłeś w mocy wroga i po powrocie nie
możesz wnieść pozwu na podstawie prawa postliminium za to, co miało miejsce podczas twojej niewoli; i żadna
inna zasada nie może być ustanowiona bez wielkiej szkody dla pośmiertnych dzieci, które stają się
spadkobiercami swoich rodziców. Uważamy, że ta sama reguła obowiązuje w odniesieniu do drzew, które zostały
ścięte ukradkiem w tym samym czasie. Jestem zdania, że odnosi się to również do postępowania Quod vi aut
clam, pod warunkiem, że strona popełniła czyn po tym, jak została powiadomiona, aby tego nie robić, lub jest
oczywiste, że powinna była wiedzieć, że zostałaby powiadomiona przez strony, do których należy nieruchomość,
gdyby wiedziały, co zamierza zrobić.
44. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Zgodnie z Lex Aquilia najmniejsze zaniedbanie jest brane pod uwagę.
1. Ilekroć niewolnik zrani lub zabije kogokolwiek, nie ma wątpliwości, że jego właściciel ponosi odpowiedzialność
na mocy Lex Aquilia.
(45) Paulus, O Sabinusie, księga X.
W tym przypadku rozumiemy, że wiedza oznacza cierpienie, tak że jeśli strona jest w stanie zapobiec czynowi, a
tego nie robi, będzie odpowiedzialna.
1. Postępowanie może być wszczęte na podstawie Lex Aquilia, gdy ranny niewolnik jest leczony.
2. Jeśli zabijesz mojego niewolnika będąc pod wrażeniem, że jest wolny, będziesz odpowiadał na podstawie Lex
Aquilia.
3. Gdy dwaj niewolnicy przeskakują przez płonącą słomę i zderzają się ze sobą, i obaj upadają, a jeden z nich
spala się na śmierć; w tym przypadku nie można wytoczyć powództwa, gdy nie wiadomo, który z nich został
obalony przez drugiego.
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4. Gdy strony wyrządzają szkodę, ponieważ nie mogły się inaczej obronić, są bez winy; wszystkie bowiem prawa
i wszystkie zasady prawne pozwalają ludziom odpierać siłę siłą. Ale jeśli rzucę kamieniem w przeciwnika w celu
obrony i nie trafię go, ale trafię przechodnia, będę odpowiedzialny na mocy Lex Aquilia; ponieważ wolno ci tylko
uderzyć osobę, która cię atakuje, i to tylko wtedy, gdy robisz to w obronie własnej, a nie gdy robisz to w celu
zemsty.
5. Jeśli ktoś usuwa mur, który jest użyteczny, jest odpowiedzialny wobec właściciela tego muru za bezprawną
szkodę.
46. Ulpianus, O Sabinusie, Księga L.
Jeśli w przypadku zranienia niewolnika wytoczono powództwo na podstawie Lex Aquilia, a następnie niewolnik
zmarł z powodu rany, powództwo nadal może być wytoczone na podstawie Lex Aquilia.
47. Julianus, Digest, Księga LXXXVI.
Jeśli jednak w pierwszym pozwie oszacowano jego wartość, a potem niewolnik umrze, jego właściciel może
wnieść powództwo o jego zabicie, a jeśli spotka się z wyjątkiem opartym na złośliwym oszustwie, należy podjąć
środki, aby zapobiec sytuacji, w której powód przez oba pozwy uzyska więcej, niż uzyskałby, gdyby na początku
wniósł powództwo o zabicie niewolnika.
(48) Paulus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Jeśli niewolnik wyrządziłby szkodę w majątku przed jego objęciem, a po wyzwoleniu wyrządziłby inną szkodę w
majątku, będzie odpowiadał z obu powództw, ponieważ rzeczy te odnoszą się do dwóch różnych czynów.
49. Ulpianus, Dysputy, Księga IX.
Gdy ktoś wypędza pszczoły należące do kogoś innego lub nawet zabija je, robiąc dym, uważa się raczej, że
przyczynił się do ich śmierci, a nie że je rzeczywiście zabił, i dlatego będzie podlegał powództwu in factum.
1. Tam, gdzie jest powiedziane, że bezprawne uszkodzenie może być ścigane na podstawie Lex Aquilia, należy
rozumieć, że bezprawne uszkodzenie zostało popełnione, gdy zło zostało wyrządzone razem ze szkodą, chyba
że czyn został popełniony pod przymusem obezwładniającej siły; jak Celsus stwierdza w odniesieniu do strony,
która zniszczyła sąsiedni dom w celu opanowania pożaru; W tym przypadku mówi, że nie można powołać się na
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Lex Aquilia, ponieważ człowiek zniszczył sąsiedni dom pod wpływem uzasadnionej obawy, że ogień może
dosięgnąć jego posesji, i niezależnie od tego, czy ogień dosięgnął, czy też został wcześniej ugaszony, uważa, że
nie można powołać się na Lex Aquilia.
50. Tenże, Opinie, Księga VI.
Jeśli ktoś bez zgody właściciela zburzy dom innego i na jego miejscu wybuduje łaźnię, to niezależnie od prawa
naturalnego, które mówi, że powierzchnia należy do właściciela gruntu, agresor będzie odpowiadał za
wyrządzoną szkodę.
51. Julianus, Digest, Księga LXXXVI.
Pewien niewolnik został tak ciężko ranny, że było pewne, iż umrze od ciosu; w międzyczasie jednak został
mianowany spadkobiercą, a następnie zmarł od ciosu zadanego przez innego. Pytam, czy powództwo o
spowodowanie jego śmierci może być wytoczone na podstawie Lex Aquilia przeciwko obu stronom, które go
zraniły? Odpowiedź brzmiała, że zwykle uważa się, że zabił ten, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do
śmierci, ale zgodnie z Lex Aquilia tylko ten jest odpowiedzialny, kto przyczynił się do śmierci przez rzeczywistą
przemoc i niejako własnoręcznie, interpretacja słowa "occidere" pochodzi od terminów "caedere" i "caedes". Co
więcej, na mocy Lex Aquilia odpowiada nie tylko ten, kto zranił niewolnika tak mocno, że natychmiast pozbawił go
życia, ale także ten, kto zadał mu taką ranę, że jest pewne, iż niewolnik umrze później. Dlatego też, gdy ktoś
zadaje niewolnikowi śmiertelną ranę, a inny, przed jego śmiercią, uderza go w taki sposób, że umiera on
wcześniej, niżby to miało miejsce w wyniku pierwszej rany, należy uznać, że obaj sprawcy ponoszą
odpowiedzialność na podstawie Lex Aquilia.
1. Zgadza się to z opinią starożytnych autorytetów, którzy w przypadku, gdy niewolnik został ciężko zraniony
przez kilka osób i nie ustalono, od czyjego ciosu zmarł; uznano, że wszyscy oni ponoszą odpowiedzialność na
podstawie Lex Aquilia.
2. Odszkodowanie za spowodowanie śmierci nie będzie w tym przypadku jednakowe dla obu stron; ten bowiem,
kto pierwszy go zranił, musi zapłacić kwotę równą największej wartości niewolnika w ciągu ostatniego roku; a tę
ustala się, licząc trzysta sześćdziesiąt pięć dni od daty zranienia. Drugi będzie zobowiązany do zapłacenia kwoty
równej największej sumie, jaką niewolnik przyniósłby w ciągu roku przed dniem jego śmierci, a to obejmuje
również wartość majątku. Tak więc jeden z nich zapłaci większą kwotę, a drugi mniejszą za zabicie tego samego
niewolnika; i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ obie strony są uważane za zabicie niewolnika w różny sposób
i w różnym czasie. Jeśli ktoś uważa, że ta nasza decyzja jest absurdalna, niech pomyśli, że jeszcze bardziej
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absurdalne byłoby stwierdzenie, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności na mocy Lex Aquilia, lub że
jedna z nich ponosi większą odpowiedzialność niż druga; ponieważ przestępstwa nie mogą pozostać bezkarne;
nie jest też łatwo określić, która z nich ponosi większą odpowiedzialność na mocy prawa. Prawo cywilne
ustanowiło bowiem dla dobra publicznego liczne przepisy, które są sprzeczne z zasadami rozumowania, co
można udowodnić na niezliczonych przykładach; ja zaś zadowolę się przytoczeniem tylko jednego z nich. Gdy
kilka osób przenosi belkę należącą do innej osoby z zamiarem jej kradzieży, czego nie mogłyby dokonać
pojedynczo, uważa się, że wszyscy oni są odpowiedzialni za kradzież; chociaż za pomocą pomysłowego
argumentu można powiedzieć, że żaden z nich nie jest odpowiedzialny, ponieważ prawdą jest, że żaden z nich
nie wyniósł belki.
52. Alfenus, Digest, Księga II.
Gdy niewolnik umiera na skutek uderzeń, a nie jest to wynikiem niewiedzy lekarza lub zaniedbania właściciela,
można wytoczyć powództwo o uszkodzenie ciała z powodu jego śmierci.
1. Właściciel sklepu położył w nocy latarnię na kamieniu na ulicy, a przechodzień zabrał ją; właściciel sklepu
poszedł za nim i zażądał latarni, a następnie zatrzymał przechodnia, który próbował uciec. Ten ostatni zaczął bić
sklepikarza batem, który trzymał w ręku i do którego przymocowane było żelazko, aby zmusić go do zwolnienia
uchwytu. Po zaostrzeniu się walki, sklepikarz wybił oko temu, który zabrał mu latarnię i poprosił o opinię, czy nie
można uznać, że nie wyrządził bezprawnej szkody, ponieważ najpierw został uderzony batem? Odpowiedziałem,
że jeśli nie wybił mu oka celowo, to nie można uznać, że wyrządził bezprawną szkodę, ponieważ winę ponosi ten,
kto pierwszy uderzył go batem; jeśli jednak nie został on najpierw pobity, ale walczył ze stroną, która próbuje
odebrać mu latarnię, to sklepikarz musi być uznany za odpowiedzialnego za ten czyn.
2. Muły ciągnęły dwa załadowane wagony w górę Kapitolu, a powożący popychali pierwszy wagon, który był
przechylony na jedną stronę, aby muły mogły go łatwiej ciągnąć; tymczasem górny wagon zaczął się cofać, a
ponieważ powożący znajdowali się między tymi dwoma wagonami, wycofali się, a ostatni wagon został uderzony
przez pierwszy i cofnął się, przygniatając chłopca-niewolnika, który do kogoś należał. Właściciel chłopca zapytał
mnie, przeciwko komu powinien wytoczyć powództwo? Odpowiedziałem, że to zależy od okoliczności, bo jeśli
powożący, którzy trzymali pierwszy wóz, dobrowolnie zjechali z drogi, a w rezultacie muły nie mogły utrzymać
wozu i zostały ściągnięte do tyłu przez jego ciężar, to właściciel mułów nie miałby prawa wytoczyć powództwa,
ale powództwo na podstawie Lex Aquilia mogłoby być wytoczone przeciwko ludziom, którzy trzymali wóz; Jeśli
bowiem ktoś, podtrzymując coś, przez dobrowolne zwolnienie uchwytu umożliwił temu czemuś uderzenie kogoś,
to mimo to wyrządził szkodę; tak jak na przykład, gdy ktoś powoził osłem i nie powstrzymał go, albo gdy ktoś
wyładował broń lub wyrzucił jakiś inny przedmiot z ręki. Jeżeli jednak muły ustąpiły z powodu strachu, a woźnica,
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powodowany obawą zmiażdżenia, zwolnił uścisk wozu, to nie można wnieść powództwa przeciwko mężczyznom,
ale można wnieść powództwo przeciwko właścicielowi mułów. A jeśli ani muły, ani mężczyźni nie byli przyczyną
wypadku, ale muły nie mogły utrzymać ładunku, lub próbując to zrobić poślizgnęły się i upadły, co spowodowało
cofnięcie się wagonu, a mężczyźni nie byli w stanie utrzymać ciężaru, gdy wagon był przechylony na jedną
stronę, wtedy nie można wnieść powództwa ani przeciwko właścicielowi mułów, ani przeciwko mężczyznom.
Pewne jest jednak to, że bez względu na okoliczności, nie można by wnieść powództwa przeciwko właścicielowi
mułów, które znajdowały się z tyłu, ponieważ nie cofnęły się one dobrowolnie, lecz zostały uderzone.
3. Pewien człowiek sprzedał kilka wołów pod warunkiem, że pozwoli kupującemu wypróbować je, a następnie
dostarczył je do wypróbowania; niewolnik kupującego podczas wypróbowywania został uderzony rogiem jednego
z wołów. Powstało pytanie, czy sprzedający musi zapłacić odszkodowanie kupującemu? Odpowiedziałem, że jeśli
kupujący posiadał woły jako już zakupione, nie będzie zmuszony do zapłaty; ale jeśli nie nabył ich z takim
zamiarem, to jeśli przez zaniedbanie niewolnika został on zraniony przez wołu, odszkodowanie nie będzie
musiało być zapłacone, ale jeśli było to spowodowane zaciekłością wołu, będzie musiało.
4. Gdy kilka osób grało w piłkę, jeden z nich popchnął małego niewolnika, gdy ten próbował podnieść piłkę, a
niewolnik upadł i złamał nogę. Pojawiło się pytanie, czy właściciel niewolnika może wnieść pozew na podstawie
Lex Aquilia przeciwko stronie, która popychając go spowodowała jego upadek. Odpowiedziałem, że nie może,
ponieważ wydaje się, że stało się to raczej przez przypadek niż przez zaniedbanie.
53. Neratius, Pergaminy, Księga I.
Wepchnąłeś woły należące do innego w wąskie miejsce, co spowodowało, że zostały one zrzucone na ziemię i
zranione. Powództwo podobne do tego, które zostało wniesione na mocy Lex Aquilia, zostanie przyznane
przeciwko tobie.
54. Papinianus, Pytania, Księga XXXVII.
Dłużnik może wytoczyć powództwo na podstawie Lex Aquilia, jeśli strona, która zobowiązała się do dostawy,
przed zwłoką dłużnika zrani obiecane zwierzę; ta sama zasada obowiązuje, jeśli je zabije. Jeżeli jednak ten, kto
się zobowiązał, zabije zwierzę po niewykonaniu zobowiązania przez dłużnika, dłużnik zostanie bez wątpienia
zwolniony z długu, ale w tym przypadku nie będzie miał prawa do wszczęcia postępowania na podstawie Lex
Aquilia, ponieważ należy uznać, że wierzyciel skrzywdził raczej siebie niż kogoś innego.
55. Paulus, Pytania, Księga XXII.
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Obiecałem Tycjuszowi, że dam mu albo Stichusa, albo Pamfilusa, przy czym Stichus był wart dziesięć tysięcy
sestercji, a Pamfilus dwadzieścia. Pojawiło się pytanie, czy można wnieść powództwo na podstawie Lex Aquilia?
Odpowiedziałem, że skoro zostało stwierdzone, że zabito najmniej wartościowego niewolnika, to sprawa nie różni
się w żaden sposób od sprawy między wierzycielem a obcym. Jaka więc będzie miara odszkodowania? Czy musi
to być dziesięć tysięcy sestercji, czyli wartość zabitego niewolnika, czy też kwota, którą muszę zapłacić, czyli
wysokość moich odsetek? A co powiemy, jeśli Pamfilus umarłby bez żadnego uchybienia z mojej strony? Czy
cena Stichusa zmniejszy się, skoro zwolniony jest obiecywacz? Wystarczy stwierdzić, że wartość niewolnika była
większa, gdy został zabity, lub w ciągu roku. Na tej zasadzie należy uznać, że Stichus był więcej wart, nawet jeśli
został zabity po śmierci Pamfilusa, ale w ciągu roku.
56. Tenże, Sentencje, Księga II.
Jeśli kobieta zniszczy własność męża, można wytoczyć przeciwko niej powództwo zgodnie z warunkami Lex
Aquilia.
(57) Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga VI.
Pożyczyłem ci konia, a kiedy na nim jechałeś, jechało z tobą kilku innych, jeden z nich wpadł na twojego konia i
zrzucił cię z niego, w wyniku czego twój koń doznał złamania nóg. Labeo stwierdza, że nie można wytoczyć
powództwa przeciwko tobie, ale jeśli wypadek miał miejsce z powodu zaniedbania jeźdźca, można go pozwać,
ale nie można wytoczyć powództwa przeciwko właścicielom konia; i myślę, że to jest poprawne.
Tit. 3. O tych, którzy cokolwiek wylewają lub zrzucają.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Praetor mówi w odniesieniu do tych, którzy coś zrzucają lub wylewają: Jeśli cokolwiek zostanie zrzucone lub
wylane z jakiegokolwiek miejsca na miejsce, gdzie ludzie mają zwyczaj przechodzić lub stać, to zasądzę od tego,
kto tam mieszka, podwójną kwotę za wyrządzoną szkodę. Jeśli twierdzi się, że wolny strzelec został zabity przez
uderzenie czymś, co spadło, przyznam powództwo na pięćdziesiąt aurei. Jeśli strona żyje, a twierdzi się, że
została skrzywdzona, przyznam powództwo na kwotę, która według sędziego wydaje się sprawiedliwa, aby
strona, przeciwko której wniesiono pozew, została zobowiązana do zapłaty. Jeśli twierdzi się, że niewolnik
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popełnił czyn bez wiedzy swojego pana, dodam do wniosku w tej sprawie słowa: "Lub wydać niewolnika w drodze
zadośćuczynienia".
1. Nikt nie zaprzeczy, że ten edykt pretora jest bardzo korzystny, ponieważ dla dobra publicznego jest to, aby
ludzie mogli przychodzić i odchodzić po drogach bez strachu i niebezpieczeństwa.
2. Nie ma jednak większej różnicy, czy jest to miejsce publiczne czy prywatne, o ile ludzie zwykle tam
przechodzą; ponieważ pretor miał na uwadze osoby, które idą swoją drogą, a szczególna uwaga nie została
zwrócona na drogi szybkiego ruchu; ponieważ miejsca, przez które ludzie zwykle przechodzą, powinny mieć takie
samo zabezpieczenie. Jeśli jednak był czas, kiedy ludzie nie przechodzili tamtędy zwyczajowo, a następnie
cokolwiek zostanie zrzucone lub wylane w czasie, gdy miejsce to było zamknięte, ale dopiero potem zaczęło być
używane do podróżowania, strona nie będzie odpowiedzialna na mocy tego edyktu.
3. Gdy coś spadnie, gdy jest zawieszone, lepsza opinia jest taka, że należy uznać, iż zostało to zrzucone; stąd
też, gdy coś zostanie wylane z naczynia, które jest zawieszone, nawet bez niczyjego pośrednictwa, należy
stwierdzić, że Edykt ma zastosowanie.
4. Skarga in factum jest przyznawana przeciwko osobie, która mieszkała w domu w czasie, gdy coś zostało
zrzucone lub wylane, a nie przeciwko właścicielowi domu, ponieważ wina jest przypisywana temu pierwszemu.
Nie wspomina się o zaniedbaniu lub o tym, że pozwany zaprzecza faktom, w celu upoważnienia do powództwa o
podwójne odszkodowanie, chociaż obie te kwestie są stwierdzone, aby stanowić dobrą podstawę do powództwa
o bezprawne uszkodzenie.
5. W przypadku zabicia wolnego strzelca, odszkodowanie nie jest naliczane w podwójnej wysokości, ponieważ w
przypadku wolnego strzelca nie jest możliwa wycena jego osoby, ale wyrok będzie opiewał na sumę
pięćdziesięciu aurei.
6. Słowa "Jeśli żyje, a mówi się, że został zraniony" nie odnoszą się do szkód, które zostały wyrządzone
przeciwko własności wolnego człowieka, jak na przykład, jeśli jego ubranie lub cokolwiek innego zostało podarte
lub zepsute, ale tylko do tych obrażeń, które zostały zadane jego ciału.
7. Jeśli syn rodziny wynajął górną izbę i coś zostało z niej zrzucone lub wylane, powództwo De peculio nie
przysługuje przeciwko jego ojcu, ponieważ nie istnieje roszczenie wynikające z umowy, a zatem powództwo musi
być wniesione przeciwko samemu synowi.
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8. Gdy niewolnik zajmuje dom, czy zostanie przyznane powództwo o szkodę, ponieważ nie można go wytoczyć
na podstawie dokonanych transakcji: czy też można wytoczyć powództwo De peculio, ponieważ nie można
wytoczyć powództwa z powodu przestępstwa popełnionego przez niewolnika? Nie możemy właściwie
powiedzieć, że szkoda została wyrządzona przez niewolnika, ponieważ ten ostatni nie wyrządził żadnej szkody.
Myślę jednak, że niewolnik nie powinien być bezkarny, ale że powinien zostać skorygowany pod nadzwyczajnym
autorytetem sędziego.
9. Mówimy, że strona zajmuje dom, niezależnie od tego, czy mieszka w swoim własnym, czy w wynajętym, czy
też w tym, który otrzymuje nieodpłatnie. Jest rzeczą oczywistą, że gość nie będzie odpowiedzialny, ponieważ nie
mieszka tam, ale jest tylko przyjmowany, ale strona jest odpowiedzialna, która go przyjmuje; i jest taka sama
różnica między tym, który mieszka w domu a gościem, jak między tym, który ma miejsce zamieszkania a
podróżnym, który go nie ma.
10. Jeżeli kilka osób zajmuje ten sam pokój i coś zostanie z niego zrzucone, to powództwo zostanie przyznane
przeciwko każdej z nich;
2. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
(Ponieważ jest absolutnie niemożliwe wiedzieć, który z nich to zrzucił lub wylał):
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Pozew może być wniesiony o całą kwotę, ale jeśli zostanie wniesiony przeciwko jednej ze stron, pozostałe będą
zwolnione:
4. Paulus, O Edykcie, księga XIX.
Jeśli pieniądze nie zostały otrzymane przy połączeniu spraw, pozostali będą zmuszeni przez spółkę lub przez
sprawiedliwe działanie do zapłacenia swoich udziałów stronie, która zawarła ugodę.
(5) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Gdy kilka osób zajmuje mieszkanie podzielone między siebie, powództwo będzie przyznane tylko przeciwko
temu, kto zajmował tę część, z której dokonano wylania.
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1. 1. Gdy ktoś daje bezpłatne mieszkanie swojemu wolnemu i jego klientom lub klientom swojej żony, Trebatius
mówi, że odpowiada za to z ich tytułu; i jest to słuszne. Zasada jest taka sama, gdy ktoś rozdziela małe kwatery
między swoich przyjaciół, bo jeśli ktoś wynajmuje kwaterę i sam zajmuje większą jej część, to tylko on będzie
odpowiedzialny; ale jeśli wynajmuje kwaterę i zatrzymuje dla siebie tylko małą część, a resztę wynajmuje kilku
osobom, to wszyscy oni będą odpowiedzialni jako zajmujący kwaterę, z której nastąpiło wyrzucenie lub wylanie.
2. Czasami jednak, gdy powód nie jest pokrzywdzony, pretor, kierując się względami słuszności, powinien raczej
uwzględnić powództwo przeciwko stronie, z której sypialni lub wejścia przedmiot został zrzucony, nawet jeśli kilka
osób zajmuje to samo mieszkanie; ale jeśli coś zostanie zrzucone ze środka mieszkania, lepsza opinia jest taka,
że wszyscy są odpowiedzialni.
3. 3. Jeżeli posiadacz magazynu zrzuca lub wylewa coś, albo czyni to ktoś, kto wynajął magazyn lub wynajął to
miejsce tylko w celu wykonania jakiejś pracy lub w celu udzielenia instrukcji, to powództwo in factum jest
zasadne, nawet jeżeli jeden z robotników lub uczonych zrzucił lub wylał to.
4. 4. Jeżeli jednak strona ma wyrok wydany przeciwko niej na podstawie Lex Aquilia (ponieważ jej gość lub
ktokolwiek inny wyrzucił coś z mieszkania), to rozsądne jest, jak mówi Labeo, że powództwo in factum powinno
być przyznane przeciwko stronie, która dokonała wyrzucenia, i to jest prawda. Jest oczywiste, że jeśli wynajął on
pokój temu, kto go zrzucił, to będzie miał prawo do powództwa na podstawie umowy.
5. Powództwo, które można wytoczyć za rzeczy, które są wylewane i zrzucane, jest powództwem wieczystym i
przysługuje spadkobiercy, ale nie jest przyznawane przeciwko spadkobiercy; Ale ten, który będzie leżał w
przypadku, gdy mówi się, że wolny człowiek został zabity, może być wniesiony tylko w ciągu roku i nie jest
przyznawany przeciwko spadkobiercy, ani na korzyść spadkobiercy lub podobnych osób, ponieważ jest to
powództwo karne i powszechne, i musimy zawsze pamiętać, że jeśli kilka osób chce wnieść pozew tego rodzaju,
powinien on być przyznany najlepiej komuś, kto ma w tym interes lub był związany ze zmarłym przez małżeństwo
lub przez krew. Jeśli jednak krzywda została wyrządzona wolnemu człowiekowi, będzie on miał wieczyste prawo
do powództwa; ale jeśli ktokolwiek inny zechce wszcząć postępowanie, prawo to nie będzie rozciągać się na
okres dłuższy niż rok; ani też spadkobiercy nie są do niego uprawnieni jako do przywileju dziedzicznego;
ponieważ, gdy jakakolwiek krzywda cielesna została wyrządzona wolnemu człowiekowi, żadne roszczenie nie
może być przeniesione przez prawo dziedziczne na jego następców, jako że nie wiąże się to z żadną stratą
pieniężną, ponieważ powództwo opiera się na sprawiedliwości i słuszności.
6. 6. Pretor mówi: "Nikt nie może posiadać niczego, co jest umieszczone na wystającym dachu ponad miejscem,
które jest zwykle używane jako przejście lub gdzie ludzie mają zwyczaj stać; jeśli to może zranić kogokolwiek
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przez swój upadek. Przeciwko osobie, która naruszy to prawo, wytoczę powództwo in factum o dziesięć solidi, a
jeśli niewolnik uczynił to bez wiedzy swego pana, nakażę wypłacenie tej kwoty lub wydanie niewolnika w ramach
zadośćuczynienia."
7. Postanowienie to jest częścią Edyktu, o którym była mowa wcześniej; było to bowiem jedynie konsekwentne,
że pretor powinien przewidzieć i ten przypadek, aby w razie postawienia na jakiejkolwiek części domu
czegokolwiek, co byłoby niebezpieczne, nie spowodowało to żadnej szkody.
8. Praetor mówi: "Nikt", "na wystającym dachu". Te słowa "Nikt" odnoszą się do wszystkich osób, czy zajmują
dom jako lokatorzy czy jako właściciele i czy mieszkają tam czy nie, tak długo jak mają cokolwiek wystawionego
w tych miejscach.
9. "Którzy mają cokolwiek zdeponowane ponad miejscem, które jest zwykle używane jako przejście lub gdzie
ludzie mają zwyczaj stać". Musimy rozumieć termin "zdeponowane" jako odnoszący się do mieszkania lub
apartamentu, lub do magazynu, lub jakiegokolwiek innego budynku.
10. Osoba może być właściwie uznana za posiadającą coś "zdeponowanego", nawet jeśli sama tego nie
umieściła, ale pozwoliła na to komuś innemu, a zatem jeśli niewolnik umieściłby to, a właściciel pozwoliłby mu
pozostać w tej pozycji, będzie on odpowiedzialny nie za szkodliwe działanie, ale na własny rachunek.
11. Praetor mówi: "Jeśli może zranić kogokolwiek przez swój upadek". Jest oczywiste z tych słów, że Praetor
tylko przewiduje przeciwko wyrządzeniu szkody, nie przez wszystko, co może być umieszczone w takiej pozycji,
ale przez cokolwiek, co jest umieszczone tak, że może ewentualnie spowodować szkodę, ponieważ nie czekamy,
aż szkoda zostanie wyrządzona, ale Edykt ma zastosowanie, jeśli szkoda może w ogóle powstać; a strona, która
utrzymywała przedmiot w jego pozycji, jest karana, niezależnie od tego, czy spowodował on jakąkolwiek szkodę,
będąc tam umieszczonym, czy nie.
12. 12. Gdy przedmiot, który został umieszczony, spadnie i spowoduje szkodę, powództwo zostanie wytoczone
przeciwko temu, kto go tam umieścił, ale nie przeciwko mieszkańcowi domu, ponieważ to powództwo nie jest
wystarczające, ponieważ ten, kto umieścił przedmiot, nie może z pewnością być uznany za tego, który
utrzymywał go na swoim miejscu, chyba że był albo właścicielem, albo mieszkańcem domu. Gdy bowiem artysta
wystawił w budce tarczę lub obraz, który spadł i zranił przechodnia, Serwiusz był zdania, że należy przyznać
powództwo odpowiadające temu, o którym mowa, ponieważ twierdził, że to ostatnie nie może być wniesione,
ponieważ obraz nie był umieszczony ani na okapie, ani na wystającym dachu. Stwierdził, że ta sama zasada
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powinna być przestrzegana w przypadku, gdy słoik, który był zawieszony w sieci, spadł i spowodował szkodę; z
tego powodu, że zarówno prawne, jak i sprawiedliwe powództwo było konieczne.
13. Powództwo to jest dostępne dla każdego i przysługuje na rzecz spadkobiercy i jego następców, ale nie
przysługuje przeciwko spadkobiercom, ponieważ jest to powództwo karne.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Edykt ten nie ogranicza się tylko do miast i wsi, ale odnosi się także do wszystkich dróg, wzdłuż których zwykle
przechodzą ludzie.
(1) Labeo twierdzi, że edykt ten obowiązuje tylko wtedy, gdy przedmiot jest strącany w dzień, a nie w nocy; mimo
to w niektórych miejscach ludzie przechodzą również w nocy.
(2) Osoba, która zajmuje lokal, jest odpowiedzialna również za zaniedbania swojej rodziny.
(3) Jeżeli cokolwiek zostanie wyrzucone ze statku, to przysługuje słuszne powództwo przeciwko osobie
odpowiedzialnej za statek.
7. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VI.
Jeśli ciało wolnego człowieka zostało zranione przez coś, co zostało zrzucone lub wylane, sędzia musi wziąć pod
uwagę opłaty zapłacone lekarzowi i inne wydatki poniesione na leczenie jednostki, jak również wartość każdego
zawodu, który strona straciła lub może stracić z powodu niepełnosprawności; ale nie będzie się szacować blizn
lub innych zniekształceń, ponieważ ciało wolnego człowieka nie może być ocenione.

Tit. 4. O czynach szkodliwych.
1. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga II.
Te powództwa nazywane są noxal, które są wnoszone przeciwko nam, nie w odniesieniu do jakiejkolwiek umowy,
ale jako wynik jakiejś szkody lub wykroczenia popełnionego przez niewolników; a siła i skutek takich powództw
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jest taki, że jeśli wyrok zostanie wydany przeciwko nam, możemy uniknąć zapłaty odszkodowania przez wydanie
ciała tego, kto popełnił przestępstwo.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Gdy niewolnik zabije kogoś za wiedzą swego właściciela, czyni go odpowiedzialnym za całą sumę
odszkodowania, ponieważ uważa się, że właściciel sam dopuścił się zabójstwa; lecz gdy zostało ono dokonane
bez wiedzy właściciela, powództwo jest bezzasadne, ponieważ właściciel nie powinien być odpowiedzialny, z
powodu przestępstwa niewolnika, za nic więcej niż wydanie go w ramach zadośćuczynienia.
(1) Jeżeli zaś nie uczynił nic, aby zapobiec przestępstwu, to bez względu na to, czy pozostaje właścicielem, czy
też przestaje nim być, odpowiada z tego tytułu; wystarczy bowiem, że był właścicielem w czasie, gdy nie
zapobiegł popełnieniu czynu; i do tego stopnia tak jest, że Celsus uważa, iż jeżeli niewolnik zostanie
wyalienowany w całości lub w części albo poddany manumisji, to szkoda nie idzie za osobą, gdyż niewolnik nie
popełnił żadnego przestępstwa, gdyż był posłuszny rozkazom swego właściciela. I można tak powiedzieć, jeśli
ten ostatni rzeczywiście mu rozkazał, ale jeśli tylko mu nie przeszkodził, to jak można usprawiedliwić czyn
niewolnika? Celsus jednak rozróżnia Lex Aquilia od Prawa XII Tablic, ponieważ zgodnie z prawem starożytnym,
jeśli niewolnik dokonał kradzieży lub wyrządził inną szkodę za wiedzą swojego właściciela, to powództwo o
zabójstwo przysługiwałoby niewolnikowi, a właściciel nie ponosiłby bezpośredniej odpowiedzialności; mówi
jednak, że zgodnie z Lex Aquilia właściciel ponosiłby bezpośrednią odpowiedzialność, a nie odpowiedzialność za
niewolnika. Następnie podaje zasadę każdego z tych dwóch praw; intencją prawa XII Tablic było, aby w tego
rodzaju przypadku niewolnicy nie byli posłuszni swoim panom, ale w przypadku Lex Aquilia prawo
usprawiedliwiało niewolnika, który był posłuszny swojemu panu, ponieważ zostałby on uśmiercony, gdyby tego
nie zrobił. Jeśli jednak uznamy za ustalone to, co Julianus podaje w Księdze Osiemdziesiątej Szóstej, że "gdy
niewolnik dopuści się kradzieży lub wyrządzi jakąś szkodę", to ma to również odniesienie do nowszych praw;
można powiedzieć, że powództwo noxal może być przyznane przeciwko właścicielowi z powodu jego niewolnika;
tak więc, ponieważ akwiliańskie powództwo jest przyznane przeciwko właścicielowi, nie usprawiedliwia to
niewolnika, ale jest ciężarem dla właściciela. Przychylamy się do opinii Julianusa, która jest rozsądna i poparta
przez Marcellusa, jak podaje Julianus.
3. Tenże, O Edykcie, Księga III.
We wszystkich działaniach noxal, gdzie wymagana jest wiedza właściciela, należy rozumieć, że właściciel mógł
zapobiec złu, ale tego nie zrobił; jedną rzeczą jest bowiem spowodować, by niewolnik popełnił przestępstwo, a
inną cierpieć, by to zrobił.
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4. Paulus, O Edykcie, Księga III.
W odniesieniu do przestępstw popełnianych przez niewolników, co mamy rozumieć przez "wiedzę właściciela"?
Czy chodzi o to, że czyn został dokonany za jego radą, czy też o to, że jedynie widział jego dokonanie, choć nie
mógł mu zapobiec? Przypuśćmy bowiem, że niewolnik, który podejmował działania w celu uzyskania wolności,
popełnia ten czyn za wiedzą swego właściciela lub nie zwraca na niego uwagi; albo przypuśćmy, że niewolnik
znajduje się na przeciwległym brzegu rzeki i popełnia krzywdę, podczas gdy jego pan go widzi, ale czyni to
wbrew jego woli? Lepiej jest jednak powiedzieć, że termin "wiedza" należy rozumieć jako oznaczający, że strona
jest w stanie zapobiec czynowi, i to należy rozumieć przez cały edykt, tak dalece jak dotyczy to terminu "wiedza".
(1) Gdy niewolnik należący do obcego człowieka popełnia czyn bezprawny za moją wiedzą, a ja go kupuję, to
powództwo przeciw mnie będzie uwzględnione, ponieważ nie można uznać, że działał on za wiedzą swojego
właściciela, gdyż w tym czasie nie byłem jego właścicielem.
(2) Jeżeli właściciel jest odpowiedzialny ze względu na swoją wiedzę, to należy rozważyć, czy powództwo
powinno być przyznane również w odniesieniu do niewolnika, chyba że pretor chciał, aby od właściciela
wymagana była tylko jedna kara. Czy zatem złośliwość niewolnika ma być bezkarna? Byłoby to niesprawiedliwe,
ponieważ właściciel jest odpowiedzialny w obu przypadkach, ale kiedy jedna kara, to znaczy ta, którą wybierze
powód, jest egzekwowana, druga nie może być pobrana.
(3) Jeżeli wydanie niewolnika w drodze zadośćuczynienia nie jest wspomniane, a przeciwko właścicielowi
wytoczono powództwo z powodu tego, że wiedział o przestępstwie, podczas gdy w rzeczywistości nie wiedział o
nim, a sprawa została oddalona i proces zakończony, to powód będzie pozbawiony możliwości powołania się na
powagę rzeczy osądzonej, jeżeli będzie próbował dalej postępować w celu uzyskania wydania niewolnika; z tego
powodu, że sprawa została wcześniej rozstrzygnięta w poprzednim procesie i obecnie jest zakończona.
Jednakże, podczas trwania pierwszego procesu, powód ma prawo zmienić zdanie, jeśli próbuje udowodnić
wiedzę właściciela, i odwołać się do powództwa o zniesławienie. Z drugiej strony również, jeżeli wystąpił z
powództwem noxal przeciwko stronie, która posiadała wiedzę, żadne inne powództwo nie zostanie mu przyznane
przeciwko właścicielowi, jeżeli pominął wydanie niewolnika w drodze zadośćuczynienia; ale jeżeli w trakcie
procesu nadal chce udowodnić wiedzę właściciela, nie można mu tego zabronić.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
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Gdy niewolnik należący do kilku osób popełnia przestępstwo, o którym wszyscy oni nie wiedzą, powództwo o
zaniechanie popełnienia przestępstwa może być wniesione przeciwko jednej z nich. Ale jeśli wszyscy o tym
wiedzieli, to każdy z nich odpowiada bez względu na wydanie niewolnika w ramach zadośćuczynienia, tak jakby
wszyscy popełnili przestępstwo; ani też jeden z nich nie zostanie uwolniony, jeśli drugi zostałby pozwany. Jeżeli
jednak jeden z właścicieli wiedział, a drugi nie wiedział o tym fakcie, ten, który wiedział, będzie pozwany bez
uwzględnienia wydania niewolnika, a ten, który nie wiedział, będzie pozwany z prawem do wydania go.
1. Różnica między tymi dwoma postępowaniami polega nie tylko na tym, że właściciel, który wie, odpowiada za
całą kwotę, ale także na tym, że jeśli ten, który wie, sprzeda niewolnika lub go manumituje, a niewolnik umrze,
wspomniany właściciel będzie odpowiedzialny; ale jeśli sam właściciel umrze, jego spadkobierca nie będzie
odpowiedzialny.
(6) Tenże, O Edykcie, Księga XVIII.
Ale sam niewolnik, jeśli zostanie poddany manumisji, również będzie odpowiedzialny.
7. Tenże, O Edykcie, Księga III.
Jeśli jednak niewolnik nie jest pod moją kontrolą, a jeśli jest, choć nie był pod moją kontrolą w czasie, gdy popełnił
przestępstwo, będę odpowiedzialny, a mój spadkobierca będzie odpowiedzialny, jeśli niewolnik żył.
(1) Pomponiusz powiada, że jeżeli nabywca niewolnika jest pozwany w sprawie o noxal, to sprzedawca, który
miał wiedzę o tym czynie, nie może być już pozwany.
8. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVII.
Gdy niewolnik będący wspólną własnością dokona kradzieży, każdy z jego panów może być pozwany w procesie
o noxal o całą kwotę, i jest to regułą w obecnym czasie. Ale ten, przeciwko któremu wytoczono powództwo, nie
może uniknąć zapłaty odszkodowania, chyba że odda niewolnika w całości; bo jeśli byłby gotów oddać tylko
część jego udziału, to nie będzie to tolerowane. Oczywiste jest, że jeśli z tego powodu pozostali właściciele nie są
gotowi wydać niewolnika, powinien on być zobowiązany do zapłacenia całej kwoty i może wszcząć postępowanie
przeciwko drugiemu właścicielowi w sprawie podziału lub o podział udziału w niewolniku. Może on jednak, zanim
sprawa zostanie włączona do powództwa o zniesławienie, uzyskać immunitet przez zrzeczenie się swojego
udziału w niewolniku, tak że nie będzie konieczne dla niego podejmowanie obrony; chociaż ktoś może stwierdzić,
że może się tak zdarzyć, gdy udział w rzeczonym niewolniku zostanie przeniesiony na stronę, która traci prawo
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do powództwa; Gdy bowiem staje się właścicielem udziału, nie może wszcząć postępowania przeciwko
współwłaścicielowi w drodze powództwa o zniesławienie; i być może nie mógłby wnieść powództwa o podział
majątku z powodu przestępstwa, które zostało popełnione przed powstaniem współwłasności, a jeśli nie może
tego uczynić, to z pewnością poniesie szkodę. Wydaje mi się jednak, że najlepszym rozwiązaniem jest uznanie,
że powództwo o podział majątku wspólnego może zostać uwzględnione na jego korzyść.
(9) Paulus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Gdy kilku niewolników trzymanych wspólnie lub jeden sam popełni kradzież za wiedzą jednego z właścicieli, ten
ostatni odpowiada w imieniu obu, a jeśli wytoczy się przeciwko niemu powództwo, zwalnia to pozostałych od
odpowiedzialności; nie może on też nic uzyskać od współwłaściciela, gdyż sam zasłużył na karę z powodu
swojego czynu. Jeśli jednak osoba, która nie wiedziała o popełnieniu przestępstwa, zapłaci podwójne
odszkodowanie, może odzyskać zwykłe odszkodowanie od współwłaściciela.
10. Tenże, O Edykcie, Księga XXII.
Ponadto każdy może wystąpić przeciwko współwłaścicielowi z powództwem o obniżenie wartości niewolnika,
podobnie jak przeciwko komukolwiek innemu, kto obniżył wartość majątku wspólnego. Jeśli jednak po wydaniu
niewolnika nie posiadał nic wspólnego, może wytoczyć powództwo o partnerstwo, a jeśli nie byli partnerami,
może wytoczyć powództwo in factum.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga VII.
Posiadacz niewolnika w dobrej wierze odpowiada za kradzież niewolnika, ale właściciel nie ponosi
odpowiedzialności. Nie może on jednak, poprzez wydanie niewolnika, uczynić go własnością powoda, a jeśli
właściciel wniesie pozew o odzyskanie niewolnika, będzie on wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa,
ponieważ druga strona może być zabezpieczona przez wniosek do sądu.
12. Paulus, O Edykcie, Księga VI.
Jeśli posiadacz w dobrej wierze pozbędzie się niewolnika, który był w jego posiadaniu w tych okolicznościach,
aby uniknąć postępowania przeciwko niemu w sprawie o zabójstwo, będzie on odpowiedzialny za powództwo,
które jest przyznawane przeciwko osobom, które mają niewolnika w swoim władaniu lub popełniają oszustwo,
aby uniknąć posiadania go pod swoją kontrolą, ponieważ w tym przypadku uważa się, że nadal są w posiadaniu.
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13. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIII.
Pozew o zniesławienie przysługuje nie tylko przeciwko posiadaczowi w dobrej wierze, ale także przeciwko tym,
którzy posiadają w złej wierze; wydaje się bowiem absurdalne, aby osoby, które są posiadaczami w dobrej
wierze, były zmuszone do obrony, a deprawatorzy byli bezpieczni.
14. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Jeśli ktoś jest pozwany przez kilka osób z powodu przestępstwa popełnionego przez jego niewolnika lub przez
jedną osobę z powodu kilku przestępstw, to nie będzie musiał podawać wysokości odszkodowania tym, którym
nie może wydać niewolnika, ponieważ nie może go wydać wszystkim. Jaka jest zatem zasada, jeśli jest on
pozwany przez kilka stron? Jeśli rzeczywiście jeden z nich uprzedził pozostałych, to czy jego sytuacja jest lepsza
i czy niewolnik powinien być wydany tylko jemu? Czy też ma być wydany wszystkim, czy też pozwany musi
zapewnić, że będzie bronił swego przeciwnika przed innymi stronami? Według mnie lepsza jest pozycja strony,
która uprzedziła pozostałych. Dlatego niewolnik powinien być wydany nie temu powodowi, który pierwszy wszczął
postępowanie, lecz temu, który pierwszy uzyskał wyrok; i dlatego powództwo o wykonanie wyroku będzie
odrzucone na rzecz strony, która zyskała na sprawie w późniejszym czasie.
(1) Jeżeli niewolnik jest uprawniony do wolności warunkowo, a warunek ten jest spełniony przed wydaniem, lub
jeżeli uzyskał wolność na podstawie umowy powierniczej, lub jeżeli spełniony jest warunek, zgodnie z którym
własność niewolnika została zapisana w testamencie i przeniesiona, pozwany musi zostać zwolniony na mocy
postanowienia sądu; a obowiązkiem sędziego jest zapewnienie, że strona, której niewolnik został wydany,
zabezpieczy się przed odzyskaniem niewolnika w drodze eksmisji z powodu działania pozwanego.
15. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VI.
Pretor powinien nakazać przeniesienie sprawy, tak aby mogła być prowadzona przeciwko wspomnianemu
byłemu niewolnikowi, ale jeśli w czasie procesu wolność niewolnika jest nadal w zawieszeniu, Sabinus i Kasjusz
są zdania, że spadkobierca jest zwolniony z odpowiedzialności przez oddanie niewolnika, ponieważ w ten sposób
scedował wszystkie swoje prawa; i to jest prawda.
16. Julianus, Digest, Księga XXII.
Gdyby spadkobierca, przez podstępne oszustwo, zrzekł się władzy nad wspomnianym niewolnikiem i z tego
powodu przyłączył się do sprawy, która nie zezwala na oddanie niewolnika, należy wydać przeciwko niemu
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wyrok, tak jak gdyby niewolnik nie żył; nawet jeśli warunek, pod którym niewolnik miał prawo do wolności, został
spełniony.
17. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Jeśli niewolnik, który należy do dwóch właścicieli, popełnia przestępstwo za wiedzą jednego z nich, ale bez
wiedzy drugiego, to jeśli pozew zostanie wniesiony przeciwko temu, który jest nieświadomy tego faktu, a on odda
niewolnika w ramach zadośćuczynienia, to niesprawiedliwe jest, aby przez oddanie bezwartościowego niewolnika
drugi właściciel był wolny od odpowiedzialności; dlatego pozew może być wniesiony również przeciwko temu
drugiemu, a jeśli w próbie ściągnięcia odszkodowania uzyska się coś więcej, powód będzie miał do tego prawo
po obliczeniu wartości oddanego niewolnika. Współwłaściciele powinni jednak tak podzielić swoje roszczenia w
sprawie o podział majątku wspólnego, że jeśli ten, który miał wiedzę o czynie, dokona zapłaty, to nie będzie miał
prawa do części całości, lecz do części kwoty, jaką niewolnik był wart; a jeśli drugi zapłacił cokolwiek, to będzie
miał prawo do zaliczenia na poczet swojego udziału. Nie jest sprawiedliwe, aby właściciel, który kazał
niewolnikowi popełnić przestępstwo, uzyskał cokolwiek od współwłaściciela, ponieważ szkoda, którą ponosi, jest
wynikiem jego własnego przewinienia.
(1) Jeżeli kilka osób chce wnieść przeciwko mnie pozew o zniesławienie z powodu tego samego niewolnika, lub
jedna strona wnosi pozew w kilku pozwach w odniesieniu do tego samego niewolnika, przy czym on jest tym,
któremu przysługuje użytkowanie, a ja zwykłym właścicielem, to obowiązkiem sędziego, gdy oddaję niewolnika w
ramach odszkodowania, jest zapewnienie, że przenoszę na powoda również użytkowanie w nim; Ale ja, jako
zwykły właściciel, mogę zwrócić się do pretora, aby ten zmusił cię do udziału w szacowanym odszkodowaniu
proporcjonalnie do wartości użytkowania, albo do przeniesienia użytkowania, jeśli to będzie bardziej celowe. Jeśli
jednak ja, jako zwykły właściciel, odmówię obrony powództwa w sprawie niewolnika, to ty powinieneś mieć prawo
do obrony, a jeśli po jej przegraniu wydasz niewolnika, będziesz chroniony przede mną.
18. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVIII.
Strona, która ma prawo użytkowania niewolnika, ma z tego powodu prawo do wytoczenia powództwa o kradzież
przeciwko zwykłemu właścicielowi, tak jakby to była każda inna osoba, ale nie ma prawa do wytoczenia
powództwa przeciwko niemu, chociaż niewolnik jest w jego służbie; i dlatego, jeśli wyrok zostanie wydany
przeciwko właścicielowi, będzie on zwolniony z odpowiedzialności przez wydanie niewolnika użytkownikowi.
19. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
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Jeśli niewolnik Titiusa wyrządzi jakąś szkodę w mieniu należącym do nas i do ciebie, a my wytoczymy proces
Titiusowi, to zgodnie z Lex Aquilia wniesie on pozew o odszkodowanie, a jeśli przegra proces, to będzie
zmuszony wydać nam całego niewolnika osobno. Można jednak stwierdzić, że w przypadku, gdy zarówno
szkoda, jak i roszczenie o nią są nabyte przez jedną osobę, albo pieniądze powinny być przekazane nam obu,
albo niewolnik powinien być wydany nam obu w tym samym czasie na mocy nakazu sądowego. Jeżeli jednak
niewolnik zostanie wydany jednemu z nas bez podziału majątku i z tego tytułu właściciel zostanie zwolniony z
odpowiedzialności wobec nas obu, to słusznie uważa się, że ten, komu wydano niewolnika, odpowiada wobec
drugiego w procesie o podział majątku wspólnego, aby zmusić go do przeniesienia udziału w wydanym
niewolniku, ponieważ jest to rzecz, która dostała się do rąk współwłaściciela przez majątek wspólny.
(1) Gdy zwykły właściciel niewolnika wynajmuje usługi tego ostatniego, w którego użytkowaniu jest ktoś inny,
słowa Edyktu wskazują, że w razie wydania przeciwko niemu wyroku będzie miał do wyboru oddanie niewolnika
w drodze odszkodowania.
(2) Jeśli twój niewolnik kieruje statkiem, a jego niewolnik, który jest również marynarzem na tym statku, wyrządza
jakąś szkodę, to należy wnieść przeciwko tobie powództwo, tak jakby strona kierująca była wolna, a niewolnik
należał do niej; tak że sąd nakaże ci wydanie wspomnianego niewolnika w ramach zadośćuczynienia jako część
peculium twojego niewolnika; chociaż jeśli drugi niewolnik wyrządził szkodę na rozkaz twojego niewolnika lub za
jego wiedzą i przyzwoleniem, należy wytoczyć przeciwko tobie powództwo o odszkodowanie ze względu na
twojego niewolnika. Tak samo będzie, jeśli twój niewolnik zleci popełnienie czynu marynarzowi.
20. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Jeśli ktoś wytoczy kilka powództw w różnym czasie, z powodu różnych przestępstw, i uzyska własność niewolnika
z powodu jednego z tych przestępstw, nie będzie miał prawa do żadnego innego powództwa przeciwko stronie,
która była poprzednio właścicielem, ponieważ powództwo noxal następuje po jednostce; ale jeśli właściciel w
czasie, gdy toczyła się poprzednia sprawa, wolał zapłacić zasądzone odszkodowanie, będzie jednak
odpowiedzialny wobec tego samego powoda lub kogokolwiek innego, jeśli wytoczy powództwo z powodu
jakiegoś innego zła.
21. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Ilekroć właściciel zostaje pozwany z powodu wyrządzonej szkody i nie chce się bronić, znajduje się w takim
stanie, że musi wydać w drodze odszkodowania niewolnika, z powodu którego odmawia obrony, lub, jeśli tego nie
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uczyni, jest bezwzględnie zobowiązany do obrony; ale wyrok nie zostanie wydany przeciwko niemu, chyba że ma
niewolnika w swoim władaniu lub zdołał się go pozbyć przez oszustwo.
(1) W przypadku wszczęcia postępowania z powodu niewolników, ustalono, że można ich bronić, nawet jeśli są
nieobecni, ale należy to czynić tylko wtedy, gdy wspomniani niewolnicy należą do pozwanego, ponieważ jeśli
należą do kogoś innego, muszą być obecni; tak jest również w przypadku, gdy istnieje jakakolwiek wątpliwość,
czy są oni własnością pozwanego czy innej strony. Uważam, że tak należy rozumieć zasadę, jeśli zostanie
udowodnione, że służą oni pozwanemu jedynie jako niewolnicy w dobrej wierze, nawet jeśli są nieobecni.
(2) Pretor mówi: "Jeżeli ten, w którego mocy jest niewolnik, zaprzeczy, że ma go w mocy, to albo każę mu
przysiąc, że niewolnik nie jest w jego mocy, albo, że nie oszukał, że nie powinien być, albo przyznam powództwo
bez wydania w drodze zadośćuczynienia, w zależności od tego, czego życzy sobie powód."
(3) Słowa "w jego mocy" należy rozumieć w ten sposób, że pozwany ma możliwość i moc wydania niewolnika;
jeśli jednak ten ostatni jest zbiegiem lub przebywa poza granicami kraju, nie można uznać, że jest w jego mocy.
(4) Jeżeli pozwany odmawia złożenia przysięgi, jego sytuacja jest taka sama jak strony, która nie będzie bronić
nieobecnego niewolnika ani nie przedstawi go w sądzie; i osoby tego rodzaju powinny być sądzone jako
zuchwałe.
(5) Jeżeli jest opiekun lub kurator, musi on przysiąc, że niewolnik nie jest we władaniu swego właściciela; jeżeli
jednak jest pełnomocnik, konieczne jest, aby przysięgał sam właściciel.
(6) Jeżeli powód zażądał przysięgi, a pozwany ją przyjął, a następnie powód chce wnieść pozew o zniesławienie,
to należy rozważyć, czy nie należałoby przyznać wyjątku na podstawie "złożonej przysięgi" przeciwko powodowi?
Sabinus jest zdania, że nie, ponieważ przysięga została złożona w innej sprawie; to znaczy, że strona
przysięgała, że niewolnik nie był w jej mocy w tamtym czasie, ale teraz, ponieważ okazało się, że jest w jej mocy,
można wnieść pozew z powodu jego czynu. Również Neratius stwierdza, że po wymaganej przysiędze powód
może pominąć wydanie w ramach zadośćuczynienia, pod warunkiem, że twierdzi, iż pozwany zaczął mieć
niewolnika w swoim władaniu dopiero po złożeniu przysięgi.
22. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
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Gdy niewolnik jest u kogoś zdeponowany lub pożyczony, można wytoczyć przeciwko właścicielowi powództwo o
noxal, ponieważ niewolnik, jak się rozumie, nadal mu służy i o ile odnosi się do tego edyktu, jest w jego mocy; a
zwłaszcza jest tak, gdy ma on środki, aby go odzyskać.
(1) Kto otrzymał niewolnika w zastaw lub posiada go za zgodą jego właściciela, nie jest odpowiedzialny w sprawie
o zabójstwo, bo chociaż strony mogą posiadać go zgodnie z prawem, to jednak nie posiadają go jako właściciele;
stąd rozumie się, że ci niewolnicy są we władzy ich właściciela, jeśli ten ma środki, aby ich odzyskać.
(2) Jakie jest znaczenie słów: "Ma środki, aby ich odzyskać"? Oznacza to, że posiada on pieniądze, dzięki którym
może ich uwolnić, ponieważ nie powinien być zmuszony do sprzedaży swojego majątku, aby zapłacić pieniądze i
odzyskać niewolnika.
(3) Jeżeli właściciel przyzna się do tego, że niewolnik jest w jego posiadaniu, to musi go albo przedstawić w
sądzie, albo bronić go, jeżeli jest nieobecny; a jeżeli nie uczyni tego, to będzie ukarany tak samo, jak gdyby
niewolnik był obecny, a on by go nie wydał.
(4) Jeżeli właściciel zaprzecza, że niewolnik jest w jego władaniu, pretor zezwala powodowi na wybór, czy
rozstrzygnie sprawę pod przysięgą, czy też wyrok zostanie wydany bez wydania niewolnika; w ten sposób
odniesie on sukces, jeżeli udowodni, że niewolnik jest w władaniu pozwanego, lub że działał on oszukańczo, aby
tak nie było; natomiast strona, która nie udowodni, że niewolnik jest w władaniu jej przeciwnika, przegrywa
sprawę.
23. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VI.
Jeśli jednak jego przeciwnik wejdzie potem w posiadanie niewolnika, będzie odpowiedzialny z powodu nowego
posiadania i nie będzie mu przysługiwał wyjątek.
24. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Należy się zastanowić, czy powództwo o zniesławienie może być wytoczone tylko przeciwko temu, kto
oszukańczo uniemożliwił niewolnikowi wejście w posiadanie, jeśli przez jego oszustwo okaże się, że powództwo
o zniesławienie nie będzie przysługiwało; na przykład, gdy nakazał niewolnikowi ucieczkę; czy też powództwo nie
może być jednak wytoczone przeciwko innemu podmiotowi; co miałoby miejsce, gdyby niewolnik został
sprzedany lub poddany manumisji? Ta druga opinia jest lepsza, ponieważ w tym przypadku powód ma wybór
postępowania przeciwko każdej ze stron. Julianus jednak twierdzi, że jeśli poddany manumisji niewolnik jest
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gotów bronić swojej sprawy, to należy zrobić wyjątek dla tego, kto go poddał manumcji; jest to również opinia
Labeo.
25. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VI.
Zasada jest taka sama, gdy nowy właściciel niewolnika jest pozwanym w procesie.
26. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Wybór jednego z pozwanych zwalnia drugiego; pretor bowiem wprowadził to prawo, aby zapobiec udaremnieniu
powoda, a nie po to, aby mógł on odnieść korzyść; dlatego też będzie on wykluczony przez wyjątek, jeśli wniesie
drugi pozew.
(1) Wynika z tego, że jeżeli kilka osób w sposób oszukańczy unika posiadania niewolnika, powód musi wybrać,
którą z nich chce pozwać.
(2) Również w przypadku, gdy spośród kilku współwłaścicieli, niektórzy, w wyniku podstępnego oszustwa,
zrzekną się posiadania swoich udziałów, powód ma wybór, czy wystąpi bezpośrednio przeciwko temu, kto był w
posiadaniu, czy też wniesie powództwo pretorskie przeciwko temu, kto przestał być w posiadaniu.
(3) Jeżeli strona odpowie przed sądem, że niewolnik, który należy do innej osoby jest jej niewolnikiem, to jeżeli
jedna z nich zapłaci, to druga zostanie zwolniona.
(4) Jeśli niewolnik, którego posiadania się zrzekłeś, umrze przed wytoczeniem powództwa przeciwko tobie,
zostaniesz zwolniony, ponieważ powództwo to zastępuje powództwo bezpośrednie. Uważamy, że sprawa
wygląda inaczej w przypadku zwłoki w przystąpieniu do sprawy.
(5) Powództwo nie zostanie przyznane spadkobiercy lub przeciwko spadkobiercy z tego powodu, że zmarły podał
nieprawdę, ani też przeciwko samej stronie po upływie nieokreślonego czasu; każdy bowiem może przyjąć
obronę nieobecnego niewolnika, aby uniknąć kary przewidzianej w niniejszym edykcie, to znaczy być pozwanym
bez prawa wydania niewolnika w ramach zadośćuczynienia. Jeśli więc zaprzeczysz, że niewolnik jest w twojej
mocy, możesz potem przyznać, że jest, chyba że w sprawie przeciwko tobie doszło już do połączenia spraw, bo
wtedy nie powinieneś być przesłuchiwany, jak mówi Labeo. Oktawian jednak twierdzi, że masz prawo do
zwolnienia nawet po połączeniu spraw, jeśli zostanie wykazana przyczyna, a w każdym razie jeśli twój wiek
pozwala na pobłażliwość.
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(6) Jeśli niewolnik został zabrany podczas nieobecności swego pana lub nawet w jego obecności, a stan rzeczy
pozwala na całkowite przywrócenie stanu poprzedniego, dozwolona jest obrona ze względu na zabranego
niewolnika; jeśli bowiem zażądano, aby został on przedstawiony w sądzie w celu obrony, pretor powinien się do
tego przychylić. Takie samo zwolnienie należy się użytkownikowi lub temu, komu niewolnik został zastawiony na
poczet długu, gdy właściciel jest obecny i odmawia obrony, aby złośliwość lub niedbalstwo jednego człowieka nie
szkodziły innym. Takie samo zadośćuczynienie należy się również w przypadku, gdy niewolnik jest we wspólnym
posiadaniu, a jeden z jego właścicieli, który jest obecny, odmawia obrony. W tych przypadkach powodowi również
przysługuje ulga, ponieważ ustalono, że prawo do powództwa wygasa przez nabycie własności; kiedy bowiem
niewolnik zostaje usunięty na rozkaz pretora, staje się własnością tego, kto go wyprowadził.
27. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VI.
Jeśli sprawa dotyczy niewolnika, który jest w posiadaniu zastawu, lub niewolnika, który jest w użytkowaniu innego
podmiotu, musimy pamiętać, że jeśli wierzyciel lub użytkownik jest obecny i nie chce podjąć się obrony,
Prokonsul musi interweniować i odmówić sprzedaży zastawu lub wytoczenia powództwa o użytkowanie. W tym
przypadku można powiedzieć, że zastaw jest zwolniony z mocy prawa, ponieważ nie jest to zastaw, na którym
nie można odebrać pieniędzy w drodze powództwa; ale użytkowanie pozostaje jako sprawa prawa, nawet jeśli
powództwo o jego odzyskanie może być odrzucone, dopóki nie upłynie czas określony przez prawo i nie zostanie
utracone przez nieużytkownika.
(1) Z tego, co powiedzieliśmy o niewolniku, który był w czyimkolwiek posiadaniu w zastaw, o niewolniku, który ma
być uwolniony pod pewnym warunkiem, lub o niewolniku, który jest w użytkowaniu innej osoby, wynika, że jeżeli
pozwany oświadczy przed sądem, że jego niewolnik w rzeczywistości należy do innej osoby, to nawet jeśli jest on
odpowiedzialny za szkodliwe działanie, nie może on jednak uwolnić się od odpowiedzialności z mocy prawa
przez wydanie niewolnika w drodze zadośćuczynienia; ponieważ nie jest on właścicielem, nie może przenieść
własności na powoda. Jest jednak pewne, że w przypadku, gdy niewolnik został wydany z tego powodu, a jego
właściciel wnosi później pozew o jego odzyskanie, ale nie oferuje odszkodowania oszacowanego w sprawie,
można mu się sprzeciwić w drodze wyjątku na podstawie podstępnego oszustwa.
28. Africanus, Pytania, Księga VI.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wniosę przeciwko tobie powództwo o zniesławienie z powodu niewolnika osoby
trzeciej, który służy ci w dobrej wierze, a ty wydasz mi go w ramach zadośćuczynienia, a następnie, jeśli w czasie,
gdy jestem w jego posiadaniu, jego właściciel wniesie pozew o jego odzyskanie, mogę mu się sprzeciwić w
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drodze wyjątku z powodu podstępnego oszustwa, chyba że zapłaci on odszkodowanie, które zostało
oszacowane; Jeżeli jednak właściciel jest w posiadaniu samoistnym, przysługuje mi powództwo publiczne, a
jeżeli pozwany skorzysta z wyjątku: "Chyba że pozwany jest jego właścicielem", może zostać wniesiona replika
na podstawie podstępnego oszustwa na moją korzyść. Zgodnie z tym mogę nabyć własność przez użytkowanie,
chociaż jestem świadomy, że jestem w posiadaniu własności innej osoby, i w rzeczywistości, gdyby zostało to
inaczej ustalone, rezultat byłby taki, że posiadacz w dobrej wierze byłby poddany największej niesprawiedliwości;
ponieważ podczas gdy, zgodnie z prawem, byłby odpowiedzialny w powództwie o szkodę, konieczność poddania
się wypłacie odszkodowania oszacowanego w sprawie jest nałożona na niego. Ta sama zasada ma
zastosowanie, gdy nie ma obrony w odniesieniu do niewolnika, a ja zabieram go z rozkazu pretora; ponieważ i w
tym przypadku mam prawną podstawę do posiadania.
29. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VI.
Nie tylko ten, kto nie ma niewolnika w swoim władaniu, może odmówić odpowiedzi w sprawie o zabójstwo, ale
także może uchylić się od pozwu, nawet jeśli ma go w swoim władaniu, jeśli pozostawi osobę bez obrony; ale w
tym przypadku musi przenieść swoje prawo na powoda, tak jakby wyrok został wydany przeciwko niemu.
30. Tenże, W sprawie edyktu pretora miejskiego, pod tytułem "Zapobieganie grożącym obrażeniom".
W sprawach o zniesławienie nie traci się praw tych, którzy są nieobecni w dobrej wierze, ale po ich powrocie daje
się im prawo do obrony zgodnie z tym, co jest właściwe i sprawiedliwe, niezależnie od tego, czy są właścicielami,
czy też mają jakieś prawa do własności, o którą toczy się spór, jak wierzyciele i użytkownicy.
31. Paulus, O Plaucjuszu, księga VII.
Kiedy pretor mówi: "Gdy kilku niewolników popełni kradzież, powództwo będzie przyznane tylko po to, aby powód
mógł uzyskać tyle, ile uzyskałby, gdyby przestępstwo popełnił wolny człowiek", powstaje pytanie, czy odnosi się
to do zapłaty pieniędzy jako odszkodowania, czy do wydania niewolnika w ramach zadośćuczynienia; jak na
przykład, gdy podwójne odszkodowanie jest pobierane z wartości niewolników, którzy zostali wydani, czy inne
działania będą zabronione? Zarówno Sabinus, jak i Kasjusz uważają, że pozwanemu należy zaliczyć na poczet
odszkodowania wartość wydanych niewolników. Pomponiusz zgadza się z tym i jest to prawda; jeśli bowiem
niewolnik został zabrany, ponieważ nie zaoferowano mu obrony, właściciel musi otrzymać kredyt o wartości, jaką
był wart. Julianus sądzi, że należy się liczyć nie tylko z podwójnym odszkodowaniem, ale także z tym, co można
by odzyskać z powództwa osobistego; a gdy kradzieży dokonało kilku niewolników, należy zbadać, kiedy to się
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stało, aby ustalić, czy należeli do tej samej bandy; edykt nie ma bowiem zastosowania, gdy niewolnicy należący
do różnych właścicieli stają się potem własnością tylko jednego.
32. Kallistratus, Edykt monarszy, Księga II.
Gdy niewolnik znajduje się we władzy kogoś, kto nie jest jego właścicielem, i mówi się, że popełnił przestępstwo,
jeśli nie jest broniony, zostanie zabrany; a jeśli jego właściciel jest obecny, powinien go wydać i dać
zabezpieczenie przed złośliwym oszustwem.
33. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIV.
Nikt nie może być zmuszony, wbrew swojej woli, do obrony drugiego człowieka w sprawie o zabójstwo, ale musi
być pozbawiony tego, którego odmawia obrony, jeśli jest on jego niewolnikiem; ale jeśli strona, która jest we
władzy innego, jest wolna, powinna być dopuszczona do obrony w każdych okolicznościach:
34. Julianus, O Urseius Ferox, Księga IV.
Gdy bowiem nikt nie podejmie się obrony syna rodziny z powodu naruszenia prawa, powództwo zostaje
zasądzone przeciwko niemu,
35. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Jeśli zaś wyrok zostanie wydany przeciwko synowi, musi się on do niego zastosować, gdyż jest on utrzymywany
przez tę decyzję. Ponadto należy stwierdzić, że jego ojciec, po wydaniu wyroku przeciwko synowi, również
podlega powództwu De peculio.
36. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVII.
Gdy ktoś nabywa od dłużnika niewolnika, który został zastawiony, a następnie skradziony, nabywca odpowiada z
tytułu kradzieży, po nabyciu własności niewolnika; i nie można mu zarzucić, że niewolnik może być odzyskany
przez niego w drodze powództwa serwitutowego. Zasada jest taka sama, gdy strona dokonuje zakupu od
małoletniego poniżej dwudziestu pięciu lat, lub świadomie w celu oszukania wierzycieli; ponieważ, chociaż ci
ostatni mogą zostać pozbawieni własności, to jednak w międzyczasie może zostać wniesiony przeciwko nim
pozew.
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37. Tryphoninus, Dysputy, Księga XV.
Gdy niewolnik należący do kogoś innego ukradnie moją własność, a potem dostanie się w moje ręce jako
właściciel, to prawo do powództwa o kradzież, które mi przysługiwało, wygasa, jeśli jeszcze nie zostało
wykorzystane; a jeśli potem pozbędę się niewolnika, którego kupiłem przed połączeniem się emisji, to prawo do
powództwa o kradzież nie zostanie odnowione; ale jeśli kupię go po połączeniu się emisji, to sprzedawca może
mieć przeciwko sobie wyrok:
38. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Tak jak by to uczynił, gdyby sprzedał go innej stronie, bo w istocie nie ma różnicy, komu go sprzedaje, czy
swojemu przeciwnikowi, czy komuś innemu; i będzie to jego własna wina, jeśli będzie musiał poddać się zapłacie
zasądzonego odszkodowania, ponieważ sprzedając go, pozbawił się możliwości wydania go w ramach
zadośćuczynienia.
(1) Julianus jednak w dwudziestej drugiej księdze Digestów stwierdza, że jeśli porzucę niewolnika, który ukradł
twoją własność, to jestem zwolniony z odpowiedzialności, ponieważ on od razu przestał należeć do mnie; w
przeciwnym razie można by wytoczyć powództwo o kradzież temu, kto nie ma właściciela.
(2) Jeżeli mój niewolnik ukradnie twoją własność i sprzeda ją, a ty pozbawisz go pieniędzy, które otrzymał jako
część ceny za tę własność, będzie to podstawą do powództwa o kradzież po obu stronach; ty bowiem możesz
wytoczyć przeciwko mnie powództwo o kradzież z powodu niewolnika, a ja przeciwko tobie z powodu pieniędzy.
(3) Ponadto, jeśli wypłacam pieniądze niewolnikowi mojego wierzyciela, aby ten oddał je swojemu panu, to
również będzie podstawa do powództwa o kradzież, jeśli niewolnik przywłaszczy sobie otrzymane pieniądze.
39. Julianus, Digest, Księga IX.
Gdy niewolnik należący do kilku osób popełni kradzież, a wszyscy jego właściciele oszukują, że nie mają go we
władaniu, pretor powinien postąpić zgodnie z formą powództwa cywilnego i zezwolić, aby powództwo
słusznościowe, które obiecuje w takim przypadku, zostało wniesione przeciwko dowolnemu właścicielowi, którego
powód wybierze; i nie powinien dawać powodowi żadnej większej korzyści niż umożliwienie mu wytoczenia
powództwa, bez prawa pozwanego do wydania niewolnika w ramach zadośćuczynienia; ponieważ mógłby on
wytoczyć powództwo w sprawie o zabójstwo, gdyby niewolnik został przedstawiony w sądzie.
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(1) Jeżeli ktoś przyznaje, że niewolnik, który w rzeczywistości należy do kogoś innego, jest jego własnością, to
wprawdzie podlega on powództwu odszkodowawczemu, ale można go zmusić do złożenia zabezpieczenia, jeżeli
jednak strona jest pozywana z powodu własnego niewolnika, to nie powinna być obciążana zabezpieczeniem,
ponieważ nie jest ona zobowiązana do obrony niewolnika należącego do kogoś innego.
(2) Jeżeli ktoś twierdzi, że właściciel niewolnika postąpił nieuczciwie, aby uniknąć posiadania tego niewolnika, a
właściciel utrzymuje w sądzie, że powództwo powinno być bronione przez kogoś innego, kto dostarczyłby
zabezpieczenia, istnieje podstawa do wyjątku z powodu podstępnego oszustwa.
(3) Jeżeli jednak po połączeniu spraw z właścicielem niewolnik pojawi się, a ponieważ nie był broniony, zostanie
zabrany, właściciel zostanie zwolniony, jeżeli wniesie wyjątek na podstawie podstępnego oszustwa.
(4) Jeżeli jednak niewolnik umrze przed połączeniem spraw, właściciel nie będzie w ogóle odpowiedzialny w tym
procesie.
40. The Same, Digest, Księga XXII.
Gdy niewolnik jest zapisany w testamencie i kradnie majątek przyszłemu spadkobiercy przed wejściem do
spadku, spadkobierca może wytoczyć powództwo o kradzież przeciwko zapisobiercy, jeśli ten przyjmie zapis.
Jeżeli jednak ten sam niewolnik przywłaszczy sobie mienie należące do spadku, powództwo o kradzież nie
przysługuje, ponieważ nie może być mowy o kradzieży tego rodzaju mienia; można jednak wytoczyć powództwo
o zmuszenie go do przedstawienia mienia w sądzie.
41. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Jeśli niewolnik będący współwłaścicielem wyrządził bezprawną szkodę jednemu ze swoich właścicieli, nie można
z tego tytułu wytoczyć powództwa na podstawie Lex Aquilia, ponieważ gdyby wyrządził szkodę obcej osobie,
można by wytoczyć powództwo przeciwko drugiemu współwłaścicielowi o całą kwotę na podstawie Lex Aquilia;
podobnie jeśli niewolnik będący współwłaścicielem dopuścił się kradzieży, nie można wytoczyć powództwa o
kradzież przeciwko drugiemu współwłaścicielowi, lecz należy wszcząć postępowanie działowe.
42. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Jeżeli strona, z powodu której sprawa została połączona w procesie o zniesienie szkodliwości, domaga się
wolności, postępowanie należy zawiesić do czasu ustalenia jej stanu; jeżeli więc zostanie uznana za niewolnika,
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powództwo o zniesienie szkodliwości będzie kontynuowane, ale jeżeli zostanie uznana za wolną, powództwo
zostanie uznane za bezskuteczne.
(1) Jeżeli strona podejmuje się obrony powództwa o zniesławienie z powodu niewolnika, który nie żyje, a nie wie
o tym fakcie, powinna być zwolniona z odpowiedzialności, ponieważ przestało być prawdą, że powinna oddać
cokolwiek z powodu tego niewolnika.
(2) Powództwa te nie ulegają przedawnieniu z powodu upływu czasu i mogą być wytoczone tak długo, jak długo
mamy możliwość wydania niewolnika; mogą być bowiem wytoczone nie tylko przeciwko nam, lecz także
przeciwko naszym następcom, jak również przeciwko następcom osoby odpowiedzialnej w pierwszej kolejności,
nie dlatego, że są następcami jej odpowiedzialności, lecz z tytułu własności. Tak więc, jeśli niewolnik dostał się w
ręce innej osoby, jego nowy właściciel może być pozwany w procesie o zniesławienie na podstawie prawa
własności.
43. Pomponiusz, Epistoły, Księga VIII.
Niewolnicy, w sprawach, w których odpowiedzialność odszkodowawcza następuje po osobie, powinni być
bronieni w miejscu, w którym zarzuca się im popełnienie przestępstwa, dlatego właściciel jest zobowiązany do
przedstawienia wspomnianych niewolników w miejscu, w którym rzekomo dopuścili się przemocy i może stracić
prawo własności do nich wszystkich, jeśli nie będzie ich bronił.

Księga X
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1. Dotycząca ustalania granic.
2. Dotyczące powództwa o podział majątku.
3. Dotyczące powództwa o podział majątku wspólnego.
4. Dotyczące powództwa o wydanie.

Tit. 1. W sprawie ustalenia granic.

1. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
(1) Paulus, O Edykcie, Księga XXIII: Powództwo o ustalenie granic jest powództwem osobistym, chociaż jest to
postępowanie o odzyskanie majątku.
(2) Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Powództwo to odnosi się do posiadłości rustykalnych, nawet jeśli pomiędzy nimi znajdują się budynki; nie ma
bowiem większej różnicy, czy strona zasadzi drzewa, czy postawi budynek na linii granicznej.
1. 1. Sędzia jest upoważniony w przypadku ustalania granic do rozstrzygnięcia kontrowersji w sposób, który
wydaje mu się najlepszy, gdy nie może ustalić granic; a jeśli sędzia, w celu usunięcia wątpliwości starożytnego
pochodzenia, zdecyduje się skierować granice do ustalenia w nowym kierunku, może to zrobić w ten sposób i
zarządzić sumę pieniędzy, która ma być wypłacona w drodze rekompensaty.
3. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
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(3) Gaius, On Provincial Edict, Księga VII: W każdym przypadku, gdy konieczne jest wydanie decyzji przyznającej
ziemię jednej ze stron drugiej, ten, na którego korzyść zostanie wydana decyzja, będzie zobowiązany do
zapłacenia drugiej stronie pewnej sumy pieniędzy tytułem odszkodowania.
(4) Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Jeśli istnieje kontrowersja w odniesieniu do pewnego kawałka nieruchomości, ziemia może być podzielona na
udziały w drodze dekretu, zgodnie z tym, co sędzia uzna za interes stron w tej ziemi.
1. W pozwie o ustalenie granic należy wziąć pod uwagę interes stron; na przykład, jeśli ktokolwiek uzyskuje jakąś
korzyść z kawałka ziemi, co do którego ustalono, że należy do sąsiada, czy byłoby niesprawiedliwe, aby
wymagana była zapłata z tego tytułu? Ponadto, gdyby geodeta był zatrudniony przez jedną ze stron, druga, która
go nie zatrudniła, byłaby zobowiązana do zapłaty swojej części odszkodowania.
2. Po przyłączeniu się do sprawy, uwzględnia się zyski, ponieważ od tego czasu zaniedbanie i złośliwość muszą
być przedmiotem dochodzenia, ale to, co zostało zebrane przed przyłączeniem się do sprawy, w żadnym
wypadku nie będzie brane pod uwagę, ponieważ albo strona zebrała to w dobrej wierze i powinna mieć
możliwość skorzystania z tego, jeśli to zużyła; albo, jeśli zebrała to w złej wierze, musi być wniesiony przeciwko
niej pozew o odzyskanie tego.
3. Jeżeli jednak ktoś odmówi posłuszeństwa sędziemu, ścinając drzewo lub usuwając budynek wzniesiony na
granicy lub na jakiejś jej części, będzie zobowiązany do zapłaty.
4. W przypadku, gdy zarzuca się, że punkty orientacyjne zostały zrzucone lub wykopane, sędzia, który jest
właściwy, może również wysłuchać wniosku o ustalenie granic.
5. Gdy jedna działka należy do dwóch osób, a inna do trzech; sąd może zasądzić sporną działkę na jedną stronę,
nawet jeśli obejmuje ona kilku właścicieli, ponieważ gdy ustala się granice gruntów, rozumie się, że czyni się to
raczej na korzyść majątku niż na korzyść osoby; w tym jednak przypadku, ponieważ decyzja została podjęta na
korzyść kilku stron, każda z nich będzie uprawniona do takiego samego udziału, jaki ma w majątku, a który
będzie wspólny.
6. Ci, którzy mają udziały we wspólnym majątku, nie będą zobowiązani do zapłaty na rzecz siebie nawzajem,
ponieważ nie wydaje się, aby powstała między nimi jakakolwiek kontrowersja sądowa.
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7. Jeśli ty i ja mamy wspólny majątek, a ja sam posiadam sąsiedni kawałek ziemi, czy możemy podjąć kroki
prawne w celu ustalenia granic? Pomponiusz twierdzi, że nie, ponieważ mój współwłaściciel i ja sam nie możemy
być przeciwnikami w tego rodzaju postępowaniu, lecz uważani jesteśmy za zajmujących miejsce jednej osoby.
Pomponiusz twierdzi również, że nawet powództwo słuszne nie może być przyznane, ponieważ ten, kto posiada
majątek we własnym imieniu, może alienować to, co posiadał wspólnie lub oddzielnie, a następnie wszcząć
postępowanie.
8. Powództwo może być wytoczone o ustalenie granic nie tylko między dwoma nieruchomościami, ale nawet
między trzema lub więcej, jak na przykład, gdy jedna nieruchomość i kilka innych, nawet trzy lub cztery, są
przyległe.
9. Powództwo o ustalenie granic może być wytoczone, gdy grunty są przedmiotem wieczystej dzierżawy; lub
między osobami, które mają użytkowanie w różnych częściach; lub między użytkownikiem i zwykłym właścicielem
przyległego gruntu; lub między stronami, które mają posiadanie ze względu na nieruchomość oddaną w zastaw.
10. Powództwo to jest dostępne, gdy granica przebiega między posiadłościami wiejskimi; nie ma ono jednak
zastosowania w przypadku posiadłości miejskich; w tym ostatnim przypadku bowiem strony nie są osobami, które
mają tę samą granicę, ale raczej mówi się, że są sąsiadami, a ich posiadłości są w większości oddzielone
wspólnymi murami. Dlatego, gdy budynki przylegają do siebie, nawet na wsi, nie ma podstaw do tego
powództwa; z drugiej strony, w mieście mogą być ogrody, które przylegają do siebie, tak, że tutaj również można
wnieść powództwo o ustalenie granic.
11. Tam, gdzie rzeka lub autostrada przecinają się, nie jest to rozumiane jako granica; stąd nie można wnieść
pozwu o ustanowienie granicy.
5. Tenże, O Sabinusie, księga XV.
Ponieważ autostrada lub rzeka stanowi moją granicę, a nie ziemia mojego sąsiada.
(6) Tenże, O Edykcie, księga XXIII.
Jeśli jednak w grę wchodzi prywatny strumień, można wytoczyć powództwo o ustalenie granic.
7. Modestinus, Pandects, Księga X.
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Arbitrzy są wyznaczeni do określania wymiarów ziemi; i ten, kto jest uznany za posiadającego większą część
całego traktu, będzie zmuszony do przekazania pewnej części innym, którzy mają mniejszą; i to jest stwierdzone
w reskrypcie.
(8) Ulpianus, Opinie, Księga VI.
Gdy powódź zniszczy granice pola przez wezbrane wody, tak, że będzie to okazja dla kogokolwiek do zajęcia
miejsc, do których nie ma prawa; gubernator prowincji musi zarządzić, że nie będą oni naruszać własności innych
i że ziemia właściciela zostanie mu przywrócona, a granice zostaną ustalone przez geodetę.
1. 1. Obowiązkiem sędziego pokoju w sprawach dotyczących granic gruntów jest wysłanie geodetów, którzy za
ich pomocą rozstrzygną kwestię granic zgodnie z zasadami sprawiedliwości, a także zbadają ją na własne oczy,
jeśli zajdzie taka potrzeba.
9. Julianus, Digest, Księga VIII.
Sprawa o ustalenie granic pozostaje do rozpatrzenia, nawet jeśli wspólni właściciele wnieśli pozew o podział lub
sprzedali ziemię.
10. The Same, Digest, Księga LI.
Powództwo o podział pomiędzy współwłaścicielami lub spadkobiercami, lub powództwo o ustalenie granic jest
tego rodzaju, że każda pojedyncza strona ma podwójne prawo zarówno powoda, jak i pozwanego w powództwie.
11. Papinianus, Opinie, Księga II.
W odniesieniu do zapytań dotyczących granic, należy kierować się starożytnymi memoriałami i autorytetem spisu
ludności, który został przeprowadzony przed wniesieniem pozwu; pod warunkiem, że zostanie udowodnione, że
nie nastąpiły żadne zmiany w wyniku szeregu sukcesji, a przez samowolne działania posiadaczy obszary ziemi
zostały dodane lub zabrane, a granice następnie zmienione.
12. Paulus, Opinie, Księga III.
W kwestii dotyczącej własności należy zwrócić uwagę na te granice, które wyznaczyła osoba będąca
właścicielem obu działek, gdy sprzedała jedną z nich; nie jest bowiem konieczne, aby przestrzegać granic, które
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wcześniej oddzielały dwie różne działki, ale należy wykorzystać opisy sąsiadujących właścicieli do ustalenia
nowych granic między wspomnianymi działkami.
13. Gaius, O prawie dwunastu tablic, Księga IV.
Należy pamiętać, że w powództwie o ustalenie granic należy przestrzegać zasady, która do pewnego stopnia
pokrywa się z planem tego, który Solon podobno uchwalił w Atenach, a który brzmi następująco: "Gdy strona
buduje mur przylegający do ziemi innej, nie może wyjść poza granicę; jeśli jest to mur zbudowany z kamienia,
musi zostawić stopę; jeśli jest to dom, dwie stopy. Jeśli kopie grób lub rów, musi zostawić otwartą przestrzeń o
szerokości równej głębokości tego grobu; jeśli studnię - o szerokości stopy. Jeśli sadzi drzewo oliwne lub figowe,
musi je umieścić w odległości dziewięciu stóp od sąsiedniej ziemi, a w przypadku innych drzew musi pozostawić
pięć stóp".
Tyt. 2. Dotyczący powództwa o podział majątku.
1. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga VII.
Powództwo to wywodzi się z Prawa Dwunastu Tablic, ponieważ uważano za konieczne, aby w przypadku, gdy
współspadkobiercy chcieli zrzec się wspólnej własności, ustanowić jakiś rodzaj powództwa, za pomocą którego
można by rozdzielić między nich majątek spadkowy.
1. Powództwo to może być w rzeczywistości wytoczone bezpośrednio przez stronę, która nie jest w posiadaniu
swojego udziału. Jeśli jednak ten, kto jest w posiadaniu spadku, zaprzecza, że powód jest jego
współspadkobiercą, może go zablokować przez wyjątek określony w następujący sposób: "Jeżeli w odniesieniu
do przedmiotowej sprawy nie doznał uszczerbku w zakresie dziedziczenia". Jeśli strona posiada swój udział,
nawet jeśli można zaprzeczyć, że jest współspadkobiercą, wyjątek tego rodzaju nie będzie stanowił baru;
rezultatem tego jest to, że w tym przypadku sam sędzia, który rozpatruje sprawę, musi ustalić, czy strona jest
współspadkobiercą, czy nie; ponieważ jeśli nie jest, nic nie zostanie zasądzone na jego rzecz, ani jego przeciwnik
nie będzie zobowiązany do dokonania mu jakiejkolwiek płatności.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
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W drodze powództwa o podział majątku można podzielić majątek niezależnie od tego, czy pochodzi on z
testamentu, czy też przechodzi w drodze dziedziczenia, a także niezależnie od tego, czy został on przyznany na
mocy ustawy o dwunastu tablicach, czy też na mocy innej ustawy, dekretu senatu, a nawet konstytucji cesarskiej.
Ogólnie rzecz biorąc, majątek może być podzielony tylko pomiędzy tych, po których śmierci może być wniesiony
pozew o jego odzyskanie.
(1) Jeśli jedna czwarta majątku przypada komuś, kto został wyniesiony do godności zgodnie z Konstytucją Piusa
Boskiego, to ponieważ taka osoba nie staje się ani spadkobiercą, ani posiadaczem majątku, do podziału majątku
konieczna będzie akcja pretoriańska.
(2) Ponadto, jeśli chodzi o peculium syna rodziny, który jest żołnierzem, to można z całą stanowczością
stwierdzić, że konstytucje cesarskie powołują do życia majątek, a zatem będzie można wnieść powództwo.
(3) W sprawie o podział spadku każdy ze spadkobierców występuje zarówno po stronie pozwanej, jak i
powodowej.
(4) Również w tym przypadku nie może budzić wątpliwości, że powództwo o dział spadku może być utrzymane w
mocy, jeżeli tylko kilku spadkobierców spośród wielu wszczyna postępowanie.
(5) Chociaż w tym powództwie nie rozpatruje się roszczeń, to jednak, jeżeli zostały zawarte umowy dotyczące ich
podziału, tak że ustalono, że każda strona przenosi prawa do działania na drugą stronę i ustanawia ją
pełnomocnikiem do prowadzenia swoich spraw, podział ten powinien być przestrzegany.
3. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga VII.
Oczywiste jest, że czasami obowiązkiem sędziego jest dopilnowanie, aby różne długi i roszczenia zostały
przypisane różnym spadkobiercom w liczbie mnogiej, ponieważ często zdarza się, że płatność lub pobieranie
długów, które mają być rozdzielone pomiędzy różne udziały, powoduje niemały stopień niedogodności. Jednak
cesja nie zawsze powoduje, że jeden spadkobierca staje się odpowiedzialny za cały dług lub daje mu prawo do
ściągnięcia całego długu, ale skutkiem jest jedynie to, że jeśli postępowanie jest wszczęte, spadkobierca wnosi je
częściowo we własnym imieniu, a częściowo w charakterze pełnomocnika; lub, jeśli powództwo jest wniesione
przeciwko niemu, jest on pozwany częściowo we własnym imieniu, a częściowo jako pełnomocnik. Chociaż
wierzyciele są w pełni uprawnieni do wytoczenia powództwa przeciwko każdemu spadkobiercy z osobna, ci
ostatni mają jednak pełne prawo do zastąpienia ich takimi stronami, które zgodnie z postanowieniem sądu
powinny ponieść ciężar powództwa.
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(4) Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Dlatego wszystko, z wyjątkiem roszczeń pieniężnych, jest objęte tym postępowaniem. Jeśli jednak roszczenie
pieniężne zostało zapisane w testamencie jednemu z kilku spadkobierców, spadkobierca ten może je uzyskać w
procesie o podział spadku.
1. Szkodliwe narkotyki i trucizny są objęte tym pozwem; ale sędzia nie powinien w żaden sposób ingerować w
sprawy tego rodzaju, ponieważ jego obowiązkiem jest pełnienie funkcji dobrego i niewinnego człowieka. W ten
sam sposób powinien postępować w odniesieniu do książek, których czytanie jest niewłaściwe (na przykład tych,
które traktują o magii i podobnych tematach); wszystkie one jednak powinny być natychmiast zniszczone.
2. 2. Ponadto, jeśli coś zostało nabyte przez spekulację, świętokradztwo, przemoc, kradzież lub agresję, nie
powinno być dzielone.
3. Sędzia powinien nakazać, aby testament został oddany w ręce tego, kto jest spadkobiercą większej części
majątku, lub złożony w świątyni. Labeo mówi, że w przypadku sprzedaży majątku należy złożyć kopię
testamentu, a spadkobierca powinien dostarczyć kopię, ale on sam powinien zachować oryginał testamentu lub
złożyć go w świątyni.
(5) Gajus, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Gdy w skład majątku spadkowego wchodzą jakiekolwiek zobowiązania spadkowe, sędzia powinien zadbać o to,
aby pozostały one w posiadaniu tego, kto jest spadkobiercą największej części; pozostali mają prawo do kopii,
które muszą być sprawdzone, a wspomniany spadkobierca powinien podpisać zobowiązanie, że oryginalne
dokumenty zostaną przedstawione, gdy będzie tego wymagała okazja. Jeśli wszyscy spadkobiercy są uprawnieni
do równych udziałów, a nie ma między nimi porozumienia co do strony, u której dokumenty mają być
pozostawione, muszą oni rzucać losy, albo za wspólną zgodą lub przez głosowanie powinien zostać wybrany
przyjaciel, u którego mogą one zostać złożone, albo muszą one zostać umieszczone w celu bezpiecznego
przechowywania w jakiejś konsekrowanej świątyni.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Ani Pomponiusz, ani ja nie popieramy rozstrzygnięcia tej sprawy poprzez poddanie jej konkurencji, tak aby ten,
kto złoży najwyższą ofertę, miał prawo do posiadania zobowiązań należących do majątku.
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7. Wenuleusz, Postanowienia, Księga VII.
Jeśli spadkobierca, w przypadku, gdy współspadkobierca został dodany pod warunkiem lub znajduje się w rękach
wroga, twierdzi, że sam jest spadkobiercą, i po wniesieniu pozwu uzyskałby go, a następnie warunek, od którego
zależało dziedziczenie drugiego spadkobiercy, zostałby spełniony lub ten ostatni powróciłby przez postliminium,
czy drugi spadkobierca powinien dzielić z nim korzyści z jego zwycięstwa? Niewątpliwie przysługuje mu
powództwo o wykonanie wyroku na całą kwotę. W tym przypadku współspadkobierca powinien mieć prawo
wyboru, to znaczy albo otrzymać udział w spadku, albo mieć prawo do wszczęcia postępowania, ponieważ jest
on tym, który stał się spadkobiercą lub powrócił do miasta po tym, jak jego współspadkobierca odniósł sukces. Ta
sama zasada musi być przestrzegana, gdy rodzi się dziecko pośmiertne. Strony te nie ponoszą winy z powodu
swojego milczenia, ponieważ uzyskały prawo do spadku dopiero po wygraniu sprawy przez ich
współspadkobiercę.
8. Ulpianus, O edyktach, księga XIX.
Pomponiusz mówi, że jeśli rachunki są zapisane jako uprzywilejowany spadek jednemu z kilku spadkobierców,
nie mogą być mu wydane, zanim jego współspadkobiercy nie zrobią ich kopii. Gdyby bowiem zapisano w
testamencie niewolnika, który jest szafarzem, to nie powinien on być wydany, dopóki nie przedstawi swoich
rachunków. Powinniśmy się zastanowić, czy nie należałoby sporządzić obligacji przewidującej, że na każde
żądanie rachunków lub gdy wspomniany steward zostanie zapisany w testamencie, zostaną one przedstawione;
ponieważ często konieczne jest, aby oryginały rachunków i sam steward zostały przedstawione w sądzie w celu
wyjaśnienia spraw, które później wynikną i w które zaangażowana jest wiedza stewarda; konieczne jest więc, aby
współspadkobierca w tej sprawie dostarczył obligację przez wspomnianego spadkobiercę.
1. Pomponiusz stwierdza również, że gołębie, które mają zwyczaj opuszczać gołębnik, są objęte powództwem o
podział majątku, ponieważ są naszą własnością, dopóki mają zwyczaj powracania do nas, a zatem jeśli ktoś je
przejmie, mamy prawo do powództwa o kradzież. Ta sama zasada odnosi się do pszczół, ponieważ są one
częścią naszej własności.
2. 2. Ponadto, gdy jedno z naszych bydląt zostanie porwane przez dzikie zwierzęta, Pomponiusz uważa, że jeśli
ucieknie przed tymi zwierzętami, powinno być włączone do pozwu o podział majątku; mówi on, że jest to lepsza
opinia, że gdy cokolwiek zostanie porwane przez wilka lub inne dzikie zwierzę, nie przestaje być nasze, dopóki
nie zostanie pożarte.
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9. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Działanie to obejmuje również majątek, który spadkobiercy nabyli przez lichwę, w przypadku gdy został on
wydany zmarłemu, a także majątek, który został wydany spadkobiercom, a który zmarły nabył.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Także nieruchomości, które należą do naszego dziedzictwa, jak również grunty w wieczystej dzierżawie lub takie,
które odnoszą się tylko do powierzchni. Podpada pod tę zasadę także majątek, który zmarły posiadał w dobrej
wierze, mimo że należał do kogoś innego.
(11) Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Dziecko niewolnicy, jeśli urodziło się po wejściu w posiadanie majątku,
12. Ulpianus, O Edykcie, księga XIX.
A nawet po przyłączeniu potomstwa może, jak stwierdza Sabinus, zostać włączone do sprawy o podział majątku i
stać się przedmiotem orzekania.
1. 1. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy obca osoba przekaże cokolwiek niewolnikom stanowiącym
część majątku spadkowego.
2. Mienie zapisane w testamencie pod warunkiem w międzyczasie należy do spadkobierców, a zatem jest
włączone do pozwu o podział spadku i może być przedmiotem orzekania; oczywiście z zastrzeżeniem ograniczeń
związanych z tym samym, tak że jeśli warunek zostanie spełniony, zostanie odebrany stronie, której został
przyznany; lub, w przypadku niespełnienia warunku, powróci do tych, którzy zostali obciążeni zapisem. Ta sama
zasada obowiązuje w przypadku niewolnika, który ma być wyzwolony pod warunkiem, gdyż w międzyczasie
należy on do spadkobierców, ale po spełnieniu warunku uzyskuje wolność.
13. Papinianus, Pytania, Księga VII.
Zakazane jest pozbywanie się majątku po połączeniu się z nim, ale dotyczy to tylko tego, co jest dobrowolne, a
nie tego, co staje się konieczne z powodu jakiegoś wcześniejszego zobowiązania i ma swoje źródło w jakimś
wymogu prawnym.
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14. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Jeśli jednak prawo do uzurpacji zaczęło biec zanim sprawa została połączona na korzyść strony, która nie jest
spadkobiercą, a następnie zostało zakończone, to usuwa to własność ze sprawy.
(1) Powstaje pytanie, czy użytkowanie jest objęte pozwem; jak na przykład, gdy użytkowanie zostało zastrzeżone,
a ziemia pozostawiona innym niż spadkobierca:
15. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Albo gdy użytkowanie zostało zapisane niewolnikowi należącemu do majątku; jako że użytkowanie nie może
odejść od strony zainteresowanej bez jego utraty.
16. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Uważam, że obowiązkiem sędziego jest, aby w przypadku, gdy spadkobiercy chcą zrzec się wspólnej własności
użytkowania, przychylił się do ich życzeń, po uprzednim spowodowaniu, aby zabezpieczyli się wzajemnie.
1. Julianus mówi, że jeśli sąd przyznał ziemię jednemu spadkobiercy, a użytkowanie drugiemu, to użytkowanie
nie staje się wspólną własnością.
2. Użytkowanie może być przyznane od określonego czasu, lub do określonego czasu, lub na zmianę lat.
3. Grunt, który rzeka dodaje przez aluwia do nieruchomości po wydaniu jest również objęty powództwem tego
rodzaju.
4. Jeżeli jednak jeden ze spadkobierców dopuścił się czynu złośliwego lub niedbałego, którego skutkiem jest
obniżenie wartości użytkowania, Pomponiusz powiada, że to również wchodzi w zakres powództwa; wszystko
bowiem, co spadkobierca złośliwie lub niedbale uczyni na szkodę majątku, będzie rozpatrywane we wszystkich
powództwach o jego podział, pod warunkiem jednak, że dopuści się tego czynu jako spadkobierca. Dlatego też,
jeśli jeden ze spadkobierców pozbawił spadkodawcę pieniędzy za jego życia, nie będzie to uwzględnione w
powództwie o podział spadku, ponieważ nie był on jeszcze spadkobiercą; ale jeśli działał jako spadkobierca, to
nawet jeśli zainteresowanemu przysługiwałoby inne powództwo, to jednak, jak stwierdza Julianus, jest on
odpowiedzialny w procesie o podział spadku.
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5. Wreszcie mówi, że jeśli któryś ze spadkobierców zniszczy rachunki należące do spadku lub je sfałszuje, będzie
odpowiedzialny na mocy Lex Aquilia za ich zniszczenie, a także będzie podlegał powództwu o podział spadku.
6. 6. Ponadto, gdy niewolnik należący do majątku ukradnie własność jednego ze spadkobierców, Ofilius mówi, że
powództwo o podział majątku zostanie wniesione, jak również o podział majątku wspólnego, ale powództwo o
kradzież nie może zostać wniesione; a zatem, jeśli spadkobierca wniesie powództwo o podział majątku, uzyska
wyrok, na mocy którego niewolnik zostanie mu wydany, lub zostanie mu przyznane oszacowane odszkodowanie,
czyli proste odszkodowanie.
17. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
W przypadku, gdy szkoda została wyrządzona przez jednego ze spadkobierców, należy stwierdzić, że zwykłe
odszkodowanie powinno być rozpatrywane w procesie o podział majątku.
18. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Zgodnie z tymi regułami Julianus mówi, że jeśli jest kilku spadkobierców i jednemu z nich pozostawiono
niewolnika, na ogólnych zasadach, z prawem wyboru, a pozostali spadkobiercy twierdzą, że Stichus sfałszował
testament lub go zniekształcił, i składają takie oświadczenie, aby uniknąć wyboru niewolnika, a następnie, po jego
wyborze, wnosi się powództwo o jego odzyskanie, mogą, jeśli zostaną pozwani, skorzystać z wyjątku na
podstawie podstępnego oszustwa i poddać niewolnika torturom.
1. Powstaje pytanie, czy w procesie o podział majątku spadkobiercy mają prawo stosować tortury w odniesieniu
do śmierci spadkodawcy lub jego żony i dzieci; a Pomponiusz bardzo słusznie twierdzi, że te rzeczy nie mają
żadnego odniesienia do podziału majątku spadkowego.
2. Mówi on również, że jeśli ktoś w testamencie postanowi, że niewolnik ma być sprzedany, aby być
przewiezionym w odległe miejsce, obowiązkiem sędziego jest dopilnowanie, aby życzenia zmarłego nie zostały
udaremnione. Ale jeśli spadkodawca nakazał postawienie pomnika, można wytoczyć powództwo o podział
majątku, aby zmusić go do tego. Sugeruje on jednak, że skoro leży to w interesie spadkobierców, ponieważ będą
oni mieli prawo do pomnika, każdy z nich może wytoczyć powództwo w wyraźnym trybie, aby pomnik został
wzniesiony.
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3. 3. Jeżeli jeden ze spadkobierców ponosi wydatki w dobrej wierze, to zgodnie z Reskryptem cesarzy Sewera i
Antoninusa, może on pobierać odsetki od współspadkobiercy od czasu, kiedy nie wywiązał się ze swoich
zobowiązań.
4. Celsus dodaje również bardzo trafnie, że współspadkobierca, nawet jeśli sam nie dokona zapłaty, ma jednak
prawo do powództwa o podział majątku, aby zmusić współspadkobiercę do zapłacenia jego udziału, gdyż w
przeciwnym razie wierzyciel nie zrzeknie się pewnej części majątku, jeśli nie otrzyma pełnej zapłaty.
5. W przypadku, gdy syn rodziny był spadkobiercą udziału w spadku po ojcu i został pozwany przez wierzycieli o
swoje peculium, będąc gotowym zapłacić wszystko, co było należne, może on, w drodze wyjątku na podstawie
podstępnego oszustwa, zmusić wierzycieli do przeniesienia na niego ich praw do powództwa; jest on ponadto
uprawniony do powództwa o podział spadku przeciwko swoim współspadkobiercom.
6. W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców wypłacił spadek osobie, której sąd nakazał objęcie w posiadanie w
celu zachowania spadku, Papinianus uważa, i jego opinia jest słuszna, że przysługuje mu powództwo o podział
spadku przeciwko współspadkobiercom, ponieważ zapisobierca nie zrezygnowałby z raz uzyskanego posiadania,
które było równoznaczne z zabezpieczeniem, do czasu wypłacenia mu całego spadku.
7. Ponadto, gdyby ktoś zapłacił dług Tycjuszowi, aby uniknąć sprzedaży zastawu, Neratius stwierdza, że może on
wszcząć postępowanie o podział majątku.
19. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Z drugiej strony sędzia powinien w podobny sposób zapewnić, że jeśli jeden ze spadkobierców odniósł korzyść
majątkową z majątku spadkowego lub zawarł niekorzystny dla niego układ, to nie będzie on jedynym, który na
tym skorzysta. Sędzia może to osiągnąć albo przez spowodowanie rozliczenia się różnych spadkobierców, albo
przez spowodowanie, aby udzielili sobie nawzajem zabezpieczenia, dzięki któremu zyski i straty zostaną równo
podzielone między nich.
20. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Gdy zamężna córka, która była zobowiązana wnieść swój posag do wspólnej kasy, z powodu błędu
współspadkobierców zobowiązała się, że zapłaci im proporcjonalnie do ich udziałów wszystko, co odzyska od
męża, Papinianus mówi, że niezależnie od tego arbiter w procesie o podział musi zdecydować, że nawet jeśli ona
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sama umrze w czasie trwania małżeństwa, posag musi zostać wniesiony; niewiedza współspadkobierców nie
może bowiem zmienić reguł rządzących postępowaniem sądowym.
(1) Jeżeli syn rodziny stał się zobowiązany z polecenia ojca, musi on z majątku zarezerwować kwotę na spłatę
długu; a ponadto, jeżeli wydał pieniądze na majątek należący do ojca, obowiązuje ta sama zasada, a jeżeli
powództwo jest de peculio, musi on zarezerwować peculium na ten sam cel; i to nasz cesarz stwierdził w
Reskrypcie.
(2) Oprócz tego, gdy syn rodziny jest wyznaczony na dziedzica, może on zatrzymać posag swojej żony; nie jest
to też nierozsądne, gdyż musi on ponosić ciężary pieniężne związane z małżeństwem. Dlatego może on
zatrzymać cały posag i musi złożyć zabezpieczenie, że będzie bronił swoich współspadkobierców, którzy mogą
być pozwani na podstawie tego postanowienia. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy inna osoba dała
posag i zawarła umowę. Dotyczy to nie tylko posagu własnej żony, ale także posagu żony syna, ponieważ odnosi
się to także do wydatków małżeńskich, za które jest on odpowiedzialny: jest on bowiem zobowiązany do
ponoszenia wydatków syna i synowej. Marcellus mówi, że syn powinien zatrzymać posag nie tylko wtedy, gdy
został on przekazany jego ojcu, ale także wtedy, gdy został on przekazany jemu samemu, jako jego synowi, o ile
został on mu przekazany jako część jego peculium lub gdy został wydany na korzyść jego ojca.
(3) Gdy ojciec dzieli swój majątek między synów bez żadnego pisma i rozdziela między nich ciężar długów
proporcjonalnie do tego, co posiadają, Papinianus twierdzi, że nie należy tego uważać za zwykłą darowiznę, ale
raczej za podział majątku na mocy testamentu. Jest jasne, że jeśli wierzyciele wytoczą powództwo przeciwko
spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziałów w spadku, a jeden z nich odmówi przestrzegania tego, co zostało
uzgodnione, można wytoczyć przeciwko niemu powództwo na podstawie szczególnych przesłanek, zarzucając
mu, że dokonali wymiany na mocy pewnej umowy; oczywiście, jeśli cały majątek został podzielony.
(4) Powództwo o podział majątku nie może być wytoczone więcej niż jeden raz, chyba że zostanie wykazana
właściwa przyczyna; ponieważ jeśli jakiś majątek pozostał niepodzielony, można wytoczyć powództwo o jego
podział.
(5) Papinianus mówi, że jeśli jeden ze spadkobierców jest zobowiązany do zapłacenia długu, a nie jest to
przewidziane w zapisie, to spadkobierca ten będzie zmuszony do przyjęcia zapłaty przez sędziego
prowadzącego sprawę o podział spadku, ale nie w kwocie większej niż trzy czwarte jego udziału, tak aby mógł
mieć jedną czwartą niepomniejszoną; dlatego też musi on zapewnić zabezpieczenie, aby chronić swoich
współspadkobierców.
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(6) Mówi on również, że jeśli syn jest odpowiedzialny za wydatki, które poniósł z powodu urzędu publicznego,
który ojciec zgodził się, aby on sprawował, a następnie jest mianowany spadkobiercą udziału w spadku, może on
zastrzec kwotę, którą jest winien, ponieważ był to jeden z długów jego ojca; ale jeśli sprawował on jakikolwiek
urząd po śmierci ojca, spadkobiercy tego ostatniego nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek zobowiązania
poniesione w odniesieniu do tych urzędów.
(7) Neratius natomiast wyraził opinię, że jeśli człowiek, który miał kilku synów, zgodził się, aby jeden z nich podjął
się funkcji urzędnika odpowiedzialnego za organizowanie i regulowanie gier publicznych, a jego ojciec zmarł,
zanim wypełnił obowiązki tego urzędu, ustanowiwszy wszystkich swoich synów spadkobiercami, to powstaje
pytanie, czy wspomniany syn może w drodze powództwa o podział majątku odzyskać to, co wydał w tej sprawie;
on zaś odpowiedział, że nie może tego odzyskać w żadnym powództwie. Opinia ta nie została przyjęta, i bardzo
słusznie, gdyż wydatki te powinny być uwzględnione w pozwie o podział majątku.
(8) Papinianus mówi również, że jeśli mąż każe jednemu ze swoich spadkobierców wziąć na siebie ciężar zapłaty
posagu, który jest zawarty w umowie, a wdowa po nim wytoczy powództwo o swój posag przeciwko obu
spadkobiercom, to spadkobierca, któremu nakazano wziąć na siebie ten ciężar, musi bronić swojego
współspadkobiercę w procesie. Jeżeli jednak obaj spadkobiercy są obciążeni wypłatą zapisów zamiast posagu, a
wdowa decyduje się na przyjęcie posagu, zapisy są zatrzymywane przez wspomnianych spadkobierców, ale nie
może to być z korzyścią dla współspadkobiercy, który jest zwolniony z zapłaty długu; to znaczy, że
współspadkobierca, który przyjął na siebie ciężar długu, powinien, na mocy postanowienia sądu, otrzymać zapis; i
to jest prawdą, chyba że spadkodawca postanowił inaczej.
(9) Mówi on również, że gdy niewolnik, który ma być uwolniony pod warunkiem, płaci pieniądze ze swojego
peculium jednemu z kilku współspadkobierców, w celu spełnienia warunku, nie będzie to włączone do tej
czynności i nie powinno być przedmiotem wkładu.
21. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku powództwa o podział majątku wspólnego.
(22) Ulpianus, O Edykcie, księga XIX.
Ponadto Labeo powiada, że jeśli jeden ze spadkobierców wykopie skarb pozostawiony przez spadkodawcę,
będzie podlegał powództwu o podział, tak jak gdyby podzielił się skarbem z osobą obcą, która o tym fakcie
wiedziała.
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1. Sędzia w procesie o podział majątku może przyznać tę samą nieruchomość kilku osobom tylko wtedy, gdy
prawo do posiadania jednej rzeczy zostało pozostawione kilku osobom (lub gdy, jak mówi Pomponiusz, istniała
konieczność, aby udziały zostały przyznane kilku osobom); lub gdy sędzia przypisuje określoną część
nieruchomości każdemu ze współspadkobierców; może jednak przyznać nieruchomość jednemu spadkobiercy,
gdy została ona zlicytowana przez wszystkich.
2. Ponadto, nikt nie wątpi, że może on zasądzić ziemię, która została podzielona zgodnie z podziałem, który już
miał miejsce.
3. I znowu, kiedy dokonuje tych rozstrzygnięć, może narzucić służebność tak, aby jedna działka, którą przydzielił,
służyła innej; a jeśli bezwzględnie przydzielił działkę jednemu spadkobiercy, nie może, przydzielając inną,
narzucić służebności pierwszemu.
4. Powództwo o podział majątku odnosi się do dwóch spraw, to znaczy do własności i jej wydania, które są
powództwami osobistymi.
5. Papinianus krytykuje Marcellusa za jego opinię na temat własności posiadanej przez wroga, ponieważ nie
uważa, że tego rodzaju przeniesienie własności jest zawarte w powództwie o podział majątku. Jakże bowiem
może być przeszkoda w powództwie o przeniesienie własności, skoro sama własność jest w nim uwzględniona,
23. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Z powodu nadziei na postliminium? Oczywiście, że powinno się dać obligację, ponieważ strona może nie wrócić;
chyba że chodzi tylko o szacunki dotyczące wydarzenia, które jest niepewne.
24. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Jeśli jednak własność przestała istnieć, kwestia przeniesienia własności może nadal powstać; i zgadzam się z
Papinianusem.
(1) Powództwo o podział stosuje się do posiadaczy majątku, a także do strony, której przywrócono majątek
zgodnie z dekretem senatu z Trebeli, oraz do innych następców pretorianów.
25. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
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Z powództwem mogą wystąpić spadkobiercy osoby, która zginęła w rękach wroga.
1. Gdy żołnierz uczyni jedną osobę spadkobiercą majątku kastrańskiego, a drugą spadkobiercą pozostałej części
majątku, nie ma podstaw do wytoczenia powództwa o podział, ponieważ majątek zostanie podzielony między
spadkobierców zgodnie z konstytucją cesarską, podobnie jak nie można wytoczyć powództwa o podział majątku,
gdy nie ma majątku cielesnego, lecz majątek składa się z wierzytelności.
2. W odniesieniu do kwestii, czy strona jest uprawniona do podjęcia obrony w powództwie o podział, nie ma
znaczenia, czy jest ona w posiadaniu nieruchomości, czy nie.
3. W przypadku, gdy kilka nieruchomości znajduje się we wspólnym posiadaniu różnych osób na podstawie
różnych tytułów prawnych, można wytoczyć jedno powództwo o podział.
4. Gdy posiadłość Tycjana jest w posiadaniu wspólnym twoim i moim, a posiadłość Sezjusza jest w posiadaniu
twoim, Tycjana i moim, Pomponiusz mówi, że można wytoczyć jeden pozew, w którym wszystkie trzy osoby będą
stronami.
5. 5. Ponadto, gdy kilka dóbr jest w naszym wspólnym posiadaniu, możemy wytoczyć powództwo o podział w
odniesieniu do jednego z nich.
6. W przypadku, gdy spadkodawca posiada majątek wspólny z osobą obcą lub zapisał komukolwiek część
swojego majątku, lub gdy jego spadkobierca, przed połączeniem spraw w pozwie o podział, zbył swój udział,
obowiązkiem sędziego jest nakazanie, aby udział, który był własnością spadkodawcy, został przeniesiony na
kogoś.
7. Gdy współspadkobierca posiada nieruchomość jako nabywca, lub na przykład otrzymał ją w darowiźnie,
Pomponiusz zaprzecza, że może ona być objęta powództwem o podział spadku.
8. Mówi on również, że jeśli ty i ja staniemy się spadkobiercami Titiusa, i wytoczysz powództwo przeciwko
Semproniuszowi o część działki, która według ciebie wchodzi w skład spadku, i zostaniesz pokonany; a ja
następnie kupię tę samą część od Semproniusza i zostanie mi ona przekazana, a wy wytoczycie powództwo o
podział, to nie tylko nie obejmie tego, co posiadam jako spadkobierca, ale nawet nie obejmie tego, co posiadam
jako nabywca; ponieważ, jak wynika z pierwszego dekretu, cała działka nie wchodziła w skład spadku, jakże
mogłaby być włączona w pozwie o podział tego ostatniego?
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9. Wątpliwe jest, czy postanowienie, którego warunki dają każdemu spadkobiercy prawo do wytoczenia
powództwa o całą kwotę, jest włączone do pozwu tego rodzaju, jak na przykład, gdy strona umiera po zawarciu
postanowienia o prawie drogi, ścieżki lub podjazdu, z tego powodu, że postanowienie tego rodzaju, zgodnie z
Prawem Dwunastu Tablic, nie może być podzielone, ponieważ nie można tego zrobić. Lepsza opinia jest jednak
taka, że nie jest to włączone do pozwu, ale że wszyscy spadkobiercy mają prawo do wniesienia pozwu o całą
kwotę, a jeśli prawo drogi nie jest zapewnione, decyzja przeciwko pozwanemu powinna dotyczyć sumy pieniędzy
proporcjonalnej do udziału powoda w spadku.
10. Z drugiej strony, gdy osoba, która obiecuje prawo drogi, umiera po wyznaczeniu kilku spadkobierców,
zobowiązanie nie jest podzielone; i nie ma wątpliwości, że nadal istnieje, ponieważ strona może obiecać prawo
drogi, która nie ma ziemi. Dlatego też, ponieważ każdy poszczególny spadkobierca jest odpowiedzialny za
całość, obowiązkiem sędziego jest wymaganie złożenia kaucji, tak aby, jeśli któryś ze spadkobierców zostanie
pozwany i zapłaci odszkodowanie oszacowane przez Sąd, mógł odzyskać część kwoty od pozostałych.
11. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy spadkodawca zapisuje w testamencie prawo drogi.
12. Również w przypadku innego zapisu, gdy spadkodawca obiecał, że ani on, ani jego spadkobiercy nie zrobią
nic, aby przeszkodzić drugiej stronie w chodzeniu lub jeżdżeniu samochodem, ponieważ jeśli jeden ze
współspadkobierców uniemożliwiłby to, można wytoczyć powództwo o całą kwotę na podstawie zapisu, interesy
współspadkobierców muszą być chronione, aby działanie jednego z nich nie było szkodliwe dla pozostałych.
13. 13. Ta sama zasada dotyczy sumy pieniężnej obiecanej przez spadkodawcę, jeśli została ona obiecana pod
karą; bo chociaż to zobowiązanie może, zgodnie z Prawem XII Tablic, być podzielone, to jednak zapłacenie przez
jedną ze stron swojej części nie przyczyni się w żaden sposób do uniknięcia kary, jednak jeśli pieniądze nie
zostały zapłacone lub nie są należne, należy odwołać się do kaucji, tak aby można było zabezpieczyć
odszkodowanie dla innych przez stronę, która ponosi winę za niezapłacenie wszystkich pieniędzy; albo każdy z
nich musi dać gwarancję, że naprawi część tego, kto zapłaci całą sumę; albo gdy jeden ze spadkobierców zapłaci
całą sumę obiecaną przez spadkodawcę, aby zapobiec dołączeniu się kary, może on odzyskać od
współspadkobierców ich udziały w pozwie o podział.
14. Tę samą zasadę stosuje się przy wykupie zastawów, ponieważ jeśli nie zostanie złożona oferta na całą
kwotę, która jest należna, wierzyciel może zgodnie z prawem sprzedać zastaw.
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15. Jeśli jeden z kilku współspadkobierców broni dziedzicznego niewolnika w procesie o zabójstwo i oferuje
kwotę szacunkowego odszkodowania, może on, jeśli jest to celowe, odzyskać w tym procesie część tego, co
zostało zapłacone. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy jeden ze współspadkobierców daje zabezpieczenie w
odniesieniu do zapisów, aby uniemożliwić zapisobiercom wejście w posiadanie. I ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie
można podjąć środków w celu podziału, jeśli jedna ze stron działa pod przymusem, istnieje podstawa do
wniesienia powództwa o podział.
16. 16. Współspadkobierca odpowiada nie tylko za złośliwość, ale i za niedbalstwo popełnione w odniesieniu do
majątku spadkowego, ponieważ nie zawieramy umowy ze współspadkobiercą, ale przypadkowo się na niego
natykamy; mimo to współspadkobierca nie jest zobowiązany do takiej staranności, jaką wykazałaby staranna
głowa rodziny, ponieważ miał dobry powód, aby działać ze względu na swój udział; i dlatego nie byłby
uprawniony do wniesienia powództwa z powodu dokonanych transakcji, dlatego musi zachować taką samą
staranność, jaką wykazałby we własnych sprawach. Tak samo jest, gdy majątek jest zapisany dwóm
zapisobiercom; ponieważ to nie ich zgoda, ale okoliczności sprawy połączyły ich we własności.
17. 17. Jeżeli w testamencie zapisano niewolnika na czas nieokreślony, a następnie zapisobierca umrze, zaś
jeden ze spadkobierców tegoż zapisobiercy, nie wyrażając zgody, przeszkodzi w wypłacie zapisu, ten, kto
spowodował tę przeszkodę, będzie zmuszony, w drodze niniejszego powództwa, do wypłacenia pozostałym
kwoty odpowiadającej udziałowi każdego z nich. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy z drugiej strony jeden ze
spadkobierców, któremu zapisano w testamencie niewolnika na warunkach ogólnych, takiego, jakiego sami mogą
wybrać, nie chce się zgodzić na wydanie niewolnika, którego zbycie w ten sposób byłoby korzystne dla
wszystkich, a w konsekwencji spadkobiercy zostają pozwani przez zapisobiercę i zmuszeni do zapłacenia,
tytułem odszkodowania, sumy wyższej niż niewolnik jest wart.
18. Ponadto, człowiek jest odpowiedzialny z powodu zaniedbania, który po wejściu na nieruchomość przed
innymi, dopuścił do utraty służebności związanych z gruntami należącymi do tej nieruchomości z powodu braku
możliwości korzystania z nich.
19. Jeśli wyrok został wydany przeciwko synowi, który bronił swojego ojca w procesie, a on płaci kwotę wyroku
albo za życia swojego ojca lub po jego śmierci, to można bardzo dobrze stwierdzić, że ma prawo do wniesienia
pozwu o odzyskanie przeciwko swojemu współspadkobiercy w pozwie o podział.
20. Sędzia, który przewodniczy w sprawie o podział majątku, nie powinien pozostawiać niczego niepodzielonego.
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21. Musi on również zapewnić, że osobom, którym przyznaje nieruchomość, zostanie udzielone zabezpieczenie
przed odzyskaniem nieruchomości przez eksmisję.
22. Gdy pieniądze, które nie pozostały w domu, są zapisane w testamencie do wzięcia przed podziałem, czy
współspadkobiercy powinni zapłacić całą kwotę, czy tylko to, co jest proporcjonalne do ich udziałów w spadku;
tak jak gdyby pieniądze zostały pozostawione wśród pozostałego majątku spadkowego, jest kwestią, co do której
istnieją pewne wątpliwości; ale lepsza opinia jest taka, że to, co musi być zapłacone, to kwota, która byłaby
zapłacona, gdyby pieniądze zostały znalezione.
(26) Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga VII.
Do obowiązków sędziego należy nakazanie sprzedaży jednej lub kilku rzeczy należących do majątku, a dochód
ze sprzedaży wypłacenie osobie, której zapisano pieniądze.
27. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
W tym procesie wyrok musi być wydany przeciwko każdej stronie, albo wszyscy muszą być zwolnieni z
odpowiedzialności; stąd, jeśli decyzja jest pominięta w odniesieniu do kogokolwiek, to co sędzia robi w
odniesieniu do innych nie będzie ważne; ponieważ decyzja nie może być ważna w odniesieniu do jednej części
spornej kwestii, a nieważna w odniesieniu do innej.
28. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Gdy spadkodawca zapisuje majątek, który ma być wzięty przed podziałem, a który już zastawił na rzecz
wierzyciela, to do kompetencji sędziego należy odkupienie go ze wspólnego funduszu spadkowego i
dopilnowanie, aby ten, komu został zapisany w ten sposób, otrzymał go.
29. Paulus, O Edykcie, Księga IV.
Jeśli majątek został przekazany zmarłemu w zastaw, należy stwierdzić, że jest on objęty powództwem o podział
spadku; ale ten, komu został on przyznany, powinien być zobowiązany do zapłacenia współspadkobiercy za ten
majątek proporcjonalnie do jego udziału w spadku w powództwie o podział; Nie musi on jednak zapewniać
współspadkobiercy, że zostanie zwolniony z odpowiedzialności w stosunku do strony, która zastawiła
nieruchomość; z tego powodu, że sprawa będzie taka sama, jak gdyby wniesiono powództwo hipotetyczne lub
powództwo serbskie, a szacunkowa kwota została zaoferowana; tak więc strona, która złożyła ofertę, może być
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chroniona przez wyjątek przed wniesieniem pozwu przez właściciela w celu odzyskania nieruchomości. Z drugiej
strony, jeśli spadkobierca, któremu przyznano zastaw, pragnie odzyskać całość, powinien zostać wysłuchany,
nawet jeśli dłużnik nie chce. Ta sama reguła nie obowiązuje, gdy wierzyciel nabywa drugą część zastawionej
nieruchomości, ponieważ orzeczenie sądu jest konieczne, ale nabycie jest dobrowolne; chyba że podniesiony
zostanie zarzut, że wierzyciel licytuje nieruchomość zbyt gorliwie. Powodem, dla którego jest to brane pod uwagę,
jest to, że to, co zrobił wierzyciel, musi być traktowane tak, jakby dłużnik zrobił to przez pełnomocnika, a wszelkie
niezbędne wydatki, które poniósł wierzyciel, ma prawo odzyskać w pozwie.
30. Modestinus, Opinie, Księga VI.
Posiadam działkę ziemi we wspólnocie z nieletnią kobietą, która jest także moją współspadkobierczynią, a w tejże
ziemi są pochowane szczątki, którym należy się cześć od nas obu; są tam bowiem pochowani rodzice nieletniej.
Jej opiekunowie chcą jednak sprzedać ziemię, na co ja się nie zgadzam, gdyż wolę zachować w posiadaniu swój
udział, gdyż nie mogę go w całości nabyć, a z obowiązku wobec zmarłych chcę się wywiązać zgodnie z własnym
osądem. Pytam więc, czy mogę zgodnie z prawem wnieść o arbitra w sprawie o podział tego kawałka ziemi, czy
też arbiter, który jest wyznaczony do podziału majątku, może sprawować swój urząd i podzielić między nas
wspomnianą nieruchomość zgodnie z prawami każdego z nas, a pozostałe składniki majątku nie będą brane pod
uwagę. Herennius Modestinus odpowiedział, że w tym, co zostało zaproponowane, nie ma nic, co mogłoby
przeszkodzić arbitrowi wyznaczonemu w sprawie o podział majątku, aby włączył do swoich obowiązków sprawę
podziału wspomnianej działki; jednak miejsca kultu nie mogą być włączone do sprawy, ponieważ prawa do nich
należą do poszczególnych spadkobierców zainteresowanych całym majątkiem.
31. Papinianus, Pytania, Księga VII.
Jeśli zastawiony niewolnik został wykupiony przez jednego ze spadkobierców, to nawet jeśli on potem umrze,
urząd arbitra będzie jednak nadal istniał; jest ku temu wystarczający powód ze względu na współwłasność, która
istniała wcześniej i istniałaby do tej pory, gdyby majątek nie został zniszczony.
32. Tenże, Opinie, Księga II.
Majątek, którego ojciec nie podzielił między swoje dzieci, po przyznaniu im praw do działania zamiast podziału,
należy do tych dzieci proporcjonalnie do ich odpowiednich udziałów w majątku, pod warunkiem, że nie dał on
majątku, którego nie podzielił w sposób ogólny jednemu dziecku; lub nie był on pomocniczy w stosunku do
majątku, który został przyznany.
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33. Tenże, Opinie, Księga VII.
Jeśli ojciec rodziny, przekazując ziemię swoim spadkobiercom, chciał działać jako arbiter w podziale, jeden ze
współspadkobierców nie będzie zmuszony do zrzeczenia się swojego udziału, chyba że otrzyma w zamian za to
udział, który jest wolny od obciążenia zastawem.
34. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Gdy wycena jest dokonywana na niewolnikach przez współspadkobierców w czasie podziału, uważa się, że ceny
są dokonywane nie w celu zakupu, lecz w celu podziału; stąd, jeśli któryś z nich umrze w czasie trwania tego
stanu, strata musi być poniesiona zarówno przez spadkobiercę, jak i beneficjenta.
(35) Tenże, Opinie, Księga XII.
Pomponiusz Filadelf przekazał w posagu pewne obszary ziemi córce, która była pod jego kontrolą, i polecił, aby
dochody z nich były wypłacane jego zięciowi. Powstało pytanie, czy córka może zatrzymać tę posiadłość jako
swoją własność, jeśli jej ojciec wyznaczył wszystkie swoje dzieci na spadkobierców. Odpowiedziałem, że miałaby
ona dobry powód, aby zachować tę nieruchomość, ponieważ jej ojciec życzy sobie, aby przedmiotowa ziemia
została przekazana w posagu, a małżeństwo trwało nawet po śmierci ojca; w rozpatrywanym przypadku chodziło
o to, że córka posiadała nieruchomość zgodnie z prawem naturalnym na mocy posagu, który była w stanie
otrzymać.
(36) Paulus, Pytania, Księga II.
Ja, będąc pod wrażeniem, że jesteś moim współspadkobiercą, choć nie było to prawdą, wytoczyłem przeciwko
tobie powództwo o podział majątku, a Sąd zasądził i nakazał wypłacić nam obu. Pytam, czy po ustaleniu
prawdziwości faktów, powództwo osobiste będzie przysługiwało każdemu z nas, czy też powództwo o zwrot
majątku; a także czy należy przyjąć jedną zasadę w odniesieniu do strony, która jest spadkobiercą, a inną w
odniesieniu do takiej, która nim nie jest. Odpowiedziałem, że jeśli ktoś jest spadkobiercą całego majątku i sądząc,
że Tycjusz jest jego współspadkobiercą, przyłącza się do niego w sprawie o podział, a orzeczenie nakazujące
zapłatę zostaje wydane, dokonuje on zapłaty; ponieważ uczynił to zgodnie z orzeczeniem sędziego, nie może
wnieść powództwa o odzyskanie pieniędzy. Pan jednak zdaje się utrzymywać, że powództwo działowe nie może
istnieć, chyba że pomiędzy współspadkobiercami; ale chociaż powództwo nie jest legalne, to jednak wystarczy,
aby zapobiec powództwu o zwrot tego, co strona uważała, że jest zobowiązana zapłacić. Jeśli jednak żadna ze
stron nie była spadkobiercą, a mimo to przyłączyła się do sprawy o podział majątku tak, jakby była spadkobiercą,
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należy stwierdzić, że ta sama zasada odzyskiwania majątku, którą wcześniej stwierdziliśmy, że stosuje się do
jednej z nich, ma zastosowanie do obu. Oczywiste jest, że jeśli podzielili oni nieruchomość bez wniosku do sądu,
można stwierdzić, że spadkobierca, który uważał drugą stronę za współspadkobiercę, ma prawo do wniesienia
powództwa o przeniesienie własności wydanej tej drugiej stronie; nie można bowiem uznać, że doszło między
nimi do jakiegokolwiek kompromisu, ponieważ uważał on, że jest jego współspadkobiercą.
37. Scaevola, Pytania, Księga XII.
Strona, która wnosi powództwo o podział majątku, nie przyznaje, że jej przeciwnik jest jej współspadkobiercą.
38. Paulus, Opinie, księga III.
Lucjusz i Tytia, brat i siostra, wyemancypowani przez ojca, gdy dorośli, mieli wyznaczonych kuratorów, którzy
indywidualnie wyposażyli ich w pieniądze, które stanowiły majątek wspólny, uzyskany z dochodów z majątku.
Następnie podzielili między siebie cały majątek, a po podziale siostra Titia wytoczyła powództwo przeciwko bratu,
twierdząc, że otrzymał więcej niż ona, podczas gdy w rzeczywistości Lucjusz nie otrzymał więcej niż swoją część,
ale nawet mniej niż połowę majątku. Pytam, czy Titia miała prawo do wniesienia pozwu przeciwko swojemu
bratu? Paulus odpowiedział, że: "Zgodnie z oświadczeniem w sprawie, jeśli Lucjusz nie otrzymał więcej z
dochodu z posiadanej wspólnie nieruchomości niż przysługiwało mu z tytułu jego udziału w majątku, jego siostra
nie ma prawa do powództwa przeciwko niemu". Takiej samej odpowiedzi udzielił w sprawie, w której zarzucano,
że brat otrzymał od pretora większą kwotę na utrzymanie niż jego siostra, ale i tak nie więcej niż połowę.
39. Scaevola, Opinie, Księga I.
Gdy pewna osoba została wyznaczona na spadkobiercę udziału w spadku, w odniesieniu do którego wytoczono
powództwo przeciwko spadkobiercom, ponieważ nie pomścili śmierci spadkodawcy, wygrała sprawę, a
współspadkobierca następnie wniósł pozew o odzyskanie swojego udziału od drugiego spadkobiercy, ale
odmówił zapłaty swojej części kosztów poniesionych w obronie drugiego pozwu. Pojawiło się pytanie, czy byłby
on wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa? Odpowiedziałem, że jeśli większe wydatki zostały poniesione
w związku z obroną, którą przeprowadził na korzyść samego współspadkobiercy, wydatki te muszą zostać
uwzględnione; ale jeśli druga strona nie powołała się na wyjątek z powodu oszustwa, może wnieść pozew o zwrot
części wydatków.
1. Pewien człowiek, który zmarł jako spadkobierca testamentowy, podzielił wszystkie swoje grunty i inne dobra
między swoje dzieci za pomocą kodycyli, w taki sposób, że pozostawił dużo więcej swojemu synowi niż swojej
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córce. Powstało pytanie, czy siostra miała prawo wnieść swój posag do wspólnej kasy na rzecz brata?
Odpowiedziałem, że zgodnie ze stanem faktycznym, jeśli spadkodawca nie pozostawił nic niepodzielnego, lepsza
opinia jest taka, że prawo do wniesienia posagu do wspólnej kasy zostało usunięte przez wolę spadkodawcy.
2. Spadkodawca przyznał wolność niewolnikowi, który miał piętnaście lat, gdy ten osiągnie wiek trzydziestu, a
także zaznaczył, że życzy sobie, aby od dnia jego śmierci, dopóki niewolnik będzie żył, otrzymywał dziesięć
denarów na jego wyżywienie i dwadzieścia pięć denarów na jego ubranie. Stichus zmarł, zanim nadszedł dzień,
w którym miał stać się wolny, i powstało pytanie, czy zapis dotyczący jedzenia i ubrania był ważny, a jeśli nie był
ważny, to czy spadkobierca, który go wypłacił, mógł go odzyskać od współspadkobiercy, z którym niewolnik
mieszkał? Odpowiedziałem, że jeśli pieniądze nie były należne, ale jeśli to, co zostało przekazane, zostało
wydane na żywność, to nie można ich odzyskać.
3. Syn, który po śmierci ojca zaciągnął długi wobec rządu, nie może obciążyć nimi swojego brata proporcjonalnie
do jego udziału w majątku ojca, jeśli bracia nie są wspólnikami we wszystkich swoich majątkach, nawet jeśli
posiadali majątek ojca wspólnie, a ich ojciec wypełniał obowiązki sędziego w miejscu zamieszkania na rzecz
drugiego syna.
4. Spadkodawca wyznaczył swoich dwóch synów na spadkobierców, a przed podziałem zapisał każdemu z nich
pewnych niewolników; wśród tych niewolników jeden z synów otrzymał niejakiego Stephanusa wraz z jego
peculium. Niewolnik ten, który za życia spadkodawcy został poddany manumulacji, zmarł, a po nim zmarł ojciec.
Powstało więc pytanie, czy to, co Stefan miał w swoim peculium, zanim został poddany manumisji, należało do
obu synów, czy tylko do tego, któremu został on wcześniej zapisany wraz z peculium? Odpowiedziałem, że
zgodnie z tym, co zostało powiedziane, należało to do obu.
5. Ojciec, który podzielił swój majątek między synów i potwierdził ten podział w testamencie, postanowił, że za
wszelkie długi, które któryś z nich zaciągnął lub powinien zaciągnąć, będzie odpowiadał tylko on. Jeden z jego
synów pożyczył później pieniądze, ojciec pojawił się i za jego zgodą ziemia, która została przekazana
wspomnianemu synowi, została zastawiona na poczet długu, a po śmierci ojca ten sam syn, który był w
posiadaniu ziemi, spłacił odsetki, pytam, czy gdyby wierzyciel sprzedał zastawioną ziemię, cokolwiek powinno
zostać wypłacone temu synowi przez współspadkobiercę w przypadku wniesienia powództwa o podział majątku?
Odpowiedziałem, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, nie będzie on zobowiązany do zapłaty
czegokolwiek.
40. Gaius, Trusts, Księga II.
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Gdy ktoś, kto jest mianowany spadkobiercą całego majątku, jest proszony o dostarczenie mi pewnej jego części,
na przykład połowy; słuszne powództwo o podział może być właściwie wniesione między nami.
41. Paulus, Dekrety, Księga I.
Pewna kobieta odwołała się od decyzji sędziego, ponieważ, jak stwierdziła, w sprawie o podział majątku między
nią a współspadkobiercą, sędzia podzielił nie tylko majątek, ale także wolnych strzelców, jak również obowiązek
alimentacyjny nałożony przez spadkodawcę na niektórych wolnych strzelców; co, jak twierdziła, było czymś,
czego nie miał prawa zrobić. Z drugiej strony stwierdzono, że strony zgodziły się na podział i przez wiele lat
płaciły kwoty na utrzymanie zgodnie z warunkami podziału. Postanowiono, że muszą przestrzegać postanowienia
o alimentach, ale sędzia dodał, że podział wolnych strzelców jest bezskuteczny.
42. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Gdy spadek jest zapisany jednemu z kilku spadkobierców w następujący sposób: "Niech zatrzyma to, co jest mi
winien", obowiązkiem sędziego w procesie o podział jest uniemożliwienie współspadkobiercom żądania zapłaty
od wspomnianego spadkobiercy; lecz gdy jednemu spadkobiercy nakazuje się zatrzymanie tego, co jest winien
inny, obowiązkiem sędziego jest wymaganie, aby prawa do powództwa zostały mu przyznane proporcjonalnie do
udziału współspadkobiercy w spadku.
43. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Jedna osoba może wnieść o wyznaczenie arbitra w sprawie o podział majątku; jest bowiem oczywiste, że jeden
spadkobierca może odwołać się do sędziego, a zatem jeden spadkobierca może wnieść o wyznaczenie arbitra,
nawet jeśli pozostali są obecni i nie wyrażają na to zgody.
44. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Postępowanie o podział majątku wspólnego współspadkobierców może być wszczęte w ten sposób, że obejmuje
tylko majątek wspólny i sprawy z nim związane, które są w toku w sądzie; ale w odniesieniu do wszystkich innych
rzeczy prawo do wniesienia powództwa o podział majątku pozostaje nienaruszone.
1. W przypadku, gdy sprawa o podział majątku lub podział majątku wspólnego została rozpatrzona, pretor
podtrzymuje wszelkie decyzje podjęte przez sąd poprzez przyznanie wyjątków lub powództw.
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2. Jeśli współspadkobiercy sprzedali majątek podczas nieobecności jednego z nich, a przy tej transakcji uzyskali
w sposób oszukańczy więcej niż im się należało, mogą zostać zmuszeni do zadośćuczynienia stronie, która była
nieobecna, albo przez powództwo o podział, albo przez pozew o spadek.
3. 3. Wszelkie zyski, które spadkobierca bierze z funduszy majątku przed jego zawarciem, Julianus mówi, że nie
będzie musiał oddawać w pozwie o podział, chyba że kiedy je brał wiedział, że ziemia należała do majątku.
4. Strony, które wnoszą pozew o podział majątku, o podział majątku wspólnego lub o ustalenie granic, są
zarówno powodami, jak i pozwanymi; muszą więc przysiąc, że nie wszczęły postępowania w celu dokuczenia i
nie podejmują obrony z zamiarem spowodowania niepotrzebnych kłopotów.
5. Jeżeli jeden z kilku współspadkobierców, na podstawie postanowienia dotyczącego spadku, dokonuje zapłaty
na podstawie własnego działania, nie może on odzyskać tej kwoty od swojego współspadkobiercy; na przykład,
gdy zmarły obiecał, że ani on, ani jego spadkobiercy nie popełnią żadnego złośliwego oszustwa i że ani on, ani
jego spadkobiercy nie zrobią nic, co uniemożliwiłoby komukolwiek chodzenie lub jeżdżenie po drodze; i w
rzeczywistości, nawet jeśli pozostali spadkobiercy stali się odpowiedzialni na skutek działania jednego z nich, z
tego powodu, że spełniony został warunek postanowienia dotyczącego spadku, będą oni uprawnieni do
wytoczenia powództwa o podział spadku przeciwko osobie, przez którą postanowienie to stało się skuteczne.
6. Gdy ktoś postanowi, że Tycjusz i jego spadkobiercy ratyfikują jakiś jego akt, a Tycjusz umrze, pozostawiając
kilku spadkobierców, tylko ten będzie odpowiedzialny, kto zaniedbał ratyfikacji; a spośród spadkobierców strony,
która to postanowiła, tylko ten, kto został pozwany, może wszcząć postępowanie w celu wyegzekwowania tej
odpowiedzialności.
7. Jeżeli użytkowanie zostało zapisane wdowie "do czasu, gdy zostanie jej wypłacony posag", Kasjusz twierdzi,
że to, co zostało jej wypłacone tytułem posagu na rzecz współspadkobiercy, może zostać odzyskane na mocy
postanowienia arbitra w procesie o podział, a współspadkobierca może zostać zmuszony do zapłacenia swojej
części posagu; i ta opinia jest prawidłowa.
8. Gdy dwóch współspadkobierców zostało zobowiązanych do wzniesienia posągu i jeden z nich zaniedbał tego,
a drugi go wzniósł, Julianus mówi, że nie jest niesprawiedliwe przyznanie powództwa działowego, aby część
wydatków mogła być zapłacona, której wysokość byłaby zatwierdzona przez dobrego obywatela.
45. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.

652

Jeśli twierdzisz, że część majątku jest wspólna dla ciebie i mnie, a ja z jakiegoś innego powodu oświadczam, że
jest tylko moja, to nie jest to objęte pozwem o podział majątku.
1. Oszustwo popełnione przez niewolnika spadkobiercy nie wchodzi w zakres powództwa o podział majątku,
chyba że właściciel niewolnika dopuścił się zaniedbania, zatrudniając niewolnika, który nie był godny zaufania, do
opieki nad wspólnym majątkiem.
(46) Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Gdy mąż zostaje wyznaczony przez ojca na spadkobiercę pod pewnym warunkiem, w międzyczasie prawo do
wytoczenia powództwa o posag żony zostaje zawieszone; jest bowiem oczywiste, że gdyby rozwód nastąpił po
śmierci teścia, choć w czasie, gdy warunek wyznaczenia strony na spadkobiercę był jeszcze w toku, należy
uznać, że istnieje podstawa do zatrzymania posagu; ponieważ po śmierci ojca niektóre rzeczy przechodzą na
synów, zanim jeszcze staną się spadkobiercami, jak np. sprawy związane z małżeństwem, dziećmi i opieką.
Dlatego syn, który poniósł koszty małżeństwa po śmierci ojca, może wziąć posag przed podziałem; tak też orzekł
nasz Scaevola.
47. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXI
W procesie o podział majątku lub o podział majątku wspólnego, jeśli w czasie trwania sprawy pojawi się
kontrowersja dotycząca prawa związanego z gruntem, ustalono, że wszyscy ci, w odniesieniu do których
wyznaczono arbitra, mogą zarówno wnieść pozew, jak i powiadomić o nowej strukturze, każdy proporcjonalnie do
swojego udziału w majątku; a gdy arbiter wyda orzeczenie, jeśli cała działka zostanie przyznana jednej ze stron,
należy zapewnić, że wszystko, co zostanie odzyskane w drodze powództwa, zostanie dostarczone, a wszelkie
wydatki poniesione z tego tytułu zostaną zapłacone. A jeśli w czasie trwania sprawy w sądzie nie wszczęto
żadnego postępowania w odniesieniu do wspomnianego gruntu, nieuszkodzone prawo do wniesienia powództwa
przysługuje temu, komu przyznano cały grunt, lub proporcjonalnie do udziału, za który przyznano.
1. Ponadto, jeżeli istnieje jakakolwiek rzecz ruchoma, która może być objęta tymi działaniami, a w międzyczasie
zostałaby skradziona, postępowanie w sprawie kradzieży może być wszczęte przez strony, na których ryzyko
rzeczona rzecz została skradziona.
48. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
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Jeśli wytoczono powództwo o podział majątku, o podział majątku wspólnego lub o ustalenie granic, a jedna ze
stron umrze, pozostawiając kilku spadkobierców, to sprawa nie może być podzielona na części, lecz wszyscy
spadkobiercy muszą albo zaakceptować ją taką, jaka jest, albo wyznaczyć kogoś jako pełnomocnika, przeciwko
któremu można wytoczyć powództwo jako przedstawicielowi wszystkich.
(49) Ulpianus, Dysputy, Księga II.
Pewien człowiek został wyznaczony na spadkobiercę części majątku i otrzymawszy od pretora polecenie
pochowania spadkodawcy, sprzedał niewolnika, któremu w testamencie przyznano wolność, i obiecał nabywcy
podwójne odszkodowanie w razie eksmisji, a gdy wytoczono przeciwko niemu powództwo z powodu tej
gwarancji, zapłacił pieniądze. Powstało pytanie, czy może on w procesie o podział majątku odzyskać kwotę, którą
stracił z powodu swojej umowy o zapłatę podwójnej wartości niewolnika? Zastanówmy się, po pierwsze, czy
powinien był dać zabezpieczenie na podwójną kwotę? I wydaje mi się, że nie powinien był tego robić; ponieważ
tylko ci są zobowiązani do złożenia zabezpieczenia na podwójną kwotę, którzy dokonują sprzedaży dobrowolnie;
ale gdy ten, kto dokonuje sprzedaży, wykonuje obowiązek, nie powinien być zmuszony do złożenia obietnicy,
bardziej niż wtedy, gdy ten, kto dokonuje sprzedaży, został wyznaczony przez pretora do wykonania wyroku; a
nawet wtedy strona nie jest w takim stanie, że można ją zmusić do tego, do czego zmuszeni są ci, którzy
sprzedają z własnej woli; jest bowiem wielka różnica między tym, kto wypełnia obowiązek, a tym, kto sprzedaje
dobrowolnie. Dlatego w pierwszej kolejności strona nie była zobowiązana do zawarcia umowy o podwojenie
wartości, ale pretor powinien uznać, że nabywca ma prawo do powództwa o sprzedaż przeciwko faktycznemu
spadkobiercy, jeśli sprzedana nieruchomość zostałaby odzyskana z powodu wyższego tytułu. Gdyby jednak
spadkobierca popełnił błąd i dostarczył obligację, a niewolnik uzyskał wolność, można by wnieść pozew na
podstawie zapisu; a gdyby tak się stało, słuszne jest, aby powództwo pretorskie zostało przyznane przeciwko
współspadkobiercy (ponieważ powództwo o podział majątku nie przysługuje), aby zapobiec poniesieniu przez
niego straty. I rzeczywiście, aby ktokolwiek mógł wytoczyć powództwo o podział spadku, musi nie tylko być
spadkobiercą, ale musi również pozwać lub być pozwany z powodu jakiejś czynności, którą wykonał lub
zaniechał wykonać po tym, jak został spadkobiercą; w przeciwnym razie powództwo o podział spadku nie będzie
zasadne. Dlatego też, jeśli ktokolwiek dokona jakiejkolwiek czynności w odniesieniu do spadku, zanim dowiedział
się, że jest spadkobiercą, nie będzie podstawy do wniesienia powództwa o podział, ponieważ nie uważa się, że
strona ta działała z zamiarem spadkobiercy; dlatego też, jeśli ktokolwiek dokona czynności przed wejściem w
posiadanie spadku, na przykład, jeśli pochował spadkodawcę, nie będzie uprawniony do wniesienia powództwa o
podział, ale jeśli zrobił to po wejściu w posiadanie spadku, uważamy, w konsekwencji, że może on odzyskać w
drodze powództwa o podział wydatki, które poniósł w związku z pogrzebem.
.50. The Same, Opinie, Księga VI.
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Sprawiedliwość nie pozwala, aby cokolwiek, co ojciec dostarczył swojemu wyemancypowanemu synowi, który był
nieobecny w celu kontynuowania studiów, zostało włączone do udziału w majątku zmarłego, który przeszedł na
rzecz wspomnianego syna; w przypadku, gdy udowodniono, że ojciec dostarczył ten majątek nie jako pożyczkę,
ale dlatego, że został do tego skłoniony przez ojcowskie uczucie.
51. Julianus, Digest, Księga VIII.
Jeśli ziemia została przekazana teściowi jako posag, a ten wyznaczył zięcia spadkobiercą jakiejkolwiek części
swojego majątku, ziemia ta powinna być zachowana przed podziałem, zgodnie z orzeczeniem arbitra w sprawie o
podział; tak, że stan syna będzie taki sam, jak byłby, gdyby posag został zapisany w celu zachowania. Dlatego
też wszelkie zyski uzyskane po przyłączeniu potomstwa muszą być mu przekazane, po uprzednim rozliczeniu
wydatków; natomiast te, które zostały uzyskane przed przyłączeniem potomstwa, należą w równym stopniu do
wszystkich spadkobierców. Również w tym przypadku należy dokonać rozliczenia wydatków, ponieważ nie może
wystąpić żaden przypadek, który uniemożliwiłby takie odliczenie.
1. Jeżeli ja chcę wytoczyć przeciwko tobie powództwo o dział spadku, a ty chcesz wytoczyć przeciwko mnie
powództwo o podział tego spadku, pragnienia nas obu powinny być zaspokojone, jeżeli zostanie wykazana
właściwa przyczyna; albo jeżeli ja jestem w posiadaniu całego spadku i uznaję, że ty jesteś spadkobiercą jednej
połowy tego spadku, ale chcę zrzec się współwłasności, powinienem uzyskać powództwo o podział tego spadku,
ponieważ nie może on być podzielony między nas w inny sposób. Ponadto, jeśli ma Pan dobry powód, aby
wnieść pozew o dział spadku, a nie o podział, to należy Panu zezwolić na wniesienie pozwu o dział spadku,
ponieważ w pozwie tego rodzaju mieszczą się pewne sprawy, które nie mieszczą się w pozwie o podział; na
przykład, jeśli jestem dłużnikiem spadku, to nie odzyska Pan tego, co jestem winien zmarłemu w pozwie o
podział, ale zrobi to Pan w pozwie o dział spadku.
52. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Maevius, który wyznaczył nas na spadkobierców, posiadał majątek wspólny z Attiusem, i gdybyśmy wytoczyli
powództwo o podział przeciwko Attiusowi, a majątek zostałby nam przyznany, Proculus mówi, że zostanie on
włączony do pozwu o podział majątku.
1. Gdy niewolnikowi pozostawiono wolność i wyznaczono go na spadkobiercę, można go zmusić w procesie o
podział majątku do wypłacenia spadkobiercy wszystkiego, co zatrzymał w swoich rękach, a co wynika z
rachunków, które prowadził dla spadkodawcy.
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2. Arbiter, którego wspólnie wybraliśmy w sprawie o podział spadku, chciał przyznać pewne nieruchomości mnie,
a inne tobie, i uznał, że w odniesieniu do tych kwestii każdy z nas powinien zostać zobowiązany do zapłaty na
rzecz drugiego; powstało więc pytanie, czy nie może on potrącić jednego rachunku z drugim i nakazać stronie,
która jest winna większy rachunek, zapłatę tylko nadwyżki? Postanowiono, że arbiter może to zrobić.
3. W przypadku powództwa o podział majątku lub o podział majątku wspólnego, należy wycenić cały majątek, a
nie udziały w poszczególnych rzeczach.
53. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Jeśli wyemancypowany syn pożyczył sumę pieniędzy, która miała być wypłacona jego ojcu, będzie ona później
włączona do majątku ojca tylko w przypadku, gdy ten ostatni miał prawo do powództwa przeciwko synowi o
wspomnianą sumę pieniędzy.
54. Neratius, Pergaminy, Księga III.
Ty i ja byliśmy współspadkobiercami majątku Lucjusza Titiusa, ja sprzedałem swój udział w gruncie należącym do
tego majątku, a następnie wytoczono nam powództwo o podział majątku. W tym przypadku udział, który był mój,
nie będzie brany pod uwagę w sprawie, ponieważ po jego sprzedaży nie był już częścią spadku; nie będzie też
brany pod uwagę twój udział, ponieważ nawet jeśli pozostaje on w swoim dawnym stanie prawnym i należy do
spadku, to jednak przez sprzedaż mojego udziału jego własność przestała być wspólna. To, czy jeden
spadkobierca nie sprzeda swojego udziału, czy kilku tego nie zrobi, nie ma żadnego znaczenia; pod warunkiem,
że pewna część, która została zbyta przez jednego ze spadkobierców i przestała wchodzić w skład spadku.
55. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Gdy wytoczono powództwo o podział majątku lub o podział majątku wspólnego, a dokonanie podziału wydaje się
prawie niemożliwe, sędzia może wydać orzeczenie na korzyść jednej ze stron i przyznać jej cały majątek.
56. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Zyski, które były należne przez pewien czas, są również uwzględniane nie tylko w procesie o ustalenie granic, ale
również w procesie o podział majątku.
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57. Papinianus, Opinie, księga II.
Bracia, którzy dzielą wspólny majątek za zgodą, wypełniają obowiązki wynikające z naturalnego przywiązania, a
podział nie powinien być odwołany, nawet jeśli arbiter nie wydał decyzji po zakończeniu sporu, chyba że ze
względu na podeszły wiek należałoby przyznać ulgę.
Tit. 3. Dotyczące powództw o podział majątku wspólnego.
1. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Powództwo o podział majątku wspólnego jest konieczne, ponieważ powództwo o partnerstwo odnosi się raczej
do przeniesienia własności osobistej z jednej strony na drugą niż do podziału majątku wspólnego. Krótko mówiąc,
powództwo o podział majątku wspólnego nie przysługuje w przypadku, gdy nie jest on posiadany wspólnie.
2. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga VII.
Nie ma jednak różnicy, czy majątek jest posiadany wspólnie przez różne osoby w ramach partnerstwa, czy też
bez niego; w obu przypadkach powództwo o podział majątku wspólnego będzie zasadne. Wspólny majątek
istnieje w ramach partnerstwa, gdy na przykład strony wspólnie nabyły tę samą rzecz; a jest on wspólny bez
partnerstwa, gdy na przykład ten sam majątek został im zapisany w testamencie.
(1) W odniesieniu do trzech podwójnych powództw, a mianowicie: o podział majątku, o podział majątku
wspólnego i o ustalenie granic, powstaje pytanie, kogo należy uznać za powoda, ponieważ pozycja wszystkich
wydaje się być taka sama? Lepsza opinia jest jednak taka, że za powoda należy uznać tego, kto wszczął
postępowanie w sądzie.
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
W sprawie o podział majątku wspólnego nie należy brać pod uwagę niczego poza podziałem samego majątku,
który jest wspólny, a także w przypadku wyrządzenia szkody lub popełnienia czynu przeciwko temu majątkowi,
lub w przypadku poniesienia straty przez któregokolwiek ze współwłaścicieli, lub w przypadku wejścia w jego
posiadanie czegokolwiek pochodzącego ze wspólnego majątku.
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1. Jeżeli strony same zawarły ze sobą umowę bez oszustwa, sędzia musi spowodować, aby została ona
utrzymana w mocy w pierwszej kolejności w sprawie o podział majątku lub w sprawie o podział majątku
wspólnego.
4. Tenże, O Edykcie, Księga XIX.
Za pomocą tego powództwa dokonuje się podziału majątku cielesnego, który jest naszą własnością, ale nie
majątku.
1. Powstaje pytanie, czy można wytoczyć powództwo o podział majątku wspólnego w studni, a Mela mówi, że
można to zrobić tylko wtedy, gdy ziemia, w której jest wykopana, jest przedmiotem współwłasności.
2. To działanie jest bona fide, a zatem jeśli coś pozostaje niepodzielone, podział całej reszty będzie ważny, a
powództwo o podział może być wniesione w odniesieniu do tego, co jest nadal niepodzielone.
3. 3. Skoro sam podział nieruchomości może być przedmiotem powództwa o podział majątku wspólnego, to
również należne płatności i poniesione wydatki mogą być odzyskane w ten sposób, a zatem jeśli ktoś ponosi
wydatki, może je odzyskać; ale jeśli nie wnosi on powództwa przeciwko drugiemu współwłaścicielowi, ale
przeciwko spadkobiercy tego ostatniego, Labeo bardzo słusznie uważa, że wydatki, jak również zyski pobrane
przez zmarłego mogą być włączone do powództwa. Oczywiste jest, że zyski pobrane zanim nieruchomość stała
się przedmiotem współwłasności lub jakiekolwiek wydatki poniesione przed tym czasem nie powinny być
uwzględnione w pozwie o podział majątku wspólnego.
4. Julianus w odniesieniu do tego mówi, że jeśli wystąpimy o nakaz sądowy na posiadanie w celu zapobieżenia
grożącej nam szkodzie, a zanim otrzymamy nakaz wejścia w posiadanie, podbuduję budynek, to nie mogę
odzyskać kosztów z tym związanych w pozwie o podział majątku wspólnego.
5. Julianus, O Urseius Ferox, Księga II.
(5) Julianus, O Urseius Ferox, księga II. Jeżeli jednak sprawa nie została obroniona, a pretor nakazał nam zająć
dom i dzięki temu uzyskaliśmy jego własność, to zdaniem Prokulusa mogę w drodze powództwa o podział
majątku wspólnego odzyskać część poniesionych przeze mnie wydatków.
(6) Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
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Gdy ktoś, kto sądzi, że posiada ziemię we wspólnocie z Titiusa, zbiera plony lub ponosi wydatki, podczas gdy w
rzeczywistości posiada ją wspólnie z inną osobą, może wytoczyć pretorianom proces o podział tej własności.
1. Jeśli więc Tycjusz sprzeda swój udział w ziemi, to nawet jeśli w tym przypadku nie będzie podstawy do
wytoczenia powództwa o podział wspólnej własności, ponieważ współwłasność przestała istnieć, nadal będzie
istniała podstawa do wytoczenia powództwa pretorskiego, które jest przyznawane w odniesieniu do płatności, gdy
własność przestała być wspólna.
2. Jeżeli jednak jeden ze współwłaścicieli uzyskał jakikolwiek zysk z rzeczy wspólnej, czy to przez jej
wydzierżawienie, czy przez uprawę, będzie on odpowiedzialny za powództwo działowe; i jeżeli uczynił to w
imieniu wszystkich właścicieli, powinien albo uzyskać zysk, albo ponieść stratę; ale jeżeli nie działał w ich imieniu,
ale uzyskał zysk jako jednostka, jest o wiele więcej powodów, aby był również odpowiedzialny za stratę.
Powodem, dla którego powinien on być odpowiedzialny za zysk w procesie o podział majątku wspólnego jest to,
że uważa się, iż nie mógł on łatwo wydzierżawić swojego udziału. Nie będzie jednak podstawy do wytoczenia
powództwa o podział majątku wspólnego, chyba że (jak mówi Papinianus) strona wykonała tylko takie czynności,
które były absolutnie konieczne do prawidłowego zarządzania swoim udziałem; ale jeśli mogła zrobić inaczej, ma
prawo do wniesienia powództwa na podstawie dokonanych transakcji i jest odpowiedzialna za to samo działanie.
3. 3. Jeżeli jakiekolwiek wydatki zostały poniesione po przyłączeniu się do sprawy o podział majątku wspólnego,
Nerva słusznie twierdzi, że są one również uwzględnione.
4. Sabinus i Atilicinus są zdania, że potomstwo niewolnicy jest również włączone.
5. Ci sami pisarze uważają, że powództwo to obejmuje również przyrost i zmniejszenie.
6. Gdy ktoś umieszcza zwłoki w miejscu wspólnego pochówku, należy rozważyć, czy czyni to miejsce pochówku
religijnym? W rzeczywistości każdy właściciel ma indywidualne prawo do pochówku w miejscu pochówku, ale
żaden z nich nie może sam uczynić miejsca, które jest wolne, miejscem religijnym. Trebatius i Labeo, chociaż
uważają, że miejsce to nie staje się miejscem kultu religijnego, nadal uważają, że można wnieść powództwo in
factum.
7. Labeo twierdzi, że jeśli dasz zabezpieczenie na całą sumę, aby zapobiec groźbie uszkodzenia domu, to nie
będziesz miał prawa do powództwa o podział majątku wspólnego, ponieważ nie byłeś zobowiązany do
zabezpieczenia całej sumy, ale wystarczyło, że dałeś ją na swój udział; ta opinia jest słuszna.
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8. Jeśli ty i ja mamy wspólny grunt, ale mój udział został oddany w zastaw, to będzie on objęty pozwem o podział
majątku wspólnego, ale prawo wierzyciela do tego, co zostało zastawione, pozostanie nienaruszone, nawet
gdyby stało się przedmiotem rozstrzygnięcia sądu; zabezpieczenie pozostanie nienaruszone, nawet gdyby jeden
współwłaściciel przeniósł swój udział na drugiego. Julianus powiada, że arbiter w sprawie o podział majątku
wspólnego musi wycenić udział na tyle mniej, ponieważ wierzyciel może sprzedać tę część majątku na podstawie
umowy.
9. Julianus powiada także, że jeśli ktoś, z kim posiadam wspólnego niewolnika, zastawi swój udział na mnie, a
następnie wytoczy powództwo o podział majątku wspólnego, to może się on wyłączyć na podstawie wyjątku z
powodu zastawu; jeśli jednak nie skorzystam z tego wyjątku, to obowiązkiem sądu będzie, po zasądzeniu całości
niewolnika na rzecz dłużnika, zmusić go do zapłacenia mi oszacowanej kwoty mojego udziału, ponieważ moje
prawo do zastawu pozostaje nienaruszone. Gdyby jednak Sąd przyznał mi niewolnika, to może mnie tylko zmusić
do zapłacenia tego, co zastaw jest wart ponad pożyczone pieniądze, i zarządzi, że dłużnik będzie zwolniony od
odpowiedzialności wobec mnie.
10. W gestii sędziego leży wydanie takiego orzeczenia, że ziemia może przysługiwać jednej stronie, a
użytkowanie tej samej ziemi drugiej.
11. Pozostałe kwestie związane z tym tematem są takie same jak te, które omówiliśmy w odniesieniu do
powództwa o podział majątku.
12. 12. Urseius stwierdza, że jeśli sąsiad uprzedził, że nie wolno wykonywać żadnych nowych prac w budynku
będącym własnością wspólną, a jeden ze współwłaścicieli z tego powodu otrzymał wyrok przeciwko niemu, może
on odzyskać odszkodowanie od współwłaściciela proporcjonalnie do swojego udziału; Julianus jednak słusznie
zauważa, że jest to prawdą tylko wtedy, gdy było to korzystne dla domu, aby to zrobić.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XX.
Istnieje podstawa do wytoczenia powództwa o podział ziemi posiadanej wspólnie, jeśli jest ona przedmiotem
wieczystej dzierżawy. Należy rozważyć, czy grunt w dzierżawie wieczystej może być podzielony na odrębne
działki, ale z reguły sędzia powinien unikać takiego podziału, gdyż w przeciwnym razie czynsz wieczysty zostanie
zmącony.
(1) Neratius mówi, że gdy arbiter, dzieląc nieruchomość nie podlegającą dzierżawie wieczystej na dwie części,
przyznaje je dwóm osobom, może nałożyć na nie służebność, tak jakby to były dwie oddzielne działki.
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(2) Jeżeli strony są uprawnione do wytoczenia powództwa publicznego in rem, mogą również wytoczyć
powództwo o podział majątku wspólnego.
(3) W pewnych okolicznościach nie można wytoczyć powództwa o odzyskanie rzeczy przez jej właściciela;
jednakże, jeżeli istnieje uzasadniony powód do utrzymania posiadania, można wytoczyć powództwo o podział
rzeczy wspólnej; na przykład w przypadku, gdy nieruchomość znajduje się w posiadaniu na poczet spłaty długu,
który w rzeczywistości nie jest wymagalny.
(4) Nie ma jednak podstaw do takiego powództwa w stosunku do osób, które dopuściły się rabunku, ani też w
stosunku do osób, które są w posiadaniu na zasadzie nadużycia lub podstępu, ponieważ takie posiadanie jest
niesprawiedliwe, i chociaż posiadanie na zasadzie nadużycia jest w rzeczywistości zgodne z prawem, to jednak
nie uzasadnia postępowania sądowego.
(5) Julianus powiada, że jeśli jeden z posiadaczy żąda podziału, a drugi twierdzi, że posiada siłą, to powództwo
nie powinno być uwzględnione, nawet po upływie roku, ponieważ jest ustalone, że nawet po upływie roku
zostanie wydany interdykt przeciwko temu, kto siłą wypędził drugiego. Twierdzi on również, że jeśli strona, która
wszczęła postępowanie, jest uważana za posiadacza zależnego, to powództwo nie zostanie uwzględnione,
ponieważ w takim przypadku również wydawany jest interdykt. Ponadto, jeśli powód twierdzi, że jest w
posiadaniu z ukrycia, należy uznać, że powództwo to nie będzie zasadne; ponieważ, dodaje, interdykt może być
również uzyskany w przypadku posiadania z ukrycia.
(6) W przypadku, gdy dwie osoby otrzymały nieruchomość w zastaw, jest całkowicie sprawiedliwe, aby przyznać
im sprawiedliwe powództwo o podział.
(7) Ponadto, jeżeli między dwiema stronami powstaje spór dotyczący użytkowania, należy przyznać im prawo do
wniesienia powództwa.
(8) Również w przypadku, gdy dwie strony są w posiadaniu na mocy zarządzenia pretora w celu zachowania
dziedzictwa, istnieje dobry powód do posiadania ze względu na opiekę; a zatem, gdy jest dwoje nienarodzonych
dzieci, ta sama zasada będzie miała zastosowanie, i jest to rozsądne.
(9) Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku, gdy ktoś, kto został wprowadzony w posiadanie w celu zapobieżenia
grożącej szkodzie, otrzymał już nakaz objęcia w posiadanie, nie byłby uprawniony do powództwa
słusznościowego na swoją rzecz, ponieważ ma prawo do wniesienia powództwa windykacyjnego.
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(10) W przypadku powództwa o podział wspólnego użytkowania, sędzia musi spełnić swój obowiązek albo w taki
sposób, aby pozwolić każdemu z nich korzystać z użytkowania w różnych częściach, albo może wydzierżawić
użytkowanie jednemu z nich lub osobie trzeciej; tak aby w ten sposób mogli oni pobierać czynsz bez dalszych
sporów; albo, jeśli chodzi o ruchomości, może on doprowadzić do tego, aby strony porozumiały się między sobą i
zapewniły sobie nawzajem użytkowanie i korzystanie przez pewien czas, to znaczy, że użytkowanie będzie
należało do nich na przemian, a każda z nich będzie miała na to określony czas.
(11) Ani najemcy, ani osoby, które otrzymały nieruchomość w depozyt, nie są uprawnione do tego powództwa,
chociaż mogą posiadać posiadanie zgodnie z prawem naturalnym.
(12) Jeżeli strony przyjęły wspólny zastaw, należy dokonać między nimi podziału w ten sposób, że udział nie
będzie wyceniony według jego rzeczywistej wartości, lecz tylko na tyle, na ile wynosi zadłużenie z tytułu tego
konkretnego udziału, a zastaw powinien być przyznany jednemu z wierzycieli, przy czym nie można odmówić
dłużnikowi zezwolenia na złożenie oferty na kwotę, którą jest winien, i odkupienia swojego zastawu. Ta sama
zasada obowiązuje w przypadku, gdy posiadacz zastawu wnosi powództwo rzeczowe o wykup, a posiadacz
oferuje mu kwotę oszacowaną przez Sąd.
(13) Jeżeli dłużnik zastawił swój udział we wspólnym gruncie, a jego wierzyciel został pozwany przez właściciela
drugiego udziału lub przez innego wierzyciela innego dłużnika i złożył on wyższą ofertę za przedmiotową
nieruchomość, a dłużnik strony, na rzecz której nieruchomość została zasądzona, chce odzyskać swój udział w
gruncie po zapłaceniu tego, co sam był winien, to słusznie uważa się, że nie powinien być wysłuchany, chyba że
jest gotów odzyskać również to, co nabył jego wierzyciel na mocy orzeczenia. Jeśli bowiem sprzedasz udział w
nieruchomości, a zanim wydasz go nabywcy, zostanie wniesiony przeciwko tobie pozew o podział i drugi udział
również zostanie ci zasądzony, to w konsekwencji stwierdza się, że nie można wnieść powództwa z tytułu
zakupu, chyba że powód był gotów wziąć całą nieruchomość, ponieważ ten udział przypada sprzedawcy przez
inną osobę; a nabywca może być również pozwany z tytułu sprzedaży, aby zmusić go do wzięcia całej
nieruchomości; a jedyną kwestią, którą należy rozważyć, jest to, czy sprzedawca popełnił oszustwo. Jednakże,
gdy jeden udział został zbyty, a sprzedawca został pokonany w licytacji, będzie on odpowiedzialny w powództwie
o nabycie do zwrotu ceny. Ta sama zasada jest przestrzegana w mandacie i innych tego rodzaju sprawach.
8. Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
Nawet jeśli cała liczba osób posiadających nieruchomość wspólną nie chce podziału, lecz tylko niektóre z nich,
powództwo może być wytoczone między nimi.
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1. Jeśli nie ma pewności, czy Lex Falcidia jest dostępna, może zostać wniesiony pozew o podział pomiędzy
zapisobiercą i spadkobiercą, lub może zostać wszczęte postępowanie o odzyskanie udziału, którego wartość nie
jest ustalona. Podobnie dzieje się w przypadku zapisu peculium, ponieważ nie jest pewne, w jakim stopniu dług
wobec właściciela pomniejsza peculium.
2. Powództwo o podział majątku wspólnego obejmuje również przypadek, gdy ktoś obniża wartość tego majątku,
na przykład przez zranienie niewolnika, zepsucie jego obyczajów lub przez wycięcie drzew na ziemi.
3. W przypadku, gdy współwłaściciel płaci na rzecz niewolnika więcej tytułem odszkodowania za szkodę niż
powinien, niewolnik zostaje wyceniony i może odzyskać swoją część.
4. Ponadto, jeśli jeden współwłaściciel zostanie pozwany w procesie De peculio na całą kwotę zobowiązania i
wyrok zostanie wydany przeciwko niemu, będzie on uprawniony do powództwa działowego, aby umożliwić mu
odzyskanie części peculium.
9. Africanus, Pytania, Księga VII.
Jeśli jednak jeden ze współwłaścicieli, z tytułu wspólnie posiadanego niewolnika, otrzymał wyrok przeciwko
niemu w procesie De peculio na całą kwotę długu, a majątek należący do wspomnianego peculium został
utracony, gdy znajdował się w jego rękach, to mimo to przysługuje mu słuszne powództwo działowe o odzyskanie
części pieniędzy; w przeciwnym razie byłoby niesprawiedliwe, gdyby cała sprawa spowodowała stratę po stronie
broniącego się przed powództwem; ponieważ w odniesieniu do majątku wchodzącego w skład peculium na obu
właścicieli powinno być nałożone równe ryzyko. Jeśli bowiem ktoś podejmuje się obrony niewolnika na prośbę
jego właściciela, zostanie mu zwrócone wszystko, co wydał w dobrej wierze, nawet gdyby peculium zostało
później utracone. Tak jest w przypadku, gdy żadna ze stron nie dopuściła się zaniedbania; ponieważ jeśli
wytoczono powództwo De peculio przeciwko właścicielowi, a on jest gotów wydać powodowi własność zawartą w
peculium, uważa się, że powinien zostać wysłuchany, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna, oczywiście,
jeśli uczynił to bez złych lub oszukańczych zamiarów.
(10) Paulus, O Edykcie, Księga XXIII.
I znowu, chociaż powództwo na podstawie Lex Aquilia nie może być wytoczone przeciwko spadkobiercy, to
jednak w tym powództwie spadkobierca musi zapłacić współwłaścicielowi za każdą szkodę, którą zmarły
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wyrządził w majątku wspólnym, z powodu której powstaje jakiekolwiek prawo do powództwa na podstawie Lex
Aquilia.
1. Jeżeli mamy tylko prawo użytkowania, które nie może być ani sprzedane, ani wydzierżawione, zastanówmy
się, jak można dokonać podziału w procesie o podział majątku wspólnego. Jeśli jednak pretor zainterweniuje i
ułoży sprawy w taki sposób, że sąd będzie mógł przyznać użytkowanie jednej ze stron, nie będzie się uważać, że
druga strona, która przyjmuje wynagrodzenie, nie korzysta z nieruchomości na tej podstawie, że ten, który wydaje
się z niej korzystać, robi więcej niż druga strona, ponieważ wynika to z konieczności sprawy.
2. W powództwie o podział majątku wspólnego sędzia powinien wycenić ten majątek według jego rzeczywistej
wartości, a także powinno być zapewnione zabezpieczenie przed dochodzeniem roszczeń w drodze eksmisji.
11. Gajusz, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga VII.
Powinniśmy jednak pamiętać, że jeśli po zniszczeniu wspólnej własności ten, kto jest uprawniony do otrzymania
wynagrodzenia z tytułu wspólnej własności, zechce wnieść powództwo z tego tytułu, zostanie mu przyznane
sprawiedliwe powództwo działowe; na przykład, jeśli powód poniósł pewne wydatki na wspólną własność lub jeśli
współwłaściciel sam uzyskał z niej jakiś zysk, jak na przykład praca niewolnika lub pieniądze zapłacone za nią, to
w takim powództwie bierze się pod uwagę wszystkie te rzeczy.
(12) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
Gdy dom lub mur jest wspólny i trzeba go odbudować, zburzyć lub coś w nim postawić, można wytoczyć
powództwo o podział majątku wspólnego lub wszcząć postępowanie na mocy edyktu Uti possidetis.
13. Tenże, O Edykcie, Księga LXXV.
Wszystko jest objęte pozwem o podział majątku wspólnego, chyba że coś zostało wyraźnie wyłączone przez
wspólną umowę, aby nie było objęte.
14. Paulus, On Plautius, Księga III.
Powództwo to obejmuje wszystko, co zostało uczynione lub powinno być uczynione dla wspólnej korzyści przez
stronę, która wiedziała, że ma współwłaściciela.
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(1) Wszelkie wydatki, które poniosłem, gdy wierzyłem, że ziemia należy do mnie, i które, jeśli pozew zostanie
wniesiony o odzyskanie części ziemi, mogę oczywiście zatrzymać, powołując się na wyjątek z powodu oszustwa;
należy rozważyć, czy mogę je zatrzymać ze względu na sprawiedliwość samego powództwa, jeśli pozew o
podział zostanie wniesiony przeciwko mnie. Uważam, że lepsza jest opinia, że mogę to zrobić, ponieważ
powództwo o podział majątku wspólnego jest powództwem bona fide, ale to tylko w przypadku, gdy pozew
zostanie wniesiony przeciwko mnie; nadal, jeśli pozbędę się mojego udziału, nie pozostanie nic, z czego
mógłbym zatrzymać wydatki. Zastanówmy się, czy nabywca ode mnie może je zatrzymać, bo jeśli zostanie
wniesiony pozew o odzyskanie udziału od niego, czy może on zatrzymać kwotę na podstawie wydatków, które
poniosłem, tak jak ja sam mógłbym to zrobić? Lepsza opinia jest taka, że w tym przypadku wydatki mogą być
zatrzymane, a skoro tak, to najsłuszniej jest uznać, że powinienem mieć prawo do słusznego powództwa
przeciwko mojemu współwłaścicielowi z tytułu tych wydatków, nawet jeśli współwłasność nadal istnieje. Zasada
jest jednak inna, gdy wydaję pieniądze na moją własną własność, która w rzeczywistości należy do kogoś innego
lub jest we wspólnym posiadaniu; w tym przypadku mam tylko prawo zatrzymania, ponieważ nie chcę nikogo
wiązać ze sobą; Gdy myślę, że własność należy do Titiusa, a w rzeczywistości należy do Maeviusa, lub że jest w
moim posiadaniu wspólnie z inną osobą, która w rzeczywistości nie jest moim współwłaścicielem, robię to, aby
związać inną osobę ze mną; i tak jak powództwo z powodu dokonanych transakcji jest przyznawane mi przeciwko
komuś, kogo sprawami zajmowałem się myśląc, że są to sprawy innej osoby, tak samo jest w omawianym
przypadku. Gdybym więc sprzedał ziemię komuś innemu, to z tego powodu, że sprawa jest taka, że powinienem
mieć prawo do powództwa, powinno mi być przyznane powództwo z tytułu zawartej transakcji (jak mówi również
Julianus).
(2) Jeśliby się umówiono, że nie będzie żadnego podziału, to jest zupełnie oczywiste, że taka umowa nie miałaby
mocy; ale jeśliby się umówiono, że nie będzie żadnego podziału w określonym czasie, a to zapewnia korzyść dla
samej nieruchomości, to taka umowa będzie ważna.
(3) Jeżeli współwłaściciele uzgodnili, że wspólnota własności nie zostanie podzielona w określonym czasie, nie
ma wątpliwości, że strona, która jest związana tego rodzaju umową, może sprzedać; a zatem nabywca od
kogokolwiek, kto wytoczy powództwo o podział majątku wspólnego, będzie przedawniony na podstawie tego
samego wyjątku, na podstawie którego przedawniłby się sam sprzedawca.
(4) Jeżeli współwłaściciel zawrze umowę, że nie będzie wnosił powództwa o swój udział, współwłasność zostaje
w każdym zamiarze i celu zniesiona.
15. Tenże, O Plaucjuszu, Księga V.
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Jeśli współwłaściciel został pozwany w związku z posiadanym wspólnie niewolnikiem, a wyrok został wydany
przeciwko niemu, może on wytoczyć powództwo o podział, nawet zanim wykona wyrok; jeśli bowiem wytoczono
powództwo o zniesławienie przeciwko jednemu z nich, może on natychmiast wytoczyć powództwo przeciwko
współspadkobiercy o wydanie mu jego udziału, zabezpieczając się jednocześnie, że jeśli nie wyda niewolnika,
zwróci mu udział.
(16) Tenże, O Plaucjuszu, księga VI.
Gdy współwłaściciele znoszą swoją własność, zwyczajowo udziela się zabezpieczenia w odniesieniu do
wszelkich istniejących długów, które są uzależnione od warunku.
17. Modestinus, Reguły, Księga IX.
Gdy jeden z kilku współspadkobierców kupi od wierzyciela działkę ziemi, która została oddana w zastaw przez
spadkodawcę, nie powinien być pozwany przez swoich współspadkobierców w procesie o podział majątku
wspólnego.
(18) Javolenus, Listy, Księga II.
Arbiter nie może decydować, że ziemia należąca do majątku ma podlegać służebności związanej z ziemią, która
nie jest częścią tego majątku; z tego powodu, że władza sędziego nie może wykraczać poza to, co jest przed
sądem.
19. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Drzewo, które wyrasta na linii granicznej, jak również kamień, który rozciąga się na dwóch działkach, tak długo,
jak są one przymocowane do ziemi, należą do obu właścicieli, zgodnie z pozycją, jaką zajmują nad ziemią
każdego z nich; i nie będą one uwzględnione w powództwie o podział wspólnej własności. Ale jak tylko kamień
zostanie usunięty, albo drzewo wyrwane z korzeniami lub ścięte, staje się wspólną i niepodzielną własnością i
będzie uwzględnione w powództwie o podział takiej własności; ponieważ to, co było wcześniej w oddzielnych
częściach, teraz jest połączone. Dlatego też, gdy dwie masy jakiejkolwiek substancji należącej do dwóch
właścicieli są zmieszane razem, cała masa jest wspólną własnością, nawet jeśli jakaś część substancji, jak to
było w pierwszej kolejności, istnieje oddzielnie; tak samo, gdy drzewo lub kamień są oddzielone od gleby, prawa
własności są połączone.
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1. Arbiter do podziału majątku wspólnego nie powinien być wyznaczony w odniesieniu do przedsionka, który jest
wspólny dla dwóch domów, gdy którakolwiek ze stron nie jest chętna; ponieważ gdy ktokolwiek jest zmuszony do
licytacji takiego przedsionka, koniecznie będzie czasami zobowiązany do zapłacenia wartości całego domu, jeśli
nie ma on innego wejścia.
2. 2. Gdy prawo drogi przez to samo miejsce należy do dwóch z nas, a jeden z nich poniósł w związku z tym
jakieś wydatki, Pomponiusz mówi raczej surowo, że albo powództwo o podział, albo powództwo o partnerstwo
będzie zasadne; bo jak można rozumieć współwłasność w czymś, z czego strony korzystają oddzielnie? Pozew
powinien być wniesiony na podstawie dokonanych transakcji.
3. Sędzia, który przewodniczy w sprawie o podział majątku wspólnego, jak również w sprawie o podział majątku,
w której niewolnik uciekł, powinien nakazać stronom, które się przed nim znajdują, aby złożyły oferty, a następnie
przyznać niewolnika temu, kto zaoferuje najwyższą cenę; nie będzie wtedy niebezpieczeństwa, że z powodu
orzeczenia senatu zostanie nałożona kara przewidziana przez Lex Fabia.
4. Labeo twierdzi, że ciek wodny nie może być uwzględniony w sprawie o podział majątku wspólnego, ponieważ
albo jest on częścią gruntu, a więc nie powinien być brany pod uwagę w procesie, albo jest oddzielony od gruntu,
ale jest dzielony w odniesieniu do ilości lub czasu, w którym ma być używany. Niekiedy jednak prawa mogą być
oddzielone od gruntu, a mimo to nie być podzielone ani co do ilości, ani co do czasu użytkowania; jak na przykład
wtedy, gdy ten, do kogo one należały, pozostawił kilku spadkobierców, a gdy tak się dzieje, jest rzeczą
odpowiednią, aby te rzeczy również były objęte pozwem o podział; Pomponiusz mówi bowiem, że nie widzi
powodu, dla którego nie miałyby one być objęte pozwem o podział majątku wspólnego, jak również o podział
majątku. Dlatego w tego rodzaju przypadkach są one również włączone do powództwa o podział majątku
wspólnego, tak jak wspomniane prawa są dzielone albo według ilości, albo według okresów czasu.
20. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
Jeśli osoba, z którą posiadasz wspólny grunt, nie odpowie w sprawie o wykroczenie i z tego powodu dom
zostanie zburzony lub drzewa wycięte na polecenie sędziego, możesz dochodzić odszkodowania w procesie o
podział majątku wspólnego, ponieważ to, co zostało utracone z powodu zaniedbania współwłaściciela, jest objęte
tym postępowaniem.
21. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
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Jest bardzo korzystne dla wszystkich stron, aby sędzia przy podziale ziemi kierował się tym, co jest najbardziej
korzystne, lub tym, co wolą strony sporu.
22. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXX.
Jeśli zbuduję mur dla siebie i sąsiada, rozumiejąc, że będę mógł odzyskać od niego koszt tego muru
proporcjonalnie do jego udziału, lub jeśli zbuduję mur w drodze darowizny, będzie on wspólną własnością.
(23) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli między tobą a twoim współwłaścicielem została zawarta umowa, zgodnie z którą możesz zbierać plony na
zmianę w kolejnych latach, a twój współwłaściciel nie pozwala ci ich zbierać w ciągu twojego roku, należy
rozważyć, czy będzie to powództwo oparte na umowie dzierżawy, czy też powództwo o podział rzeczy wspólnej.
To samo pytanie pojawia się w sytuacji, gdy współwłaściciel, który uzgodnił, że będzie korzystał z plonów co drugi
rok, zmienia bydło i powoduje, że plony na następny rok, które jego współspadkobierca miał prawo zbierać, są
zrujnowane? Sądzę, że lepszym rozwiązaniem jest wniesienie powództwa o podział majątku wspólnego, a nie o
umowę dzierżawy (bo jak może istnieć dzierżawa, skoro nie ma czynszu?) lub z pewnością należałoby przyznać
powództwo cywilne o odszkodowanie z tytułu niepewności.
24. Julianus, Digest, Księga VIII.
Jeśli niewolnik będący w posiadaniu wspólnym nabędzie coś na własność jednego ze swoich właścicieli, będzie
to jednak przedmiotem współwłasności; ale ten, na którego własność to nabycie nastąpiło, może odebrać kwotę
w drodze powództwa działowego, ponieważ jest zgodne z dobrą wiarą, aby każdy miał pierwszeństwo w zastawie
na wszystkim, co niewolnik nabywa na swojej własności.
(1) Jeśli zamierzam wytoczyć przeciwko tobie powództwo o podział majątku wspólnego, a ty przeniesiesz swój
udział na Tycjusza w celu zmiany warunków procesu, będziesz odpowiadał wobec mnie w procesie pretorskim,
ponieważ działałeś w taki sposób, aby uniknąć wytoczenia przeciwko tobie powództwa o podział.
25. Tenże, Digest, Księga XII.
Jeśli Stichus, niewolnik będący moją i twoją wspólną własnością, ma niewolnika o imieniu Pamphilus, który jest
wart dziesięć aurei, i wytoczono przeciwko mnie powództwo De peculio, a ja, przegrawszy je, zapłacę dziesięć
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aurei, to nawet jeśli Pamphilus potem umrze, będziesz jednak zmuszony zapłacić mi pięć aurei w procesie o
podział lub w procesie partnerskim, ponieważ zwolniłem cię z długu w tej wysokości. O wiele bardziej powinienem
mieć prawo do odzyskania tej kwoty, gdyby Stichus po śmierci Pamfilusa nabył innego niewolnika.
26. Alfenus Verus, Digest, Księga II.
Niewolnik będący własnością wspólną, będąc w rękach jednego ze swoich właścicieli, złamał nogę podczas
pracy; powstało więc pytanie, jakie powództwo może wytoczyć drugi właściciel przeciwko temu, u którego
niewolnik w tym czasie przebywał? Odpowiedziałem, że jeśli wspólna własność została naruszona raczej przez
zaniedbanie niż przez wypadek, może on odzyskać odszkodowanie, jakie zostało oszacowane przez arbitra w
procesie o podział wspólnej własności.
27. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga III.
Pojedynczy współwłaściciel nie może zgodnie z prawem poddać torturom niewolnika posiadanego wspólnie,
chyba że w odniesieniu do jakiejś sprawy, w której wszystkie strony były zainteresowane.
28. Papinianus, Pytania, księga VII.
Sabinus mówi, że żaden współwłaściciel nie może legalnie dokonać żadnej czynności w odniesieniu do wspólnej
własności bez zgody drugiego, stąd oczywiste jest, że istnieje prawo prewencji; a gdy strony są w tej samej
pozycji, jest ustalone, że ten, kto się sprzeciwia, ma przewagę. Ale chociaż w przypadku nieruchomości wspólnej
jeden ze współwłaścicieli może zostać powstrzymany od działań, gdy budynek jest w trakcie wznoszenia, nie
można go zmusić do jego usunięcia, jeśli drugi nie przeszkodził mu w jego wzniesieniu, gdy mógł to zrobić; a
zatem odszkodowanie za szkodę można uzyskać jedynie w drodze powództwa o podział nieruchomości
wspólnej. Jeżeli jednak wyraził zgodę na wzniesienie budynku, nie będzie mu przysługiwało powództwo o
odszkodowanie; jeżeli jednak jedna ze stron uczyniła coś podczas nieobecności współspadkobiercy ze szkodą
dla tego ostatniego, może on zostać zmuszony do usunięcia tego budynku.
29. Paulus, Pytania, Księga II.
Jeśli ktoś posiada ziemię we wspólnocie z Titiusem, a sądząc, że posiada ją we wspólnocie z Maeviusem, wydaje
na nią pieniądze, to bardzo słusznie uważa się, że powództwo o podział wspólnej własności będzie dla niego
wystarczające; tak jest w przypadku, gdy wiem, że własność jest wspólna, ale nie wiem, kto jest moim
współspadkobiercą, ponieważ nie prowadzę interesów mojego współspadkobiercy, ale zarządzam własnym
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majątkiem; a powództwo powstaje raczej w odniesieniu do własności, na którą zostały wydane pieniądze, a nie w
odniesieniu do osoby współwłaściciela. Krótko mówiąc, uważamy, że to powództwo jest tym, na podstawie
którego spadkobierca byłby odpowiedzialny, we wniosku do sądu, aby zmusić go do zwrotu wydatków. Inaczej
rzecz się ma, gdy człowiek sądzi, że wydaje pieniądze na swój własny majątek, podczas gdy w rzeczywistości
jest on we wspólnym posiadaniu; i w tym przypadku nie będzie on uprawniony do powództwa o podział, ani nie
zostanie mu przyznane powództwo słusznościowe; ponieważ każdy, kto wie, że majątek jest we wspólnym
posiadaniu lub należy do innego, prowadzi swoje interesy w celu uczynienia go odpowiedzialnym wobec siebie,
nawet jeśli może być w błędzie co do osoby.
(1) Pomponiusz powiada, że każdy z kilku współwłaścicieli może żądać sędziego; ale gdy ktoś z tych
współwłaścicieli milczy, można mu wytoczyć powództwo o podział majątku wspólnego.
30. Scaevola, Opinie, Księga I.
Powództwo o podział majątku wspólnego może być właściwie wytoczone zarówno wtedy, gdy żadna ze stron nie
jest w posiadaniu, jak i wtedy, gdy jeden ze współwłaścicieli nie jest w posiadaniu gruntu.
31. Paulus, Opinie, Księga XV.
W przypadku, gdy z rozkazu pretora zarezerwowano dwóch niewolników, aby służyli pewnym nieletnim, uznano,
że nie zostali oni podzieleni, lecz pozostali wspólną własnością wszystkich.

Tit. 4. W sprawie powództwa o wydanie.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIV.
Powództwo to jest bardzo potrzebne, stosuje się je codziennie, a wprowadzono je głównie ze względu na pozwy
o zwrot mienia.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
"Wytworzyć" oznacza oddać publicznie własność we władanie innego, aby ten, kto wnosi pozew, miał możliwość
jej rozpatrzenia,
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3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIV.
W tym postępowaniu powód powinien wiedzieć wszystko i podać wszystkie fakty związane z majątkiem, który jest
przedmiotem pozwu.
(1) Strona procesowa, która wnosi pozew o wydanie rzeczy, nie stwierdza w istocie, że jest jej właścicielem, ani
też nie ma obowiązku tego dowodzić, ponieważ istnieje wiele powodów do wniesienia tego rodzaju pozwu.
(2) Ponadto należy zauważyć w tym pozwie, że w przypadku, gdy pozwany jest skruszony, może zostać wydany
przeciwko niemu wyrok oparty na przysiędze powoda, o wysokości którego decyduje sędzia.
(3) Powództwo to jest powództwem osobistym i przysługuje temu, kto ma zamiar wytoczyć powództwo rzeczowe,
bez względu na to, jakiego rodzaju będzie to powództwo, czy będzie to powództwo serbskie w sprawie zastawu,
czy też powództwo hipotetyczne, z których oba mogą być wytoczone przez wierzycieli.
(4) Pomponiusz twierdzi jednak, że jeśli ktoś zamierza wnieść pozew o ustanowienie użytkowania, ma prawo do
powództwa o wydanie.
(5) Ponadto, jeśli ktoś, kto ma zamiar wystąpić o interdykt, zażąda przedstawienia majątku, zostanie wysłuchany.
(6) Ponadto, jeśli chcę wybrać niewolnika lub inny majątek, którego prawo wyboru zostało mi zapisane w
testamencie, stwierdza się, że mogę wnieść powództwo o wydanie, a kiedy majątek zostanie wydany, mogę
wnieść powództwo o jego odzyskanie.
(7) Gdy ktoś chce wszcząć postępowanie z powództwa o wydanie rzeczy, konieczne jest wytoczenie powództwa
o wydanie rzeczy; bo w istocie, gdy właściciel niewolnika jest gotowy do obrony, a powód nie może wskazać
niewolnika, chyba że jest on obecny, albo dlatego, że go nie pamięta, albo nie zna jego nazwiska, czyż nie jest
słuszne, aby cały korpus niewolników został mu przedstawiony, aby mógł wybrać tego, który popełnił
przestępstwo? Dlatego też należy to uczynić, o ile istnieje ku temu odpowiedni powód, aby po dokonaniu oględzin
niewolników można było wskazać osobę, w stosunku do której wniesiono powództwo.
(8) Jeżeli ktoś oprócz spadkobiercy życzy sobie, aby przedstawiono testament, kodycyle lub cokolwiek innego
związanego z testamentem, należy uznać, że nie można tego uczynić za pomocą tego powództwa, ponieważ
interdykty dotyczące tych spraw będą wystarczające dla strony; tak też uważał Pomponiusz.
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(9) Należy jednak pamiętać, że nie tylko osoby, o których wspomnieliśmy, są uprawnione do powództwa o
wydanie, ale także każdy, kto ma interes w tym, aby takie wydanie nastąpiło; dlatego sędzia powinien przede
wszystkim ustalić, czy strona ma interes, a nie czy jest właścicielem danej rzeczy; następnie powinien nakazać jej
wydanie lub odmówić, ponieważ strona nie ma w tym interesu.
(10) Julianus stwierdza dalej, że jeśli nie mam prawa do wytoczenia powództwa o wydanie, mogę jednak
wytoczyć powództwo o wydanie, ponieważ leży to w moim interesie; tak jak np. w przypadku, gdy pozostawiono
mi niewolnika, którego Tycjusz może wybrać, mogę wytoczyć powództwo o wydanie, ponieważ mam interes w
tym, aby Tytus mógł dokonać wyboru; mam wtedy powództwo o wydanie, chociaż nie mam prawa do wyboru
niewolnika, który może zostać wydany.
(11) Jeżeli wytoczono przeciwko mnie powództwo o wydanie rzeczy, nie mogę wytoczyć powództwa w tym
samym celu tylko dlatego, że zostałem pozwany we wspomnianym powództwie; nawet jeśli można uznać, że
jestem zainteresowany, ponieważ jestem odpowiedzialny za przywrócenie niewolnika. Nie jest to jednak
wystarczające, gdyż w przeciwnym razie, jeśli ktoś zdołałby oszukańczo zrzec się własności, mógłby wytoczyć
powództwo o wydanie, nawet jeśli nie zamierzał wytoczyć powództwa o zwrot lub o interdykt; mógłby to uczynić
zarówno złodziej, jak i rozbójnik, co w żadnym razie nie jest prawdą. Dlatego Neratius bardzo słusznie stwierdza,
że sędzia, w przypadku wniosku o wydanie, musi dokładnie zbadać, czy strona ma słuszną i prawdopodobną
przyczynę, z powodu której chce, aby majątek został wydany.
(12) Pomponiusz stwierdza, że kilka stron może zgodnie z prawem wnieść powództwo o wydanie tego samego
niewolnika; na przykład, gdy niewolnik należy do pierwszego, użytkowanie do drugiego, trzeci twierdzi, że jest w
jego posiadaniu, a czwarty, że został mu zastawiony; w związku z tym wszyscy oni są uprawnieni do powództwa
o wydanie, ponieważ wszyscy mają interes w tym, aby wspomniany niewolnik został wydany.
(13) Ten sam autor dodaje, że sędzia, ze względu na władzę nadaną mu w związku z tym powództwem, może
również zbadać wszelkie wyjątki, które posiadacz może wnieść, i jeśli którykolwiek z nich jasno wykaże, że
powód jest przedawniony, wtedy ten, kto jest w posiadaniu, powinien być zwolniony; ale jeśli wyjątek byłby
niejasny lub dotyczyłby ważniejszej sprawy, powinno to być odłożone do czasu, gdy odbędzie się proces, a
własność powinna być nakazana do wydania. Istnieją jednak pewne wyjątki, które sędzia, który ma
przewodniczyć w procesie o wydanie, powinien wszelkimi sposobami sam ustalić; na przykład te, które opierają
się na nieformalnej umowie, na złośliwym oszustwie, na przysiędze lub na wcześniej wydanym wyroku.
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(14) Niekiedy sprawiedliwość domaga się wydania nieruchomości, tak że chociaż nie można wnieść powództwa
w tym celu, można przyznać powództwo in factum, o czym wspomina Julianus. Mówi on, że niewolnik, który
należał do mojej żony, prowadził moje rachunki, jesteś w posiadaniu tych rachunków, a ja żądam ich
przedstawienia. Dalej mówi, że jeśli wspomniane rachunki są zapisane na moim papierze, to jest podstawa do
tego powództwa, ponieważ mogę wnieść pozew o te rachunki, ponieważ jeśli papier jest mój, to co jest na nim
zapisane, jest również moje; ale jeśli papier nie jest mój, ponieważ nie mogę wnieść pozwu o jego odzyskanie,
nie mogę wszcząć postępowania w celu jego przedstawienia; dlatego powództwo in factum będzie leżało na
mojej korzyść.
(15) Należy pamiętać, że powództwo to może być wytoczone przeciwko posiadaczowi, i to nie tylko przeciwko
temu, kto jest w posiadaniu cywilnym, ale także przeciwko temu, kto jest w posiadaniu naturalnym. Wreszcie
ustalono, że wierzyciel, który otrzymał nieruchomość w zastaw, może zostać zmuszony do jej wydania:
4. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Pozew może być bowiem wniesiony przeciwko temu, u kogo rzecz została zdeponowana, komu została
pożyczona lub przez kogo została wynajęta.
5. Ulpianus, O Edykcie, księga XXIV.
Celsus stwierdza, że jeśli ktoś, kto zgodził się na przewiezienie towaru, umieścił go w magazynie, to można
wytoczyć przeciwko niemu powództwo o produkcję na podstawie umowy; a ponadto, jeśli strona zawierająca
umowę umrze i pozostawi spadkobiercę, to powództwo można wytoczyć przeciwko temu ostatniemu. Jeżeli
jednak nie ma spadkobiercy, powództwo można wytoczyć przeciwko prowadzącemu magazyn; ponieważ, jeżeli
nieruchomość nie jest w niczyim posiadaniu, jest oczywiste, że albo prowadzący magazyn jest w jej posiadaniu,
albo w każdym razie jest pewne, że może ją wydać. Pyta też: "Jak może być w posiadaniu nieruchomości ten, kto
zgodził się ją usunąć? Czy to dlatego, że miał na niej zastaw?". Przykład ten pokazuje, że nawet te osoby, które
mają moc wytwarzania mienia, są odpowiedzialne wobec powództwa o jego wytworzenie.
(1) Julianus jednak twierdzi, że zgodnie z tą zasadą odpowiada za wytwarzanie ten, kto jest w posiadaniu w celu
zachowania własności lub zapisu, jak również ten, kto posiada własność z tytułu użytkowania, chociaż w tym
przypadku w żaden sposób nie jest w jej posiadaniu. Julianus pyta więc, w jakim stopniu te osoby powinny
wytwarzać wspomniane dobra? Odpowiada, że ten pierwszy musi to czynić, aby umożliwić powodowi wejście w
posiadanie, ale ten, przeciwko któremu wytoczono powództwo, musi być w posiadaniu, aby zachować własność;
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a ten, który posiada użytkowanie, musi to czynić, aby powód mógł posiadać własność, ale ten, przeciwko któremu
wytoczono powództwo, może jej używać i korzystać z niej.
(2) Ponadto Julianus powiada, że nabywca, który nie zwraca częściowo zużytych materiałów, może być
zmuszony do ich wydania; odszkodowanie szacuje się według kwoty, na którą jestem gotów przysiąc; ale w tym
samym miejscu dodaje: "Jeżeli kupujący jest w posiadaniu, albo dopuścił się oszustwa, aby uniknąć posiadania".
(3) Celsus mówi też, że jeśli na mojej niezajętej ziemi nagromadziłeś gnój, możesz w procesie o produkcję
uzyskać pozwolenie na jego usunięcie, pod warunkiem jednak, że usuniesz go w całości, w przeciwnym razie nie
możesz tego uczynić.
(4) Ponadto, jeśli łódź zostanie przeniesiona siłą rzeki na pole innej strony, Neratius utrzymuje, że ta ostatnia
może być pozwana o wydanie. Dlatego pyta, czy powód musi dać zabezpieczenie właścicielowi gruntu tylko na
poczet przyszłej szkody, czy także na poczet szkody przeszłej; i odpowiada, że musi dać także na poczet szkody
już wyrządzonej.
(5) Jeżeli jednak coś ze zwalonego budynku zostanie wyrzucone na twój grunt lub na twój dom, możesz być
zmuszony do przedstawienia tego, nawet jeżeli nie jest to w twoim posiadaniu.
(6) Również w przypadku, gdy ktoś nie jest w stanie wydać rzeczy, nawet jeśli jest w jej posiadaniu, nie będzie
odpowiedzialny za jej wydanie; tak jak na przykład w przypadku, gdy niewolnik jest zbiegiem, oczywiste jest, że
strona będzie zobowiązana do udzielenia zabezpieczenia w celu wydania niewolnika, jeśli kiedykolwiek wejdzie w
jego posiadanie. Jeśli jednak nie uciekł, lecz pozwalasz mu żyć tam, gdzie chce, obowiązuje ta sama zasada;
jeśli wysłałeś go w podróż lub zatrudniasz go na swojej ziemi, będziesz zmuszony jedynie do złożenia
zabezpieczenia.
6. Paulus, O Sabinusie, Księga XIV.
Klejnot, który jest osadzony w złocie należącym do innej osoby, lub jakakolwiek ozdoba przymocowana do
świecznika należącego do innej osoby, nie może być żądana w procesie o odzyskanie, ale może być wniesiony
pozew o przedstawienie w celu oderwania. Zasada jest inna w przypadku, gdy materiał jest używany w domu,
ponieważ w tym przypadku nawet powództwo o wydanie nie może być wniesione, ponieważ prawo dwunastu
tablic zabrania oddzielania materiału; ale powództwo z powodu użytego materiału może być wniesione o
podwójną jego wartość na podstawie tego samego prawa.
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7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIV.
Pod pojęciem tignum rozumiemy w Prawie Dwunastu Tablic każdy rodzaj materiału; jak to słusznie uważają
niektóre autorytety.
(1) Jeśli przymocujesz moje koło do swojego pojazdu, możesz być zmuszony do jego okazania - tak stwierdził
Pomponiusz - chociaż, ściśle rzecz biorąc, nie jest ono prawnie w twoim posiadaniu.
(2) Ta sama zasada obowiązuje, gdy przymocujesz moją deskę do swojej skrzyni lub okrętu, moją rączkę do
swojego kielicha, moje ozdoby do swojej miski, użyjesz mojej purpury do swojego ubrania lub przyłączysz do
swojego posągu ramię, które jest moje.
(3) Ponadto gmina może być pozwana o produkcję, ponieważ posiada władzę dostarczania; zostało bowiem
ustalone, że może ona posiadać i nabywać przez uzurpację. Tę samą zasadę należy stosować do stowarzyszeń i
innych osób prawnych.
(4) Jeżeli strona nie jest w posiadaniu w chwili przyłączenia się do sprawy, ale wchodzi w posiadanie przed
wydaniem dekretu, uważamy, że należy uznać, że wyrok powinien być wydany przeciwko niej, chyba że
przywróci własność.
(5) Gdy ktoś posiada własność w czasie, gdy sprawa jest połączona, a potem przestaje ją posiadać bez
oszukańczego zamiaru, powinien być zwolniony, nawet jeśli (jak mówi Pomponiusz) jest winny, ponieważ nie
dokonał od razu restytucji, lecz pozwolił, aby sprawa została połączona przeciwko niemu.
(6) Ten sam autor stwierdza, że jeżeli strona, która była w posiadaniu w czasie, gdy sprawa została połączona,
przestała być w posiadaniu, a następnie ponownie weszła w posiadanie, czy to z tego samego tytułu, czy z
innego, to wyrok musi być wydany przeciwko niej, chyba że wyda nieruchomość.
(7) Pomponiusz nie bez racji dodaje, że strona, która wnosi pozew o wydanie, musi mieć interes w tym, aby
nieruchomość została jej wydana w obu momentach, to znaczy w chwili wniesienia pozwu i w chwili wydania
orzeczenia. Takiego zdania jest również Labeo.
8. Julianus, Digest, Księga IX.
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Jeżeli powództwo o wydanie zostało wytoczone przeciwko stronie, która nie była w posiadaniu ani nie dopuściła
się oszustwa w celu uniknięcia posiadania, a po jej śmierci jej spadkobierca wszedł w posiadanie nieruchomości,
ten ostatni może zostać zmuszony do jej wydania; jeżeli bowiem wniosę pozew przeciwko człowiekowi o działkę
ziemi, a jego spadkobierca wejdzie w jej posiadanie na podstawie tego samego tytułu, może on zostać zmuszony
do jej wydania.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIV.
Julianus mówi, że jeśli ktoś zabije niewolnika, który jest w jego posiadaniu, lub przeniesie posiadanie na innego,
lub zepsuje własność w taki sposób, że nie będzie można jej utrzymać, będzie podlegał procesowi o jej
wytworzenie, ponieważ działał nieuczciwie, aby uniknąć posiadania. Tak więc, jeśli rozleje lub zniszczy wino,
oliwę lub cokolwiek innego, będzie podlegał temu powództwu.
(1) Żołędzie z twojego drzewa spadają na moją ziemię, a ja wypuszczam na nią bydło, aby je wypasać. Jakiemu
działaniu jestem winien? Pomponiusz powiada, że powództwo o produkcję przysługuje, gdybym wypuścił bydło z
oszukańczym zamiarem, aby żywiło się żołędziami; bo nawet gdyby żołędzie nadal tam były, a ja nie pozwoliłbym
ci ich usunąć, to i tak odpowiadałbym powództwem o produkcję, tak jak gdyby komuś nie wolno było usuwać
materiałów, które zostały umieszczone na moim gruncie; a my przyjmujemy zdanie Pomponiusza, niezależnie od
tego, czy żołędzie nadal tam są, czy zostały zjedzone. Jeśli nadal tam są, będę miał prawo do interdyktu, który
pozwoli mi zbierać żołędzie, tak że będę mógł je zbierać co trzeci dzień, jeśli zabezpieczę się przed grożącą mi
szkodą.
(2) Jeżeli ktoś spowodował wejście w posiadanie rzeczy przez inną osobę, uważa się, że działał w celu uniknięcia
wejścia w posiadanie w sposób nieuczciwy, o ile popełnił ten czyn w złym zamiarze.
(3) Jeżeli ktoś wytwarza mienie, które jest w gorszym stanie niż było poprzednio, Sabinus mówi, że nadal jest on
odpowiedzialny za powództwo o wydanie. Dotyczy to z pewnością sytuacji, gdy rzecz została oszukańczo
zmieniona na inną formę, jak na przykład, gdy z kubka zrobiono sztabkę metalu; nawet jeśli ktoś wyprodukuje
sztabkę, będzie odpowiadał z tytułu produkcji, ponieważ po zmianie formy prawie zniszczył substancję rzeczy.
(4) Marcellus stwierdza, że jeżeli dziesięć aurei zostało zapisane w testamencie na rzecz pana pod pewnym
warunkiem, a użytkowanie tychże na moją rzecz w sposób absolutny, a następnie spadkobierca, w czasie trwania
warunku i bez żądania zabezpieczenia, wypłaca wspomniane dziesięć aurei mnie, użytkownikowi, to będzie on
podlegał powództwu o wydanie, ponieważ działał w sposób oszukańczy, aby uniknąć wejścia w posiadanie.
Oszustwo polega na tym, że zaniedbał on żądania od użytkownika wieczystego złożenia zabezpieczenia, w
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wyniku czego utraciłeś spadek, ponieważ nie możesz teraz wnieść powództwa o zwrot pieniędzy. Powództwo o
wydanie mogłoby być jednak możliwe tylko wtedy, gdyby stan, od którego zależy dziedzictwo, miał miejsce.
Mogła się Pani jednak zabezpieczyć poprzez zastrzeżenie spłaty spadku, a jeśli tak uczyniła, powództwo o
przedstawienie nie będzie Pani musiała wnosić. Jeśli jednak spadkobierca, nie wiedząc, że spadek został
zapisany tobie, nie zażądał od użytkownika wieczystego zabezpieczenia, Marcellus mówi, że powództwo o
zachowek nie zostanie wniesione, oczywiście z powodu braku oszustwa; zapisobierca będzie jednak uprawniony
do uzyskania zadośćuczynienia w drodze powództwa in factum przeciwko użytkownikowi wieczystemu.
(5) "Przedstawienie", w odniesieniu do tej sekcji, oznacza pokazanie czegoś w tym samym stanie, w jakim
znajdowało się w momencie przystąpienia do sprawy, tak aby strona, mając pełne prawo do zbadania własności,
mogła kontynuować powództwo, które zamierzała wnieść, bez szkody dla własności, której się domagała; nawet
jeśli pozew został wniesiony nie w celu przywrócenia stanu poprzedniego, ale w celu przedstawienia.
(6) Dlatego też, jeżeli w momencie, gdy strona przedstawia mienie, stało się ono jej własnością przez uzukanie
po przystąpieniu do sprawy, nie można uznać, że w ogóle je przedstawiła, ponieważ powód przegrał swoją
sprawę, a zatem pozwany nie może zostać zwolniony, chyba że jest gotowy odpowiedzieć na roszczenie, o
którym mowa w pierwotnym dniu, tak aby zysk mógł zostać oszacowany zgodnie z prawem.
(7) Ponieważ w tym procesie powód uzyskuje wszystko, co zależy od majątku, który jest przedmiotem pozwu,
Sabinus uważa, że potomstwo niewolnicy również powinno być wydane, bez względu na to, czy była ona w ciąży,
czy poczęła później, a opinię tę podziela również Pomponiusz.
(8) Ponadto sędzia powinien wziąć pod uwagę korzyści, które mogły zostać utracone z powodu niewydania
rzeczy lub zbyt późnego jej wydania; dlatego Neratius mówi, że należy oszacować korzyści dla powoda, a nie
rzeczywistą wartość rzeczy, a ta, jak twierdzi, ma czasem mniejszą wartość niż sama rzecz.
10. Paulus, O Edykcie, Księga XXVI.
Jeśli prawo wyboru jest przyznane w określonym czasie, a proces przeciąga się tak długo, że przedstawienie nie
przyniesie żadnych korzyści, korzyść, do której uprawniony jest powód, musi być zachowana; ale jeśli
spadkobierca nie był winny, ponieważ nie przedstawił nieruchomości w czasie, gdy sprawa była połączona,
powinien być zwolniony.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIV.
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Jeśli jednak majątek został utracony z powodu niewydania niewolnika, to sędzia przy ustalaniu wysokości
odszkodowania powinien wziąć pod uwagę szkodę wyrządzoną temu majątkowi.
(1) Zastanówmy się, gdzie i na czyj koszt ma być wydany ten majątek. Labeo twierdzi, że nieruchomość powinna
być wydana tam, gdzie znajdowała się w chwili wniesienia pozwu, ale musi być przewieziona lub doprowadzona
do miejsca, w którym wszczęto postępowanie, na ryzyko i koszt powoda. Twierdzi on, że oczywiste jest, iż strona
posiadająca niewolnika musi zapewnić mu wyżywienie i ubranie oraz dbać o niego. Ja twierdzę, że czasami
powód musi to robić także wtedy, gdy na przykład niewolnik był przyzwyczajony do utrzymywania się z pracy
fizycznej lub handlu, a teraz jest zmuszony do bezczynności. W podobny sposób, gdy niewolnik, który ma być
wydany, jest oddany pod opiekę sądu, strona, która chciała go wydać, musi być odpowiedzialna za jego
wyżywienie, jeśli jego posiadacz nie miał w zwyczaju dostarczać mu tego; jeśli bowiem miał w zwyczaju to robić,
nie może odmówić zapłaty za jego utrzymanie. Niekiedy posiadacz jest obowiązany wydać rzecz na własny
koszt, jak na przykład wtedy, gdy umieścił rzecz w jakimś tajnym miejscu, aby jej wydanie było bardziej uciążliwe
dla powoda; w tym przypadku musi on bowiem wydać rzecz na własny koszt i ryzyko w miejscu, gdzie wszczęto
postępowanie, aby jego zła wiara nie przyniosła mu korzyści.
(2) Jeżeli ktoś jest pozwany w odniesieniu do kilku rzeczy, a był w posiadaniu wszystkich z nich w czasie, gdy
sprawa została połączona, nawet jeśli później mógł zrzec się posiadania niektórych z nich bez oszukańczego
zamiaru, wyrok musi być wydany przeciwko niemu, chyba że przedstawi wszystko, co może.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Jest podstawa do takiego działania, gdy ma być przedstawiona strona, której wolność ktoś chce ustalić.
(1) Syn będący pod władzą ojcowską podlega tej czynności, jeżeli ma władzę do wydania majątku.
(2) Julianus mówi, że jeżeli kilka powództw jest wytoczonych o wydanie tego samego majątku, a dzieje się to z
tego samego powodu, to można powołać się na wyjątek. Jeżeli jednak strona wnosi pozew o wydanie rzeczy, a
po przystąpieniu do sprawy otrzymuje ją od innej osoby, powstaje nowa podstawa powództwa, a zatem nie może
skorzystać z wyjątku. Również w przypadku, gdy ktoś zamierza wytoczyć powództwo przeciwko stronie z tytułu
kradzieży i wszczyna postępowanie w sprawie przedstawienia rzeczy, a rzecz zostaje skradziona po raz drugi,
zastosowanie ma ta sama zasada. Wreszcie, jeżeli strona wszczyna postępowanie o wydanie w celu dokonania
wyboru, a po połączeniu spraw prawo wyboru zostaje jej przyznane na podstawie woli innej osoby, może ona
wnieść kolejne powództwo o wydanie.
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(3) Jeśli ktoś wytwarza moszcz z moich winogron, oliwę z moich oliwek lub odzież z mojej wełny, wiedząc, że te
rzeczy należą do kogoś innego, to będzie mógł wytoczyć powództwo o wydanie w odniesieniu do obu, ponieważ
to, co jest wytworzone z naszej własności, jest z pewnością nasze.
(4) Gdy niewolnik umiera po połączeniu się spraw, choćby to się stało bez złośliwego oszustwa lub niedbalstwa
posiadacza, to jednak czasem należy wydać przeciwko niemu wyrok na sumę równą korzyści, jaka przypadłaby
powodowi, gdyby posiadacz nie uczynił nic, co by przeszkodziło niewolnikowi w stawieniu się w sądzie przy
połączeniu się spraw; a tym bardziej, gdy się okaże, że zmarł on wskutek jakiegoś wypadku, który by się nie
zdarzył, gdyby był stawiony w tym czasie.
(5) Jeżeli z ważnych powodów majątek nie może być natychmiast okazany, strona musi złożyć zabezpieczenie
na mocy postanowienia sądu, że przedstawi go w określonym dniu.
(6) Spadkobierca może korzystać z tego postępowania we własnym imieniu, ale nie jako spadkobierca.
Spadkobierca posiadacza odpowiada również na własny rachunek. Dlatego nie warto zastanawiać się, czy
powództwo może być przyznane spadkobiercy, czy też przeciwko niemu. Oczywiste jest, że powództwo to
powinno być przyznane przeciwko spadkobiercy, gdy zmarły był winny oszustwa, jeśli majątek stał się z tego
powodu bardziej wartościowy; na przykład, gdy spadkobierca uzyskał cenę nieruchomości.
13. Gaius, On the Edict of the Urban Praetor; tytuł, Cases Relating to Liberty.
Gdy mówi się, że wolny człowiek jest przez kogokolwiek przetrzymywany, można wydać interdykt przeciwko
temu, kto go przetrzymuje w celu zmuszenia go do wydania go; ponieważ powództwo o wydanie go jest uważane
za bezskuteczne w tego rodzaju przypadku, ponieważ jest uważane za przysługujące tylko temu, kto ma interes
pieniężny.
14. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli mąż otrzymał pieniądze w prezencie od żony, a wiedząc, że nie stają się one jego własnością, wypłacił je na
zakup jakiegoś przedmiotu, działał nieuczciwie, aby uniknąć wejścia w posiadanie, a zatem jest odpowiedzialny
za powództwo o wydanie.
15. Tenże, O Sabinusie, Księga XVIII.
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Skarb, który należy do mnie, jest zakopany w waszej ziemi, a wy nie pozwalacie mi go odkopać. Dopóki nie
usuniesz go z miejsca, w którym się znajduje, Labeo mówi, że nie mam prawa do powództwa o kradzież ani do
powództwa o wydanie z tego powodu, ponieważ nie byłeś w posiadaniu wspomnianego skarbu ani nie działałeś
nieuczciwie, aby uniknąć posiadania go, ponieważ może się zdarzyć, że nie wiesz, iż skarb znajduje się na twojej
ziemi. Nie będzie jednak niesprawiedliwe, jeśli złożę przysięgę, że nie wnoszę tego roszczenia w celu
dokuczenia, jeśli zostanie wydany interdykt lub wyrok, że nie będziecie używać siły przeciwko mnie, aby
przeszkodzić mi w wykopaniu, podniesieniu i usunięciu wspomnianego skarbu, jeśli nie podejmę żadnych kroków,
aby zapobiec zapewnieniu wam bezpieczeństwa w celu uniknięcia grożącej szkody z powodu moich działań.
Jeżeli jednak skarb jest własnością skradzioną, przysługuje mi prawo do wniesienia powództwa o kradzież.
16. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Jeśli niewolnik ma coś w swoim posiadaniu, jego właściciel jest odpowiedzialny we własnym imieniu za
powództwo o wydanie; jeśli jednak niewolnik bez wiedzy właściciela dopuścił się oszustwa, aby uniknąć wejścia
w posiadanie, należy mu wytoczyć powództwo o kradzież lub oszustwo, ale nie można wytoczyć powództwa
pretorskiego o wydanie.
17. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, księga IX.
Gdy strona produkuje niewolnika, który jest niepełnosprawny lub ślepy, powinna być zwolniona z
odpowiedzialności z tytułu tego powództwa, ponieważ go wyprodukowała, a tego rodzaju produkcja nie jest
przeszkodą dla powództwa bezpośredniego, ponieważ powód może nadal wnieść pozew na mocy Lex Aquilia za
poniesioną szkodę.
18. Tenże, Opinie, Księga VI.
Kiedy weksel staje się bezwartościowy przez zapłatę i zastawy są zwolnione, wierzyciel może mimo to wnieść
pozew o przedstawienie dokumentów dotyczących umowy przeciwko komukolwiek innemu niż dłużnik.
19. Paulus, Epitomes of Alfenus, Księga IV.
Każdy, kto jest zainteresowany, może wnieść powództwo o przedstawienie dokumentów. Pewna osoba zapytała
jednak, czy takie powództwo jest możliwe, aby zmusić do przedstawienia rachunków swojego przeciwnika do
wglądu, gdyż jak twierdzi, ma wielki interes w ich przedstawieniu. Odpowiedź brzmiała, że prawo nie powinno być
wykorzystywane do powodowania przykrości i że terminy nie powinny być interpretowane w sposób zniewalający,
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ale że właściwe jest rozważenie, z jaką intencją słowa zostały wypowiedziane; zgodnie z tą zasadą, jeśli ktoś
pragnie studiować jakąś dziedzinę wiedzy, może stwierdzić, że ma interes w tym, aby takie i takie książki zostały
wydane na jego korzyść, ponieważ jeśli zostaną one wydane, po ich przeczytaniu stanie się bardziej uczonym i
lepszym człowiekiem.
20. Ulpianus, Reguły, Księga II.
Gdy powództwo o wydanie dotyczy przestępstw popełnionych przez niewolników, można stosować tortury, aby
zmusić ich do ujawnienia wspólników.

Księga XI
1. O interrogacjach, które powinny być wnoszone do sądu, i o powództwach opartych na interrogacjach.
2. O pewnych sprawach, które trafiają do tego samego sędziego.
3. O zepsuciu niewolnika.
4. W sprawie zbiegłych niewolników.
5. W sprawie hazardzistów.
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6. Gdy mierniczy składa fałszywy raport w odniesieniu do pomiarów.
7. Dotyczące miejsc kultu religijnego, kosztów pogrzebów i prawa do ich przeprowadzania.
8. W sprawie przewozu zwłok i budowy grobu.

Tyt. 1. Dotyczące interrogacyj, które należy wnieść do sądu, oraz powództw
opartych na interrogacjach.

1. Kallistratus, Edykt monarszy, Księga II.
Spadkobierca powinien być przesłuchiwany w sądzie w odniesieniu do tego, jaką część majątku jest
spadkobiercą, ilekroć wytoczono przeciwko niemu powództwo, a powód ma wątpliwości co do tego, jaką część
majątku spadkobiercą jest osoba, którą zamierza pozwać. An interrogatory jest konieczne, gdy powództwo jest in
personam, gdzie pozew jest wniesiony o pewną kwotę, ponieważ w przeciwnym razie powód byłby nieświadomy,
jaka część majątku zmarłego jego przeciwnik był uprawniony jako spadkobierca, a czasami mógłby żądać zbyt
wiele i ponieść pewną stratę.
(1) Obecnie jednak nie korzystamy z powództw interrogacyjnych, ponieważ nikt nie może być zmuszony do
udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie dotyczące jego praw przed rozpatrzeniem sprawy; dlatego też
powództwa te są rzadziej używane i popadły w ruinę. Jedynie kwestie podane przez stronę przeciwną w sądzie
mogą być wykorzystane jako dowód przez strony procesowe, niezależnie od tego, czy takie kwestie odnoszą się
do nieruchomości, czy do innych rzeczy związanych z postępowaniem sądowym.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
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Praetor opublikował swój edykt w odniesieniu do interrogacji, ponieważ wiedział, że stronie, która wnosi pozew
przeciwko spadkobiercy lub posiadaczowi majątku, trudno jest udowodnić, że ktoś był spadkobiercą lub
posiadaczem tego majątku;
3. Paulus, O Edykcie, Księga XVII.
Z tego powodu, że dowód wejścia do majątku jest w większości przypadków trudny.
(4) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Praetor pragnie związać stronę, która została pozwana, własną odpowiedzią złożoną w sądzie, aby w razie
przyznania się lub podania nieprawdy mogła ponieść konsekwencje; a jednocześnie, aby mógł za pomocą
interrogacji uzyskać informacje, jaka część majątku przysługuje każdemu spadkobiercy.
1. W nawiązaniu do stwierdzenia pretora: "Ten, kto odpowiada, będąc przesłuchiwanym w sądzie", należy przez
to rozumieć, że chodzi o obecność sędziego ludu rzymskiego, lub namiestnika prowincji, lub jakiegokolwiek
innego sędziego, gdyż termin jus, o którym mówi, oznacza jedynie miejsce, w którym sędzia przypadkowo
przebywa w celu sprawowania swoich funkcji lub wydawania decyzji, niezależnie od tego, czy czyni to w domu,
czy podczas podróży.
5. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga III.
Gdy ktoś jest przesłuchiwany na okoliczność, czy jest spadkobiercą, lub do jakiej części majątku ma prawo, lub
czy ma pod swoją kontrolą kogoś, na kogo konto wytoczono powództwo o zniesławienie, powinien mieć czas na
zastanowienie, bo jeśli złoży błędne oświadczenie, będzie narażony na nieprzyjemności.
(6) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
A ponieważ, jak w interesie zmarłych leży, aby mieli następców, tak i w interesie żyjących leży, aby się nie
spieszyli, byle tylko rozmyślali we właściwy sposób.
1. Czasami osoba, która jest pytana o to, czy jest spadkobiercą, nie jest zmuszona do odpowiedzi; na przykład
wtedy, gdy jest pozywana przez inną osobę, jeśli majątek jest sporny (i to zostało ustalone przez boskiego
Hadriana); w przeciwnym razie, jeśli zaprzeczyłaby, że jest spadkobiercą, zaszkodziłaby swojej sprawie; lub jeśli
twierdziłaby, że jest spadkobiercą, mogłaby zostać uwikłana w taki sposób, że zostałaby pozbawiona majątku.
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(7) Tenże, O Edykcie, Księga XVIII.
Gdy ktoś jest pytany w sądzie, czy czworonóg, który wyrządził szkodę, należy do niego, a on odpowie, że tak,
będzie odpowiedzialny.
8. Paulus, O Edykcie, księga XXII.
Jeśli ktoś, kto jest przesłuchiwany w sprawie niewolnika, który wyrządził szkodę, odpowie, że niewolnik jest jego,
będzie odpowiedzialny na mocy Lex Aquilia jako właściciel; a jeśli pozew zostanie wniesiony przeciwko temu, kto
udzielił odpowiedzi, prawdziwy właściciel będzie zwolniony z odpowiedzialności w tym procesie.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Gdy ktoś, nie będąc przesłuchiwanym, odpowiada, że jest spadkobiercą, uważa się, że został przesłuchany.
1. Termin "przesłuchiwany" musimy rozumieć nie tylko jako odnoszący się do sytuacji, gdy pytania zadaje pretor,
ale także gdy czyni to przeciwnik.
2. 2. Jeżeli jednak przesłuchiwany jest niewolnik, to nie jest to przesłuchanie, tak samo jak nie jest nim zadawanie
pytań przez niewolnika.
3. Nie można zmuszać jednego człowieka do odpowiadania za drugiego, czy ten ostatni jest spadkobiercą, gdyż
każdy powinien być przesłuchiwany w sądzie o sobie samym, to znaczy, gdy wnosi się przeciwko niemu pozew.
4. Celsus stwierdza w piątej księdze Digestów, że jeśli strona broniąca innej osoby jest pytana w sądzie o to, czy
ten, w którego imieniu występuje, jest spadkobiercą, lub do jakiej części majątku jest uprawniony, i odpowiedziała
fałszywie, to jako obrońca sama będzie odpowiadać przed stroną przeciwną, ale sprawa tego, w którego imieniu
prowadzi obronę, nie zostanie naruszona; i nie ma wątpliwości, że ta opinia Celsusa jest słuszna. Jeśli więc nie
odpowiada, to czy nie należałoby się zastanowić, czy powinien być uważany za obrońcę, czy też nie? Właściwe
jest jedynie stwierdzenie, że nie, ponieważ nie broni jej w pełni.
5. Jeśli ktoś, kto jest przesłuchiwany, odpowiada, że jest spadkobiercą, ale nie dodaje, do jakiej części majątku,
to należy uznać, że odpowiedział, że jest spadkobiercą całości; chyba że zapytano go, na przykład, czy jest
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spadkobiercą połowy, a on odpowiedział: "Jestem spadkobiercą", bo wtedy raczej sądziłbym, że odpowiedział na
pytanie, które było do niego skierowane.
6. Zadano pytanie, czy można kogoś zmusić do odpowiedzi, czy jest spadkobiercą z woli, czy też majątek został
uzyskany w jego własnym imieniu lub za pośrednictwem innych, którzy podlegają jego władzy, czy też za
pośrednictwem kogoś, komu był spadkobiercą? Dlatego też pretor, gdy pytanie to zostanie zadane, powinien się
zastanowić, czy strona ma odpowiedzieć, jakim prawem jest spadkobiercą, aby w razie stwierdzenia, że jest to
sprawa wielkiej wagi, nakazać jej udzielenie pełniejszej odpowiedzi. Reguły te powinny być przestrzegane nie
tylko w odniesieniu do spadkobierców, ale także w odniesieniu do następców pretorianów.
7. Wreszcie Julianus stwierdza, że każdy, komu wydano majątek po przesłuchaniu w sądzie, ma obowiązek
odpowiedzieć, czy majątek ten został mu wydany.
8. W przypadku powództwa De peculio, ani ojciec, ani właściciel nie musi odpowiadać, czy ma pod swoją kontrolą
syna lub niewolnika, ponieważ tylko to pytanie może być postawione, a mianowicie, czy peculium znajduje się w
rękach strony, przeciwko której wszczęto postępowanie.
10. Paulus, O Edykcie, Księga XLVIII.
Nie jest obce celowi, gdy chcemy zawrzeć umowę w celu zapobieżenia grożącej szkody, aby strona była
przesłuchiwana w sądzie, czy jej dom lub miejsce, z którego obawia się szkody, jest jej, i jaki ma w tym interes;
tak, że jeśli zaprzeczy, że własność jest jego, i odmówi udzielenia zabezpieczenia przed grożącą szkodą, może
być zmuszony albo do poddania się, albo, jeśli woli się opierać, do oddania własności, jako działający
nieuczciwie.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Czasami także od przesłuchiwanej strony wymaga się odpowiedzi w odniesieniu do jej wieku.
1. 1. Gdy ktoś, kto nie jest spadkobiercą, po przesłuchaniu odpowiedział, że jest spadkobiercą udziału w majątku,
może być pozwany tak samo, jakby był spadkobiercą udziału w tym samym majątku; będzie on bowiem wierzył
przeciwko sobie.
2. 2. Jeżeli osoba, która jest spadkobiercą czwartej części spadku lub nie jest spadkobiercą w ogóle, odpowie, że
jest spadkobiercą całego spadku, może być pozwana w procesie o całość.
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3. Gdy ktoś, kto jest spadkobiercą połowy, twierdzi, że jest spadkobiercą jednej czwartej, poniesie następującą
karę za swój fałsz, to znaczy, że może być pozwany o cały majątek; nie powinien był bowiem kłamać, twierdząc,
że jest spadkobiercą mniejszej części;
4. 4. Czasami jednak, może on rozsądnie myśleć, że jest spadkobiercą mniejszej części; na przykład, jeśli nie
wiedział, że nabył część wspomnianego majątku przez przyrost, lub został mianowany spadkobiercą niepewnej
części tego samego; dlaczego więc jego prawa miałyby być naruszone przez jego odpowiedź?
5. 5. Ponadto, gdy ktoś milczy w obecności pretora, znajduje się w takiej sytuacji, że jeśli zostanie wniesiony
pozew, może zostać pozwany o całą kwotę, tak samo jak gdyby zaprzeczył, że jest spadkobiercą; jeśli bowiem
ktoś w ogóle nie odpowiada, jest skruszony. Za skruchę musi ponieść następującą karę, to znaczy może być
pozwany o całą sumę, tak jakby zaprzeczył, że jest dziedzicem; uważa się go bowiem za winnego pogardy
wobec pretora.
6. Tam, gdzie pretor mówi: "Nie odpowiada w ogóle", ostatnie władze rozumieją ten termin w ten sposób, że
uważa się, iż nie odpowiada w ogóle ten, kto nie odpowiada na zadane pytanie słowo w słowo. Gdy ktoś jest
pytany o to, czy jest jedynym spadkobiercą majątku, a on odpowiedział, że jest spadkobiercą części tego
majątku, to jeśli jest spadkobiercą połowy, jego odpowiedź nie będzie mu szkodzić, gdyż ta opinia jest bardziej
łagodna.
7. Nie ma różnicy, czy strona, gdy jest przesłuchiwana, zaprzecza, czy milczy, czy też odpowiada
niejednoznacznie, tak że pozostawia przesłuchującego w stanie niepewności.
8. Nie mamy wątpliwości, że gdy strona, która jest przesłuchiwana, odpowie, że jest spadkobiercą swojego ojca i
odpowie, że jest, a następnie zostanie przedstawiony testament, w którym zostanie stwierdzone, że został
wydziedziczony, to jest to całkowicie sprawiedliwe, że powinien uzyskać ulgę, i to zostało stwierdzone przez
Celsusa. On jednak opiera to na innej zasadzie, a mianowicie, że sprawy, które są później ustalone, wymagają
ulgi; na przykład, testament może być ukryty lub usunięty, a następnie przedstawiony; dlaczego miałoby to
zaszkodzić stronie, która odpowiedziała na to, co w tym czasie wydawało się być prawdą? Uważam, że ta sama
zasada ma zastosowanie, gdy strona odpowiada, że jest spadkobiercą, a testament zostaje później uznany za
sfałszowany, nieudolny lub bezskuteczny, ponieważ nie odpowiedziała nieuczciwie, ale dlatego, że została
oszukana przez instrument.
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9. Gdy przesłuchiwany odpowiada, jest odpowiedzialny tak samo, jak gdyby był związany umową, na podstawie
której może być pociągnięty do odpowiedzialności, pod warunkiem, że jest przesłuchiwany przez swojego
przeciwnika; jeśli jednak jest przesłuchiwany przez pretora, autorytet pretora nie ma znaczenia dla sprawy, lecz
dotyczy jedynie odpowiedzi samego przesłuchiwanego lub fałszu, który może powiedzieć.
10. 10. Jeśli ktoś pod wpływem rozsądnego błędu zaprzecza, że jest spadkobiercą, to zasługuje na pobłażliwość.
11. Ale gdy strona odpowiada błędnie bez złej woli, ale przez zaniedbanie, należy uznać, że powinna być
zwolniona z odpowiedzialności, chyba że zaniedbanie jest bardzo podobne do złej woli.
12. Celsus stwierdza, że strona może odwołać swoją odpowiedź, jeśli nie ma z tego powodu żadnej szkody dla
powoda; i to wydaje mi się być całkowicie prawdziwe, a zwłaszcza jeśli powinien to zrobić po uzyskaniu większej
ilości informacji, będąc lepiej poinformowanym o swoich prawach albo przez dokumenty, albo przez listy od
swoich przyjaciół.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XVII.
Jeśli syn, który odrzucił majątek ojca, jest przesłuchiwany w sądzie i odpowie, że jest spadkobiercą, to będzie
odpowiedzialny, bo odpowiadając w ten sposób, uważa się, że działał jako spadkobierca. Jeśli jednak syn, który
odrzucił majątek, jest przesłuchiwany, a milczy, ma prawo do zwolnienia; pretor bowiem nie uważa za
spadkobiercę tego, kto odrzucił majątek.
1. Każdy wyjątek, który może być zastosowany przeciwko pozwanym w sądzie, może być również zastosowany
przez stronę, przeciwko której wszczęto postępowanie z powodu jej odpowiedzi, jak na przykład na podstawie
nieformalnej umowy lub wcześniejszej decyzji, itp.
13. Tenże, O Plaucjuszu, księga II.
Osoby, które odpowiadając na pytania, składają fałszywe zeznania, są nimi związane tylko wtedy, gdy ktoś ma
prawo wystąpić przeciwko komuś innemu w sprawie, w związku z którą był przesłuchiwany; ponieważ tam, gdzie
pozew może być wniesiony przeciwko komuś innemu, gdyby to on był właścicielem, my sami stajemy się
odpowiedzialni przez nasze zeznania. Stąd, gdy ktoś jest pod kontrolą swego ojca, a ja odpowiem, że jest moim
synem, będę odpowiedzialny tylko wtedy, gdy jego wiek wydaje się być taki, że może być moim synem; ponieważ
fałszywe zeznania muszą zgadzać się z tym, co jest naturalne; i z tego powodu wynikłoby, że gdybym
odpowiedział w imieniu ojca, nie będę pociągnięty do odpowiedzialności.
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(1) Gdy ktoś odpowie, że głowa domu jest jego niewolnikiem, nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej; a
nawet gdyby wolny człowiek służył mi w dobrej wierze jako niewolnik, nie będzie można wytoczyć przeciwko mnie
powództwa karnego; a gdyby wszczęto postępowanie, prawo do wytoczenia powództwa przeciwko osobie, która
dopuściła się czynu zabronionego, pozostanie nienaruszone.
14. Jawolenus, O Kasjuszu, księga IX.
Gdy osoba, na której rachunek sprawa została połączona z czynem szkodliwym, zostanie uznana za wolną, w
trakcie procesu należy zwolnić oskarżonego; przesłuchanie zaś nie przyniesie żadnej korzyści, ponieważ zostało
dokonane w sądzie; ponieważ, gdy ktoś ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko innej osobie z powodu
osoby trzeciej, nie może przenieść odpowiedzialności tej osoby na tego, kto przyzna się przed sądem, że jest
jego niewolnikiem; tak jak na przykład, gdy przyzna się, że niewolnik innej osoby jest jego niewolnikiem;
ponieważ jednak nie można wytoczyć powództwa przeciwko innej osobie z powodu człowieka, który jest wolny,
odpowiedzialność nie może być przeniesiona za pomocą jakiegokolwiek przesłuchania lub przyznania się.
Wynika z tego, że nie można wnieść powództwa przeciwko osobie, która się przyznała, w odniesieniu do
człowieka wolnego.
(1) Ogólnie rzecz biorąc, przyznanie się do winy jest uznawane tylko wtedy, gdy to, co jest w nim zawarte, może
być przyjęte jako zgodne z prawem i naturą.
15. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVIII.
Jeżeli przed objęciem majątku odpowiedziałem, że niewolnik należący do tego majątku jest mój, to jestem za to
odpowiedzialny; ponieważ majątek uważa się za to samo, co właściciela.
(1) Gdy przesłuchiwany w sądzie wyzna, że niewolnik jest jego, a niewolnik potem umiera, to ten, który
odpowiedział, nie ponosi odpowiedzialności; tak samo jak nie ponosiłby odpowiedzialności po śmierci rzeczonego
niewolnika, gdyby do niego należał.
16. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Gdy niewolnik jest wzięty przez wroga, a ktoś, po przesłuchaniu w sądzie, odpowiada w odniesieniu do niego, że
jest pod jego kontrolą; chociaż prawo postliminium może sprawić, że się zawahamy, to jednak nie sądzę, że
istnieje podstawa do działania noxal, ponieważ niewolnik nie jest pod naszą kontrolą.

688

1. Chociaż uważa się, że osoba, która przyznaje się do tego, że inny niewolnik jest jej niewolnikiem, jest
odpowiedzialna, to jednak bardzo słusznie uważa się, że jest ona odpowiedzialna tylko wtedy, gdy niewolnik
mógłby być jej własnością, ale jeśli nie mogła nabyć w nim własności, nie jest odpowiedzialna.
17. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Jeżeli niewolnik nie należy do jednej osoby, lecz do kilku, a wszyscy oni fałszywie oświadczają, że nie jest on pod
ich kontrolą, lub niektórzy z nich tak uczynili, lub postąpili nieuczciwie, aby uniknąć posiadania nad nim kontroli, to
każdy z nich będzie odpowiedzialny za całą kwotę odszkodowania, tak jak byłby odpowiedzialny, gdyby miał
kontrolę nad wspomnianym niewolnikiem; ale jedna strona, która nie była winna oszustwa w celu uniknięcia
posiadania kontroli nad niewolnikiem, lub nie złożyła fałszywego oświadczenia, nie będzie odpowiedzialna.
18. Julianus, O Urseius Ferox, Księga IV.
Gdy osoba, która była spadkobiercą połowy majątku, chciała bronić swego nieobecnego współspadkobiercy, i
aby uniknąć ciężaru złożenia zabezpieczenia, odpowiedziała, że jest jedynym spadkobiercą, a wyrok został
wydany przeciwko niej; powód zapytał, czy ponieważ strona jest niewypłacalna, poprzedni wyrok nie może zostać
uchylony, a powództwo przyznane temu, kto naprawdę jest spadkobiercą. Proculus odpowiedział, że wyrok może
zostać uchylony, a powództwo wniesione, i to jest prawidłowe.
19. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Gdy syn, który występuje w imieniu ojca, milczy, gdy jest przesłuchiwany, należy zachować wszystko tak, jak
gdyby nie był przesłuchiwany.
20. Paulus, Pytania, księga II.
Jeśli ktoś odpowiada, że niewolnik, który należy do innego, jest jego, a wytoczono mu proces w sprawie o
zabójstwo, to faktyczny właściciel zostanie zwolniony. Inaczej jest jednak, gdy ktoś przyzna się, że zabił
niewolnika, którego zabił ktoś inny, albo gdy ktoś odpowie, że jest spadkobiercą; w tych bowiem wypadkach ten,
kto popełnił czyn, albo ten, kto jest faktycznym spadkobiercą, nie zostaje uwolniony. Te rzeczy nie są ze sobą
sprzeczne; bo w pierwszym przypadku dwie strony są odpowiedzialne za osobę niewolnika, tak jak mówimy, że
są odpowiedzialne, gdy niewolnik jest we wspólnym posiadaniu, i jeśli jeden jest pozwany, drugi jest zwolniony;
Ale strona, która przyznaje się, że zabiła lub zraniła kogokolwiek, odpowiada na własny rachunek, ani też
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przestępstwo osoby, która je popełniła, nie powinno pozostać bezkarne ze względu na tego, kto na nie
odpowiedział, chyba że strona przyznająca się działała jako obrońca tego, kto popełnił przestępstwo, lub
spadkobiercy, i pojawiła się w sprawie w tym celu; wtedy bowiem zostanie przyznany wyjątek, a powód zostanie
wykluczony, ponieważ ten pierwszy może odzyskać to, co zapłacił, przez powództwo albo na podstawie
transakcji, albo na podstawie mandatu. Ta sama zasada obowiązuje, gdy strona oświadcza, że jest spadkobiercą
na polecenie samego spadkobiercy, lub z innego powodu chce wystąpić w jego obronie.
(1) Gdy kogokolwiek pyta się w sądzie, czy jest w posiadaniu pewnego kawałka ziemi; pytam, czy można go
zmusić do odpowiedzi, jaką część wspomnianej ziemi jest w posiadaniu? Odpowiedziałem, że Javolenus
stwierdza, że posiadacz gruntu jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi co do ilości wspomnianego gruntu,
który jest w jego posiadaniu; tak więc, jeśli twierdzi, że jest w posiadaniu mniejszej części, powód zostanie
umieszczony w posiadaniu drugiej części, w odniesieniu do której nie ma obrony.
(2) Ta sama reguła obowiązuje, gdy dajemy zabezpieczenie przed grożącą szkodą; w tym wypadku bowiem
strona powinna również odpowiedzieć, jaka część gruntu należy do niej, aby można było uzgodnić zastrzeżenie w
odniesieniu do tej części; a karą w tym wypadku, gdy strona nie przyrzeka, jest to, że powinniśmy objąć w
posiadanie; a zatem z tego powodu istotne jest, aby wiedzieć, czy strona jest w posiadaniu wspomnianego lokalu,
czy nie.
21. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Gdziekolwiek poczucie słuszności wpływa na sędziego, nie ma wątpliwości, że zgodnie ze sprawiedliwością
należy przeprowadzić przesłuchanie.
22. Scaevola, Digest, Księga IV.
Gdy Prokurator Cesarski prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie długu należnego Skarbowi Państwa,
jeden z synów zmarłego, który nie wszedł w posiadanie majątku spadkowego i nie był spadkobiercą,
odpowiedział, że jest spadkobiercą; czy może on być pociągnięty do odpowiedzialności przez innych wierzycieli
jako ten, który odpowiedział na interrogację? Odpowiedź brzmiała, że strona nie może być pozwana z powodu
swojej odpowiedzi przez tych, którzy nie przesłuchiwali jej przed sądem.

Tyt. 2 W odniesieniu do pewnych spraw, które są rozpatrywane przez tego samego sędziego.
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1. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
Jeżeli między kilkoma osobami wytoczono powództwo o podział majątku i o podział rzeczy wspólnej lub o
ustalenie granic, należy wybrać tego samego sędziego, a ponadto wszyscy powinni być obecni w tym samym
miejscu, aby łatwiej mogli się zebrać współspadkobiercy lub współwłaściciele.
2. Papinianus, Pytania, Księga II.
Jeśli jeden z kilku opiekunów jest pozwany, ponieważ inni nie są wypłacalni, a ten jeden tego żąda, mogą oni
wszyscy być postawieni przed tym samym sędzią; i to jest określone w Reskryptach Cesarskich.

Tit. 3. Co się tyczy zepsucia niewolnika.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Praetor mówi: "Jeśli komukolwiek zarzuca się, że ukrywał niewolnika należącego do kogoś innego, lub namówił
go złośliwie do zrobienia czegoś, co obniżyłoby jego wartość, przyznam powództwo o podwójną wartość
majątku."
1. Nie będzie odpowiedzialny na mocy tego Edyktu ten, kto kupi niewolnika w dobrej wierze, ani nie może
wytoczyć powództwa o zepsucie niewolnika, ponieważ nie ma żadnego interesu w tym, aby niewolnik nie został
zepsuty; i w rzeczywistości, jeśli ktokolwiek przyznałby, że to prawda, rezultatem byłoby to, że powództwo
leżałoby na korzyść dwóch stron o zepsucie niewolnika, co jest absurdem. Jesteśmy zdania, że takie powództwo
nie może być wniesione przez stronę, której wolny człowiek służy jako niewolnik w dobrej wierze.
2. Kiedy pretor mówi o "przystaniach", rozumiemy przez to, że ktoś bierze pod swoją opiekę niewolnika
należącego do kogoś innego; a to, mówiąc właściwie, oznacza udzielenie mu schronienia w celu ukrycia go, albo
na własnym terenie, albo w miejscu lub budynku należącym do kogoś innego.
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3. "Namawiać" nie znaczy dokładnie zmuszać i zmuszać kogokolwiek do posłuszeństwa, ale jest to termin o
umiarkowanym znaczeniu; Każdy bowiem może nakłonić drugiego człowieka dobrą lub złą radą, dlatego pretor
dodaje "złośliwie", przez co "obniża wartość", a więc strona nie popełnia przestępstwa, jeśli nie nakłania
niewolnika do zrobienia czegoś, przez co jego wartość może zostać obniżona, a więc jeśli strona nakłania
niewolnika do zrobienia czegoś lub wymyślenia czegoś, co jest niehonorowe, podlega temu edyktowi.
4. 4. Czy jednak ktoś powinien być odpowiedzialny, jeśli doprowadził niewolnika o dobrych nawykach do
popełnienia przestępstwa, lub podżega złego niewolnika, lub pokazuje mu, jak popełnić ten czyn? Lepsza opinia
jest taka, że nawet jeśli pokazał złemu niewolnikowi, jak popełnić przestępstwo, to będzie za to odpowiedzialny. I
w rzeczywistości, jeśli niewolnik miał już zamiar uciec lub popełnić kradzież, a osoba, o której mowa, powinna
była zaaprobować jego zamiar, będzie odpowiedzialna, ponieważ złośliwość niewolnika nie powinna być
zwiększona przez chwalenie go; dlatego, czy uczynił dobrego niewolnika złym, czy złego jeszcze gorszym, nadal
będzie uważany za zepsutego.
5. 5. Gorszy jest także niewolnik, który namawia go do popełnienia jakiejś szkody lub kradzieży, albo skłania go
do ucieczki, albo podżega niewolnika innego do tych czynów, albo do pomylenia jego peculium, albo do bycia
kochankiem kobiet, albo do włóczenia się, albo do oddawania się sztukom magicznym, albo do zbyt częstego
bywania na wystawach, albo do rozwydrzenia; albo nakłaniać niewolnika, który jest urzędnikiem sądowym,
słowem lub przekupstwem, do fałszowania lub zniekształcania rachunków swego pana, albo nawet do uczynienia
niezrozumiałymi rachunków, za które został odpowiedzialny;
2. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Albo czyni go rozrzutnym lub nieposłusznym, albo namawia go do rozpusty.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Przez dodanie określenia "złośliwie" pretor odnosi się do podstępu tego, kto namawia niewolnika, ale jeśli ktoś
deprecjonuje wartość niewolnika bez złych intencji, nie naraża się na hańbę; nie jest też odpowiedzialny, jeśli robi
to dla żartu.
1. Z tego powodu powstaje pytanie, czy jeśli ktoś namówi niewolnika należącego do kogoś innego, aby wszedł na
dach lub zszedł do studni, a ten, posłuszny, wejdzie lub zejdzie i złamie nogę lub inną kończynę albo straci życie,
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to czy ta strona będzie za to odpowiedzialna? Jeśli uczynił to bez złej woli, nie będzie odpowiedzialny, ale jeśli
uczynił to złośliwie, będzie;
4. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Wygodniej jest jednak uznać go za odpowiedzialnego przed praetorianami na mocy Lex Aquilia.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Określenie "złośliwie" odnosi się również do osoby, która ukrywa niewolnika, tak więc nie ponosi ona
odpowiedzialności, chyba że działała złośliwie, czyniąc to. Jeśli jednak ktoś ukrywa niewolnika, aby go zatrzymać
dla swego pana, albo z pobudek humanitarnych, litościwych lub z innego powodu, który jest godny pochwały i
sprawiedliwy, nie będzie ponosił odpowiedzialności.
1. Gdy ktoś złośliwie nakłania niewolnika, którego uważał za wolnego, do popełnienia jakiegoś czynu, wydaje mi
się, że powinien być pociągnięty do odpowiedzialności; ponieważ winny jest większej zbrodni ten, kto myśląc, że
człowiek jest wolny, deprawuje go, a zatem jeśli jest on niewolnikiem, strona będzie odpowiedzialna.
2. To powództwo jest o podwójne odszkodowanie, nawet przeciwko stronie, która się przyznaje, chociaż Lex
Aquilia nakłada tę karę tylko na tego, kto się zaprzecza.
3. Jeśli mówi się, że mężczyzna lub kobieta niewolnik popełnił ten czyn, powództwo jest przyznawane z
przywilejem wydania niewolnika w drodze zadośćuczynienia.
4. 4. Powództwo to odnosi się do czasu, kiedy niewolnik był skorumpowany lub ukrywany, a nie do czasu
teraźniejszego; a zatem jeśli niewolnik umrze, zostanie sprzedany lub poddany manumisji, powództwo może być
mimo to wniesione; a jeśli prawo to raz powstało, nie wygasa przez manumisję;
6. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Dla celów tego powództwa dokonuje się bowiem oszacowania dawnej wartości;
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Ponieważ źli niewolnicy mogą być wolni, a czasem mogą pojawić się dobre powody, aby ich uwolnić.
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(8) Paulus, O Edykcie, księga XIX.
Spadkobierca, którego niewolnik został zepsuty, jest uprawniony do tego powództwa nie tylko wtedy, gdy
niewolnik nadal jest częścią majątku, ale także wtedy, gdy przestał nią być, na przykład gdy został zapisany w
testamencie.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Julianus w dziewiątej księdze Digestów zadaje pytanie, czy ten, kto zepsuł niewolnika będącego moją i jego
wspólną własnością, może być pociągnięty do odpowiedzialności; i odpowiada, że może być pociągnięty do
odpowiedzialności przez drugiego współwłaściciela, a ponadto, że można wytoczyć przeciwko niemu powództwo
o podział majątku wspólnego, a także na podstawie partnerstwa, jeśli współwłaściciele są partnerami. Dlaczego
jednak Julianus pogarsza sytuację wspólnika, gdy wnosi on pozew jako taki, niż gdy wytacza powództwo
przeciwko osobie obcej? Gdy powództwo wytacza się przeciwko obcemu, można to uczynić bez względu na to,
czy ukrywał on niewolnika, czy go zepsuł, lecz gdy wytacza się powództwo na podstawie partnerstwa, czyni się to
bez alternatywy, to znaczy bez zarzutu ukrywania go; być może Julianus sądził, że nie dotyczy to partnera, gdyż
nikt nie może ukrywać własnego niewolnika; lecz jeśli czynił to w celu ukrycia go, można utrzymywać, że jest on
odpowiedzialny.
(1) Jeżeli ja posiadam prawo użytkowania niewolnika, a ty tylko prawo własności, i niewolnik ten został przeze
mnie zepsuty, możesz wytoczyć przeciwko mnie proces; jeżeli jednak to ty dopuściłeś się tego czynu, mogę
wystąpić przeciwko tobie z powództwem pretorskim; powództwo to bowiem stosuje się do wszystkich rodzajów
zepsucia, a w interesie użytkownika leży, aby niewolnik, któremu przysługuje to prawo, miał dobre nawyki.
Lichwiarz ma również prawo do skargi pretorianów, jeśli ktoś inny ukrywa lub deprawuje niewolnika.
(2) Powództwo to jest również przyznawane na podwójną wartość majątku.
(3) Pozostaje jednak pytanie, czy należy oszacować tylko szkodę, jaką poniósł niewolnik w ciele lub dyspozycji, to
znaczy wielkość spadku wartości niewolnika, czy też należy wziąć pod uwagę również inne rzeczy. Neratius
stwierdza, że winny zepsucia niewolnika powinien być zmuszony do zapłacenia odszkodowania w wysokości, o
jaką zmniejszyła się wartość niewolnika z powodu jego zepsucia.
10. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
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W tym przypadku wycena mienia, które niewolnik zabrał ze sobą, jest również uwzględniona, ponieważ cała
strata jest podwojona i nie ma znaczenia, czy mienie zostało przyniesione do oskarżonego, czy do innego, czy
nawet zostało skonsumowane; jest bowiem bardziej sprawiedliwe, aby strona, która była głównym sprawcą
przestępstwa, została pociągnięta do odpowiedzialności, niż aby poszukiwano tego, do którego mienie zostało
przyniesione.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Neratius mówi, że gdy kradzieże są popełniane później, nie należy ich uwzględniać w szacunku. Uważam, że ta
opinia jest słuszna, gdyż słowa edyktu: "Tyle, ile wynosi wartość mienia" obejmują wszystkie szkody.
1. Jeśli namówię niewolnika do zniszczenia banknotów dłużników, to bez wątpienia będę za to odpowiedzialny,
ale jeśli z powodu nawyku łamania prawa, które zawarł, niewolnik ukradnie, zniszczy lub uszkodzi inne
dokumenty tego rodzaju, to należy stwierdzić, że osoba, która go skorumpowała, nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu tych czynów.
2. Chociaż można wnieść powództwo o zepsucie niewolnika w odniesieniu do mienia, które zostało skradzione, to
jednak można wnieść powództwo o kradzież, ponieważ należy uznać, że przedmioty zostały usunięte za pomocą
i radą tego, kto je nagabywał; nie wystarczy też wniesienie jednego z tych powództw, ponieważ zatrudnienie
jednego nie powoduje rezygnacji z drugiego. Julianus mówi to samo w odniesieniu do tego, kto ukrywa
niewolnika i niszczy go; przestępstwa kradzieży i niszczenia niewolnika są bowiem odrębne. Ponadto, strona ta
będzie odpowiedzialna za osobiste powództwo o odzyskanie własności; bo chociaż druga strona mogła uzyskać
niewolnika w drodze tego rodzaju powództwa, jak również karę w drodze powództwa o kradzież, to jednak jest
ona uprawniona do powództwa o zepsucie niewolnika do wysokości swojego udziału:
(12) Paulus, On the Edict, Księga XIX.
Z tego powodu, że pozwany jest nadal związany, chociaż własność została przywrócona.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Powództwo to jest bezterminowe, nie jest ograniczone czasowo i przysługuje spadkobiercy i innym następcom
prawnym; ale nie będzie przyznane przeciwko spadkobiercy, ponieważ jest karne.
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1. Strona jest również odpowiedzialna za to powództwo, jeśli zepsuła niewolnika należącego do majątku; jest
również odpowiedzialna w procesie o majątek jako deprawator,
(14) Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Tak więc powództwo o odzyskanie majątku może mieć taki sam zakres jak to powództwo.
1. Edykt ten nie ma zastosowania w przypadku zepsucia syna lub córki pod kontrolą ojcowską, ponieważ
powództwo zostało ustanowione dla zepsucia niewolnika, który jest częścią naszej własności, i jest to
powództwo, w którym właściciel może udowodnić, że stał się uboższy, chociaż honor i reputacja jego rodziny
pozostają nienaruszone. Sprawiedliwe działania na rzecz odszkodowania, jednak będzie leżeć na kwotę, która
zostanie ustalona przez sędziego, ponieważ jest to dla naszego interesu, aby nie mieć umysły naszych dzieci
uszkodzony.
2. Gdy niewolnik, który jest w posiadaniu wspólnym twoim i moim, zepsuje niewolnika, który jest mój
indywidualnie, Sabinus mówi, że nie można wnieść powództwa przeciwko współwłaścicielowi bardziej niż gdyby
mój własny niewolnik zepsuł innego z moich niewolników. Ponadto, jeśli niewolnik będący wspólną własnością
skorumpuje niewolnika będącego własnością innego, należy rozważyć, czy powództwo może być wytoczone
przeciwko obu współwłaścicielom, czy też przeciwko każdemu z osobna, tak samo jak w przypadku innych
przestępstw, które są przedmiotem powództwa o zniesławienie. Lepsza opinia jest taka, że każdy właściciel jest
odpowiedzialny za całą kwotę, ale jeśli jeden z nich płaci, drugi będzie zwolniony.
3. Gdy niewolnik, w którego użytkowaniu jestem, skorumpuje niewolnika należącego do mnie, mam prawo
wystąpić przeciwko zwykłemu właścicielowi nieruchomości.
4. Dłużnik jest uprawniony do tego powództwa z powodu niewolnika, który został oddany w zastaw za dług.
5. W tej akcji podwójne odszkodowanie nie jest szacowane jako dodatek do nieruchomości, ponieważ to, co
zostało podwojone, to poniesiona strata.
6. Wynika z tego, że jeśli zostanie udowodnione, że namówiłeś mojego niewolnika, aby ukradł coś Titiusowi;
będziesz odpowiedzialny nie tylko za stopień pogorszenia stanu niewolnika, ale także za to, co będę
zobowiązany zapłacić Titiusowi.
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7. I znowu, będziesz odpowiadał wobec mnie nie tylko wtedy, gdy niewolnik spowodował mi stratę z powodu
twojej rady, ale także wtedy, gdy spowodował ją także obcej osobie, ponieważ odpowiadam na mocy Lex Aquilia;
ale jeśli będę odpowiadał wobec kogokolwiek za wynajem, ponieważ wynająłem mu niewolnika, a on uległ
pogorszeniu dzięki twojemu wpływowi, będziesz odpowiadał z tego tytułu, a także w podobnych okolicznościach.
8. Oszacowanie odszkodowania w tym procesie zależy od tego, o ile zmniejszyła się wartość niewolnika, co jest
kwestią do rozstrzygnięcia przez sędziego.
9. Czasami, w rzeczywistości, niewolnik staje się bezwartościowy, tak że posiadanie takiego niewolnika nie
przynosi żadnych korzyści. Czy w takim przypadku można zmusić stronę, która na niego wpłynęła, do zapłacenia
wartości niewolnika, a właściciel nadal go posiada i czerpie z tego korzyści, czy też właściciel powinien być
zmuszony do oddania niewolnika i przyjęcia jego wartości? Lepsza opinia jest taka, że właściciel powinien mieć
wybór, czy woli zatrzymać niewolnika i otrzymać odszkodowanie równe podwójnej kwocie, do której niewolnik
został zniszczony, czy też wydać niewolnika, jeśli ma do tego prawo i przyjąć jego wartość; a jeśli nie ma do tego
prawa, powinien mimo wszystko przyjąć jego wartość i przypisać stronie, która nagabywała niewolnika, swoje
prawo do powództwa o odzyskanie niewolnika na własne ryzyko. To, co zostało powiedziane w odniesieniu do
wydania niewolnika, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy niewolnik żyje w chwili wszczęcia postępowania. Ale co,
jeśli postępowanie zostało wszczęte po tym, jak niewolnik został poddany manumisji? Pozwany nie zostanie
łatwo wysłuchany przez sędziego, jeśli twierdzi, że poddał go manumulacji, ponieważ nie chciał mieć go w swoim
domu, ponieważ chciał otrzymać pieniądze, jak również uwolnionego człowieka.
15. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VI.
Umysł niewolnika ulega zepsuciu, jeśli jest nakłaniany do traktowania swego pana z pogardą.
16. Alfenus Warus, Digest, księga II.
Właściciel niewolnika, który zatrudniał go jako stewarda, zrzekł się go, a następnie kazał mu przedstawić swoje
rachunki, po czym stwierdził, że nie są one prawidłowe i ustalił, że niewolnik wydał pieniądze na jakąś kobietę.
Pojawiło się pytanie, czy może on wnieść pozew przeciwko tej kobiecie za zdeprawowanie niewolnika, ponieważ
niewolnik był już wolny? Odpowiedziałem, że może, i że może to zrobić również za kradzież z powodu pieniędzy,
które niewolnik jej dał.
17. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
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Mąż może wystąpić przeciwko żonie z powództwem o zepsucie niewolnika, nawet w czasie trwania małżeństwa,
ale tylko o zwykłe odszkodowanie z tytułu małżeństwa.

Tit. 4. Odnośnie zbiegłych niewolników.

1. Ulpinaus, O Edykcie, Księga I.
Kto ukrywa zbiegłego niewolnika, jest złodziejem.
1. Senat postanowił, że zbiegli niewolnicy nie będą wpuszczani na ziemię ani chronieni przez dozorców lub
agentów posiadaczy tej ziemi, i ustanowił karę pieniężną. Jeśli jednak ktoś w ciągu dwudziestu dni przywróci
zbiegłych niewolników ich właścicielom lub postawi ich przed sędziami, to to, co wcześniej uczynił, zostanie mu
ułaskawione; ale później w tym samym dekrecie Senatu stwierdzono, że immunitet przysługuje każdemu, kto
przywróci zbiegłych niewolników ich panom lub postawi ich przed sędziami w wyznaczonym terminie, jeśli
zostaną znalezieni na jego terenie.
2. Dekret ten przyznawał również prawo wstępu żołnierzowi lub cywilowi na teren posiadłości senatorów lub osób
prywatnych w celu poszukiwania zbiegłego niewolnika, i rzeczywiście, Lex Fabia, jak również Dekret Senatu,
który został uchwalony w czasie, gdy Modestus był konsulem, odnosił się do tej kwestii. Stwierdzono w nim, że
jeśli ktoś chce poszukiwać zbiegłych niewolników, powinien otrzymać list skierowany do sędziów, a na sędziów
nałożono grzywnę w wysokości stu solidów, jeśli po otrzymaniu listu odmówią pomocy w poszukiwaniach; taką
samą karę nałożono na każdego, kto nie zgodził się na przeprowadzenie poszukiwań na swoim terenie.
Zachował się też ogólny reskrypt Boskiego Marka i Kommodusa, w którym ustalono, że wszyscy gubernatorzy,
sędziowie, wojska i garnizony mają obowiązek pomagać osobom poszukującym zbiegłych niewolników i
wydawać ich, jeśli zostaną znalezieni, a ci, na których ziemiach ukryto niewolników, będą karani, jeśli zostaną
wmieszani w przestępstwo. 3.
3. Każdy, kto zatrzyma zbiegłego niewolnika, ma obowiązek wydać go publicznie.
4. A sędziowie są bardzo słusznie powiadomieni, aby zatrzymywali ich starannie w areszcie, aby zapobiec ich
ucieczce.
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5. Słowo "zbieg" należy rozumieć jako obejmujące niewolnika, który ma zwyczaj uciekać. Labeo jednak w
pierwszej księdze Edyktu mówi, że potomstwo zbiegłej niewolnicy nie jest objęte tym określeniem.
6. Za niewolnika publicznego uważa się tego, który jest wydawany magistratom miejskim lub urzędnikom
państwowym.
7. Staranna opieka pozwala na użycie żelazek.
8. Niewolnicy muszą być przetrzymywani w areszcie do czasu postawienia ich przed prefektem straży lub
gubernatorem. Sędziom należy podać ich imiona i nazwiska oraz znaki, a także adresy stron, do których
którykolwiek z nich twierdzi, że należy, aby łatwiej można było rozpoznać zbiegłych niewolników i upomnieć się o
nich. W słowie "znaki" zawarte są również blizny. Zasada jest taka sama, gdy te sprawy są podawane do
publicznej wiadomości przez pisanie w miejscu publicznym lub w świątyni.
2. Kallistratus, Dochodzenia sądowe, Księga VI.
Niewolnicy, którzy są po prostu zbiegami, powinni być zwróceni swoim panom; ale jeśli udają, że są wolni,
zwyczajowo karze się ich surowo.
3. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, księga VII.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że jeśli ktoś chce szukać zbiegłego niewolnika na terenie należącym do innej
osoby, może zwrócić się do gubernatora o dostarczenie mu listów, a jeśli sprawa tego wymaga, także do oficera,
aby mógł wejść i dokonać rewizji; gubernator może także wymierzyć karę temu, kto nie pozwoli na
przeprowadzenie rewizji. Boski Marek, w przemówieniu wygłoszonym przed Senatem, upoważnił osoby, które
chciały poszukiwać zbiegłych niewolników, do wejścia i przeszukania ziemi cesarza, a także ziemi senatorów i
osób prywatnych w poszukiwaniu zbiegłych niewolników, oraz do zbadania legowisk i śladów tych, którzy ich
ukryli.
(4) Paulus, Sentencje, Księga I.
Urzędnicy celni i policjanci są zobowiązani do starannego zatrzymania zbiegłych niewolników po ich schwytaniu.
Również magistraty miejskie muszą takich zbiegłych niewolników, po ich schwytaniu, odpowiednio strzeżonych
wysyłać do urzędu gubernatora prowincji lub prokonsula.
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(5) Tryphoninus, Dysputy, Księga I.
Gdy zbiegły niewolnik udaje się na arenę, nie może uciec władzy swego pana przez narażenie się na
niebezpieczeństwo, które jest tylko ryzykiem śmierci; albowiem Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że taki
niewolnik musi wszelkimi sposobami zostać przywrócony swemu panu, czy to przed, czy po walce z dzikimi
zwierzętami; ponieważ czasami może on zdefraudować pieniądze lub popełnić inne większe wykroczenie
przeciwko prawu, tak że woli on oddać się na arenę niż poddać się dochodzeniu lub ponieść karę za swoją
ucieczkę, dlatego też musi on zostać oddany.

Tit. 5. Co się tyczy hazardzistów.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
Pretor mówi: "Jeśli ktoś bije osobę, w której domu podobno odbywała się gra w kości, lub w jakikolwiek sposób jej
szkodzi, albo jeśli w tym czasie potajemnie wyniesiono coś z domu, nie uwzględniam powództwa. Jeśli ktoś użyje
przemocy z powodu gry w kości, ukarzę go stosownie do okoliczności."
1. Gdy hazardziści okradają się nawzajem, powództwo nie będzie odrzucone na podstawie własności wziętej siłą;
ale to tylko gospodarzowi zabrania się wnoszenia pozwu, a nie hazardzistom, chociaż mogą się oni wydawać
niegodni pobłażliwości.
2. Należy również zauważyć, że jeśli właściciel domu został pobity lub poniósł straty, nie może wnieść
powództwa, niezależnie od tego, kiedy i gdzie to się stało, ale kradzież może być popełniona bezkarnie w domu w
czasie, gdy odbywał się hazard, nawet jeśli osoba, która popełnia którekolwiek z przestępstw, nie brała udziału w
grze. Pewne jest, że pod pojęciem "dom" musimy rozumieć miejsce zamieszkania i pobytu.
3. W przypadku, gdy pretor odmawia uwzględnienia powództwa o kradzież, zastanówmy się, czy odnosi się to
wyłącznie do postępowania karnego, czy też skarżący chce wszcząć postępowanie o wydanie mienia lub wnieść
powództwo o zwrot? Pomponiusz twierdzi, że odmawia się jedynie postępowania karnego, ale nie sądzę, aby
było to prawdą, gdyż pretor mówi wprost: "Jeśli cokolwiek zostało potajemnie usunięte, nie będę wnosił
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powództwa". Dalej mówi: "Jeśli ktoś użyje przemocy z powodu gry w kości, ukarzę go tak, jak tego będą
wymagały okoliczności". Klauzula ta odnosi się do kary dla strony, która zmusza innego do gry, i oznacza, że
może on zostać ukarany grzywną lub skazany na kamieniołomy, lub uwięziony w łańcuchach.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Pewne bowiem osoby mają zwyczaj zmuszać innych do gry, czasem czyniąc to od początku, a czasem, gdy sami
zostaną pobici, zmuszając ich do pozostania.
1. Dekret Senatu zabrania gry na pieniądze, chyba że strony walczą na włócznie, rzucają oszczepem, biegają,
skaczą, siłują się lub boksują dla wykazania się odwagą i opanowaniem:
3. Marcjanus, Reguły, Księga V.
W tego rodzaju przypadkach zakłady są dozwolone na mocy prawa tyrtejskiego, publicznego i korneliańskiego,
ale nie jest to legalne na mocy innych praw, gdy zawody nie mają na celu pokazania umiejętności.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Gdy na bankiecie coś jest na stole, wolno domownikom grać o to.
1. Jeśli niewolnik lub syn podlegający ojcowskiej kontroli przegra, jego ojciec lub właściciel mają prawo odzyskać
to, co stracił. Ponadto, jeśli niewolnik otrzymał pieniądze, powództwo De peculio zostanie przyznane przeciwko
jego panu, ale nie powództwo noxal, ponieważ opiera się na transakcjach handlowych; ale pozwany nie będzie
zmuszony do zapłacenia więcej niż kwota zawarta w peculium.
2. 2. Niniejszy edykt przyznaje powództwo słusznościowe przeciwko głowie domu lub mecenasowi, w celu
odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku gry w kości.

Tit. 6. Gdy mierniczy składa fałszywy raport w odniesieniu do pomiarów.
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1. Ulpianus, O edyktach, Księga XXIV.
Praetor przyznaje powództwo in factum przeciwko geodecie, ponieważ nie możemy być przez niego oszukiwani,
gdyż jesteśmy zainteresowani uzyskaniem poprawnego raportu z pomiarów; na przykład, gdy powstała
kontrowersja dotycząca granic, lub gdy kupujący lub sprzedający pragnie ustalić wielkość działki, która ma być
sprzedana. On przyznaje to powództwo z tego powodu, że starożytne władze nie uważały, że umowa zawarta z
osobą tego rodzaju jest umową najmu i dzierżawy, ale raczej, że jego usługi zostały oddane jako przysługa, a
zatem to, co zostało mu przekazane w drodze wynagrodzenia, zostało określone jako honorowe; ale jeśli
powództwo jest wniesione za najem i dzierżawę, należy powiedzieć, że jest wniesione bez celu.
1. Powództwo to wymaga jedynie istnienia pozytywnej złośliwości. Uznano bowiem, że geodeta będzie dokładnie
ograniczony, jeśli może być pozwany tylko na podstawie pozytywnej złośliwości, ponieważ nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej. Dlatego, jeśli wykazał się brakiem umiejętności, ten kto go zatrudnił może winić tylko
siebie, ale jeśli był winny zaniedbania, będzie równie bezpieczny; i jest oczywiste, że rażące zaniedbanie
przypomina złośliwość. Ale tam, gdzie otrzymuje wynagrodzenie, będzie, zgodnie z warunkami Edyktu,
odpowiedzialny za każdy rodzaj zaniedbania; ponieważ niewątpliwie pretor wie, że tego rodzaju strony pracują za
wynagrodzeniem.
2. Odpowiedzialnym za to działanie jest tylko ten, kto składa doniesienie; ale musimy rozumieć, że składa
doniesienie ten, kto czyni to za pośrednictwem innego;
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXV.
Albo na piśmie.
1. 1. Jeśli jednak zlecę tobie, mierniczemu, zbadanie mojego pola, a ty przekażesz to Tycjuszowi, a on w trakcie
pracy zrobi coś przez złośliwość, będziesz odpowiedzialny, ponieważ wykazałeś się złośliwością, ufając takiemu
człowiekowi.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIV.
Gdy zlecam dwóm osobom wykonanie pomiaru i obie z nich są winne złej woli, mogę wytoczyć przeciwko nim
powództwo o całą kwotę; lecz gdy jedna z nich, po wytoczeniu powództwa, zaspokoi moje roszczenie,
powództwo przeciwko drugiej musi być odrzucone.

702

(1) Powództwo to może wytoczyć każdy, w czyim interesie leżało, aby doniesienie o fałszywym pomiarze nie
zostało złożone; to znaczy albo nabywca, albo sprzedawca, który został poszkodowany przez doniesienie.
(2) Pomponiusz twierdzi jednak, że jeśli z powodu sprawozdania nabywca zapłaci zbywcy zbyt wiele, to nie może
on wytoczyć powództwa przeciwko mierniczemu, ponieważ ma on prawo do odzyskania nadpłaconej sumy; nie
leży to bowiem w interesie nabywcy, ponieważ ma on prawo do odzyskania, chyba że zbywca jest niewypłacalny;
wtedy bowiem mierniczy będzie odpowiedzialny.
(3) Jeżeli sprzedawca, oszukany przez geodetę, sprzedaje większą ilość ziemi, Pomponiusz mówi, że zgodnie z
tą samą zasadą, nie można wnieść powództwa przeciwko geodecie, ponieważ sprzedawca ma prawo do
powództwa o sprzedaż przeciwko nabywcy, chyba że nabywca nie jest wypłacalny.
(4) Pomponiusz stwierdza również, że jeśli geodeta jest zatrudniony w związku z procesem i oszukuje mnie w
swoim raporcie, będzie on odpowiedzialny, jeśli z tego powodu otrzymam mniej w wyroku. Jest jasne, że jeśli
został on wyznaczony przez sąd i złośliwie złożył raport przeciwko mnie, to wątpi, czy mam prawo pociągnąć go
do odpowiedzialności, niemniej jednak uważa, że mam.
(5) Pomponiusz twierdzi, że powództwo to powinno być przyznane spadkobiercy i innym osobom tego samego
rodzaju, ale że powinno być odrzucone przeciwko spadkobiercy i osobom tego rodzaju.
(6) Mówi on, że powództwo jest raczej noxal niż De peculio, gdy dotyczy niewolnika, chociaż powództwo cywilne
De peculio może być dostępne.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XXV.
Powództwo to jest bezterminowe, ponieważ przyczyna pochodzi nie z czasu, kiedy zła wiara się rozpoczęła, ale z
daty, kiedy działalność została podjęta.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIV.
W przypadku, gdy geodeta nie sporządza fałszywego raportu z pomiaru, ale opóźnia jego sporządzenie, co
skutkuje tym, że sprzedawca zostaje zwolniony po złożeniu obietnicy przekazania nieruchomości w określonym
czasie, powództwo nie może zostać wniesione; Pomponiusz twierdzi, że powództwo oparte na zasadzie
słuszności nie powinno zostać przyznane, a zatem należy odwołać się do powództwa opartego na oszustwie.
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1. Jeśli sporządzono fałszywy raport, a nabywca pozwał sprzedawcę na podstawie jego umowy, może również
pozwać geodetę, ale jeśli nie miał w tym żadnego interesu, wyrok nie zostanie wydany przeciwko geodecie. Jeśli
nie pozwie on sprzedawcy o całą brakującą kwotę, lecz o mniejszą, Pomponiusz mówi, i bardzo słusznie, że
pozew może być wniesiony przeciwko geodecie o pozostałą część. Praetor rozszerzył zakres tego powództwa
jeszcze bardziej; ponieważ tam, gdzie zostało złożone fałszywe oświadczenie dotyczące miary czegokolwiek
innego, powództwo to jest dostępne; a więc tam, gdzie strona oszukuje swojego pracodawcę w kwestii pomiaru
budynku, zboża lub wina;
(6) Paulus, O Edykcie, Księga XXIV.
Albo w odniesieniu do szerokości drogi, albo w odniesieniu do służebności wymagającej wstawienia belek lub
wystającego dachu, gdy w tym celu przeprowadza się dochodzenie, albo gdy dokonuje się pomiaru dziedzińca,
materiałów lub kamieni i podaje się fałszywy raport;
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIV.
Albo gdy wymiary czegokolwiek innego są fałszywie podane, będzie on odpowiedzialny.
1. Powództwo to będzie przyznane, gdy geodeta dokona fałszywego pomiaru za pomocą instrumentów.
2. Pomponiusz stwierdza również, że każdy ma prawo do tego powództwa przeciwko komuś, kto nie jest
mierniczym, ale był winny oszustwa w pomiarze.
3. W ten sam sposób powództwo powinno być przyznane przeciwko architektowi, który był winny oszustwa;
ponieważ Boski Severus zadecydował, że powództwo powinno być przyznane przeciwko architektowi lub
wykonawcy.
4. Ja sam uważam, że powództwo powinno być przyznane również przeciwko księgowemu, który celowo
dokonuje fałszywych obliczeń.

Tit. 7. O miejscach kultu, kosztach pogrzebów i prawie do ich przeprowadzania.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Jeśli ktoś wydaje cokolwiek na pogrzeb, uważa się, że zawarł umowę ze zmarłym, a nie z jego spadkobiercą. 2.
2. Tenże, O Edykcie, księga XXV.
Arystoteles mówi, że miejsce, w którym pochowano niewolnika, ma charakter religijny.
1. Ten, kto umieścił zwłoki w pomieszczeniach należących do innej osoby lub spowodował ich złożenie, podlega
odpowiedzialności karnej in factum. Musimy jednak rozumieć, że "cudzy lokal" oznacza pole lub budynek; ale te
słowa przyznają powództwo właścicielowi, a nie posiadaczowi w dobrej wierze; ponieważ, gdy stwierdzenie brzmi
"w cudzym lokalu", oczywiste jest, że chodzi o właściciela, czyli osobę, do której należy ziemia. Nawet jeśli
użytkownik wieczysty dokona pochówku, będzie on odpowiedzialny wobec zwykłego właściciela nieruchomości.
Jest kwestią sporną, czy współwłaściciel jest odpowiedzialny, jeśli działał bez wiedzy współwłaściciela, ale lepsza
opinia jest taka, że może on być pozwany w sprawie o podział majątku lub w sprawie o podział wspólnej
własności.
2. Praetor mówi: "Jeśli mówi się, że ciało lub kości zmarłego zostały przeniesione do zwykłej ziemi lub do miejsca
pochówku, do którego strona nie miała prawa, ten, kto to robi, jest odpowiedzialny za powództwo in factum i
będzie podlegał karze pieniężnej."
3. Zabór", o którym myślał Praetor, to taki, który miał miejsce w celu pochówku.
4. Ziemia jest określana jako "zwykła", która nie jest ani święta, ani konsekrowana, ani religijna, ale jest miejscem,
do którego żaden z tych przymiotników nie będzie miał zastosowania.
5. Miejsce pochówku to miejsce, gdzie składane są ludzkie ciała lub kości. Celsus jednak mówi, że miejsce, które
jest przeznaczone do pochówku nie staje się całkowicie religijne, ale tylko ta jego część, w której składane jest
ciało.
6. Pomnikiem jest to, co jest wzniesione w celu zachowania pamięci o zmarłym.
7. Jeśli ktoś ma prawo użytkowania, to nie czyni to miejsca religijnym. Gdy jednak jedna strona ma zwykłą
własność, a druga użytkowanie, ta ostatnia nie może uczynić miejsca religijnym, ani też nie może tego uczynić
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zwykły właściciel, chyba że zdarzyłoby mu się pochować tam stronę, która zapisała mu użytkowanie, ponieważ
nie mógłby być tak wygodnie pochowany gdzie indziej; tak też uważał Julianus. Miejsce to jednak nie może być
uznane za religijne, jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody; jeśli jednak wyrazi na to zgodę, lepiej jest uważać,
że staje się ono religijne.
8. Nikt nie może uczynić religijnym miejsca, które jest przedmiotem służebności, chyba że uprawniony do
służebności wyrazi na to zgodę. Jeśli jednak strona ta może korzystać ze służebności nie mniej wygodnie w
jakimś innym miejscu, nie można utrzymywać, że pochówek został dokonany w celu zakłócenia służebności, a
zatem miejsce to staje się religijne; i rzeczywiście jest to rozsądne.
9. Jeśli ktoś oddał swoją ziemię w zastaw i pochował tam kogoś ze swojej rodziny, to uczyni to miejsce religijnym;
a jeśli on sam miałby być tam pochowany, to obowiązuje ta sama zasada; ale nie może on przenieść tego prawa
na kogoś innego.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XXVII.
Dla dobra ogółu bardziej korzystne jest stwierdzenie, że miejsce może być uznane za religijne za zgodą
wszystkich stron; i tak uważał Pomponiusz.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Gdy ktoś, kto został mianowany spadkobiercą, pochowa ciało głowy rodziny, zanim wejdzie w posiadanie
majątku, czyni to miejsce religijnym, ale nikt nie powinien sądzić, że przez ten akt postępuje jak spadkobierca;
przypuśćmy bowiem, że nadal zastanawia się, czy wejść w posiadanie majątku. Ja sam jestem zdania, że nawet
jeśli spadkobierca nie pogrzebał ciała, lecz zrobił to ktoś inny, a spadkobierca albo nie brał w tym czynnego
udziału, albo był tylko nieobecny, albo obawiał się, że może być uważany za prowadzącego się jako
spadkobierca, to i tak czyni ziemię religijną; bardzo często bowiem osoby zmarłe są grzebane zanim pojawią się
ich spadkobiercy. W tym przypadku ziemia nabiera charakteru religijnego tylko wtedy, gdy była własnością
zmarłego, ponieważ jest rzeczą naturalną, że miejsce, w którym ktoś został pochowany, należało do niego,
zwłaszcza jeśli został pochowany w miejscu, które sam wybrał. Do tego stopnia zasada ta ma zastosowanie, że
nawet jeśli ciało jest pochowane przez spadkobiercę w ziemi zapisanej w testamencie, to i tak pochówek
spadkodawcy sprawia, że miejsce to nabiera charakteru religijnego, pod warunkiem, że nie mógłby on być
pochowany równie wygodnie w innym miejscu.
5. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XIX.
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"Rodzinne miejsce pochówku" oznacza takie, które ktoś wyznaczył dla siebie i swoich domowników; natomiast
"dziedziczne miejsce pochówku" to takie, które człowiek zapewnia sobie i swoim spadkobiercom,
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Albo gdy głowa rodziny nabyła je prawem dziedzicznym. W obu przypadkach jednak, spadkobiercy i inni
spadkobiercy każdego rodzaju mogą być legalnie pochowani, a także mogą pochować innych, chociaż mogą być
spadkobiercami bardzo małej kwoty, czy to na mocy testamentu, czy na podstawie dziedziczenia, nawet jeśli inni
spadkobiercy nie wyrażą na to zgody. Ten sam przywilej przysługuje dzieciom obojga płci i zstępnym innych
stopni, a także osobom wyemancypowanym, niezależnie od tego, czy stali się spadkobiercami, czy odrzucili
spadek. W odniesieniu do wydziedziczonych krewnych, mogą oni być pochowani z pobudek humanitarnych,
chyba że spadkodawca, pod wpływem słusznej nienawiści, wyraźnie tego zabronił; ale nie mogą oni pochować
innych, z wyjątkiem swoich własnych potomków. Wolni ludzie nie mogą być ani pochowani, ani grzebać innych w
takich okolicznościach, chyba że staną się spadkobiercami swojego patrona; chociaż niektórzy patroni wskazali
przez inskrypcje, że wznieśli pomniki dla siebie i swoich wolnych ludzi. Papinianus również był tego zdania i
zostało to wielokrotnie potwierdzone decyzjami.
1. Dopóki jest tylko pomnik, każdy może go sprzedać, lub oddać; jeśli jednak stanie się cenotafem, należy
stwierdzić, że może być sprzedany; ponieważ Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że tego rodzaju budowla nie
jest religijna.
7. Gaius, O edyktach prowincjalnych, księga XIX.
Kto zakopuje zwłoki na ziemi należącej do kogoś innego, może być zmuszony w drodze powództwa in factum
albo do usunięcia zwłok, które zakopał, albo do zapłacenia ceny ziemi. Powództwo to może być wytoczone
zarówno przez spadkobiercę, jak i przeciwko niemu samemu, i jest ono bezterminowe.
(1) Jeżeli ktoś umieścił zwłoki w skrzyni kamiennej, należącej do kogoś innego, w której do tej pory nie złożono
zwłok, Prokonsul przyznaje mu słuszne powództwo in factum, ponieważ nie można powiedzieć, że umieścił
zwłoki w miejscu pochówku lub na ziemi należącej do kogoś innego.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
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Jeżeli kości lub ciało zostały pochowane przez kogoś innego, nie będącego krewnym, powstaje pytanie, czy
właściciel gruntu może je wykopać lub usunąć bez dekretu papieży lub rozkazu cesarza; Labeo mówi, że należy
uzyskać zezwolenie papieży lub rozkaz cesarza, w przeciwnym razie przeciwko temu, kto usunął szczątki, można
wytoczyć powództwo o naprawienie szkody.
1. Gdy miejsce, które jest religijne, zostało rzekomo sprzedane jako profanum, pretor przyznaje powództwo in
factum na rzecz zainteresowanego przeciwko sprzedającemu; powództwo to może być również wniesione
przeciwko spadkobiercy tego ostatniego, ponieważ przypomina ono powództwo z umowy sprzedaży.
2. Jeśli ktoś zakopał zwłoki w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego, pretor wniesie przeciwko niemu
powództwo, jeśli działał złośliwie, i powinien zostać ukarany przez nadzwyczajną władzę sądu, choć kara jest
umiarkowana; jeśli jednak działał bez złośliwości, musi zostać zwolniony.
3. W tym pozwie termin "miejsce profanacji" odnosi się również do budynku.
4. Powództwo to może być wniesione nie tylko przez właściciela, ale przez każdego, kto jest uprawniony do
użytkowania gruntu, lub przez tego, kto jest uprawniony do służebności nad tym samym; ponieważ te strony mają
również prawo do zapobiegania temu, co się dzieje.
5. 5. Jeśli komuś przeszkodzono w pochówku w miejscu, do którego ma prawo, przysługuje mu powództwo in
factum oraz interdykt, nawet jeśli on sam nie doznał przeszkody, ale jego pełnomocnik tak; ponieważ w takich
okolicznościach uważa się, że on sam doznał przeszkody.
9. Gaius, O edyktach prowincjalnych, księga XIX.
Jeśli komuś przeszkadza się w pochowaniu ciała lub kości zmarłego, może od razu skorzystać z interdyktu, na
mocy którego zabronione jest użycie siły przeciwko niemu, lub może dokonać pochówku w innym miejscu, a
następnie wnieść powództwo in factum, dzięki któremu jako powód odzyska odszkodowanie w wysokości
swojego interesu w tym, że nie przeszkodzono mu w dokonaniu pochówku; a w wyliczeniu uwzględnia się cenę
ziemi, którą kupuje lub czynsz dzierżawny, który dzierżawi, lub wartość jego własnej ziemi, której nikt nie oddałby
na cele religijne, gdyby nie został do tego zmuszony. Zastanawiam się zatem, dlaczego wydaje się, że ustalono,
iż powództwo to nie może być przyznane ani na korzyść, ani przeciwko spadkobiercy; jest bowiem oczywiste, że
obejmuje ono rozliczenie pewnej sumy pieniędzy, która stanowi podstawę roszczenia; w każdym razie pozew
może być wniesiony w dowolnym czasie między samymi stronami.
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10. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Jeśli sprzedający ziemię rezerwuje miejsce pochówku dla siebie i swoich potomków, a uniemożliwia mu się
korzystanie z drogi w celu pochowania członka swojego gospodarstwa domowego, może on wnieść pozew;
zostało bowiem ustalone, że prawo drogi przez ziemię w celu pochówku zostało zastrzeżone w umowie pomiędzy
kupującym a sprzedającym.
11. Paulus, O Edykcie, Księga XXVII.
Jeśli jednak miejsce pod pomnik zostanie sprzedane pod warunkiem, że nie zostanie tam pochowany nikt, kto
miałby prawo do pochówku, tego rodzaju umowa nie wystarczy, ale musi być zabezpieczona w formie klauzuli.
(12) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Jeśli ktoś posiada miejsce pochówku, ale nie ma do niego prawa drogi i nie może się do niego dostać z powodu
sąsiada, cesarz Antoninus i jego ojciec stwierdzili w Reskrypcie, że jest zwyczajem prosić o drogę do miejsca
pochówku przez cierpienie i zwykle jest ona przyznawana; a jeśli nie ma służebności, przywilej ten można
uzyskać od tego, kto jest właścicielem sąsiednich pomieszczeń. Ten reskrypt jednak, który daje środki do
uzyskania prawa drogi przez petycję, nie pozwala na powództwo cywilne, ale można się o nie ubiegać w
postępowaniu nadzwyczajnym; gubernator bowiem jest zobowiązany do przymuszenia, aby droga została
przyznana stronie, która płaci rozsądną cenę, a sędzia musi także zbadać, czy miejsce jest odpowiednie, aby
sąsiad nie doznał poważnej szkody.
1. Przewiduje się dekretem Senatu, że użytkowanie miejsca pochówku nie może być skażone przez przeróbki, to
znaczy nie może być używane do innych celów.
2. Praetor mówi: "W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z pogrzebem, przyznaję
powództwo o ich zwrot przeciwko osobie, która jest tym zainteresowana."
3. Edykt ten został wydany z ważnego powodu, a mianowicie po to, aby ten, kto przeprowadził pogrzeb, mógł
wytoczyć powództwo o to, co wydał; aby w rezultacie ciała nie leżały nie pochowane lub aby ktoś obcy
przeprowadził pogrzeb.
4. Ten, kogo wybrał zmarły, musi przeprowadzić pogrzeb, ale jeśli tego nie zrobi, nie będzie podlegał żadnej
karze, chyba że coś wartościowego zostało mu w tym celu pozostawione; wtedy bowiem, jeśli nie zastosuje się
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do woli zmarłego, zostanie wyłączony z zapisu. Jeśli jednak zmarły nie uczynił tego w żaden sposób, a
obowiązek ten nie został na nikogo przeniesiony, przechodzi on na spadkobierców, którzy zostali wyznaczeni, a
jeśli żaden z nich nie został wyznaczony, na spadkobierców ustawowych lub kognatów, którzy następują po sobie
w zwykłej kolejności.
5. Koszty pogrzebu mają być regulowane stosownie do środków lub godności i rangi zmarłego.
6. 6. Pretor lub sędzia grodzki ma obowiązek zarządzić, aby koszty pogrzebu zostały pokryte z pieniędzy
należących do spadku, jeśli takowe istnieją, a jeśli ich nie ma, ma obowiązek nakazać sprzedaż tych dóbr, które
zginęłyby z upływem czasu, a których zatrzymanie byłoby ciężarem dla spadku; a jeśli nie można tego zrobić, ma
nakazać sprzedaż lub zastawienie złota lub srebra, które mogą się znajdować, aby zapewnić niezbędne
fundusze.
13. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XIX.
Może też zebrać pieniądze od dłużników, jeśli jest w stanie to łatwo zrobić:
(14) Ulpianus, O edykcie, księga XXV.
A jeśliby ktoś przeszkadzał nabywcy, aby nie dopuścić do wydania mu wspomnianej własności, pretor musi
interweniować i chronić akt tego rodzaju, w którym przeszkoda jest przeszkodą.
1. Jeżeli zmarły był najemcą lub lokatorem i nie pozostawił nic na pokrycie kosztów pogrzebu, Pomponiusz
powiada, że muszą one być pokryte z dochodów z przedmiotów, które zostały wniesione do mieszkania, a jeżeli
jest coś nadwyżkowego, to będzie to odpowiadać niezapłaconemu czynszowi. Ponadto, jeśli spadkodawca,
którego pogrzeb jest przedmiotem dyskusji, zapisał w testamencie jakieś przedmioty, a nie ma nic, czym można
by go pochować, wspomniane zapisy muszą być również wykorzystane na ten cel; lepiej bowiem, aby koszty
pogrzebu spadkodawcy były pokryte z jego własnego majątku, niż aby inni otrzymali swoje zapisy. Jeżeli jednak
spadek został objęty, sprzedane mienie nie może być odebrane nabywcy, ponieważ ten, kto wniósł cokolwiek na
mocy nakazu sądowego, jest posiadaczem w dobrej wierze i ma prawo własności do tego samego. Niemniej
jednak, zapisobierca nie powinien być pozbawiony swojego dziedzictwa, jeśli może być zwolniony z
odpowiedzialności przez spadkobiercę; ale jeśli nie może, lepiej jest, aby zapisobierca nie odniósł korzyści
majątkowej, niż aby nabywca poniósł jakąkolwiek stratę.
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2. Mela powiada, że jeśli spadkodawca poleci komukolwiek, aby wziął udział w jego pogrzebie, a ten tego nie
uczyni po otrzymaniu pieniędzy na ten cel, to zostanie przeciwko niemu wniesiona skarga z powodu oszustwa;
niemniej jednak uważam, że można go zmusić do przeprowadzenia pogrzebu na mocy nadzwyczajnej władzy
pretora.
3. Jedynym wydatkiem, który można ponieść w związku z pogrzebem, jest ten, bez którego pogrzeb nie mógłby
się odbyć; jak na przykład to, co jest związane z usunięciem ciała, a także gdy pieniądze są wydawane na
miejsce, w którym ciało ma być pochowane. Labeo twierdzi, że należy uznać, iż są to wydatki związane z
pogrzebem, ponieważ musi być przygotowane miejsce, w którym ciało może być złożone.
4. Wydatki każdego, kto umarł z dala od domu, a które są poniesione w celu sprowadzenia ciała, są włączone do
kosztów pogrzebu, chociaż nie jest on jeszcze pochowany; i ta sama zasada ma zastosowanie, gdy cokolwiek
jest robione w celu strzeżenia ciała lub przygotowania go do pochówku, lub gdy cokolwiek jest wydane w celu
zapewnienia marmuru lub ubrania.
5. Nie jest jednak właściwe, aby jakiekolwiek ozdoby lub inne przedmioty tego rodzaju były pochowane wraz z
ciałem, jak to mają w zwyczaju czynić osoby niższej klasy.
6. Ta akcja, która jest nazywana pogrzebową, opiera się na tym, co jest właściwe i rozsądne, i obejmuje tylko to,
co zostało wydane w odniesieniu do pogrzebu, ale żadnych innych nakładów. Termin "rozsądny" musi być
rozumiany jako odnoszący się do rangi strony, która została pochowana, do okoliczności sprawy, do czasu i do
dobrej wiary; tak, że nie można pobierać więcej niż faktycznie wydana kwota, ani nawet tego, co zostało
faktycznie wydane, jeśli było to nieumiarkowane. Dlatego środki strony, dla której pieniądze zostały wydane,
muszą być brane pod uwagę, jak również sam majątek, jeśli został on nieumiarkowanie wydany bez
uzasadnionej przyczyny. Ale co należy zrobić, gdy wydatek jest przewidziany przez wolę spadkodawcy? W
odpowiedzi na to należy stwierdzić, że nie należy postępować zgodnie z jego wolą, jeśli wydatek jest nadmierny,
ponieważ powinien być proporcjonalny do środków, jakimi dysponuje zmarły.
7. Czasem jednak, gdy ktoś przejął na siebie koszty pogrzebu, nie może ich odzyskać, jeśli kierował się uczuciem
synowskim i nie płacił z zamiarem odzyskania kwoty, którą poniósł; i to nasz cesarz stwierdza w Reskrypcie.
Dlatego też szacunek będzie musiał być dokonany przez arbitra, a motyw, dla którego wydatek został poniesiony,
starannie rozważony; to znaczy, czy strona zajęła się tą sprawą dla zmarłego lub dla jego spadkobiercy, czy też
skłoniła ją do tego ludzkość, współczucie, synowska cześć lub przywiązanie? Niemniej jednak, stopień
współczucia może być rozróżniony tak, aby stwierdzić, że strona, która przeprowadziła pogrzeb na własny koszt,
zrobiła to, aby zmarły nie pozostał bez pochówku, a nie, że zrobiła to bezinteresownie; a jeśli to jest jasne dla
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sędziego, nie powinien on zwolnić pozwanego; bo któż jest, kto może pochować martwe ciało obcej osoby bez
kierowania się poczuciem obowiązku? Dlatego właściwym jest, aby strona oświadczyła kogo pochowała i z
jakiego powodu to uczyniła, aby uniknąć późniejszego przesłuchania w tej sprawie.
8. W przypadku wielu synów, którzy przeprowadzają pogrzeby swoich rodziców, lub innych osób, które mogłyby
być mianowane spadkobiercami, chociaż z tego powodu nie należy zakładać, że działają oni jako spadkobiercy
lub wchodzą do spadku, to jednak, aby nie można było uznać, że niezbędni spadkobiercy wtrącali się, lub inni
działali jako spadkobiercy, zwyczajowo oświadczają, że spowodowali przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych
z pobudek obowiązku. Gdyby uczyniono coś zbytecznego, można by uznać, że strony chroniły się, aby uniknąć
posądzenia o wtrącanie się, a nie w celu odzyskania swoich wydatków; ponieważ wyraźnie oświadczyły, że
działały z pobudek obowiązku, ale muszą posunąć się jeszcze dalej w swoich twierdzeniach, aby móc odzyskać
to, co wydały.
9. Być może ktoś powie, że są przypadki, w których pewna część poniesionych wydatków może być odzyskana,
tak że dana osoba zrobiła to częściowo podczas prowadzenia interesów dla innej osoby, a częściowo z powodu
poczucia obowiązku. Jest to prawda, a zatem może ona odzyskać część wydatków, których nie poniosła z
zamiarem dokonania darowizny.
10. Kiedy sędzia rozpatruje tego rodzaju sprawę, która opiera się na zasadach słuszności, nie powinien czasami
pozwolić na umiarkowany wydatek, gdy na przykład wydatki na pogrzeb były niewielkie, z zamiarem rzucenia
zgorszenia na charakter zmarłego, który był zamożnym człowiekiem; ponieważ sędzia, w tym przypadku, nie
powinien brać pod uwagę tego rodzaju rachunku, ponieważ jest oczywiste, że przez pochowanie go w ten
sposób, z premedytacją znieważono jego pamięć.
11. 11. Gdy ktoś pochowa głowę domu, będąc pod wrażeniem, że sam jest jego spadkobiercą, nie może wnieść
powództwa o zwrot kosztów pogrzebu, ponieważ nie działał z zamiarem prowadzenia cudzych interesów; tak też
uważają Trebatius i Proculus. Uważam jednak, że powództwo o zwrot kosztów pogrzebu powinno być mu
przyznane, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna.
12. Labeo twierdzi, że jeśli ktoś ma inne powództwo w celu odzyskania kosztów pogrzebu, nie może skorzystać z
powództwa o zwrot kosztów pogrzebu; a zatem, jeśli ma prawo do powództwa o podział majątku, nie może
wnieść powództwa o zwrot kosztów pogrzebu; ale jest jasne, że jeśli powództwo o podział majątku zostało już
wniesione, może wnieść powództwo o zwrot kosztów pogrzebu.
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13. Labeo mówi również, że jeśli przeprowadza się pogrzeb spadkodawcy wbrew woli jego spadkobiercy, można
wytoczyć powództwo pogrzebowe, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna; ale co jeśli osoba, której
spadkobierca zabronił działania, była synem spadkodawcy? W tym wypadku można zarzucić powodowi: "Dlatego
przeprowadził pan pogrzeb w poczuciu obowiązku". Załóżmy jednak, że ja złożyłem takie oświadczenie, to
wówczas będę uprawniony do wytoczenia powództwa o pogrzeb, gdyż jest rzeczą właściwą, aby osoby zmarłe
były pochowane ze środków uzyskanych z ich majątku. A jeśli spadkodawca polecił ci zorganizować pogrzeb, a
spadkobierca tego zabrania, a ty mimo to go przeprowadzasz, to czyż nie jest słuszne, abyś miał prawo wytoczyć
powództwo o zwrot kosztów pogrzebu?". Ogólnie rzecz biorąc, jestem zdania, że sprawiedliwy sędzia nie będzie
sztywno trzymał się zwykłego powództwa opartego na dokonanych transakcjach, ale będzie interpretował zasady
słuszności bardziej liberalnie, ponieważ jest to coś, na co pozwala mu charakter postępowania.
14. Jednakże Boski Marek stwierdził w Reskrypcie, że każdy spadkobierca, który uniemożliwia przeprowadzenie
pogrzebu przez stronę, którą wybrał spadkodawca, nie postępuje honorowo; chociaż nie ma ustanowionej kary,
przez którą mógłby być ukarany.
15. 15. Jeśli ktoś sprawuje pogrzeb na prośbę kogoś innego, nie ma prawa do akcji pogrzebowej, ale z
pewnością jest nim ten, kto zlecił przeprowadzenie pogrzebu, niezależnie od tego, czy zapłacił koszty pogrzebu
temu, kogo poprosił o jego przeprowadzenie, czy też nadal jest mu to winien. Jeżeli jednak wychowanek wystąpi
z takim żądaniem bez upoważnienia swego opiekuna, należy wytoczyć przeciwko spadkobiercy powództwo
pretorskie o zwrot kosztów pogrzebu na rzecz tego, kto je poniósł; jest bowiem rzeczą niesprawiedliwą, aby
spadkobierca odniósł w ten sposób korzyść. Jeżeli jednak wychowanek nakazuje, aby pogrzeb, w którym sam
powinien uczestniczyć, odbył się bez upoważnienia opiekuna, uważam, że powództwo powinno być przyznane
przeciwko niemu, jeśli on sam jest faktycznym spadkobiercą strony, która została pochowana, a majątek jest
wypłacalny. Z drugiej strony, gdy ktokolwiek prowadzi pogrzeb na prośbę spadkobiercy, Labeo twierdzi, że nie
może on wnieść powództwa o pogrzeb, ponieważ przysługuje mu powództwo z tytułu mandatu.
16. Jeżeli jednak prowadzi pogrzeb jako osoba prowadząca działalność gospodarczą na rzecz spadkobiercy,
chociaż ten ostatni mógł nie ratyfikować tej czynności, Labeo powiedział, że mimo to jest on uprawniony do
wytoczenia powództwa o zwrot kosztów pogrzebu.
17. Powództwo to jest przyznawane przeciwko tym, którzy powinni prowadzić pogrzeb, na przykład przeciwko
spadkobiercy, posiadaczowi majątku spadkowego lub innemu spadkobiercy.
15. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
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Patron, który wbrew postanowieniom testamentu ubiega się o posiadanie majątku spadkowego, musi pokryć
koszty pogrzebu.
16. Ulpianus, O edyktach, księga XXV.
Gdy komuś przypadnie w posagu jakikolwiek majątek, pretor wytoczy przeciwko niemu powództwo pogrzebowe;
ponieważ starożytne władze uważały za całkowicie sprawiedliwe, że koszty pogrzebu kobiety powinny być
pokrywane z jej posagu, tak samo jak z jej majątku prywatnego, i że mężczyzna, który czerpie zyski z posagu po
śmierci kobiety, powinien uczestniczyć w kosztach jej pogrzebu, niezależnie od tego, czy jest ojcem czy mężem
wspomnianej kobiety.
(17) Papinianus, Opinie, Księga III.
Jeśli jednak ojciec nie odzyskał jeszcze posagu, może być pozwany tylko syn, który może obciążyć ojca tym, co
zapłacił z tego tytułu:
18. Julianus, Digest, Księga X.
Wydatki na pogrzeb są bowiem długiem posagowym:
19. Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
I dlatego posag jest odpowiedzialny za ten dług.
(20) Tenże, O edyktach, księga XXV.
Neratius pyta: Jeżeli mężczyzna, który dał posag kobiecie, zastrzegł, że dwie trzecie z tego ma mu być zwrócone,
a druga trzecia część ma pozostać przy mężu, i zgodził się, aby mąż nie wnosił nic do kosztów pogrzebu, to czy
mąż będzie za nie odpowiedzialny? Odpowiada on, że jeśli ten, który to ustalił, sam pochował kobietę, to umowa
będzie skuteczna i powództwo o pogrzeb nie będzie miało żadnego skutku; jeśli jednak ktoś inny przeprowadził
pogrzeb, to mąż może być pozwany, ponieważ prawo publiczne nie może być naruszone przez taką umowę. A
jeśli ktoś dałby posag kobiecie pod warunkiem, że będzie on powracał do niego, jeśli ona umrze podczas
małżeństwa lub jeśli małżeństwo zostanie rozwiązane w inny sposób, czy nie byłby on wtedy zmuszony do
udziału w kosztach pogrzebu? Ponieważ jednak posag powraca do niego po śmierci kobiety, można stwierdzić,
że powinien on wnieść wkład.
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1. Jeśli mąż czerpie zyski z posagu, może być pozwany o pokrycie kosztów pogrzebu, ale ojciec nie może;
jednakże uważam, w odniesieniu do tej sprawy, że jeśli posag nie jest wystarczający do pokrycia kosztów
pogrzebu, ponieważ jest bardzo mały, należy przyznać powództwo przeciwko ojcu za niedobór.
2. Gdy umiera kobieta, która jest swoją własną panią, a jej majątek nie jest wypłacalny, koszty pogrzebu muszą
być pokryte tylko z jej posagu; i to zostało stwierdzone przez Celsusa.
21. Paulus, O Edykcie, Księga XXVII.
Jeśli osoba, której pogrzeb został przeprowadzony, była pod kontrolą ojca, powództwo pogrzebowe może być
wytoczone przeciwko ojcu proporcjonalnie do jego rangi i środków.
(22) Ulpianus, O Edykcie, księga XXV.
Celsus mówi, że gdy umiera kobieta, koszty pogrzebu powinny być pokryte z posagu pozostającego w rękach
męża i proporcjonalnie z pozostałej części jej majątku.
23. Paulus, O Edykcie, Księga XXVII.
Na przykład, gdy posag jest wart sto aurei, a majątek dwieście, spadkobierca musi pokryć dwie trzecie, a mąż
jedną trzecią kosztów pogrzebu:
(24) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Julianus stwierdza, że w tym przypadku nie należy odliczać zapisów.
25. Paulus, O Edykcie, księga XXVII.
Albo wartość niewolników, którzy zostali poddani manumisji.
(26) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Ani długów odliczać.

715

27. Ulpianus, O Edykcie, księga XXV.
Tak więc mąż i dziedzic są zmuszeni do proporcjonalnego udziału w pogrzebie.
1. Nie można wnieść pozwu o zwrot kosztów pogrzebu przeciwko mężowi, jeśli wypłacił posag żonie w czasie
trwania małżeństwa, jak mówi Marcellus; i ta opinia jest słuszna w tych przypadkach, w których prawo zezwala
mu na to.
2. Ponadto uważam, że mąż jest odpowiedzialny za koszty pogrzebu tylko w takim stopniu, w jakim pozwalają na
to jego środki; uważa się bowiem, że jest on wzbogacony o sumę, którą musiałby zapłacić żonie, gdyby ta go
pozwała.
28. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli nie ma posagu, to Atilicinus mówi, że ojciec musi pokryć cały koszt, albo powinien to zrobić spadkobierca
kobiety, jeśli była wyemancypowana. Jeśli jednak nie ma spadkobierców, a ojciec nie jest wypłacalny, można
wytoczyć powództwo przeciwko mężowi do wysokości jego majątku, aby nie wyszło na jaw, że to z powodu jego
złego postępowania żona została pozostawiona bez pochówku.
29. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIX.
Gdy kobieta po rozwodzie wychodzi za mąż za innego mężczyznę, a następnie umiera, Fulcyniusz nie uważa, że
pierwszy mąż powinien pokryć koszty pogrzebu, nawet jeśli skorzystał z posagu.
1. Jeśli ktoś urządza pogrzeb córce, która jest pod opieką ojca, zanim jej posag zostanie zwrócony ojcu, może
wnieść pozew przeciwko jej mężowi, ale jeśli posag został zwrócony, może pociągnąć do odpowiedzialności jej
ojca; w każdym razie jednak, jeśli pozew został wniesiony przeciwko mężowi, powinien on zwrócić ojcu kobiety o
tyle mniej.
(30) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Z drugiej strony, cokolwiek ojciec wydał na pogrzeb córki, lub zapłacił z tytułu pozwu o pogrzeb, który wytoczył
mu ktoś inny, może odzyskać od męża w procesie o posag.
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1. Jeśli jednak wyemancypowana mężatka umrze w czasie trwania małżeństwa, jej spadkobiercy lub posiadacze
jej majątku będą zmuszeni do wniesienia wkładu, jak również jej ojciec proporcjonalnie do wysokości posagu,
który otrzymał, a jej mąż proporcjonalnie do wysokości posagu, z którego skorzystał.
(31) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą jest żołnierzem i posiada castrense peculium, myślę, że jego następcy są
odpowiedzialni w pierwszej kolejności, a następnie należy odwołać się do ojca.
1. Każdy, kto pochowa niewolnika należącego do innej osoby, ma prawo wystąpić przeciwko jego właścicielowi z
roszczeniem o zwrot kosztów pogrzebu.
2. To powództwo nie jest ograniczone do jednego roku, ale jest wieczyste; i jest przyznane spadkobiercy i innym
następcom, jak również przeciwko następcom.
32. Paulus, O Edykcie, Księga XXVII.
Jeśli posiadacz majątku przeprowadza pogrzeb, a potem traci prawo do tego majątku, i nie odliczy kwoty, którą
wydał, będzie uprawniony do powództwa pretorskiego o zwrot kosztów.
1. W przypadku, gdy mąż i żona umierają w tym samym momencie, Labeo twierdzi, że powództwo to powinno
być przyznane przeciwko spadkobiercy męża proporcjonalnie do wysokości posagu, do którego jest uprawniony,
ponieważ samo zobowiązanie przeszło na niego z tytułu posagu.
33. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Tam, gdzie człowiek był wcześniej dziedzicem, ale majątek został mu później odebrany jako niegodnemu, lepsza
opinia jest taka, że prawo sepultury nadal pozostaje przy nim.
34. Paulus, O Edykcie, Księga LXIV.
Jeśli miejsce jest zapisane pod warunkiem, a w międzyczasie spadkobierca pochowa zmarłego, to nie czyni to
miejsca religijnym.
(35) Marcellus, Digest, Księga V.
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Nasi przodkowie byli bardzo dalecy od tego, by opłakiwać każdego, kto się zgłasza po to, by zniszczyć swój kraj i
zabić swoich rodziców i dzieci; tak więc tam, gdzie syn zabił swojego ojca, a ojciec swojego syna, jeśli któryś z
nich był winien takiego przestępstwa, uważali, że czyn ten nie był karygodny; i że strona powinna być nawet
nagrodzona.
36. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXVI.
Gdy jakieś miejsce zostaje zajęte przez wroga, przestaje być religijne lub święte, tak jak wolni ludzie przechodzą
w niewolę. Gdy jednak miejsca takie zostają uwolnione od tego nieszczęścia, przywracane są do poprzedniego
stanu niejako postliminium.
37. Macer, On the Law of the Twentieth Relating to Successions, Księga I.
Pod pojęciem "koszty pogrzebu" należy rozumieć wszystko, co jest wydatkowane na rzecz ciała; na przykład
zakup maści, jak również cena miejsca, w którym zmarły jest pochowany, i gdzie należy zapłacić czynsz, wraz z
kosztem sarkofagu, wynajmu pojazdów i wszystkiego innego, co jest zużywane na rzecz ciała przed jego
pochowaniem; myślę, że powinno być włączone do kosztów pogrzebu.
1. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że pomnikiem grobowym jest wszystko, co jest wzniesione jako pomnik,
to znaczy dla ochrony miejsca, w którym złożono ciało; i dlatego, jeśli spadkodawca kazał zbudować duży
budynek, na przykład kilka portyków w kształcie koła, to te wydatki nie są ponoszone na poczet pogrzebu.
38. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, księga IX.
Obowiązkiem gubernatora prowincji jest dopilnowanie, aby ciała lub kości zmarłych nie były przetrzymywane,
maltretowane, nie przeszkadzano im w transporcie po drogach publicznych ani w pochówku.
39. Marcianus, Instytuty, Księga III.
Bracia Boscy wydali edykt, że ciało nie powinno być naruszane po tym, jak zostało zgodnie z prawem
pochowane, to znaczy umieszczone w ziemi; uważa się bowiem, że ciało jest umieszczone w ziemi, gdy jest
złożone w skrzyni z zamiarem, aby nie zostało przeniesione gdzie indziej. Nie można zaprzeczyć, że jest to
zgodne z prawem, aby przenieść skrzynię w bardziej dogodne miejsce, jeśli wymagają tego okoliczności:
(40) Paulus, Pytania, Księga III,
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Jeśli bowiem ktoś złożył ciało z zamiarem późniejszego przeniesienia go w inne miejsce i wolał złożyć je tam na
pewien czas, niż pochować je na stałe, lub zapewnić mu niejako miejsce ostatniego spoczynku, miejsce to
pozostanie profanum.
41. Kallistratus, Instytuty, Księga II.
Jeśli kilka osób jest właścicielami miejsca, do którego przynoszone są zwłoki, wszyscy muszą wyrazić na to
zgodę, jeśli są to zwłoki obcego; jest bowiem ustalone, że każdy ze współwłaścicieli może być tam pochowany,
nawet bez zgody pozostałych, zwłaszcza jeśli nie ma innego miejsca, w którym mógłby być pochowany.
42. Florentinus, Instytuty, Księga VII.
Ogólnie rzecz biorąc, pomnik jest czymś, co przekazuje się potomnym na pamiątkę; jeśli zaś w jego wnętrzu
złożono ciało lub szczątki, staje się on grobowcem; jeśli jednak nie złożono w nim nic takiego, staje się on jedynie
pomnikiem wzniesionym na pamiątkę, który Grecy nazywają cenotafem, czyli pustym grobem.
(43) Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Istnieją osoby, które, choć nie mogą nadać miejscu charakteru religijnego, mogą jednak złożyć wniosek o
interdykt w odniesieniu do pochówku zwłok; jak na przykład wtedy, gdy zwykły właściciel dóbr pochowa lub chce
pochować zwłoki w ziemi, której użytkownikiem jest ktoś inny, ponieważ jeśli je tam pochowa, nie uczyni z tego
miejsca legalnego grobu, ale jeśli mu się to uniemożliwia, może bardzo słusznie złożyć wniosek o interdykt, za
pomocą którego można wszcząć dochodzenie co do prawa własności. Te same zasady stosuje się do
współwłaściciela, który chce pochować zwłoki w ziemi wspólnej wbrew zgodzie współwłaściciela; ze względu
bowiem na dobro publiczne i aby zwłoki nie leżały bez pochówku, pominęliśmy ścisłą zasadę, od której niekiedy
odstępuje się w wątpliwych kwestiach dotyczących spraw religijnych; najwyższą bowiem zasadą jest ta, która
sprzyja religii.
44. Paulus, Pytania, Księga III.
Gdy pochówek odbywa się w różnych miejscach, oba nie stają się religijne, z tego powodu, że nie tworzy się
dwóch grobów przez pochówek jednej osoby; ale wydaje mi się, że miejsce powinno być religijne tam, gdzie
składa się główną część ciała, to znaczy głowę, z której robi się podobiznę, dzięki której jesteśmy rozpoznawani.
1. Kiedy jednak uzyskuje się pozwolenie na usunięcie zwłok, miejsce to przestaje być religijne.
45. Marcianus, Trusts, Księga VIII.
Koszty pogrzebu zawsze obciążają majątek i zwyczajowo mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi długami,
gdy majątek jest niewypłacalny.
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(46) Scaevola, Pytania, Księga II.
Jeżeli ktoś posiadał kilka działek i zapisał w testamencie użytkowanie wszystkich z nich osobno, może być
pochowany w każdej z nich, a spadkobierca będzie miał prawo wyboru i możliwość faworyzowania pozostałych.
Jednakże, użytkownik wieczysty będzie mógł wystąpić z powództwem przeciwko spadkobiercy, aby uzyskać
odszkodowanie w wysokości, w jakiej wartość jego użytkowania została zmniejszona przez wybór.
1. 1. Jeżeli spadkobierca kobiety pochowa jej ciało na gruncie należącym do jej majątku, może dochodzić od jej
męża kwoty, którą powinien wnieść na poczet kosztów pogrzebu, a która to kwota zależy od wartości gruntu.
2. 2. Jeżeli w testamencie zapisano komukolwiek odzież, a on sprzedaje ją w celu pokrycia kosztów pogrzebu,
uważa się, że należy przyznać spadkobiercy powództwo pretorskie oparte na wcześniejszym roszczeniu.
Tit. 8. O przewozie zwłok i budowie grobu.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Pretor mówi: "Gdziekolwiek lub jakkolwiek ktoś ma prawo przewieźć zwłoki bez twojej zgody, zabraniam użycia
siły, aby przeszkodzić mu w przewiezieniu wspomnianych zwłok i pochowaniu ich tam".
(1) Tam, gdzie ktoś ma prawo pochować zwłoki, nie wolno mu w tym przeszkadzać, a za przeszkadzającego
uważa się tego, kto mu utrudnia przewiezienie zwłok na miejsce lub przeszkadza w drodze.
(2) Zwykły właściciel lokalu może skorzystać z tego zakazu w odniesieniu do przewozu zwłok; i rzeczywiście ma
on zastosowanie w przypadku gruntów, które nie mają charakteru sakralnego.
(3) Ponadto, jeżeli mam prawo drogi do działki, na którą chcę przewieźć zwłoki do pochówku, a przeszkodzono
mi w korzystaniu z tego prawa drogi, uważa się, że mogę skorzystać z tego interdyktu, ponieważ nie mogąc
korzystać z prawa drogi, nie mogę również przewieźć zwłok; i tę samą zasadę należy przyjąć, gdy przysługuje mi
jakakolwiek inna służebność.
(4) Jest rzeczą oczywistą, że ten interdykt jest zakazem.
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(5) Pretor mówi: "Gdziekolwiek ktoś ma prawo zabrać zwłoki bez waszej zgody, zabraniam użycia siły, aby
przeszkodzić mu w zbudowaniu grobowca na tej ziemi, jeśli czyni to bez złych zamiarów."
(6) Edykt ten został ogłoszony, ponieważ w interesie religii jest, aby pomniki były wznoszone i ozdabiane.
(7) Nie wolno nikomu przeszkadzać w budowie grobu lub pomnika w miejscu, gdzie ma do tego prawo.
(8) Za przeszkadzającego uważa się osobę, której przeszkadza się w przewożeniu materiałów koniecznych do
wzniesienia budynku; jeżeli więc ktoś przeszkadza w przybyciu potrzebnych robotników, będzie podstawa do
wydania interdyktu; jeżeli zaś ktoś przeszkadza w ustawieniu maszyn, również będzie można wydać interdykt, o
ile czyni to w miejscu, które jest objęte służebnością; jeżeli jednak próbujesz ustawić swoje maszyny na moim
gruncie, nie będę podlegał interdyktowi, jeżeli mam prawo ci tego zabronić.
(9) Należy rozumieć, że człowiek "buduje" nie tylko wtedy, gdy rozpoczyna nowe dzieło, lecz także wtedy, gdy
chce dokonać naprawy.
(10) Gdy człowiek czyni coś w taki sposób, że grobowiec się przewraca, podlega temu interdyktowi. 2. Marcellus,
Digest, Księga XXVIII.
Prawo Królewskie odmawia zgody na pochowanie kobiety zmarłej w czasie ciąży, zanim jej nienarodzone dziecko
zostanie z niej usunięte; a każdy, kto narusza to prawo, uważany jest za tego, który przez pochowanie ciężarnej
matki zniszczył nadzieję na żywe dziecko.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli ktoś buduje grobowiec w pobliżu twojego domu, możesz go powiadomić o nowej budowli; ale po
zakończeniu prac nie będziesz miał prawa do działania przeciwko niemu, chyba że za pomocą interdyktu Quod vi
aut clam.
1. Jeżeli ciało zostało pochowane w pobliżu domu należącego do innej osoby, ale w granicach określonych przez
prawo, właściciel domu nie może później zabronić tej samej osobie pochowania tam innego ciała lub postawienia
pomnika, jeżeli od początku działała ona za wiedzą właściciela.
(4) Ulpianus, Opinie, Księga II.
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Prawo do miejsca pochówku nie jest nabywane przez stronę przez długie posiadanie, jeśli nie należy ono do niej
zgodnie z prawem.
5. Tenże, Opinie, Księga I.
Gdy szczątki ludzkie złożone są w grobie, który jest uważany za niedokończony, nie stanowi to żadnej
przeszkody do jego ukończenia.
(1) Tam jednak, gdzie miejsce to zostało już uznane za sakralne, pontyfikowie powinni określić, do jakiego
stopnia można pobłażać pragnieniu naprawy budowli bez naruszania przywilejów religijnych.

Księga XII
1. O rzeczach, które są zapisywane na dobrodziejstwa, gdy się tego żąda (...)
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2. O składaniu przysięgi, dobrowolnej, obowiązkowej lub sądowej.
3. Dotyczące przysięgi składanej w sądzie.
4. Dotycząca powództwa o odzyskanie mienia (...)
5. Dotyczące powództwa o zwrot, gdy świadczenie jest niemoralne lub niesprawiedliwe.
6. Dotyczące powództwa o odzyskanie nienależnych pieniędzy.
7. Dotyczące powództwa o zwrot bez podstawy.

Tit. 1. O rzeczach, które są zaliczane na poczet określonego żądania, oraz o
powództwie windykacyjnym.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Zanim przejdziemy do interpretacji terminów, warto powiedzieć coś na temat znaczenia samego tytułu. Ponieważ
pretor umieścił w tym tytule wiele przepisów odnoszących się do różnych umów, dlatego też dodał do tytułu słowa
"rzeczy kredytowane", ponieważ obejmuje on wszystkie rodzaje umów, które zawieramy, polegając na dobrej
wierze innych; jak bowiem stwierdza Celsus w Pierwszej księdze Pytań, termin "kredytować" jest terminem
ogólnym, dlatego też pretor w tym tytule traktuje o rzeczach pożyczonych i zastawionych. Gdy bowiem, polegając
na dobrej wierze innych, zgadzamy się na coś, a następnie otrzymujemy coś na podstawie tej umowy, mówimy,
że udzielamy kredytu. Praetor wybrał termin "rzecz" jako ogólny.
(2) Paulus, O Edykcie, Księga XXVIII.
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Pożyczkę nazywamy mutuum, gdy nie mamy otrzymać w zamian tego samego przedmiotu, który daliśmy (w
przeciwnym razie byłaby to pożyczka na użytek lub depozyt), lecz coś tego samego rodzaju; gdyby bowiem
chodziło o jakiś inny rodzaj, jak na przykład gdybyśmy mieli otrzymać wino za zboże, nie podpadałoby to pod ten
termin.
1. Dar mutuum odnosi się do artykułów, które można zważyć, policzyć lub zmierzyć, ponieważ ludzie dając je
mogą zaciągnąć kredyt; ponieważ przez zapłatę w naturze wykonują kontrakt zamiast płacić w spekulacjach. Nie
możemy bowiem zaciągać kredytu w odniesieniu do innych artykułów, ponieważ wierzyciel nie może zostać
spłacony przez danie mu jednej rzeczy w zamian za inną, gdy nie wyrazi na to zgody.
2. Pożyczka tego rodzaju jest tak zwana mutuum. ponieważ artykuł staje się twój zamiast mojego, a zatem nie
staje się twój, jeśli zobowiązanie nie powstaje.
3. Dlatego kredyt różni się od mutuum tak, jak rodzaj różni się od gatunku; kredyt bowiem może istnieć oddzielnie
od artykułów, które można zważyć, policzyć lub zmierzyć, tak że jest kredytem tam, gdzie w zamian mamy
otrzymać ten sam artykuł. Ponadto, mutuum nie może istnieć w przypadku pieniędzy, chyba że pieniądze są
wypłacane, ale kredyt może czasami istnieć, nawet jeśli nic nie jest wypłacane; jak na przykład, gdy posag jest
obiecany po ślubie.
4. Przy tego rodzaju pożyczce ten, kto jej udziela, musi być właścicielem, i nie można podnosić zarzutu, że
synowie pod ojcowską kontrolą i niewolnicy mogą spowodować powstanie zobowiązania przez pożyczenie
pieniędzy, które są częścią ich peculium; jest to bowiem to samo, co gdybyś wypłacił pieniądze na moją prośbę,
gdyż wtedy nabyłbym prawo do działania, mimo że pieniądze nie należą do mnie.
5. Możemy również udzielić kredytu za pomocą słów, gdy jakaś czynność jest wykonywana w celu stworzenia
zobowiązania, jak na przykład postanowienie.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVII.
(3) Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXVII: "Gdy dajemy mutuum, chociaż nie przewidujemy, że to, co jest
równie dobre, ma być nam zwrócone, to jednak nie jest zgodne z prawem, aby dłużnik zwrócił rzecz tego samego
rodzaju, ale gorszą, na przykład, aby zwrócił nowe wino zamiast starego; ponieważ przy zawieraniu umowy
zamiar stron musi być uważany za równoważny wyraźnej umowie, a w tym przypadku zamiar jest rozumiany jako
to, że zapłata ma być dokonana za pomocą rzeczy tego samego rodzaju i tej samej jakości, co ta, która została
pożyczona.
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(4) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXIV.
Jeśli ktoś nie ma powodu ani zamiaru pożyczać na procent, ale ty, mając zamiar kupić pewną ziemię, chcesz
pożyczyć pieniądze, choć nie chcesz tego zrobić, dopóki nie kupisz tej nieruchomości, a wierzyciel, mając być
może pilną potrzebę udania się w podróż, deponuje u ciebie pieniądze pod warunkiem, że jeśli dokonasz zakupu,
będziesz odpowiedzialny z tytułu kredytu, to depozyt ten jest na ryzyko tego, kto go otrzymał; ponieważ jeśli ktoś
otrzymuje coś w celu sprzedania tego, aby wykorzystać pieniądze z zakupu, trzyma własność na własne ryzyko.
1. 1. Jeżeli rzecz została oddana w zastaw, a pieniądze zostały wypłacone, można wnieść pozew o ich
odzyskanie. Ponownie, jeśli dzierżawca zbiera plony po upływie pięciu lat, ustalono, że mogą one zostać
odzyskane w drodze powództwa osobistego, pod warunkiem, że nie zostały zebrane za zgodą właściciela gruntu;
jeśli bowiem tak się stało, nie ma wątpliwości, że powództwo o ich odzyskanie nie przysługuje.
2. Rzeczy, które zostały wyniesione na brzeg przez siłę strumienia, mogą być również odzyskane przez osobiste
powództwo.
5. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Jeśli jesteś zobowiązany do dostarczenia mi czegoś, a następnie to coś zaginie z powodu jakiegoś twojego
czynu, który uniemożliwił ci dostarczenie mi tego, jest ustalone, że stratę musisz ponieść ty. Jeżeli jednak
powstaje pytanie, czy dokonałeś tego czynu, należy rozważyć nie tylko, czy było to w twojej mocy, czy nie, ale
także, czy byłeś winny złych intencji, aby zapobiec temu, że było to w twojej mocy; a także, czy istniał jakikolwiek
uzasadniony powód, dla którego miałbyś wiedzieć, że jesteś zmuszony dostarczyć mi artykuł.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Artykuł nazywany jest "pewnym", gdy rodzaj lub jakość, która jest przedmiotem zobowiązania, jest konkretnie
określona albo przez nazwę, albo przez jakiś opis, który spełnia funkcję nazwy, a jej jakość i ilość są oczywiste.
Pediusz stwierdza w Pierwszej Księdze Postanowień, że nie ma różnicy, czy coś jest nazwane własnym
imieniem, czy wskazane palcem, czy opisane wieloma słowami, ponieważ te sposoby spełniają wspólne funkcje,
a każdy z nich jest równie dobry jak inny.
(7) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
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Wszystko, co można zawrzeć w zastrzeżeniu, można zawrzeć również w pożyczce pieniędzy, a zatem można
narzucić warunki.
8. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga VI.
Stąd darowizna mutuum pozostaje niekiedy w zawieszeniu, aby zostać potwierdzona przez jakiś późniejszy akt;
tak na przykład, gdy pożyczam ci pewną sumę pieniędzy z założeniem, że jeśli zajdzie pewien warunek, stanie
się ona twoja i będziesz zobowiązany do zapłacenia mi jej. Podobnie, gdy spadkobierca pożycza pieniądze, które
zostały zapisane w testamencie, a zapisobierca nie chce ich przyjąć, ponieważ uważa się, że pieniądze były
własnością spadkobiercy od dnia wejścia w posiadanie spadku, może on wytoczyć powództwo o zwrot
pożyczonych pieniędzy. Julianus twierdzi bowiem, że nawet w przypadku, gdy spadkobierca dokonał
przeniesienia własności, to niezależnie od tego, czy spadek został odrzucony czy przyjęty, należy odnieść się do
momentu, w którym nastąpiło objęcie spadku.
(9) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Powództwo szczególne o zwrot należności przysługuje z tytułu wszystkiego i z powodu każdego zobowiązania,
na podstawie którego można dochodzić roszczeń; niezależnie od tego, czy opiera się ono na wyraźnej umowie,
czy na umowie niepewnej, ponieważ wolno nam wnieść takie powództwo z tytułu każdego rodzaju umowy, pod
warunkiem, że istnieje rzeczywiste zobowiązanie; ale gdy wykonanie zobowiązania jest ograniczone do
określonej daty lub zależy od jakiegoś warunku, nie mogę wnieść powództwa przed nadejściem czasu lub
spełnieniem warunku.
1. Powództwo to przysługuje również z tytułu zapisu lub na podstawie Lex Aquilia, a także można w jego ramach
wszcząć postępowanie w sprawie o kradzież. Ponadto, jeśli postępowanie zostało wszczęte na podstawie
dekretu Senatu, powództwo to nadal przysługuje, jak na przykład wtedy, gdy stroną, która chce wnieść pozew,
jest osoba, której ma zostać przekazany majątek pozostający w zaufaniu.
2. Powództwo to może być również wniesione w przypadku, gdy ktokolwiek zobowiązał się we własnym imieniu
lub jako pełnomocnik drugiej strony.
3. Ponieważ zatem to szczególne powództwo o zwrot jest dostępne we wszystkich umowach, niezależnie od
tego, czy umowa została zawarta przez akt, przez słowa, czy przez oba razem, pewne przypadki muszą być
przez nas wymienione, w odniesieniu do których można dyskutować, czy to powództwo będzie odpowiednie do
przedstawionych roszczeń.
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4. Zapłaciłem ci dziesięć aurei i zastrzegłem, że kwota ta powinna być przekazana innej stronie; to postanowienie
jest nieważne. Czy mogę w tym pozwie odzyskać dziesięć aurei na tej podstawie, że istnieją dwie umowy, z
których jedna została zawarta w formie aktu, to znaczy przez zapłatę pieniędzy, a druga została zawarta ustnie,
to znaczy bezskutecznie, ponieważ nie mogłem zastrzec innej? Myślę, że mogę.
5. Tak samo jest w przypadku, gdy przyjąłem od podopiecznego klauzulę bez upoważnienia jego opiekuna i
pożyczyłem mu pieniądze za zgodą opiekuna; ponieważ również w tym przypadku przysługuje mi powództwo
windykacyjne oparte na wypłacie pieniędzy.
6. To samo pytanie można zadać, jeśli zapłaciłem ci pewną sumę pieniędzy i zastrzegłem, że powinna ona
zostać zwrócona pod warunkiem, który jest niemożliwy; ponieważ powództwo o odzyskanie pieniędzy będzie
nadal dostępne, ponieważ zastrzeżenie jest nieważne.
7. Ponadto, gdy pożyczam człowiekowi pieniądze, a jego majątek zostaje następnie objęty interdyktem i
zawieram z nim umowę, uważam, że jego przypadek jest podobny do przypadku podopiecznego, ponieważ on
również nabywa prawa przez umowę.
8. Gdy wypłacam moje własne pieniądze w twoim imieniu, a ty jesteś wtedy nieobecny i nie wiesz o tym,
Arystoteles mówi, że będziesz miał prawo do wniesienia osobistego powództwa o zwrot pieniędzy; a Julianus, po
zasięgnięciu opinii w tej sprawie, stwierdza, że opinia Arystotelesa jest słuszna i że nie ma wątpliwości, że
gdybym wypłacił moje pieniądze w twoim imieniu za twoją zgodą, zobowiązanie zostanie nabyte przez ciebie,
ponieważ codziennie prosimy, aby pieniądze były pożyczane przez innych w naszym imieniu tym, których
chcemy, aby stali się naszymi dłużnikami.
9. Zdeponowałem u ciebie dziesięć aurei, a potem pozwoliłem ci z nich korzystać; Nerva i Prokulus są zdania, że
będę miał prawo do osobistego powództwa o zwrot, jak w przypadku mutuum, jeszcze zanim usuniesz pieniądze,
i jest to słuszne, a także wydaje się takie Marcellusowi; ze względu na twój zamiar stałeś się już posiadaczem, a
zatem ryzyko przechodzi na tego, kto zażądał pożyczki, i on może być pozwany o jej zwrot.
10. Tenże, O Edykcie, Księga II.
Jeśli jednak, gdy na początku złożyłem ci pieniądze, pozwoliłem ci z nich korzystać, jeśli tego chciałeś, uważa
się, że pożyczka nie istnieje, zanim pieniądze nie zostaną usunięte, ponieważ nie jest pewne, że cokolwiek jest ci
winne.
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11. Tenże, O Edykcie, Księga XXVI.
Jeśli poprosiłeś mnie o pożyczkę, a ponieważ nie miałem jej w tym czasie, dałem ci naczynie lub bryłę złota, abyś
je sprzedał i wykorzystał uzyskane w ten sposób pieniądze, a ty je sprzedałeś, uważam, że otrzymane za nie
pieniądze stanowią pożyczkę. Jeśli jednak, zanim sprzedałeś naczynie lub bryłę złota, straciłeś je bez żadnego
zaniedbania z twojej strony, powstaje pytanie, czy strata obciąża mnie czy ciebie. Moim zdaniem rozróżnienie
dokonane przez Nerwę jest całkowicie poprawne, który uważa, że jest wielką różnicą, czy miałem naczynie lub
bryłę złota na sprzedaż, czy nie, i że jeśli miałem, to muszę ponieść stratę tak samo, jak gdybym dał je komuś
innemu do sprzedania; ale jeśli nie miałem zamiaru ich sprzedać, a jedynym celem sprzedaży było to, abyś ty
mógł skorzystać z dochodów, to ty musisz być odpowiedzialny za stratę, zwłaszcza jeśli pożyczyłem ci je bez
odsetek.
1. Jeśli pożyczę ci dziesięć aurei z zastrzeżeniem, że będziesz mi winien dziewięć, to Prokulus słusznie twierdzi,
że zgodnie z prawem nie jesteś mi winien więcej niż dziewięć. Jeśli jednak pożyczę ci tę kwotę z zastrzeżeniem,
że będziesz mi winien jedenaście, Prokulus uważa, że nie można wnieść powództwa o zwrot kwoty większej niż
dziesięć.
2. Jeśli zbiegły niewolnik pożyczy ci pieniądze, powstaje pytanie, czy jego właściciel może wytoczyć ci proces o
ich zwrot? I rzeczywiście, jeśli mój niewolnik, któremu przyznano zarząd nad swoim peculium, pożyczy ci
pieniądze, pożyczka będzie ważna; ale gdy zbiegły niewolnik lub jakikolwiek inny niewolnik pożyczy pieniądze
bez zgody swego pana, nie przechodzą one na stronę, która je otrzymuje. Co w takim razie należy zrobić? Można
żądać pieniędzy, jeśli są one nadal dostępne, lub jeśli zrzekłeś się ich posiadania w sposób oszukańczy, można
wszcząć postępowanie o ich wydanie; jeśli jednak wydałeś je bez oszukańczego zamiaru, można wytoczyć
przeciwko tobie powództwo o ich odzyskanie.
12. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga VI.
Jeśli otrzymasz pieniądze jako pożyczkę od osoby obłąkanej, o której myślisz, że jest przy zdrowych zmysłach, i
pieniądze te zostaną wydane na twoją korzyść, Julianus mówi, że osoba obłąkana będzie miała prawo do
wniesienia powództwa o ich zwrot; zasadą jest bowiem, że jeśli prawo do wniesienia powództwa nabywa strona,
która nie jest świadoma tego faktu, nabywa je również, w tych samych okolicznościach, osoba obłąkana.
Ponadto, jeśli ktoś pożycza niewolnikowi, a następnie staje się niepoczytalny, a niewolnik wydaje pieniądze na
rzecz swojego pana, powództwo o zwrot może być wniesione w imieniu osoby niepoczytalnej. A jeśli ktoś
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pożycza pieniądze innej osobie, a następnie staje się obłąkany i pieniądze te zostają wydane, prawo do pozwania
o ich zwrot nabywa osoba obłąkana.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Gdy złodziej daje ci pieniądze na pożyczkę, nie przenosi na ciebie własności tych pieniędzy; ale jeśli pieniądze
zostaną wydane, powstaje prawo do wytoczenia powództwa o ich odzyskanie.
1. Dlatego Papinianus w Ósmej Księdze Pytań mówi: "Jeśli pożyczam ci pieniądze należące do kogoś innego, nie
odpowiadasz przede mną w procesie, zanim ich nie wydasz". I pyta, jeśli wydasz pieniądze po trochu, czy mam
prawo pozwać o ich zwrot w ten sam sposób? On odpowiada, że mam, jeśli zostałem powiadomiony, że
pieniądze należą do kogoś innego, a następnie wnoszę pozew o ich część; ponieważ nie upewniłem się jeszcze,
czy cała kwota została wydana.
2. Gdy niewolnik będący we wspólnym posiadaniu dwóch współwłaścicieli pożycza dziesięć aurei, to sądzę, że
niezależnie od tego, czy przyznano mu zarząd nad jego własnym peculium, czy też nie, jeśli pieniądze zostały
wydane, powództwo o pięć aurei będzie przysługiwało każdemu z właścicieli. Papinianus stwierdza bowiem w
Ósmej księdze Pytań, że jeśli pożyczę ci sto sztuk pieniędzy, które posiadam wspólnie z innym, mogę wnieść
powództwo osobiste o zwrot pięćdziesięciu, nawet jeśli każda moneta z osobna była własnością wspólną.
14. Tenże, O Edykcie, Księga XXIX.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą, pożyczywszy pieniądze z naruszeniem dekretu senatu, spłaca je, nie można
powoływać się na żaden wyjątek przeciwko powództwu ojca o odzyskanie pieniędzy; lecz gdy zostały one
wydane przez wierzyciela, Marcellus mówi, że osobiste powództwo o odzyskanie pieniędzy nie będzie
dopuszczalne, ponieważ takie powództwo jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pieniądze zostały wypłacone w
takich okolicznościach, które pozwoliłyby na wytoczenie powództwa, gdyby własność została przeniesiona na
stronę, która otrzymała pieniądze, lecz nie ma to miejsca w proponowanym przypadku. Wreszcie, gdy pieniądze
zostały pożyczone niezgodnie z dekretem Senatu i zwrócone przez pomyłkę, lepsza opinia jest taka, że nie
można wnieść powództwa o ich odzyskanie.
15. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Istnieją pewne szczególne zasady, które zostały przyjęte w odniesieniu do pożyczonych pieniędzy; jeśli bowiem
każę mojemu dłużnikowi zapłacić ci pieniądze, staniesz się wobec mnie odpowiedzialny, nawet jeśli pieniądze,
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które otrzymałeś, nie były moje. A zatem, skoro zasada ta została ustanowiona w odniesieniu do dwóch osób,
musi być również przestrzegana tam, gdzie jest tylko jedna; tak więc, jeśli jesteś mi winien pieniądze z tytułu
mandatu, a zostało uzgodnione między nami, że zatrzymasz je jako pożyczkę, uważa się, że pieniądze zostały
wypłacone mi i przeniesione ze mnie na ciebie.
(16) Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli współwłaściciel pieniędzy wypłacił swoje własne pieniądze jako pożyczkę, to dokonał absolutnej pożyczki
tych pieniędzy, nawet jeśli jego współwłaściciele nie wyrazili na to zgody; ale jeśli wypłacił pieniądze, które były
własnością wspólną, to nie dokonał ważnej pożyczki, chyba że inni również wyrazili na to zgodę, ponieważ ma
tylko prawo do dysponowania swoim udziałem.
17. Ulpianus, Dysputy, Księga I.
Gdy syn pod władzą rodzicielską, który przebywał w Rzymie w celu odbycia studiów, pożyczył pieniądze, które
stanowiły część jego kosztów podróży, Scaevola uznał, że może on uzyskać ulgę w drodze nadzwyczajnego
postępowania.
(18) Ulpianus, Dysputy, Księga I.
Jeśli dam ci pieniądze w prezencie, a ty przyjmiesz je jako pożyczkę, Julianus mówi, że to nie jest prezent; ale
powinniśmy się zastanowić, czy to jest pożyczka. Ja jednak sądzę, że nie jest to pożyczka i że pieniądze nie stają
się w istocie własnością tego, kto je otrzymuje, gdyż uczynił to, mając inne zdanie. W związku z tym, jeśli wyda on
te pieniądze, mimo że podlega osobistemu powództwu o ich zwrot, może jednak skorzystać z wyjątku na
podstawie oszustwa, ponieważ pieniądze zostały wydane zgodnie z życzeniem strony, która je dała.
1. 1. Jeżeli ja daję ci pieniądze jako depozyt, a ty przyjmujesz je jako pożyczkę, to nie jest to ani depozyt, ani
pożyczka; ta sama zasada obowiązuje, gdy ty dajesz pieniądze jako pożyczkę, aby je zużyć, a ja przyjmuję je
jako pożyczkę, aby użyć ich w celu ostentacji; w obu przypadkach jednak, jeżeli pieniądze zostały wydane,
będzie istniała podstawa do osobistego powództwa o ich zwrot bez wyjątku opartego na oszustwie.
(19) Julianus, Digest, Księga X.
Zapłata pieniędzy nie wiąże przyjmującego je przez cały czas, lecz tylko wtedy, gdy jest zrozumiałe, że będzie on
zobowiązany natychmiast. Gdy bowiem ktoś daje pieniądze mortis causa, to je wypłaca, ale nie wiąże tego, kto je
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otrzymuje, chyba że zdarzy się coś, od czego zależy zobowiązanie, jak na przykład, gdy darczyńca wyzdrowiał,
albo ten, kto otrzymał pieniądze, zmarł przed nim. A jeśli pieniądze są dawane po to, aby coś się stało, to dopóki
nie ma wątpliwości, czy to się stanie, czy nie, odpowiedzialność nie istnieje; ale jak tylko stanie się pewne, że to
się nie stanie, strona, która otrzymała pieniądze, będzie odpowiedzialna; na przykład, jeśli daję Titiusowi dziesięć
aurei pod warunkiem, że on manumituje Stichusa przed następnymi kalendami, nie będę miał prawa do działania
przed tym czasem; ale kiedy czas upłynie, mogę wnieść pozew, jeśli niewolnik nie został manumitowany.
1. 1. Jeżeli wychowanek pożycza pieniądze lub płaci je na poczet długu bez upoważnienia opiekuna, ma on
prawo do powództwa o zwrot pieniędzy, jeżeli zostały one wydane; albo też zostanie zwolniony z długu nie z
innego powodu, jak tylko dlatego, że rozumie się, iż pieniądze dostały się do rąk tego, kto je otrzymał, z powodu
działania wychowanka; Jeśli więc ten, kto otrzymał pieniądze jako pożyczkę lub spłatę długu, daje je innemu jako
pożyczkę lub spłatę, to w razie wydania pieniędzy odpowiada on wobec szafarza lub musi go zwolnić z
odpowiedzialności, a on będzie miał roszczenie wobec tego, komu wypłacił pieniądze, lub zostanie zwolniony z
odpowiedzialności wobec niego. Bo rzeczywiście, kto wypłaca pieniądze innego jako pożyczkę, jeśli zostaną
wydane, będzie miał roszczenie wobec strony, która je otrzymała; podobnie ten, kto wypłaca pieniądze, aby
zwolnić się z długu, zostanie zwolniony z odpowiedzialności przez stronę, która je otrzymuje.
20. Tenże, Digest, Księga XVIII.
Kiedy daję ci pieniądze, abyś ty pożyczył mi te same pieniądze, czy jest to pożyczka? Odpowiedziałem, że w tego
rodzaju przypadkach nie używamy właściwych słów, ponieważ taka umowa nie jest ani darowizną, ani pożyczką;
nie jest darowizną, ponieważ pieniądze nie są dawane z zamiarem, aby pozostały całkowicie w rękach odbiorcy;
nie jest też pożyczką, ponieważ są płacone raczej w celu uniknięcia długu, niż w celu uczynienia drugiej strony
odpowiedzialną. Jeśli więc ktoś, kto otrzymał ode mnie pieniądze pod warunkiem, że mi je pożyczy, i zapłaci mi
otrzymane pieniądze, nie będzie to pożyczką, gdyż będzie się raczej uważać, że otrzymałem to, co już do mnie
należało. Należy to rozumieć w ten sposób, aby zachować ścisłe znaczenie terminów; jednakże bardziej liberalna
konstrukcja jest taka, że obie transakcje są ważne.
21. Tenże, Digest, Księga XLVIII.
Niektóre autorytety uważają, że człowiek, który wnosi pozew o dziesięć aurei, nie może być zmuszony do
przyjęcia pięciu, a następnie wytoczenia powództwa o resztę; albo, jeśli twierdzi, że pewien obszar ziemi jest
jego, że może być zmuszony do wytoczenia powództwa tylko o część tego obszaru; ale w obu przypadkach
uważa się, że pretor będzie bardziej pobłażliwy, jeśli zmusi powoda do przyjęcia tego, co mu się oferuje,
ponieważ częścią jego obowiązku jest zmniejszanie liczby sporów.

731

22. Tenże, O Minicjuszu, księga IV.
Pożyczono wino i wszczęto postępowanie w celu jego odzyskania; powstało pytanie, kiedy należy oszacować
jego wartość, czy po dostarczeniu, czy po przystąpieniu do sprawy, czy też po jej rozstrzygnięciu? Sabinus
odpowiedział, że jeśli było powiedziane, w jakim czasie ma być przywrócony, to należy oszacować jego wartość
w tym czasie, ale jeśli nie, to jego wartość powinna być oszacowana w momencie wniesienia pozwu. Zapytałem,
w którym miejscu powinna być dokonana wycena? Odpowiedź brzmiała: jeśli uzgodniono, że ma być
przywrócony w określonym miejscu, wycena powinna być dokonana tam; ale jeśli nie było to wspomniane,
powinien być wyceniony w miejscu, w którym wniesiono pozew.
23. Africanus, Pytania, Księga II.
Jeśli wezmę w posiadanie niewolnika, który jest ci zapisany, i sprzedam go tak, jakby był zapisany mnie, a on
umrze, to, mówi Julianus, możesz odzyskać ode mnie pieniądze z zakupu, ponieważ skorzystałem z twojej
własności.
24. Ulpianus, Pandekty.
Gdy strona umawia się o jakąś określoną rzecz, nie nabywa prawa do powództwa na podstawie umowy, lecz
musi postępować w drodze osobistego powództwa o zwrot, za pomocą którego pozywa się o pewne określone
rzeczy.
(25) To samo, o urzędzie urzędników konsularnych.
Gdy wierzyciel pożycza pieniądze na naprawę budynków, ma prawo zastawu na pożyczonych pieniądzach.
26. Tenże, Opinie, Księga V.
Jeśli agent żołnierza pożycza pieniądze i bierze poręczenie, jest ustalone, że powództwo zostanie przyznane
żołnierzowi, do którego należały pieniądze; tak samo jak w przypadku, gdy opiekun wychowanka lub kurator
młodzieży zastrzega zwrot pożyczonych pieniędzy, które należały do któregokolwiek z nich.
27. Tenże, O Edykcie, Księga X.
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Korporacja miejska może być związana pożyczką, jeśli pieniądze są wydane na jej korzyść; w przeciwnym razie
ci, którzy zaciągnęli pożyczkę, będą odpowiedzialni jako osoby prywatne, a nie korporacja.
28. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXI.
Jeśli wierzyciel nie wziął odpowiedniego zabezpieczenia, nie traci z tego powodu prawa do żądania zapłaty za
kwotę długu, której zastaw nie był wystarczającym zabezpieczeniem.
29. Paulus, O Plaucjuszu, księga IV.
Gdy właściciel zatrudnia niewolnika jako swojego agenta, Julianus twierdzi, że można powiedzieć, iż jest on
odpowiedzialny za osobiste powództwo o zwrot, tak jakby zawarł umowę na zlecenie strony, przez którą został
wyznaczony.
(30) Tenże, O Plaucjuszu, księga V.
Gdy strona, która ma otrzymać pożyczkę pieniędzy, obiecuje swojemu przyszłemu wierzycielowi, że go spłaci,
może uniknąć odpowiedzialności, nie przyjmując pieniędzy.
31. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVII.
Jeżeli powództwo osobiste zostało wytoczone w celu odzyskania działki lub niewolnika, jestem zdania, że obecna
praktyka jest taka, że po połączeniu spraw należy zrzec się wszystkiego, co narosło; to znaczy wszystkiego, do
czego powód byłby uprawniony, gdyby doręczono mu to, co było należne w chwili połączenia spraw.
1. Kupiłem twojego niewolnika w dobrej wierze od złodzieja, nie wiedząc o tym, a sam niewolnik kupił niewolnika
z peculium, które należało do ciebie, a ten ostatni niewolnik został mi wydany. Sabinus i Kasjusz twierdzą, że
możesz wytoczyć przeciwko mnie osobiste powództwo o odzyskanie drugiego niewolnika, ale jeśli ja coś
straciłem przez interes, który on prowadził, to ja z kolei będę miał prawo do powództwa przeciwko tobie. Jest to
całkowicie prawdziwe, ponieważ Julianus mówi, że należy rozważyć, czy właściciel ma nieograniczone prawo do
działania wynikające z zakupu, ale sprzedawca może wnieść osobiste powództwo o odzyskanie przeciwko
nabywcy działającemu w dobrej wierze. W odniesieniu do pieniędzy pochodzących z peculium, jeśli są one nadal
dostępne, właściciel może wnieść pozew o ich odzyskanie, ale będzie odpowiedzialny wobec sprzedawcy w
ramach powództwa De peculio za zapłatę ceny; jeśli jednak pieniądze zostaną wydane, prawo do powództwa De
peculio wygasa. Julianus powinien był jednak dodać, że sprzedawca jest odpowiedzialny wobec właściciela
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niewolnika z tytułu kupna tylko wtedy, gdy zapłaci mu całą cenę, jak również to, co byłoby mu należne, gdyby
zawarł umowę z człowiekiem wolnym. Ta sama zasada obowiązuje, gdy dokonuję zapłaty posiadaczowi w dobrej
wierze, jeśli jestem gotów przenieść na właściciela wszelkie prawa do powództwa, jakie mogę mieć przeciwko
wspomnianemu posiadaczowi.
32. Celsus, Digest, Księga V.
Jeśli poprosisz Tycjusza i mnie o pożyczkę, a ja każę mojemu dłużnikowi obiecać, że ci ją da, a ty zawrzesz
umowę, wierząc, że jest on dłużnikiem Tycjusza, to czy będziesz wobec mnie odpowiedzialny? Mam w tej kwestii
wątpliwości, skoro nie zawarłeś ze mną żadnej umowy, ale sądzę, że jest prawdopodobne, iż jesteś
odpowiedzialny; nie dlatego, że pożyczyłem ci pieniądze (bo to nie może mieć miejsca, jeśli strony nie wyrażą
zgody), ale dlatego, że moje pieniądze trafiły do twoich rąk, a zatem jest właściwe i sprawiedliwe, abyś mi je
zwrócił.
33. Modestinus, Pandekty, księga X.
Konstytucje cesarskie stanowią, że ani ci, którzy rządzą prowincjami, ani ich pomocnicy, nie mogą prowadzić
interesów ani pożyczać pieniędzy na procent lub bez.
34. Paulus, Sentencje, księga II.
Urzędnicy, którzy są przy gubernatorze prowincji, mogą udzielać pożyczek na procent lub bez.
1. Gubernatorowi prowincji nie zabrania się pożyczać pieniędzy na procent.
35. Modestinus, Opinie, Księga III.
Ryzyko zobowiązań z tytułu pożyczonych pieniędzy obciąża tego, przez kogo zaniedbanie można stwierdzić, że
ryzyko zostało zwiększone.
36. Javolenus, Epistles, Księga I.
Byłeś mi winien pewną sumę pieniędzy bez żadnego warunku, a na moje polecenie obiecałeś Attiusowi zapłacić
tę sumę pieniędzy pod pewnym warunkiem. Jeśli w czasie, gdy warunek jest w toku, twoje zobowiązanie wobec
mnie jest takie samo, jak gdybyś obiecał mi pieniądze pod innym warunkiem; jeśli w czasie, gdy warunek jest w
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toku, wniosę pozew, czy to nie będzie miało żadnego skutku? Odpowiedź brzmiała: Nie wątpię, że pieniądze, w
odniesieniu do których zawarłem z tobą absolutną umowę, pozostaną dla ciebie jako pożyczka, nawet jeśli
warunek odnoszący się do Attiusa, który za moją zgodą zastrzegł wypłatę tych pieniędzy pod warunkiem, nie
zostanie spełniony: sytuacja prawna jest bowiem taka sama, jak gdyby nie został przez niego zawarty żaden
warunek, a dopóki spełnienie warunku jest w toku, nie mogę wytoczyć powództwa o te pieniądze, ponieważ nie
jest pewne, czy mogą one nie być należne zgodnie z postanowieniem, i zostanę uznany za osobę, która
wytoczyła moje powództwo zbyt wcześnie.
37. Papinianus, Definicje, Księga I.
Gdy warunek odnosi się do czasu, w którym zobowiązanie zostało zaciągnięte, zastrzeżenie nie ulega
zawieszeniu, a jeśli warunek jest rzeczywisty, zastrzeżenie będzie obowiązywać, nawet jeśli strony umowy nie
wiedzą, że tak jest; na przykład: "Czy obiecujesz mi zapłacić sto tysięcy sestercji, jeśli król Partów będzie żył?".
Ta sama zasada obowiązuje również wtedy, gdy warunek odnosi się do czasu, który już minął:
(38) Scaevola, Pytania, Księga I.
Należy bowiem również rozważyć, czy na tyle, na ile może określić to natura ludzka, można stwierdzić, że
pieniądze będą należne:
39. Papinianus, Definicje, Księga I.
Dlatego klauzula ta nabiera mocy warunku tylko wtedy, gdy odnosi się do przyszłości.
(40) Paulus, Pytania, Księga III.
W sądzie Aemiliusa Papinianusa, pretora i jurysty, odczytano zobowiązanie następującego rodzaju: "Ja, Lucjusz
Tycjusz, oświadczyłem na piśmie, że otrzymałem od Publiusza Maeviusa piętnaście aurei jako pożyczkę, która
została mi wypłacona w jego domu, a Publiusz Maevius zastrzegł, a ja, Lucjusz Tycjusz, przyrzekłem, że
wspomniane piętnaście aurei w monecie bieżącej zostanie należycie wypłacone w następne kalendy. Jeśli zaś w
dniu, o którym mowa powyżej, wspomniana suma nie zostanie zapłacona wspomnianemu Publiuszowi
Maeviusowi lub komukolwiek, kto ma do niej prawo, ani nie zostanie na nią złożone żadne zabezpieczenie, to za
czas, który upłynął od momentu, gdy należało ją zapłacić, Publiusz Maevius zobowiązał się, a ja, Lucjusz Titius,
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obiecałem, że w ramach kary za każde trzydzieści dni i za każde sto denarów będzie płacony jeden denar.
Uzgodniliśmy też, że będę zobowiązany do wypłacania wspomnianemu Publiuszowi Maeviusowi z wymienionej
sumy trzystu denarów z całej sumy co miesiąc, albo jemu, albo jego spadkobiercy." Pojawiło się pytanie w
związku z obowiązkiem zapłaty odsetek, gdyż upłynęła liczba miesięcy określona do zapłaty? Stwierdziłem, że
ponieważ umowa zawarta w tym samym czasie jest uważana za część umowy, to jest tak samo, jakby strona,
która zobowiązała się do zapłaty określonej sumy pieniędzy co miesiąc, dodała później umowę o odsetki
proporcjonalne do opóźnienia w płatnościach; a zatem odsetki od pierwszej płatności zaczęłyby biec z końcem
pierwszego miesiąca, podobnie po drugim i trzecim miesiącu, odsetki od niezapłaconych pieniędzy wzrosłyby, ale
odsetki nie mogłyby być pobierane od niezapłaconego kapitału, dopóki sam nie mógłby zostać pobrany. Niektóre
władze twierdzą, że umowa, która została dodana, odnosi się tylko do płatności kapitału, a nie również do
odsetek, ponieważ te ostatnie zostały wyraźnie przewidziane w postanowieniu w poprzedniej klauzuli, i że umowa
dopuszczała tylko wyjątek; zatem, jeśli pieniądze nie zostały zapłacone we wskazanym czasie, odsetki byłyby
należne od daty postanowienia, tak jakby było to wyraźnie określone. Jeżeli jednak termin pobrania kwoty
głównej został odroczony, to w rezultacie odsetki również będą naliczane od dnia, w którym strona popadła w
zwłokę; i jeżeli, jak uważają wspomniane władze, umowa dopuszczała jedynie wyjątek (chociaż później
przeważała inna opinia), to zgodnie z prawem obowiązek zapłaty odsetek nie mógł być egzekwowany; ponieważ
strona nie popada w zwłokę, jeżeli nie można od niej pobrać pieniędzy, ponieważ może powołać się na wyjątek
od roszczenia. Jeżeli jednak ustalamy, że pewna ilość ma być dostarczona, gdy ma być spełniony warunek, a w
międzyczasie jest ona pobierana, jak na przykład w przypadku upraw, ten sam przepis może być również
zastosowany w odniesieniu do odsetek, tak że jeżeli pieniądze nie zostaną zapłacone do określonego dnia, to to,
co jest należne z tytułu odsetek, może być zapłacone od dnia, w którym zawarto umowę.
41. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Spadkodawca mianował swojego niewolnika Stichusa księgowym w pewnej prowincji, w Rzymie odczytano jego
testament, na mocy którego wspomniany Stichus został uwolniony i mianowany spadkobiercą części majątku, a
Stichus, który nie wiedział o zmianie swojego stanu, nadal pobierał pieniądze zmarłego, udzielał pożyczek, a
czasem zawierał umowy i brał zastawy; zapytano, jakie jest prawo w tej sprawie? Uznano, że dłużnicy, którzy mu
zapłacili, są zwolnieni z odpowiedzialności, pod warunkiem, że nie wiedzieli, że właściciel niewolnika nie żyje;
natomiast w odniesieniu do sum pieniężnych, które dostały się w ręce Stichusa, jego współspadkobiercy nie mieli
prawa wnieść powództwa o podział majątku, lecz należało im je przyznać na podstawie dokonanych transakcji; a
gdy on sam pożyczał pieniądze, własność tychże przechodziła tylko proporcjonalnie do sumy, której był
spadkobiercą. Tak jest w tym przypadku, ponieważ jeśli dam ci pieniądze, abyś pożyczył je Stichusowi, a
następnie umrę, a ty, nie wiedząc o tym, dasz mu pieniądze, nie przeniesiesz własności tych pieniędzy;
ponieważ, pomimo że można utrzymywać, że dłużnicy po zapłaceniu mu są zwolnieni z odpowiedzialności, nie
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jest ustalone, że ma on prawo do pozbycia się własności pieniędzy poprzez ich pożyczenie. Dlatego też, jeśli nie
zawarto klauzuli zwrotu, nie można było wytoczyć powództwa o pożyczone pieniądze, proporcjonalnie do udziału
współspadkobiercy, ani nie można było zatrzymać zastawów. Jeśli jednak zapis o zwrocie został zawarty, ważne
jest, na jakich warunkach został zawarty; na przykład, jeśli zawarł go wyraźnie na rzecz Titiusa, swojego
właściciela, który w tym czasie nie żył, nie ma wątpliwości, że zapis byłby nieważny; Tak jak w przypadku, gdy
wolni lub niewolnicy innych osób służą nam w dobrej wierze, wszystko, co nabywają za pośrednictwem naszej
własności, należy do nas; tak też wszystko, co jest nabywane za pośrednictwem części majątku, jest
dokonywane na korzyść samego majątku. Jeśli jednak w posiadanie majątku weszli współspadkobiercy, to
zasada ta nie może być uznana za obowiązującą w równym stopniu; w każdym razie, jeśli wiedzieli, że Stichus
został ustanowiony współspadkobiercą razem z nimi, ponieważ w tym przypadku nie można uznać za posiadaczy
w dobrej wierze tych, którzy nie mieli zamiaru posiadania. Jeśli jednak sugerowany przypadek odnosi się do
współspadkobierców, którzy są nieświadomi faktów, na przykład dlatego, że sami byli spadkobiercami
koniecznymi, nadal można wydać tę samą opinię; i w tym przypadku wynik będzie taki, że jeśli wspomniany
niewolnik ma współspadkobierców w tym samym stanie, wszyscy oni będą uważani za służących sobie
nawzajem w dobrej wierze.
42. Celsus, Digest, Księga VI.
Jeśli od Titiusa zażądam dziesięciu aurei, a potem zażądam od Seliusa kwoty długu, której nie uda mi się
ściągnąć od Titiusa, to jeśli wystąpię przeciwko Titiusowi z pozwem o dziesięć aurei, Selius nie będzie zwolniony
z odpowiedzialności, gdyż w przeciwnym razie zabezpieczenie złożone przez Seliusa będzie bezwartościowe;
jeśli jednak Titius podporządkuje się wyrokowi, Selius nie będzie już odpowiedzialny. Jeżeli jednak wystąpię
przeciwko Secjuszowi, to niezależnie od tego, jaką kwotę mogę ściągnąć od Titiusa, gdy sprawa zostanie
połączona między mną a Secjuszem, jest ona mniejsza od zobowiązania, tym bardziej nie mogę jej ściągnąć od
Titiusa.
1. Labeo powiada, że jeśli ustalisz, iż strona ma dopilnować, aby wypłacono jej dziesięć aurei, to nie możesz z
tego powodu żądać, aby dziesięć wypłacono tobie, ponieważ przyrzekający może zostać zwolniony przez
znalezienie zamożniejszego dłużnika; w rzeczywistości oznacza to, że strona nie może być zmuszona do
przyłączenia się do sprawy, jeśli zaproponuje zamożniejszego dłużnika.
Tyt. 2: O składaniu przysięgi, dobrowolnej, obowiązkowej lub sądowej.
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(1) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga V.
(1) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga V. Bardzo ważny środek do szybkiego rozwiązywania sporów
sądowych wszedł w użycie, to znaczy religijny charakter przysięgi, za pomocą której kontrowersje są
rozstrzygane albo za zgodą samych stron, albo z upoważnienia sędziego.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Złożenie przysięgi ma wygląd kompromisu i ma większą wagę niż wyrok sądu.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Praetor mówi: "Gdy strona, przeciwko której wniesiono pozew, po złożeniu pewnych propozycji składa przysięgę".
Musimy rozumieć, że słowa "strona, przeciwko której wniesiono pozew" oznaczają samego pozwanego.
Pozostałe słowa "Po złożeniu pewnych propozycji" zostały dodane niepotrzebnie, ponieważ jeśli pozwany złoży
przysięgę bez jej złożenia przez kogokolwiek, pretor nie uzna takiej przysięgi, ponieważ strona przysięga tylko na
siebie; w przeciwnym razie byłoby bardzo łatwo dla każdego, kto nie dba o przysięgę, złożyć ją tam, gdzie nikt jej
nie złożył, i w ten sposób uwolnić się od ciężaru procesu.
(1) Jeżeli strona jest pozywana w jakimkolwiek procesie, to złożenie przysięgi będzie dla niej korzystne,
niezależnie od tego, czy chodzi o proces personalny, rzeczowy lub faktyczny, czy o proces karny lub inny, czy też
o postępowanie w sprawie interdyktu.
(2) Jeżeli przysięga odnosi się do stanu cywilnego osoby, pretor ją podtrzymuje; na przykład, gdy złożyłem ci
przysięgę, a ty przysięgałeś, że nie jesteś pod moją kontrolą, przysięga musi być podtrzymana.
(3) Dlatego Marcellus stwierdza, że można złożyć przysięgę na pytanie, czy pewna kobieta jest w ciąży, czy nie, i
przysięga musi być podtrzymana. Wreszcie, mówi on, że tam, gdzie zapytanie dotyczy posiadania, przysięga
musi być podtrzymana; na przykład, gdy kobieta chce być wprowadzona w posiadanie nieruchomości, ponieważ
jest w ciąży, i gdy jest to kwestionowane przez drugą stronę, wtedy musi albo przysiąc, że jest w ciąży, albo
druga strona musi przysiąc, że nie jest, ponieważ jeśli sama złoży przysięgę, może wejść w posiadanie bez
obawy; Z drugiej strony, jeśli przysięga zostanie złożona przeciwko niej, nie może tego uczynić, nawet jeśli
rzeczywiście jest w ciąży; dlatego Marcellus mówi, że kobieta, która złoży przysięgę, odniesie z niej korzyść i
uniknie postępowania sądowego na tej podstawie, że weszła w posiadanie w imieniu nienarodzonego dziecka w
celu oszustwa; nie może też być poddana sile, gdy jest w posiadaniu. Ale czy przysięga będzie zaletą tak dalece,

738

że zapobiegnie dochodzeniu po urodzeniu się dziecka, czy jest ono potomstwem tego, kto jest uważany za jego
ojca, czy nie, jest kwestią omawianą przez Marcellusa, który mówi, że prawda powinna być ustalona, ponieważ
przysięga nie przynosi korzyści ani szkody drugiemu; tak więc przysięga matki nie przyniesie korzyści dziecku,
ani nie spowoduje żadnej szkody, jeśli matka ją złoży i przysięgnie, że nie jest w ciąży z pewnym mężczyzną.
(4) Konieczne jest, aby strona przysięgała w warunkach, w których przysięga jest składana, ale jeżeli ja ją
składam za ciebie, to ty możesz przysięgać na Boga i ty przysięgasz na własną głowę,
4. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Albo na głowy swoich synów,
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Taka przysięga nie będzie miała żadnego skutku. Jeśli jednak zażądałem od was przysięgi na własne zbawienie,
a wy to zrobicie, muszę się do niej zastosować; każdy rodzaj przysięgi, który jest w ogóle zgodny z prawem i na
który ktoś chce być zaprzysiężony we własnym imieniu, jest odpowiedni, a jeśli zostanie złożona, pretor ją
podtrzyma.
1. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że jeśli przysięga została złożona zgodnie z jakimś osobliwym przesądem,
to musi zostać zachowana.
2. Gdy przysięga została złożona, nie należy pytać o nic innego, jak tylko o to, czy strona została zaprzysiężona,
a pytanie, czy coś się należy, nie jest brane pod uwagę, ponieważ jest to wystarczająco ustalone przez przysięgę.
3. Gdy jednak strona składa przysięgę niezgodną z prawem, to znaczy odnoszącą się do religii, której
wyznawanie jest publicznie zabronione, zobaczmy, czy należy uznać, że przysięga nie została złożona; i to, jak
sądzę, jest lepszym poglądem.
4. 4. Gdy przysięga jest złożona, a strona nie jest zwolniona od bycia zaprzysiężoną, należy uznać, że sprawa
nigdy nie została poddana pod rozstrzygnięcie przez przysięgę, a zatem jeśli później będzie chciała być
zaprzysiężona, przysięga nie będzie dla niej korzystna, ponieważ nie została złożona w odniesieniu do sprawy,
dla której została złożona.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
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Zrzeka się przysięgi ten, kto, gdy ją składa, a jego przeciwnik wykazuje chęć jej złożenia, zwalnia go od tego,
będąc zadowolonym z tego, że druga strona zgadza się na przysięgę. Jeśli jednak ta druga strona nie przyjęła
przysięgi, ale później jest gotowa ją przyjąć, a powód nie chce jej złożyć, nie uważa się, że odstąpił od niej,
ponieważ można odstąpić od niej tylko wtedy, gdy jest przyjęta.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Pretor mówi: "W odniesieniu do sprawy, na którą złożono przysięgę, nie będę wnosił powództwa ani przeciwko
samej stronie, ani przeciwko temu, do kogo należała własność". Określenie "sprawa" należy rozumieć jako
odnoszące się do tego, czy przysięga dotyczy całego majątku, o którym mowa, czy tylko jego części; pretor
obiecuje bowiem, że nie wniesie powództwa w odniesieniu do tego, co zostało zaprzysiężone, ani przeciwko
temu, kto złożył przysięgę, ani przeciwko temu, kto jest następcą tego, komu przysięga została złożona,
8. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Nawet jeśli są oni spadkobiercami majątku.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXI.
Albowiem po złożeniu przysięgi powództwo jest odrzucane; a jeśli istnieje jakakolwiek kontrowersja, to znaczy,
jeśli jest sporne, czy przysięga została złożona, czy nie, istnieje podstawa do wyjątku.
1. Jeżeli przysięga została złożona lub nie, pozwany będzie miał prawo do wyjątku zarówno dla siebie, jak i dla
innych; a powód uzyska prawo do powództwa, w którym jedyną kwestią do rozważenia jest to, czy przysiągł, że
coś powinno zostać mu przekazane, lub w przypadku, gdy był przygotowany do złożenia przysięgi, a przysięga
została zaniechana.
2. Jeśli wyrok jest wydany przeciwko stronie po złożeniu przysięgi, w sprawie, w której zaangażowana jest
niesława; lepsza opinia jest taka, że staje się ona niesławna.
3. Gdy strona, która jest odpowiedzialna wobec mnie w sprawie tymczasowej, składa mi przysięgę w taki sposób,
że muszę przysiąc, że jest zobowiązana do zapłaty, a ja na to przysięgam; nie będzie ona zwolniona z upływu
czasu, ponieważ jej zobowiązanie jest utrwalone po przystąpieniu do sprawy.
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4. Jeżeli ktoś, kto nie ukończył dwudziestu pięciu lat, złoży przysięgę i stwierdzi, że go w tym względzie
wykorzystano, powinien wnieść replikę w odpowiedzi na wyjątek oparty na przysiędze, jak mówi Pomponiusz. Ja
jednak jestem zdania, że taka replika nigdy nie powinna być udzielona, lecz że w większości przypadków pretor
powinien sam zbadać, czy nie wykorzystano nieletniego, i przyznać mu całkowitą rekompensatę; sam fakt, że jest
on nieletni, nie przesądza o tym, że został oszukany. Co więcej, ten wyjątek lub dochodzenie nie powinny
rozciągać się poza czas przewidziany przez prawo po ukończeniu przez nieletniego dwudziestego piątego roku
życia.
5. Ponadto, jeśli strona składa przysięgę dłużnikowi w celu oszukania jego wierzycieli, a replika na podstawie
oszustwa powinna być przyznana wierzycielom przeciwko wyjątkowi opartemu na przysiędze; a ponadto, jeśli
strona winna oszustwa składa przysięgę wierzycielowi w celu uzyskania od niego przysięgi, że powinien zapłacić
mu dziesięć aurei, a następnie, gdy jego majątek został sprzedany, chce wnieść powództwo; albo powództwo
musi być odrzucone, albo może być przeciwstawione przez wyjątek na podstawie oszukania wierzycieli.
6. Julianus mówi, że przysięga strony, która broni się dobrowolnie lub została ustanowiona pełnomocnikiem, jeśli
zostanie złożona przez przeciwnika, będzie dobrą obroną i zapewni mocodawcy wyjątek. Należy więc
powiedzieć, że ta sama zasada obowiązuje, gdy pełnomocnik jest wyznaczony do wniesienia pozwu, a pozwany,
po złożeniu przysięgi, przysięga, że kwota powinna być wypłacona mnie; to bowiem daje mi prawo do wniesienia
pozwu. Opinia ta jest rozsądna.
7. Jeśli powód przysiągł na przysięgę złożoną przez stronę posiadającą, że własność jest jego, będzie miał prawo
do powództwa; ale to dotyczy tylko strony, która złożyła przysięgę i tych, którzy zastąpili ją w posiadaniu; ale jeśli
chciałby skorzystać z przywileju uzyskanego przez złożenie przysięgi w powództwie przeciwko innemu, jego
przysięga nie będzie dla niego korzystna;
(10) Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Ponieważ transakcja między pewnymi stronami nie powinna szkodzić nikomu innemu.
(11) Ulpianus, O Edykcie, księga XXII.
Gdy przysięga jest dana stronie posiadającej i przysięga ona, że nieruchomość nie należy do powoda, to dopóki
jest w posiadaniu, może skorzystać z wyjątku opartego na przysiędze przeciwko stronie, która ją dała; ale jeśli
straci posiadanie, nie będzie uprawniony do powództwa, nawet jeśli strona, która dała mu przysięgę, jest w
posiadaniu; ponieważ nie przysięgał, że nieruchomość jest jego, ale tylko, że nie należy do drugiej strony.
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1. 1. Jeżeli zatem powód, będąc w posiadaniu, złożył przysięgę, że nieruchomość jest jego własnością, uważamy
w konsekwencji, że nawet gdyby stracił posiadanie, a strona, która złożyła mu przysięgę, nabyła je, należy
przyznać mu powództwo in factum. I znowu, zostało ustalone, że wszelkie plony, które mogły być zebrane z
własności, którą przysiągłem, że jest moja, muszą być mi przywrócone, a potomstwo niewolnic i młode bydła
muszą być oddane, po złożeniu przysięgi.
2. W podobny sposób, jeśli przysięgnę, że użytkowanie jakiejkolwiek nieruchomości jest moje lub powinno być mi
oddane, powództwo będzie na moją korzyść tak długo, jak długo będę miał prawo do użytkowania; ale w tych
przypadkach, w których użytkowanie zostałoby utracone, nie będę miał prawa do powództwa. Jeśli jednak strona
przysięga, że ma użytkowanie lub że jest uprawniona do użytkowania nieruchomości, w której nie można
ustanowić użytkowania, ponieważ zostałoby ono zużyte w wyniku użytkowania, moim zdaniem skutek przysięgi
musi być podtrzymany, a zatem, nawet jeśli okazałoby się, że przysięga została złożona prawidłowo, uważam, że
ze względu na przysięgę może ona żądać użytkowania, jeśli zostanie udzielone zabezpieczenie.
3. Kiedy istnieje kontrowersja pomiędzy Panem a mną w odniesieniu do nieruchomości, a ja przysięgam, że
należy ona do mnie, mam prawo do uzyskania tego, do czego byłbym uprawniony, gdyby wyrok został wydany na
moją korzyść w procesie o nieruchomość; a Pan jest zobowiązany do dostarczenia nie tylko własności, którą
posiadał w tym czasie, ale także tego, co wszedł w posiadanie później; a przysięga musi być uważana za tak
samo ważną, jak gdyby moja sprawa została udowodniona, a zatem powództwo równościowe będzie leżało na
mojej korzyść. Jeżeli jednak jestem w posiadaniu ze względu na prawo do nieruchomości, a ty podejmiesz się jej
odzyskania ode mnie, a ja złożę przysięgę przeciwko tobie, będę miał prawo do wyjątku na podstawie tej
przysięgi. Jest oczywiste, że jeśli ktoś inny wytoczy przeciwko mnie proces o odzyskanie nieruchomości, nie
będzie wątpliwości (jak mówi Julianus), że przysięga nie przyniesie mi żadnej korzyści.
12. Julianus, Digest, Księga IX.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy chcę pozwać kogokolwiek, kto jest w posiadaniu własności należącej do
majątku, ponieważ gdybym wniósł pozew o odzyskanie majątku od ciebie i udowodniłbym, że jest on mój, jednak
gdybym wniósł pozew przeciwko innej osobie, musiałbym udowodnić to samo.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Gdy jest dwóch patronów, a jeden z nich po złożeniu przysięgi przysięgnie, że wolny człowiek nie jest jego
wolnym człowiekiem, to czy ten drugi będzie miał prawo do posiadania całej własności, do której mają prawo
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patroni, czy tylko do połowy? W odpowiedzi mówi się, że jeśli strona, której złożono przysięgę, była patronem, to
drugi ma prawo do posiadania swojej części majątku i nie będzie dla niego korzystne, że uwolniony złożył
przysięgę przeciwko drugiemu; ale patron będzie miał duże względy i autorytet, jeśli zwróci się do sędziego,
próbując udowodnić, że jest jedynym patronem, ponieważ uwolniony przysiągł, że drugi nie był jego patronem.
1. Julianus mówi, że każdy, kto przysięgnie, że pewien kawałek ziemi jest jego, powinien, po upływie czasu
wystarczającego do nadania mu tytułu z przedawnienia, mieć również prawo do akcji pretorianów.
2. Julianus mówi również, że jeśli ktoś przysięga, że nie popełnił kradzieży, to uważa się, że złożył przysięgę na
wszystko, co dotyczy tej sprawy, i dlatego nie może być odpowiedzialny za kradzież ani za osobiste powództwo o
zwrot, ponieważ tylko złodziej jest odpowiedzialny za to ostatnie powództwo. Czy zatem ten, kto przysięga, że nie
popełnił kradzieży, może skorzystać z wyjątku z tego tytułu, jeśli wytoczono przeciwko niemu powództwo
osobiste? Jeżeli strona, która wnosi powództwo, twierdzi, że jest spadkobiercą złodzieja, nie można jej odmówić
wysłuchania i należy jej przyznać specjalne powództwo o zwrot przeciwko spadkobiercy złodzieja, a sędzia nie
może jej zezwolić na kontynuowanie postępowania, jeżeli próbuje udowodnić, że strona jest złodziejem.
3. Jeśli ktoś przysięgnie, że sprzedałem mu coś za sto aurei, może wytoczyć powództwo oparte na kupnie o
wykonanie wszystkiego, co jest związane z umową, to znaczy o dostarczenie własności i o zabezpieczenie przed
odzyskaniem przez prawdziwego właściciela. Czy nie należałoby jednak zastanowić się, czy może on zostać
pozwany na podstawie umowy kupna w celu odzyskania pieniędzy z kupna? Jeśli, rzeczywiście, przysięga
została złożona w odniesieniu do tego, to znaczy, że pieniądze zostały zapłacone, nie będzie istniało prawo do
powództwa o odzyskanie tych ostatnich; ale jeśli nie zostało to zaprzysiężone, strona będzie w konsekwencji
odpowiedzialna za pieniądze na zakup.
4. Twierdzimy, że ta sama zasada ma zastosowanie, gdy ktoś przysięga, że zawarł spółkę; ponieważ nadal może
być pozwany w procesie o zawarcie spółki.
5. Marcellus mówi, że jeśli ktoś przysięgał, że dał swoją ziemię jako zabezpieczenie za dziesięć aurei, nie może
wnieść pozwu o zastaw bez zapłacenia dziesięciu aurei, ale dodaje, że być może można go pozwać o dziesięć
aurei z powodu jego przysięgi; i to całkowicie popiera. Kwintus Saturninus zgadza się z tą opinią i posługuje się
przypadkiem, w którym strona przysięgła, że jej była żona dała mu pewną nieruchomość jako posag; mówi, że w
tym przypadku należy jej przyznać słuszne powództwo o posag, a ja zaprzeczam, że ta opinia wykracza poza
wymagania sprawiedliwości.
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6. Gdy w transakcji pieniężnej strona przysięga na Geniusz Cesarza, że nie jest zobowiązana do zapłaty, lub że
jej przeciwnik jest uprawniony do zapłaty, i krzywi się; lub gdy przysięga, że zapłaci w określonym czasie i nie
czyni tego; nasz Cesarz i jego ojciec stwierdzili w Reskrypcie, że musi być odesłany, aby był biczowany rózgami, i
dołączono do niego następującą uwagę, a mianowicie: "Nie przysięgaj pochopnie!".
14. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Ilekroć przysięga jest składana w odniesieniu do własności, nie można się od niej uwolnić na rzecz rodzica lub
patrona, a przysięga jest wymagana w odniesieniu do własności; na przykład, gdy pożycza się pieniądze i powód
przysięga, że należy mu się zapłata, lub pozwany przysięga, że nie jest zobowiązany do zapłaty. Ta sama
zasada ma zastosowanie, gdy przysięga jest wymagana w odniesieniu do zwykłej obietnicy zapłaty w określonym
czasie.
15. Tenże, O Edykcie, Księga VI.
Należy wysłać kogoś do ich domów, aby udzielał przysięgi osobom zasłużonym oraz tym, którym choroba
uniemożliwia stawienie się w sądzie.
16. Ulpianus, O edykcie, księga X.
Jeśli patron poślubi swoją niewolnicę, nie może być zmuszony do przysięgi w procesie o odebranie majątku; jeśli
jednak sam złoży przysięgę swojej niewolnicy, nie będzie zmuszony do przysięgi, że uczynił to w celu
dokuczenia.
17. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Gdy przysięga jest złożona pozasądowo zgodnie z umową, nie może być złożona ponownie.
1. 1. Wychowanek powinien złożyć przysięgę za zgodą swego opiekuna, ponieważ jeśli złoży ją bez niej, można
zrobić wyjątek przeciwko niemu; ma on jednak prawo do repliki, ponieważ nie ma prawa zajmować się swoimi
sprawami.
2. 2. Gdy opiekun sprawujący kuratelę, kurator osoby obłąkanej lub rozrzutnej składa przysięgę, należy ją uważać
za ratyfikowaną, ponieważ rozporządzają oni majątkiem i wydają pokwitowania, gdy wypłacane są pieniądze, a
także mogą wnieść sprawę do sądu w drodze powództwa.
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3. Ponadto, gdy agent składa przysięgę, musi być ona podtrzymana, jeśli sprawuje on kontrolę nad całym
majątkiem swojego mocodawcy, lub został specjalnie do tego upoważniony, lub jest agentem działającym we
własnym imieniu.
18. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
W przeciwnym razie agent, który usiłuje złożyć przysięgę, nie powinien być wysłuchany, jak stwierdza Julianus w
Dziesiątej księdze Digestów, ani pozwany, który złożył przysięgę, nie może być później pozwany przez
mocodawcę; i nie jest dla niego zbyt korzystne, jeśli zapewniono go, że mocodawca ratyfikuje akt; Jeśli bowiem
zleceniodawca pozwie go do sądu, pozwany będzie musiał wykazać, że złożył przysięgę w całej szczerości, pod
warunkiem, że zostanie złożony wyjątek; jeśli jednak pozwany wniesie pozew na podstawie zastrzeżenia, że akt
zostanie ratyfikowany, będzie musiał udowodnić, że sam dopuścił się krzywoprzysięstwa.
19. Tenże, O Edykcie, Księga XXVI.
Jeśli więc agentowi polecono wnieść pozew, a on złożył przysięgę, to zrobił coś, co nie było mu polecone.
20. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Gdy niewolnik składa przysięgę lub ją odbiera, będzie ona podtrzymana, jeśli ma zarząd swojego peculium:
(21) Gaius, On the Provincial Edict, Book V.
Może on bowiem zgodnie z prawem pokwitować odbiór zapłaconych pieniędzy i ma prawo odnowić
zobowiązanie.
22. Paulus, O Edykcie, księga XVIII.
Niektóre władze uważają, że powództwo De peculio powinno być przyznane przeciwko właścicielowi, gdy
niewolnik składa przysięgę powodowi. Te same zasady stosuje się do syna pod kontrolą ojcowską.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
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Gdy niewolnik przysięga, że jego właściciel nie jest zobowiązany do zapłaty, ten ostatni ma prawo do wyjątku, a
jego przeciwnik, który złożył przysięgę niewolnikowi, nie ma sobie nic do zarzucenia.
24. Paulus, O Edykcie, Księga XXVIII.
O wiele bardziej prawdą jest, że uczucie religijne syna jest korzystne dla jego ojca, gdy można wytoczyć proces
przeciwko niemu. Gdy jednak tego rodzaju strony odrzucają przysięgę, nie pogarszają sytuacji prawnej tych,
których władzy podlegają.
(25) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Jeśli mój niewolnik, któremu złożono przysięgę lub który ją zwrócił, przysięgnie, że pewna własność należy do
jego pana lub powinna być mu wydana, to sądzę, że mam prawo do powództwa lub wyjątku na podstawie
umowy, ze względu na święty charakter przysięgi i warunki umowy.
26. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Gdy mówi się, że ktoś przysięgał, nie ma różnicy, jakiej jest płci lub wieku, ponieważ przysięga powinna być w
każdym przypadku podtrzymana przeciwko stronie, która była z niej zadowolona, gdy ją składała; chociaż nigdy
nie uważa się, że wychowanek przysięgał, ponieważ nie uważa się, że może on świadomie być winny oszustwa.
1. Jeśli ojciec przysięgnie, że syn nie jest zobowiązany do zapłaty, Kasjusz stwierdził, że wyjątek na podstawie
przysięgi powinien być przyznany zarówno ojcu, jak i synowi. Jeśli ojciec przysięgnie, że nie ma nic w peculium,
można wytoczyć powództwo przeciwko synowi; można też wytoczyć powództwo przeciwko ojcu w celu uzyskania
rozliczenia za jakiekolwiek peculium, które mogło zostać później nabyte.
2. 2. Złożenie przysięgi może być uważane za należące do tej samej klasy co odnowienie lub przeniesienie
zobowiązania, ponieważ wynika z umowy; chociaż wykazuje również pewne podobieństwo do wyroku.
27. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
Przysięga zastępuje również zapłatę.
28. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
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Gdy dwóch wierzycieli wspólnie zainteresowanych zawrze umowę, a przysięga zostanie złożona przez jednego z
nich, będzie ona krzywdząca także dla drugiego.
1. Gdy dłużnik główny składa przysięgę, przynosi ona korzyść także poręczycielowi; a gdy przysięga jest
wymagana od poręczyciela, przynosi ona także korzyść dłużnikowi głównemu, jak twierdzą Kasjusz i Julianus;
ponieważ zastępuje ona płatność, musi być także w tym przypadku uważana za przysięgę; pod warunkiem, że
przysięga została złożona w odniesieniu do samej umowy i własności, a nie w odniesieniu do osoby, która została
zaprzysiężona.
2. Jeśli ktoś obiecuje przedstawić mojego dłużnika w sądzie, a ja daję mu przysięgę, a on przysięga, że nigdy nie
obiecał go przedstawić, nie powinno to być korzystne dla mojego dłużnika; ale jeśli przysięga, że sam nie jest mi
dłużny, należy dokonać rozróżnienia i zmienić postępowanie poprzez replikację, czy złożył przysięgę, że po
złożeniu obietnicy przedstawił stronę, czy też w rzeczywistości zapłacił to, co było należne. Podobnego
rozróżnienia można dokonać również w przypadku poręczenia za dług.
3. W przypadku, gdy jeden z dwóch współdłużników pewnej sumy pieniędzy złożył przysięgę, powinno to również
przynieść korzyść drugiemu.
4. Z wyjątku opartego na przysiędze można skorzystać nie tylko wtedy, gdy strona wnosi powództwo w sprawie,
w związku z którą złożyła przysięgę, ale także w odniesieniu do innej sprawy, pod warunkiem, że ta sama kwestia
jest przedmiotem tego drugiego postępowania; na przykład, gdy przysięga jest wymagana w powództwie
dotyczącym mandatu lub w powództwie opartym na dokonanych transakcjach, partnerstwie i innych tego samego
rodzaju; a następnie można wnieść szczególne powództwo o odzyskanie należności oparte na tych samych
sprawach, z tego powodu, że jedno powództwo jest unieważnione przez drugie.
5. 5. Jeśli ktoś przysięga, że nie popełnił rabunku, nie powinien mieć prawa do czerpania korzyści ze swojej
przysięgi w procesie o kradzież lub o odzyskanie skradzionego mienia, ponieważ kradzież jest innym
przestępstwem, które może być popełnione potajemnie.
6. Gdy przeciwko dzierżawcy wytoczono powództwo o dzierżawę, na przykład z powodu wycięcia drzew, a on
przysięga, że ich nie wyciął, a następnie zostaje pozwany na podstawie ustawy o dwunastu tablicach za wycięcie
drzew lub na podstawie Lex Aquilia za bezprawne uszkodzenie, lub też wnosi się przeciwko niemu o interdykt
Quod vi aut clam, może on podjąć obronę w drodze wyjątku opartego na przysiędze.
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7. Jeśli kobieta przysięga, że nie usunęła majątku należącego do jej męża z powodu rozwodu, nie może się
bronić w drodze wyjątku, jeśli zostanie przeciwko niej wniesiony pozew o odzyskanie majątku, a jeśli twierdzi, że
jest on jej własnością, będzie wymagana inna przysięga; z drugiej strony, jeśli przysięgła, że majątek jest jej,
przysięga ta może być wykorzystana jako obrona w procesie o usunięcie majątku, który został usunięty. I
rzeczywiście, należy ogólnie zauważyć, że gdy ta sama kwestia pojawia się w innym powództwie, wyjątek oparty
na przysiędze będzie dostępny.
8. W związku z tym, jeśli strona przysięga, że wyrok nie został wydany przeciwko niej, nawet jeśli jest pozwana
na podstawie wyroku opartego na zastrzeżeniu, że decyzja sądu będzie przestrzegana, może bronić się za
pomocą wyjątku. Jeżeli jednak, z drugiej strony, został on pozwany na podstawie zastrzeżenia, że orzeczenie
sądu zostanie wykonane, a następnie przysięga, że nie jest zobowiązany do zapłaty, nie można właściwie
powołać się na wyjątek przeciwko stronie wnoszącej powództwo na podstawie wyroku, ponieważ może się
zdarzyć, że zastrzeżenie nie stało się skuteczne, mimo że wydano przeciwko niemu wyrok, chyba że przysięgnie
on, że tak nie było.
9. Ponadto Pomponiusz mówi, że jeśli człowiek przysięga, że część jego majątku została skradziona, to nie
nabywa od razu dobrej podstawy do powództwa o odzyskanie tego majątku.
10. I znowu, ponieważ zgodnie z tą sekcją przysięga stanowi podstawę zarówno do powództwa jak i wyjątku, jeśli
pozwany złoży przysięgę poza sądem, która jest żądana przez powoda, i przysięgnie, że nie jest zobowiązany do
zapłaty; a następnie powód, na żądanie przysięgi przez pozwanego, przysięgnie, że ma prawo żądać zapłaty, lub
odwrotnie; to ostatnie twierdzenie poparte przysięgą będzie miało większą moc, ale nie przesądza to kwestii, czy
druga strona dopuściła się krzywoprzysięstwa; nie chodzi bowiem o to, czy pozwany był zobowiązany do zapłaty,
ale czy powód przysiągł, że był.
29. Tryphoninus, Dysputy, Księga VI.
Ponadto, jeśli ty złożysz przysięgę, a ja przysięgam, że nie przysięgałeś, że jestem zobowiązany do zapłaty, to w
przeciwieństwie do powództwa opartego na zasadzie słuszności, którego celem jest ustalenie, czy złożyłeś
przysięgę, że masz prawo żądać zapłaty, mogę powołać się na wyjątek oparty na mojej przysiędze w celu
rozstrzygnięcia kwestii zawartej w pozwie.
30. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
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Pedius mówi, że gdy człowiek w procesie, w którym kwota jest zwiększona przez zaprzeczenie pozwanego,
przysięga, że coś mu się należy, nabywa prawo do wniesienia pozwu o zwykłe, a nie podwójne odszkodowanie;
Jest to bowiem w zupełności wystarczające, aby powód został zwolniony z konieczności udowodnienia swojej
sprawy, ponieważ, pomijając tę część edyktu, jego prawo do wniesienia pozwu o podwójne odszkodowanie
pozostaje nienaruszone; można też powiedzieć, że w tego rodzaju przypadku główną przyczyną powództwa nie
jest przedmiot postępowania, ale to, aby przysięga powoda odniosła skutek.
1. Jeżeli przysięgam, że jesteś zobowiązany wydać mi Stichusa, a taki niewolnik nie istnieje, to ty, jako pozwany,
nie jesteś zobowiązany do zapłacenia mi jego wartości, chyba że w przypadku kradzieży lub z powodu twojej
zwłoki; w każdym z tych przypadków wartość niewolnika musi być podana, nawet po jego śmierci.
2. Jeśli kobieta przysięgnie, że należy jej się dziesięć aurei z tytułu posagu, to cała ta kwota musi być zapłacona;
jeśli jednak przysięgnie, że zapłaciła dziesięć aurei z tytułu posagu, to nie będzie się sprawdzać, czy kwota ta
została zapłacona, ale będzie ona uważana za zapłaconą, a jakakolwiek część powinna być zwrócona, musi być
jej oddana.
3. W powództwie powszechnym przysięga, która została wymuszona, może być użyta przeciwko innym tylko
wtedy, gdy została wymuszona w dobrej wierze; ponieważ, gdy ktoś wszczyna postępowanie, nie przeszkadza to
powództwu publicznemu, chyba że postępowanie zostało wszczęte w wyniku zmowy.
4. 4. Gdy uwolniony, po złożeniu przysięgi przez swego patrona, przysięga, że nie jest jego uwolnionym,
przysięga musi być podtrzymana; tak, że żadne roszczenie o usługi, ani o posiadanie majątku spadkowego
wbrew postanowieniom testamentu, nie może być rozpatrywane.
5. 5. Jeśli przysięgam, że mam prawo do przeniesienia na mnie użytkowania, to powinno to nastąpić tylko wtedy,
gdy dam rękojmię, że będę z niego korzystał w sposób, w jaki czyniłby to dobry obywatel, a gdy użytkowanie
wygaśnie, przywrócę je.
31. 31. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXX.
Musimy pamiętać, że czasami, nawet po złożeniu przysięgi, Konstytucje cesarskie zezwalają na odwołanie się do
zwyczajnego postępowania, gdy zainteresowany twierdzi, że znaleziono nowe dokumenty, które teraz chce
wykorzystać. Konstytucje te obowiązują tylko wtedy, gdy strona została zwolniona przez sąd; ponieważ
sędziowie, po zażądaniu przysięgi, często mają zwyczaj wydawania decyzji na korzyść strony, która została
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zaprzysiężona; ale gdy sprawa została rozstrzygnięta między stronami pod przysięgą, nie jest dozwolone
ponowne rozpatrzenie tej samej sprawy.
32. Modestinus, Różnice, Księga III.
Oddział nie może zrezygnować z przysięgi.
33. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Gdy ktoś przysięga na własne zbawienie, to chociaż uważa się, że przysięga na Boga (bo gdy tak przysięga, to
odnosi się do Bóstwa), to jednak, gdyby przysięga nie została mu złożona w ten szczególny sposób, to uważa
się, że nie przysięgał i dlatego będzie zmuszony do ponownego złożenia przysięgi w odpowiedniej formie.
(34) Tenże, O Edykcie, Księga XXVI.
Przysięga może być używana zarówno w odniesieniu do pieniędzy, jak i do wszystkich innych spraw, ponieważ
przysięga może być nawet złożona w procesie o świadczenie usług, a przeciwnik nie może skarżyć się na
jakąkolwiek wyrządzoną mu szkodę, ponieważ może odwołać przysięgę. Co zatem należy zrobić, jeśli pozwany
twierdzi, że jest zwolniony, ponieważ uważa, że Stichus, niewolnik, którego obiecał, nie żyje? W tym przypadku
nie może być chroniony przez złożenie przysięgi; dlatego Marcellus uważa, i to bardzo słusznie, że należy go
zwolnić z obowiązku złożenia przysięgi albo dać mu pewien czas, aby mógł ustalić fakty, a następnie zostać
zaprzysiężony.
1. Strona, która występuje w obronie gminy lub jakiejkolwiek osoby prawnej, może złożyć przysięgę, jeśli ma do
tego upoważnienie.
2. Przysięga nie może być złożona wobec oddziału.
3. Ani pełnomocnik, ani obrońca nie może być zmuszony do przysięgi; albowiem Julianus w dziewiątej księdze
Digestów stwierdza, że obrońca nie może być zmuszony do przysięgi i że do pełnej obrony wystarczy, jeśli jest
gotów przyłączyć się do sprawy.
4. 4. Gdy strona składa przysięgę, musi najpierw sama przysiąc, że nie czyni tego z chęci dokuczenia, jeśli jest to
wymagane; a następnie zostanie złożona przysięga za nią. Od przysięgi dotyczącej dokuczliwości odstępuje się
w przypadku patrona lub rodziców.
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5. Jeżeli między stronami istnieją wątpliwości co do charakteru przysięgi, która ma być złożona, jej warunki
określa arbiter rozpatrujący sprawę.
6. Praetor mówi: "Tego, kto zostanie poproszony o przysięgę, zmuszę albo do zapłaty, albo do złożenia
przysięgi", a zatem pozwany musi wybrać, czy zapłaci, czy przysięgnie, a jeśli nie przysięgnie, zostanie
zmuszony przez Praetora do zapłaty.
7. Pozwanemu przyznano jednak inny środek, a mianowicie możliwość ponownego złożenia przysięgi, jeśli woli
to zrobić, a jeśli ten, kto wnosi pozew, odmawia przyjęcia warunków, na jakich musi zostać zaprzysiężony, pretor
nie pozwoli na kontynuowanie sprawy, a czyniąc to, postępuje jak najbardziej sprawiedliwie; ponieważ warunki,
na jakich przysięga musi zostać złożona, nie powinny być niezadowalające dla strony, która sama ją złożyła.
Powód nie może jednak złożyć przysięgi dotyczącej dokuczliwości pozwanemu, który ją odrzuca, ponieważ
oczekiwanie przez powoda, że przysięga de calumnia zostanie złożona na warunkach, które sam narzucił, jest
czymś, czego nie należy tolerować.
8. Nie zawsze jest właściwe, aby przysięga była składana ponownie na tych samych warunkach, co na początku,
ponieważ, być może, z powodu różnorodności rzeczy lub osób, mogą powstać sprawy, które powodują różnicę
między nimi, a zatem, jeśli coś takiego ma miejsce, warunki przysięgi powinny być ustalone przez sędziego.
9. Gdy sprawa sporna dotyczy przysięgi, sędzia zwalnia stronę, która przysięga, i wysłuchuje tego, kto chce
złożyć przysięgę ponownie, a jeśli powód przysięgnie, musi wydać wyrok przeciwko pozwanemu; jeśli ten ostatni
odmówi przysięgi, ale zapłaci, musi go zwolnić, a jeśli nie zapłaci, musi wydać wyrok przeciwko niemu; a jeśli
powód po złożeniu przysięgi odmówi jej złożenia, musi zwolnić pozwanego.
35. Paulus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Gdy opiekun podopiecznego składa przysięgę, gdy brak jest innych dowodów, musi zostać wysłuchany, gdyż
mogą zaistnieć okoliczności, w których powództwo zostanie odrzucone na rzecz podopiecznego.
1. 1. Gdy rozrzutny składa przysięgę, nie powinien być wysłuchany, i ta sama zasada obowiązuje w innych
podobnych przypadkach; bo czy przysięga zastępuje umowę, czy dług, czy zapłatę egzekucji wyroku, nie
powinna być dopuszczona, chyba że złożą ją ci, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje.
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2. 2. Strony, które nie mogą być zmuszone do przystąpienia do sprawy w Rzymie, nie mogą być zmuszone do
składania tam przysięgi, jak na przykład wysłannicy prowincji.
36. Ulpiamis, O Edykcie, Księga XXVII.
Gdy powód składa przysięgę na pieniądze, które zostały tylko obiecane, a pozwany przysięga, może on
skorzystać z wyjątku, jeśli powództwo jest wytoczone przeciwko niemu na podstawie obietnicy; ale jeśli jest
pozwany na kwotę główną, czyli z powodu wcześniejszego zobowiązania, nie można powołać się na wyjątek,
chyba że przysięgał również na to, po tym jak powód złożył mu przysięgę.
37. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Jeśli strona, która złożyła przysięgę, nie zrzekła się jej i nie zaprzeczyła, że postępowanie zostało wszczęte w
celu dokuczenia, powództwo nie zostanie uwzględnione, ponieważ winę ponosi tylko ten, kto złożył przysięgę,
zanim zaprzeczenie, że dokuczanie było zamierzone, zostało zaprzysiężone, tak że znajduje się w takiej samej
sytuacji, jak gdyby rozproszył się z przysięgą.
(38) Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Gdy strona nie chce ani przysiąc, ani odesłać przysięgi, jest to dowód oczywistej deprawacji i równoznaczne z
przyznaniem się do winy.
39. Julianus, Digest, Księga XXX.
Jeśli ktoś uzgodni ze swoim dłużnikiem, że nie wytoczy powództwa o pieniądze, jeśli ten przysięgnie, że nie
"wstąpił na Kapitol", albo że zrobił lub nie zrobił nic innego, a ten ostatni złoży stosowną przysięgę, należy mu
przyznać wyjątek na podstawie przysięgi, a jeśli zapłacił, może odzyskać pieniądze; ponieważ umowa jest
zgodna z prawem, jeśli w jakimkolwiek przypadku jest uzależniona od warunku przysięgi.
40. Tenże, Digest, Księga XIII.
Gdy od dłużnika żąda się przysięgi, skutkuje to zwolnieniem z zastawu; przypomina to bowiem zwolnienie z
odpowiedzialności za dług i z pewnością daje podstawę do bezterminowego wyjątku. Dlatego też wierzyciel, który
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wnosi pozew o karę, zostanie wykluczony na mocy wyjątku, a jeśli pieniądze zostały zapłacone, można je
odzyskać; tak jak w przypadku złożenia przysięgi wszelkie kontrowersje zostają zakończone.
(41) Pomponiusz, Reguły.
Labeo stwierdził, że od przysięgi można odstąpić na korzyść strony, która jest nieobecna lub nie zna faktów;
można się jej nawet zrzec listownie.
42. Tenże, Listy, Księga XVIII.
Jeżeli wierzyciel, który wytoczył powództwo przeciwko wychowankowi o pożyczone pieniądze, złożył przysięgę,
ten ostatni przysiągł, że nie jest zobowiązany do zapłaty, a następnie wierzyciel wytoczył powództwo przeciwko
jego poręczycielowi o pieniądze, to czy powinien on być wykluczony przez wyjątek oparty na przysiędze? Napisz
mi, jakie jest Twoje zdanie. Julianus omawia tę kwestię dokładniej; mówi on bowiem, że jeśli spór, który powstał
między wierzycielem a wychowankiem, dotyczył tego, czy wychowanek kiedykolwiek otrzymał pieniądze, i
uzgodniono, że cała kwestia zostanie rozstrzygnięta, jeśli wychowanek złoży przysięgę, a on przysięgnie, że nie
jest zobowiązany do zapłaty, to naturalne zobowiązanie zostaje usunięte przez tę umowę, a jeśli jakiekolwiek
pieniądze zostały zapłacone, można je odzyskać. Jeśli jednak wierzyciel utrzymywał, że to on udzielił pożyczki, a
podopieczny bronił się tylko tym, że jego opiekun nie interweniował, a przysięga tego rodzaju została złożona,
pretor w tym przypadku nie udzieli poręczycielowi żadnej ulgi. Jeśli jednak nie można jednoznacznie udowodnić,
jaka była umowa, i wątpliwe jest (co często się zdarza), czy spór pomiędzy wierzycielem a podopiecznym był
kwestią faktyczną czy prawną, a wierzyciel złożył przysięgę, a podopieczny ją przyjął, musimy uznać, że
porozumienie pomiędzy nimi było takie, że jeśli podopieczny przysięgnie, że nie jest zobowiązany do zapłaty,
spór należy uznać za zakończony, a wypłacone pieniądze mogą zostać odzyskane; i uważamy, że poręczycielom
należy przyznać wyjątek.
1. Jeśli poręczyciel przysięgnie, że nie jest zobowiązany do zapłaty, pozwany jest chroniony przez wyjątek oparty
na przysiędze; ale jeśli poręczyciel przysięgnie, że nigdy nie był poręczony za żądaną sumę, przysięga nie
powinna przynieść korzyści osobie, która obiecała.
2. 2. Ponadto, jeżeli powód składa przysięgę, a strona, która występuje w imieniu nieobecnego lub obecnego
pozwanego, przysięga, że ten ostatni nie jest zobowiązany do zapłaty, wyjątek na podstawie przysięgi przyznaje
się temu, w imieniu którego przysięga została złożona. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy ktoś, kto
występuje w obronie poręczyciela, składa przysięgę w celu przyznania wyjątku głównemu zobowiązanemu.
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3. W podobny sposób, jeśli mocodawca złoży przysięgę, jego poręczenie będzie chronione; ponieważ decyzja na
korzyść jednego z nich przyniesie korzyść drugiemu.
Tit. 3. Odnośnie przysięgi złożonej w sądzie.
1. Ulpianus, O Sabinusie, księga LI.
Gdy majątek jest przedmiotem postępowania sądowego i złożono przysięgę w związku z roszczeniem, nie
uważamy, że jego wartość jest większa, ponieważ wyrok może opiewać na większą kwotę ze względu na
arogancję pozwanego, który nie oddaje majątku, ponieważ nie staje się on przez to bardziej wartościowy; ale jego
wartość wzrasta ponad to, co jest warte ze względu na arogancję pozwanego:
(2) Paulus, O Sabinusie, Księga XIII.
Czy pozywamy o coś, co jest nasze, czy też wszczynamy postępowanie o produkcję.
1. 1. Czasami wycena jest dokonywana tylko w odniesieniu do interesu powoda w powództwie; na przykład, gdy
zaniedbanie pozwanego w niewydaniu lub niewydaniu nieruchomości ma być ukarane; ale gdy oszustwo lub
podstęp strony, która nie wyda nieruchomości lub nie przedstawi jej, ma być ukarane, wartość musi być
oszacowana zgodnie z kwotą, którą powód przysiągł w sądzie w odniesieniu do roszczenia.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli złożono pieniądze, sędzia nie powinien składać przysięgi, aby strona mogła przysiąc na wysokość swojego
interesu, ponieważ wartość monet jest pewna; chyba że powinna przysiąc na to, jaki jest jej interes, aby
pieniądze zostały jej zwrócone w wyznaczonym dniu; bo co by było, gdyby musiała zapłacić sumę pieniędzy pod
karą lub z tytułu zastawu, a zastaw został sprzedany, ponieważ druga strona odmówiła zapłacenia pieniędzy,
które zostały u niej złożone?
(4) Tenże, O Edykcie, Księga XXXVI.
Zastanówmy się, kto i przeciwko komu może złożyć przysięgę, gdy wszczęto postępowanie przeciwko
opiekunowi. Sam wychowanek nie może jej złożyć, jeśli nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, co bardzo często
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było publikowane w reskryptach. Boscy Bracia stwierdzili w Reskrypcie, że opiekun nie może być zmuszony do
złożenia przysięgi, ani też matka podopiecznego nie może tego uczynić, nawet jeśli jest gotowa do złożenia
przysięgi; ponieważ uznano, że jest to poważna sprawa dla opiekunów, którzy nie znają faktów, aby narażać się
na krzywoprzysięstwo na korzyść kogoś innego, wbrew ich zgodzie. Również przez naszego Boskiego Cesarza i
jego ojca zostało ustalone, że kuratorzy wychowanków lub nieletnich nie mogą być zmuszani do składania
przysięgi w odniesieniu do roszczeń; ale tam, gdzie opiekunowie lub kuratorzy chcą okazać tak wiele uczucia dla
wychowanków lub nieletnich będących pod ich opieką, autorytet prawa nie przeszkodzi, aby procesy sądowe były
kończone w ten sposób, gdy sprawa została połączona między stronami; ponieważ ocena ustalona pod przysięgą
musi być dokonana nie w odniesieniu do korzyści strony, która jest zaprzysiężona, ale w odniesieniu do jej
mocodawcy, w imieniu którego musi być dokonane rozliczenie opieki. Małoletni może jednak zostać
zaprzysiężony, jeśli sobie tego życzy.
1. Przysięga musi być złożona przez sędziego, ale jeśli ktoś inny ją złoży lub jeśli zostanie złożona bez złożenia
przysięgi, to nie ma ona żadnej świętości i w rzeczywistości nie jest żadną przysięgą; i to jest stwierdzone w
Konstytucjach naszego Cesarza i jego Boskiego Ojca.
2. Każda suma może być zaprzysiężona; ale, pytam, czy sędzia może ustalić granicę przysięgi tak, aby
ograniczyć ją do pewnej kwoty, aby zapobiec sytuacji, w której strona skorzysta z okazji do zaprzysiężenia
ogromnej sumy? Jest ustalone, że w gestii sędziego leży złożenie lub nie przysięgi; a zatem powstaje pytanie,
czy ten, kto może odmówić złożenia przysięgi, nie może również ograniczyć kwoty, na którą ma być złożona
przysięga; a to również leży w gestii sędziego działającego w dobrej wierze.
3. Ponadto należy rozważyć, czy sędzia, który złożył przysięgę, nie ma prawa odmówić jej wykonania i albo
całkowicie oddalić sprawę, albo wydać wyrok na mniejszą kwotę niż ta, na którą złożono przysięgę; lepsza opinia
jest taka, że w przypadku istnienia wyjątkowo ważnego powodu i odkrycia nowych dowodów może to zrobić.
4. Jest dobrze ustalone, że tam, gdzie popełniono zaniedbanie, przysięga nie powinna być złożona, ale sędzia
powinien dokonać wyceny.
5. Marcianus, Reguły, Księga IV.
W powództwach rzeczowych i o wydanie, jak również w postępowaniu w dobrej wierze, przysięga jest składana w
odniesieniu do roszczenia.
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(1) Sędzia może jednak ustalić pewną kwotę, do wysokości której strona może przysięgać; miał bowiem prawo w
pierwszej kolejności nie dawać jej przysięgi.
(2) Ponadto, w przypadku złożenia przysięgi, sędzia ma prawo albo oddalić powództwo, albo zasądzić od
pozwanego mniejszą kwotę.
(3) Jednakże we wszystkich tych przypadkach przysięga w odniesieniu do roszczenia może być odebrana tylko w
przypadku oszustwa, a nie z powodu zaniedbania; sędzia dokonuje bowiem oceny tego, co wchodzi w zakres
tego ostatniego.
(4) Nie ulega wątpliwości, że niekiedy przysięga jest składana w odniesieniu do roszczenia w powództwie
opartym na ścisłym prawie; na przykład, gdy strona, która obiecała dostarczyć Stichusa, nie wywiązuje się z
umowy, a Stichus umiera; ponieważ sędzia nie może dokonać oszacowania wartości majątku, który już nie
istnieje, bez złożenia przysięgi.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XXVI.
(6) Paulus, O Edykcie, Księga XXVI. Inaczej jest, gdy postępowanie toczy się na podstawie zapisu lub
testamentu, gdyż wtedy nie ma zwyczaju zaprzysięgania roszczenia.
(7) Ulpianus, O Edykcie, księga VIII.
Powszechnie uważa się za oczywiste, że nikt poza stroną, która ma kontrolę nad sprawą, nie może składać
przysięgi w odniesieniu do roszczenia; Papinianus mówi bowiem, że nie może tego uczynić nikt poza stroną,
która przyłączyła się do sprawy we własnym imieniu.
8. Marcellus, Digest, Księga VIII.
Gdy opiekun będący w posiadaniu majątku osoby, która osiągnęła pełnoletność, odmawia wydania mu tego
majątku, pytam, czy należy wydać przeciwko niemu wyrok na kwotę, na jaką opiewa ten majątek, czy na kwotę
roszczenia, na które zaprzysiągł powód? Odpowiedziałem, że nie tylko sama wartość (czyli to, co nieruchomość
jest warta) powinna być oszacowana, ale że wykazane skruchy muszą być ukarane; i że wartość nieruchomości
powinna być raczej pozostawiona osądowi właściciela tejże, poprzez przyznanie powodowi prawa do złożenia
przysięgi na roszczenie.
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(9) Javolenus, O Kasjuszu, Księga XV.
W przypadku wszczęcia postępowania o kradzież, wartość mienia w czasie, gdy kradzież została popełniona,
musi być zaprzysiężona, bez dodawania słów "lub więcej", ponieważ, gdy mienie jest warte więcej, jest w każdym
razie warte tyle samo.
10. Kallistratus, Pytania, Księga I.
Gdy ktoś nie przedstawi dokumentów, wolno powodowi zaprzysiąc roszczenie, aby można było wydać wyrok
przeciwko pozwanemu na kwotę odszkodowania równą odsetkowi, jaki powód ma w przedstawieniu
dokumentów; i to Boski Kommodus stwierdził w Reskrypcie.
11. Paulus, Opinie, Księga III.
Śledztwo nie jest łatwo dozwolone, gdy strona popełnia krzywoprzysięstwo w sprawie, w której jest zmuszona
przez prawo do przysięgania na roszczenie.
Tit. 4. W sprawie powództwa o odzyskanie nieruchomości przekazanej w zamian za świadczenie wzajemne,
które nie ma miejsca.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Jeśli pieniądze są wypłacane za jakąś czynność, która nie jest niehonorowa, jak np. za wyemancypowanie syna,
manumantację niewolnika lub zaniechanie procesu, to jeśli czynność ta zostanie wykonana, nie można wnosić
powództwa o zwrot pieniędzy.
1. Jeśli zapłacę ci dziesięć aurei za spełnienie warunku, a potem odrzucę spadek, mogę wnieść pozew o
odzyskanie pieniędzy.
2. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
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Jeśli jednak testament zostanie uznany za sfałszowany lub nieudolny, bez przestępstwa ze strony tego, kto
zapłacił pieniądze, wspomniane dziesięć aurei może zostać odzyskane w drodze powództwa z powodu braku
zapłaty.
(3) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Zapłaciłem ci pewną sumę pieniędzy, aby uniknąć postawienia mnie przed sądem; w ten sposób niejako
pozbyłem się tej sprawy. Czy mogę wnieść pozew o zwrot pieniędzy, jeśli nie otrzymam zabezpieczenia, że nie
zostanie wszczęte postępowanie sądowe? Prawdą jest, że jest wielka różnica, czy zapłaciłem pieniądze nie w
innym celu niż uniknięcie postawienia mnie przed sądem, czy po to, aby otrzymać obietnicę, że tak się nie stanie;
ale jeśli to było powodem, a mianowicie, że otrzymałem obietnicę, mogę wnieść pozew o odzyskanie pieniędzy,
jeśli obietnica nie została dana; ale jeśli zrozumienie było tylko takie, że postępowanie sądowe nie zostanie
podjęte, nie będzie można wnieść powództwa o odzyskanie pieniędzy, dopóki nie zostanie to spełnione.
1. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli zapłacę ci sumę pieniędzy pod warunkiem, że nie będziesz
manumitował Stichusa; ponieważ zgodnie z powyższym rozróżnieniem, powództwo o odzyskanie pieniędzy może
być albo przyznane albo odrzucone.
2. Jeśli jednak zapłacę ci sumę pieniędzy pod warunkiem, że poddasz Stichusa manumitacji, a ty tego nie
zrobisz, mogę wnieść powództwo o zwrot tej sumy; lub, jeśli zmienię zdanie, nadal mogę je wnieść.
3. Jeżeli jednak zapłaciłem ci pieniądze pod warunkiem, że w określonym czasie dokonasz manumitacji, co
wtedy? Jeśli czas ten jeszcze nie upłynął, pozew o zwrot pieniędzy zostanie odrzucony, chyba że zmieniłem
zdanie; jeśli jednak upłynął, pozew może zostać wniesiony. Ale jeśli Stichus nie żyje, to czy można odzyskać
zapłacone pieniądze? Prokulus mówi, że jeśli zmarł po upływie czasu, w którym mógł zostać poddany manumisji,
to powództwo o zwrot pieniędzy będzie zasadne, w przeciwnym razie nie.
4. Jeśli nie zapłaciłem ci nic, aby nakłonić cię do manumitacji niewolnika, ale uzgodniono, że ci zapłacę, możesz
wytoczyć powództwo wynikające z takiej umowy, czyli powództwo osobiste, nawet jeśli niewolnik nie żyje.
5. Jeśli wolny człowiek, który w dobrej wierze służył mi jako niewolnik, płaci mi pieniądze pod warunkiem, że go
manumituję, a ja to robię i okazuje się, że jest on potem wolny, powstaje pytanie, czy może on wytoczyć
przeciwko mnie powództwo o odzyskanie pieniędzy? Julianus w jedenastej księdze Digestów mówi, że osoba
poddana manumitacji ma prawo do wytoczenia powództwa o ich zwrot. Również Neratius w Księdze Pergaminów
podaje, że niejaki Parys, tancerz, który zapłacił Domitii, córce Nerona, dziesięć aurei, aby uzyskać wolność,
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wytoczył przeciwko niej proces o ich odzyskanie, przy czym nie sprawdzono, czy Domitia otrzymała je wiedząc w
tym czasie, że jest on wolny.
6. Jeśli ktoś zapłaci mi dziesięć aurei ze świadomością, że jest niewolnikiem, który spodziewa się wolności pod
pewnym warunkiem, podczas gdy nie otrzymał takiego rozkazu; Celsus utrzymuje, że może wnieść pozew o
odzyskanie dziesięciu aurei.
7. Jeśli niewolnik, któremu w testamencie nakazano zapłacić spadkobiercy dziesięć aurei i stać się wolnym,
otrzymał wolność bezwzględnie na mocy kodycylu, ale nie wiedząc o tym, zapłacił spadkobiercy dziesięć aurei, to
czy może wnieść powództwo o ich zwrot? Mówi, że Celsus, jego ojciec, uważał, że nie może ich odzyskać; ale
sam Celsus, będąc pod wpływem poczucia naturalnej sprawiedliwości, uważa, że można wnieść pozew o ich
odzyskanie. Ten pogląd jest bardziej poprawny, chociaż jest ustalone (jak on sam stwierdza), że strona, która
zapłaciła pieniądze w nadziei, że otrzyma wynagrodzenie od osoby, która je otrzymała, lub że ta ostatnia będzie
bardziej przyjazna dla niej w przyszłości, nie może ich odzyskać, ponieważ została oszukana przez fałszywą
opinię.
8. Omawia on tutaj również milszą kwestię, a mianowicie, czy niewolnik, który myślał, że będzie warunkowo
wolny, nie przeniósł własności pieniędzy, które zapłacił stronie otrzymującej; ponieważ zapłacił je spadkobiercy
pod wrażeniem, że należą one do spadkobiercy, a nie do niego samego, chociaż pieniądze były jego, ponieważ
otrzymał je po tym, jak wolność została mu przyznana na mocy testamentu. Jestem zdania, że jeśli zapłacił je
pod tym pozorem, to nie stały się one własnością spadkobiercy; bo nawet jeśli płacę ci moje pieniądze, jak gdyby
były twoje, to nie czynię ich twoimi. Co by się więc stało, gdyby wyżej wymieniony nie wypłacił ich spadkobiercy,
lecz komuś innemu, komu, jak mu się wydawało, nakazano je wypłacić? Jeśli rzeczywiście zapłaciłby pieniądze
ze swojego peculium, nie uczyniłby ich własnością tego, kto je otrzymał; ale jeśli inny zapłaciłby je za niego lub on
sam zapłaciłby je po tym, jak stał się wolny, stałyby się własnością tego, kto je otrzymał.
9. Chociaż niewolnikowi uwolnionemu pod pewnym warunkiem wolno wypłacić pieniądze ze swojego peculium,
zgodnie z jakimś warunkiem, to jednak, jeśli spadkobierca chce je zatrzymać, może mu zabronić ich wypłacania;
wtedy bowiem skutek będzie taki, że niewolnik uzyska wolność tak samo, jak gdyby spełnił warunek, którego
spełnienia mu zabroniono, a pieniądze nie przepadną. Natomiast osoba, która zgodnie z wolą spadkodawcy
miała otrzymać pieniądze, może wytoczyć powództwo in factum przeciwko spadkobiercy, aby zmusić go do
wykonania polecenia spadkodawcy.
(4) Tenże, O edyktach, księga XXXIX.
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Gdy wierzyciel zwalnia swojego dłużnika po tym, jak ten zgodził się dostarczyć kogoś, kto obiecałby dokonać
płatności w jego zastępstwie, a tego nie uczynił, można uznać, że strona, która została zwolniona, jest
odpowiedzialna w procesie o odzyskanie pieniędzy.
5. Tenże, Dysputy, Księga II.
Jeśli otrzymałeś pieniądze pod warunkiem, że udasz się do Kapui, a w chwili, gdy byłeś gotów wyruszyć w
podróż, stan pogody lub twojego zdrowia uniemożliwił ci to, zastanówmy się, czy można wytoczyć powództwo o
zwrot pieniędzy z powodu tego, że nie udało ci się odbyć podróży? Ponieważ nie ponosi Pan winy za to, że nie
pojechał, można stwierdzić, że powództwo o zwrot pieniędzy nie będzie zasadne; ale ponieważ strona, która je
wypłaciła, ma prawo zmienić zdanie, nie ma wątpliwości, że to, co zostało wypłacone, może być odzyskane w
drodze powództwa, chyba że byłoby korzystne dla Pana, gdyby nie otrzymał Pan pieniędzy na ten cel; lub jeżeli
stan rzeczy jest taki, że chociaż jeszcze nie wyruszyliście w podróż, to jednak ułożyliście swoje sprawy w taki
sposób, że jesteście zmuszeni wyruszyć, lub że ponieśliście już niezbędne wydatki na podróż, tak że jest na
przykład oczywiste, że wydaliście więcej niż otrzymaliście, powództwo o zwrot nie będzie zasadne; jeżeli jednak
wydaliście mniej, powództwo może zostać wniesione, pod warunkiem jednak, że otrzymacie odszkodowanie za
to, co wydaliście.
1. Jeżeli jedna strona wyda niewolnika drugiej stronie z zamiarem, że w określonym czasie zostanie on przez nią
obalony, a ten, kto wydał niewolnika, zmieni zdanie i poinformuje o tym drugą stronę, a niewolnik zostanie
obalony po zmianie zdania, to ten, kto wydał niewolnika, będzie mimo to uprawniony do wytoczenia powództwa z
powodu zmiany zdania. Oczywiste jest jednak, że jeśli druga strona nie dokona manumitacji niewolnika,
konstytucja zaczyna obowiązywać i czyni niewolnika wolnym, jeśli strona, która go wydała w tym celu, nie
zmieniła jeszcze zdania.
2. Ponadto, jeśli ktoś daje Titiusowi dziesięć aurei, aby ten za te pieniądze kupił niewolnika i poddał go
manumitacji, a potem zmienia zdanie, to jeśli niewolnik nie został jeszcze kupiony, zmiana zdania daje mu prawo
do odzyskania pieniędzy, jeśli to uzmysłowi Titiusowi, aby ten nie kupił potem niewolnika i nie poniósł straty. Jeśli
jednak niewolnik został już kupiony, zmiana zdania nie wyrządza szkody temu, kto go kupił, ale w zamian za
dziesięć aurei, które otrzymał, musi on oddać niewolnika, którego kupił; lub jeśli, w proponowanym przypadku,
niewolnik wcześniej umarł, nie musi on nic płacić, pod warunkiem że jego śmierć nie została spowodowana przez
niego. Jeśli jednak niewolnik uciekł, a ten, kto go kupił, nie był temu winien, nie będzie musiał nic płacić, ale jest
jasne, że musi obiecać, że go odzyska, jeśli kiedykolwiek znajdzie się w jego mocy.
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3. 3. Jeśli jednak otrzymał pieniądze w celu manumitacji niewolnika, a ten uciekł zanim został manumitowany,
zastanówmy się, czy to, co otrzymał, może być odzyskane przez osobistą skargę? Jeśli rzeczywiście miał zamiar
sprzedać tego niewolnika, a nie zrobił tego, bo otrzymał pieniądze na manumitację, to nie można wnieść
przeciwko niemu pozwu o zwrot. Oczywiste jest jednak, że musi on zagwarantować, że jeśli niewolnik trafi w jego
ręce, zwróci mu to, co otrzymał, po odliczeniu spadku wartości, jaki niewolnik mógł ponieść z powodu ucieczki.
Nie ulega wątpliwości, że jeśli ten, kto dokonał zapłaty, nadal pragnie, aby niewolnik został poddany manumisji,
ale drugi nie chce, aby to uczyniono, ponieważ oferuje się z powodu jego ucieczki, musi zwrócić całą kwotę, którą
otrzymał. Jeśli jednak ten, kto zapłacił mu dziesięć aurei, chce, aby niewolnik został mu wydany, to albo niewolnik
musi zostać mu wydany, albo pieniądze, które zapłacił, muszą zostać zwrócone. Jeśli jednak strona nie miała
zamiaru sprzedać niewolnika, to to, co otrzymała, musi zostać zwrócone, chyba że gdyby nie otrzymała pieniędzy
na manumit, to strzegłaby go z większą troską; w tym przypadku bowiem nie jest sprawiedliwe, aby została
pozbawiona niewolnika, a także całej ceny.
4. Jeśli jednak przyjął pieniądze w celu wyswobodzenia niewolnika, a niewolnik zmarł, to jeśli nie wywiązał się z
obowiązku wyswobodzenia, musimy uznać, że powinien zwrócić to, co otrzymał; Jeśli jednak nie był on w zwłoce,
ponieważ wyruszył w podróż, aby zobaczyć się z gubernatorem prowincji lub innym sędzią, przed którym można
by wszcząć postępowanie o manumisję, a niewolnik zmarł w czasie podróży, to należy uznać, że jeśli miał on
zamiar sprzedać niewolnika lub wykorzystać go w jakimś celu, to nie jest zobowiązany do zwrotu czegokolwiek;
Jeśli bowiem nie miał zamiaru uczynić tych rzeczy, musi ponieść stratę wynikającą ze śmierci niewolnika,
ponieważ umarłby on nawet wtedy, gdyby jego właściciel nie otrzymał pieniędzy za jego manumitację, chyba że
podróż podjęta w celu manumitacji stała się przyczyną jego śmierci, jak na przykład gdyby został zabity przez
rabusiów lub zmiażdżony przez upadek stajni, lub przejechany przez pojazd, lub stracił życie w inny sposób, a nie
doszłoby do tego, gdyby nie podjęto podróży w celu manumitacji.
6. Tenże, Dysputy, Księga III.
Gdy obcy mężczyzna daje posag za kobietę i uzgodniono, że niezależnie od tego, w jaki sposób małżeństwo
może się zakończyć, posag zostanie mu zwrócony, a małżeństwo nie powinno mieć miejsca, to ponieważ umowa
dotyczyła tylko spraw, które wydarzyły się po ślubie, a małżeństwo nie zostało zawarte, powstaje pytanie, czy
kobieta ma prawo do powództwa o zwrot, czy też strona, która dała posag jest do tego uprawniona? Jest jednak
prawdopodobne, że również w tym przypadku ten, kto dał posag, miał na względzie swój własny interes;
ponieważ ten, kto uczynił darowiznę ze względu na małżeństwo, może, jeśli małżeństwo nie zostanie zawarte,
wnieść powództwo o zwrot, jak gdyby z powodu braku zapłaty, chyba że kobieta będzie w stanie udowodnić za
pomocą najbardziej przekonujących dowodów, że uczynił to raczej dla jej dobra niż dla własnej korzyści.
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1. 1. Jeżeli jednak ojciec daje córce posag, a umowa tego rodzaju została zawarta, to - o ile intencja nie była
wyraźnie inna - Marcellus mówi, że ojciec ma prawo wnieść osobiste powództwo o jego zwrot.
7. Julianus, Digest, Księga XVI.
Pewien człowiek, który uważał, że jest winien pewną sumę pieniędzy pewnej kobiecie, obiecał jej narzeczonemu,
na jej prośbę, wypłacić mu ją jako posag, i tak uczynił, a potem małżeństwo nie doszło do skutku. Powstało
pytanie, czy ten, kto zapłacił pieniądze, może je odzyskać, czy też może to zrobić kobieta? Nerva i Atilicinus
odpowiedzieli, że skoro ten, kto wpłacił pieniądze, myślał, że jest im winien, i mógł się bronić wyjątkiem opartym
na oszukańczym zamiarze, to on sam może wnieść pozew; gdyby jednak wiedział, że nie jest nic winien kobiecie,
a złożył obietnicę, to kobieta miałaby prawo do powództwa, ponieważ pieniądze należałyby do niej. Gdyby jednak
faktycznie był jej dłużnikiem i zapłacił pieniądze przed zawarciem małżeństwa, a małżeństwo nie doszło do
skutku, może on wytoczyć powództwo o zwrot pieniędzy, a kobiecie nie pozostałoby żadne inne prawo do spłaty
długu, niż to, że dłużnik mógłby zostać zmuszony do przeniesienia na nią swojego prawa do wyegzekwowania
należności i nie podlegałby już żadnej odpowiedzialności.
(1) W przypadku, gdy ziemia została przekazana w posagu, a małżeństwo nie doszło do skutku, można ją
odzyskać w drodze powództwa osobistego, a także można pozwać o plony. Ta sama zasada dotyczy niewolnicy i
jej dzieci.
8. Neratius, Pergaminy, Księga II.
W nawiązaniu do tego, co Serwiusz podaje w swojej księdze o posagach; to znaczy, że jeśli małżeństwo zostało
zawarte między osobami, z których żadna nie osiągnęła jeszcze odpowiedniego wieku, można odzyskać to, co w
międzyczasie zostało przekazane w posagu; Rozumiemy przez to, że jeśli rozwód został uzyskany przed
osiągnięciem przez którąkolwiek z osób odpowiedniego wieku, pieniądze mogą być odzyskane, ale dopóki
pozostają w stanie małżeńskim, majątek ten nie może być odzyskany bardziej niż wtedy, gdy został przekazany
jako posag przez oblubienicę swemu oblubieńcowi, dopóki istnieje między nimi związek; Jeśli bowiem cokolwiek
zostało ofiarowane z tego tytułu przed zawarciem małżeństwa, to (ponieważ zostało ofiarowane w taki sposób, że
może stać się posagiem) nie może być odzyskane, dopóki istnieje możliwość, że tak się stanie.
9. Paulus, O Plaucjuszu, Księga XVII.
Jeśli zamierzam dać pieniądze kobiecie i na jej polecenie wypłacić je jej narzeczonemu jako posag, ale
małżeństwo nie dochodzi do skutku, kobieta ma prawo domagać się ich zwrotu. Jeśli jednak zawarłem umowę z
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jej narzeczonym i dałem mu pieniądze z założeniem, że jeśli małżeństwo dojdzie do skutku, posag zostanie
nabyty przez kobietę, a jeśli nie, zostanie mi zwrócony, to jest on dany niejako w zamian za coś, a jeśli to nie
nastąpiło, mogę go odzyskać od męża narzeczonej.
1. Gdy ktoś przez pomyłkę obiecuje zamierzonemu mężowi kobiety, na jej polecenie, pieniądze, których nie jest
winien, a małżeństwo dochodzi do skutku, nie może skorzystać z wyjątku na podstawie oszukańczego zamiaru;
ponieważ mąż prowadził swój własny interes, nie jest winien oszustwa i nie powinien być oszukany, co miałoby
miejsce, gdyby był zmuszony wziąć żonę bez posagu. Dlatego wyżej wymieniona strona ma prawo do
powództwa o zwrot przeciwko kobiecie, i w nim może żądać od niej tego, co dała mężowi, lub że powinien być
zwolniony z odpowiedzialności, jeśli jeszcze nie dokonał zapłaty. Gdyby jednak mąż wniósł powództwo o
odzyskanie pieniędzy po rozwiązaniu małżeństwa, wyjątek powinien stanowić jedynie przeszkodę w odniesieniu
do kwoty, którą otrzymałaby kobieta.
10. Javolenus, O Plautiusie, Księga I.
Gdy kobieta, która chce dać posag mężczyźnie, którego zamierza poślubić, zwalnia go z odpowiedzialności za
pieniądze, które jest jej winna, a małżeństwo nie dochodzi do skutku, może bardzo słusznie wnieść przeciwko
niemu pozew o odzyskanie pieniędzy; ponieważ nie ma różnicy, skoro otrzymał je bez wynagrodzenia, czy
zostały mu one rzeczywiście wypłacone, czy też uzyskał za nie zwolnienie.
11. Julianus, Digest, Księga X.
Gdy spadkobierca, któremu decyzją wyzwoleńca nakazano wzniesienie pomnika za pewną sumę, wypłaca
pieniądze wyzwoleńcowi, a ten, otrzymawszy je, nie wznosi pomnika, odpowiada w procesie o zwrot pieniędzy.
(12) Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Jeśli ktoś wytoczy powództwo o donatio mortis causa po wyzdrowieniu strony z choroby, może domagać się
także produktów darowanej własności, dzieci niewolnic i wszystkiego innego, co mogło przypaść darowanej
własności.
13. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Gdy syn przynosi bratu jakiś majątek, tak jakby miał zamiar wszcząć postępowanie o przejęcie majątku, a tego
nie czyni, Marcellus w piątej księdze Digestów stwierdza, że przysługuje mu powództwo o jego odzyskanie.
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14. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Jeśli ktoś płaci pieniądze, których nie jest winien temu, kto fałszywie przedstawia się jako agent, to pieniędzy tych
nie można odzyskać od agenta, chyba że jego rzekomy mocodawca ratyfikuje transakcję; ale, jak twierdzi
Julianus, sam mocodawca byłby odpowiedzialny. Jeżeli jednak zleceniodawca nie ratyfikuje czynności, to jeśli
wypłacone pieniądze byłyby rzeczywiście należne, można je odzyskać od samego rzekomego agenta, ponieważ
powództwo o zwrot pieniędzy wypłaconych w sytuacji, gdy nie było długu, nie opiera się na tym fakcie, ale na
tym, że zostały one wypłacone na poczet czegoś, co nie miało miejsca i nie dokonano ratyfikacji; można też
wytoczyć powództwo, ponieważ fałszywy agent dopuścił się kradzieży pieniędzy, ponieważ można go pozwać nie
tylko za kradzież, ale także w ramach osobistego powództwa o zwrot.
(15) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Gdy niejaki Attius podejrzewał jednego z twoich niewolników o kradzież i gdy wydałeś go na tortury pod
warunkiem, że zostanie ci zwrócony, jeśli okaże się niewinny, a następnie Attius wydał go prefektowi straży jako
przyłapanego na gorącym uczynku, a prefekt straży wymierzył mu najwyższą karę, masz prawo wystąpić
przeciwko Attiusowi, ponieważ był on zobowiązany wydać ci niewolnika przed swoją śmiercią. Labeo twierdzi, że
masz prawo do powództwa o wydanie, ponieważ Attyk jest odpowiedzialny za uniemożliwienie wydania
niewolnika. Prokulus natomiast twierdzi, że aby Attyk był zobowiązany do wydania niewolnika, musiałeś uczynić
go swoim niewolnikiem, a wtedy nie mógłbyś wnieść powództwa o jego wydanie; gdyby jednak nadal pozostawał
twój, mógłbyś wnieść przeciwko Attykowi powództwo o kradzież, ponieważ korzystał on z cudzej własności w taki
sposób, że musiał mieć świadomość, iż czyni to wbrew woli właściciela, lub że gdyby ten ostatni o tym wiedział,
zabroniłby mu tego.
16. Celsus, Digest, Księga III.
Zapłaciłem ci pewną sumę pieniędzy pod warunkiem, że dostarczysz mi Stichusa; czy tego rodzaju umowa jest
umową niepełnego kupna i sprzedaży, czy też nie wynika z niej żadne inne zobowiązanie, niż to, które
wynikałoby z własności przekazanej w zamian za coś, co nie miało miejsca? Jestem raczej skłonny przyjąć tę
ostatnią opinię; a zatem, gdyby Stichus umarł, mógłbym odzyskać kwotę, którą dałem pod warunkiem, że ty
wydasz mi Stichusa. Przypuśćmy na przykład, że Stichus należał do kogoś innego, ale ty mimo to wydałeś mi go;
mogę odzyskać od ciebie pieniądze, ponieważ nie przeniosłeś własności niewolnika na tego, kto go otrzymał; a
także, jeśli Stichus jest twoją własnością, a ty nie chcesz dać zabezpieczenia przed jego odzyskaniem przez
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kogoś, kto ma lepszy tytuł, nie zostaniesz zwolniony, tak że nie będę mógł wnieść pozwu o odzyskanie pieniędzy
od ciebie.
Tit. 5. W sprawie powództwa o zwrot, gdy świadczenie jest niemoralne lub niesprawiedliwe.
1. Paulus, O Sabinusie, Księga X.
Wszystko, co jest dawane, jest przekazywane albo w jakimś celu, albo za zapłatą; a gdy jest dawane w jakimś
celu, może być albo niemoralne, albo honorowe, a gdy jest niemoralne, niemoralność może dotyczyć albo dawcy,
a nie odbiorcy, albo odbiorcy, a nie dawcy, albo może dotyczyć obu.
(1) Dlatego też, jeżeli coś zostało podarowane w celu zaszczytnym, powództwo o zwrot może być wytoczone
tylko wtedy, gdy cel, dla którego zostało to przyznane, nie został osiągnięty.
(2) Jeżeli jednak odbiorca jest winny niemoralności, to nawet jeśli cel został osiągnięty, można wnieść powództwo
o zwrot darowizny.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Na przykład, przypuśćmy, że dałem ci coś, abyś nie popełnił świętokradztwa lub kradzieży albo nie zabił
człowieka. W tym przypadku Julianus mówi, że jeśli dałem ci to, abyś nie zabił człowieka, to można wnieść
powództwo o odzyskanie tej rzeczy.
1. Ponadto zasada jest taka sama, jeśli dałem ci coś pod warunkiem, że zwrócisz mi mienie, które u ciebie
zdeponowałem, lub przywrócisz mi pewne dokumenty.
2. Jeśli jednak dałem ci coś pod warunkiem, że sędzia w dobrej sprawie podejmie decyzję na moją korzyść, to
rzeczywiście stwierdzono, że będzie podstawa do powództwa o zwrot pieniędzy, ale ten, kto to robi, popełnia
przestępstwo, ponieważ uważa się, że skorumpował sędziego; a ostatnio nasz cesarz zadecydował, że powinien
on przegrać swoją sprawę.
(3) Paulus, O Sabinusie, Księga X.
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Gdy zarówno dający, jak i przyjmujący darowiznę są winni niemoralnego postępowania, uważamy, że nie można
wnieść pozwu o zwrot darowizny; tak jest na przykład, gdy pieniądze są wypłacane w celu wydania
niesprawiedliwego wyroku.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy pieniądze są wypłacane w zamian za prostytucję, lub gdy strona, która została
przyłapana na cudzołóstwie, nabywa immunitet, ponieważ nie można wytoczyć powództwa o odzyskanie
pieniędzy; tak uważają Sabinus i Pegasus.
1. Ponadto, gdy złodziej płaci, aby uniknąć wydania, ponieważ w tym przypadku, jako że obie strony są winne
niemoralności, nie można wnieść powództwa o odszkodowanie.
2. Jednak tam, gdzie tylko odbiorca jest winny niemoralnego postępowania, Celsus mówi, że można wnieść
powództwo o zwrot pieniędzy; na przykład, gdy płacę ci, abyś nie wyrządził mi krzywdy.
3. Pieniądze wypłacone nierządnicy nie mogą być odzyskane, jak twierdzą Labeo i Marcellus, ale zasada nie jest
taka sama, ponieważ nie chodzi o to, czy niemoralność jest po obu stronach, ale czy istnieje tylko po stronie
dającego; kobieta postępuje niemoralnie, ponieważ jest nierządnicą, ale nie jest niemoralna, kiedy przyjmuje
pieniądze, ponieważ jest nierządnicą.
4. 4. Jeśli dam ci coś w zamian za informację, na przykład, abyś wyjawił miejsce pobytu mojego zbiegłego
niewolnika lub powiedział mi, gdzie można znaleźć złodzieja, który ukradł moją własność, nie można wnieść
pozwu o to, co mam, ponieważ przyjmując to, nie byłeś winny niemoralności. Jeśli jednak przyjmiesz pieniądze
od mojego zbiegłego niewolnika, aby powstrzymać cię od udzielenia informacji na jego temat, mogę wytoczyć
przeciwko tobie proces o odzyskanie tych pieniędzy, tak jakbyś był złodziejem; a jeśli sam złodziej, towarzysz
złodzieja lub zbiegłego niewolnika otrzymał ode mnie pieniądze w zamian za informacje, jestem zdania, że będzie
podstawa do wytoczenia powództwa o ich odzyskanie.
(5) Julianus, O Urseius Ferox, Księga III.
Gdy ktoś otrzymuje pieniądze od mojego niewolnika, aby powstrzymać go od udzielenia informacji o popełnionej
przez niego kradzieży, niezależnie od tego, czy udzieli tej informacji, czy nie, Prokulus mówi, że można wnieść
powództwo o zwrot pieniędzy.
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6. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVIII.
(6) Ulpianus, O Sabinusie, księga XVIII. Sabinus zawsze zgadzał się z opinią starożytnych autorytetów, że jeśli
coś znajduje się w rękach strony nielegalnie, może być odzyskane przez osobiste powództwo; Celsus również
podziela tę opinię.
(7) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Jeśli pieniądze zostały uzyskane na mocy postanowienia, które zostało wymuszone siłą, ustalono, że powództwo
o ich zwrot jest zasadne.
8. Paulus, Pytania, księga III.
Gdybyś obiecał Titiusowi coś za niemoralną zapłatę, możesz mu to uniemożliwić w drodze wyjątku na podstawie
złej intrygi lub in factum; jeśli jednak to dasz, nie możesz wnieść powództwa o zwrot tej zapłaty, ponieważ
nowsze zdarzenie, to znaczy postanowienie, zostało usunięte, ponieważ nie ma mocy prawnej z powodu wyjątku,
a pozostaje poprzednie zdarzenie, to znaczy niemoralność. Ponadto, jeśli pozycja zarówno dającego, jak i
odbierającego jest niemoralna, to pozycja posiadacza jest lepsza; a zatem powództwo o zwrot nie będzie
zasadne, chociaż pieniądze zostały wypłacone na podstawie klauzuli.
9. Tenże, O Plaucjuszu, Księga V.
Jeśli pożyczam ci ubranie, abyś go używał, a potem płacę pieniądze za jego zwrot, to uważa się, że mogę wnieść
powództwo osobiste o zwrot, ponieważ, chociaż pieniądze zostały zapłacone w określonym celu i cel ten został
osiągnięty, to jednak zostały one zapłacone w niewłaściwy sposób.
1. Jeśli otrzymasz ode mnie pieniądze jako zachętę do zwrotu własności, która została ci wynajęta, sprzedana lub
oddana pod twoją opiekę, będę miał prawo wytoczyć przeciwko tobie powództwo oparte na dzierżawie,
sprzedaży lub mandacie; ale jeśli zapłaciłem ci pieniądze, aby skłonić cię do dostarczenia mi czegoś, co byłeś mi
winien na podstawie testamentu lub postanowienia, będzie istniało jedynie prawo do wytoczenia powództwa o
odzyskanie pieniędzy zapłaconych ci w tym celu, jak stwierdził Pomponiusz.
Tit. 6. W sprawie powództwa o zwrot pieniędzy, które nie są należne.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Rozważmy teraz przypadek pieniędzy, które zostały wypłacone bez należności.
1. 1. I rzeczywiście, jeśli ktoś nieświadomie płaci to, co nie jest należne, może odzyskać to samo za pomocą tego
powództwa; ale jeśli zapłacił to, wiedząc, że nie jest winien, powództwo o odzyskanie tego nie będzie miało
miejsca.
2. Tenże, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli ktoś płaci z założeniem, że jeśli okaże się, że pieniądze nie są należne lub że zastosowanie ma Lex
Falcidia, to zostaną one zwrócone, będzie mógł wystąpić z powództwem o ich odzyskanie, ponieważ między
stronami została zawarta umowa.
1. Jeśli cokolwiek zostało zapłacone zgodnie z warunkami testamentu, ale testament później okaże się
sfałszowany, nieudolny lub nieważny, lub powinien zostać unieważniony, może zostać odzyskane; i jeśli po
długim czasie dług wyjdzie na jaw, lub zostaną przedstawione kodycyle, które były długo ukrywane, które
zawierają odwołanie już wypłaconych zapisów, lub zapisy są zmniejszone, ponieważ spadki zostały
pozostawione innym; ta sama zasada ma zastosowanie. Dzieje się tak, ponieważ Boski Hadrian stwierdził w
Reskrypcie, że w przypadku istnienia testamentu nieudolnego lub sfałszowanego, powództwo powinno być
przyznane stronie, na której korzyść została wydana decyzja w odniesieniu do spadku.
3. Papinianus, Pytania, Księga XXVIII.
W ten sam sposób należy postępować w przypadku, gdy po wypłaceniu zapisów jakieś nowe lub nieoczekiwane
zdarzenie przeniesie majątek na innych; na przykład, gdy pośmiertnie urodzi się dziecko, o którym spadkobierca
nie wiedział, że było w łonie matki, lub gdy powróci syn, który był w rękach wroga i którego ojciec błędnie uważał
za zmarłego; Cesarz Titius Antoninus stwierdził bowiem w Reskrypcie, że powództwo pretorskie powinno być
przyznane pośmiertnemu synowi lub temu, komu przyznano majątek, przeciwko tym, którzy otrzymali zapisy,
ponieważ posiadacz w dobrej wierze odpowiada za kwotę, o którą się wzbogacił, a ryzyko tego rodzaju roszczeń
nie dotyczy tego, kto dokonuje zapłaty bez winy zaniedbania.
4. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
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Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że ta sama zasada będzie obowiązywać, jeśli zostanie przedstawiony inny
testament.
5. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVI.
Nie jest to nowa doktryna, że gdy jedna strona płaci, druga może wytoczyć powództwo o odzyskanie pieniędzy;
gdy bowiem nieletni poniżej dwudziestu pięciu lat, bez odpowiedniego wynagrodzenia, wkracza w dziedzictwo i
uzyskuje całkowitą restytucję po wypłaceniu zapisów, wówczas, jak to zostało przedstawione w Reskrypcie do
Arriusa Titianusa, prawo do wytoczenia powództwa o odzyskanie pieniędzy nie należy do niego, lecz do strony
uprawnionej do majątku spadkowego.
6. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Jeżeli twój pełnomocnik zapłaci dług, który nie był należny, a ty nie ratyfikujesz jego czynności, to - jak podaje
Labeo w Księgach zwanych "Dziełami ostatnimi" - można wytoczyć powództwo o zwrot pieniędzy, ale jeżeli były
one należne, to według Celsusa nie można ich odzyskać, ponieważ gdy ktoś wyznacza pełnomocnika do
prowadzenia swoich spraw, to uważa się, że nakazuje mu również zapłacić swojemu wierzycielowi i nie trzeba
potem czekać, aż on ratyfikuje swoje czynności.
(1) Labeo twierdzi również, że jeżeli agentowi wypłacono nienależne pieniądze, a jego mocodawca nie ratyfikował
jego czynności, to można wnieść pozew o ich zwrot.
(2) Celsus mówi, że ten, kto płaci dług agentowi, jest natychmiast zwolniony i nie należy brać pod uwagę
ratyfikacji, ale jeśli agent otrzymuje to, co nie jest należne, to wymagana jest ratyfikacja, ponieważ uważa się, że
nie polecił on, aby cokolwiek uczynić w związku z pobraniem tej należności i dlatego, jeśli jego czyn nie jest
ratyfikowany, należy wnieść pozew przeciwko agentowi o jej odzyskanie.
(3) Julianus twierdzi, że ani opiekun, ani pełnomocnik nie mogą wnieść powództwa o zwrot pieniędzy po ich
wypłaceniu; i że nie ma różnicy, czy wypłacili własne pieniądze, czy też pieniądze podopiecznego lub
mocodawcy.
7. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli omyłkowo wypłacono nienależne pieniądze, można wnieść powództwo o odzyskanie tych samych pieniędzy
lub równej kwoty.
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8. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Gdy osoba trzecia płaci żonie na rachunek męża, który jest niewypłacalny, nie może wnieść pozwu o odzyskanie
pieniędzy, ponieważ jest to, według wszelkiego zamiaru, dług należny żonie.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVI.
Nawet bowiem jeśli mąż, będąc całkowicie niezdolny do spłaty długów, daje żonie posag, to znajduje się w takiej
sytuacji, że nie może wnieść powództwa o jego odzyskanie.
10. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Ten, kto zobowiązał się do zapłacenia długu w określonym dniu, jest dłużnikiem do tego stopnia, że jeśli zapłaci
dług przed wyznaczonym terminem, nie może wnieść powództwa o odzyskanie pieniędzy.
11. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Jeśli strona, przeciwko której wniesiono powództwo De peculio, przez nieuwagę zapłaci więcej niż wynosi
peculium, nie może wnieść powództwa o jego odzyskanie.
12. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli oddam ci w użytkowanie moją ziemię, myśląc błędnie, że jestem ci ją winien, a umrę przed wytoczeniem
powództwa o jej odzyskanie, prawo do wytoczenia powództwa przejdzie na moich spadkobierców.
13. Tenże, O Sabinusie, księga X.
Nawet niewolnik może być związany naturalnym zobowiązaniem; stąd też, jeśli ktoś zapłaci za niego dług, lub
sam niewolnik zrobi to po manumifikacji (jak mówi Pomponiusz), nie może on odzyskać pieniędzy z peculium,
którym swobodnie zarządza; Z tego powodu poręczyciel, który został przyjęty za niewolnika, ponosi
odpowiedzialność, a zastaw ustanowiony na jego rzecz zostaje zatrzymany; jeśli jednak niewolnik, który ma
zarząd nad swoim peculium, da cokolwiek w zastaw za to, co jest mu winien, należy mu przyznać powództwo
pretorskie, aby to odzyskać.
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(1) Ponadto, gdy wychowanek pożycza pieniądze bez upoważnienia swego opiekuna, stając się przez to bardziej
majętnym, i spłaca je po osiągnięciu dojrzałości, nie może wnieść powództwa o ich zwrot:
14. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXI.
Zgodnie bowiem z naturalną sprawiedliwością nikt nie powinien czerpać korzyści majątkowych z cudzej szkody.
15. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Prawo do odzyskania wszystkiego, co nie było należne, opiera się na prawie naturalnym, a zatem powództwo
obejmuje każdy dodatek do majątku, na przykład dziecko zrodzone z niewolnicy lub każdy grunt dodany przez
alufelgi; a także, w rzeczy samej, obejmuje uprawy zebrane w dobrej wierze przez stronę, której dostarczono
towar.
(1) Ponadto, gdy pieniądze należące do innej osoby zostały zapłacone, można wytoczyć powództwo w celu
uzyskania ich posiadania; tak samo, gdybym ja, pracując pod fałszywym wrażeniem, przekazał wam posiadanie
pewnej nieruchomości, myśląc, że jestem do tego zobowiązany, mógłbym wnieść pozew o jej odzyskanie.
Gdybym jednak objął nieruchomość w posiadanie, tak że nie można by jej pozbawić na podstawie przedawnienia,
nawet wtedy mógłbym wytoczyć przeciwko tobie powództwo o zwrot pieniędzy, które zostały zapłacone, a nie
były należne.
(2) Nawet jeśli użytkowanie dostarczonej nieruchomości należy do innej osoby, mógłbym wnieść pozew
przeciwko tobie o odzyskanie pieniędzy z pominięciem użytkowania.
16. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli dług zależny od warunku został zapłacony przez pomyłkę, to dopóki warunek jest w toku, można wnieść
pozew o jego odzyskanie; ale jeśli warunek już się spełnił, to nie można wnieść powództwa o jego zwrot.
(1) Jeżeli jednak coś ma być dostarczone w bliżej nieokreślonym czasie, nie może być dochodzone po upływie
tego czasu.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
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Jeśli bowiem obiecuję, że dam coś, gdy umrę, a daję to przed tym czasem, Celsus mówi, że nie mam prawa do
powództwa o to, by to odzyskać; i ta opinia jest słuszna.
18. Tenże, O Sabinusie, księga XLVII.
Jeśli coś jest należne na podstawie warunku, który nieuchronnie musi się spełnić, nie może być odzyskane przez
powództwo po tym, jak zostało dostarczone; chociaż, jeśli musiało być wydane pod innym warunkiem, którego
spełnienie było niepewne, można wnieść powództwo o jego odzyskanie, nawet jeśli zostało wcześniej
dostarczone.
19. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Gdy dłużnik zostaje zwolniony z odpowiedzialności przez nałożenie kary na osobę, której dług jest należny,
naturalne zobowiązanie pozostaje nienaruszone; dlatego też, jeśli pieniądze zostały zapłacone, nie można ich
odzyskać.
(1) Chociaż strona może otrzymać zapłatę długu, należnego jej, to jednak, jeżeli ten, kto płaci, daje to, czego nie
jest winien, powstaje prawo do powództwa o jego ściągnięcie; Na przykład, gdy ktoś błędnie sądzi, że jest
spadkobiercą lub posiadaczem majątku spadkowego, płaci wierzycielowi tego majątku, w tym przypadku
prawdziwy spadkobierca nie zostanie zwolniony, a ten, kto zapłacił, może wnieść powództwo o odzyskanie długu;
bo chociaż każdy może otrzymać coś, co jest mu należne, to jednak jeśli ten, kto płaci, płaci to, co nie jest
należne, przysługuje mu powództwo o odzyskanie długu.
(2) Jeżeli jestem pod fałszywym wrażeniem, że jestem winien dług, i płacę go w monecie, której część należy do
kogoś innego, a część do mnie, mogę wnieść powództwo o połowę kwoty, a nie o połowę każdej części.
(3) Jeżeli sądzę, że jestem zobowiązany do wydania Stichusa lub Pamphilusa, podczas gdy w rzeczywistości
jestem zobowiązany do wydania Stichusa, a wydałem Pamphilusa, mogę wnieść powództwo o wydanie rzeczy,
która nie była należna; nie można bowiem uznać, że wydałem rzecz w zamian za to, co jestem winien.
(4) Gdy dwaj dłużnicy, którzy byli winni dziesięć aurei, zapłacili razem dwadzieścia, Celsus powiada, że każdy z
nich może wnieść powództwo o zwrot pięciu, bo skoro byli winni dziesięć, a zapłacili dwadzieścia, to to, co obaj
zapłacili ponad to, co było należne, obaj mogą odzyskać.
20. Julianus, Digest, Księga X.
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Jeśli dłużnik i poręczyciel łączą się w spłacie długu, nie różnią się w tym przypadku od dwóch dłużników, którzy
obiecują; dlatego też wszystko, co zostało powiedziane w odniesieniu do tych ostatnich, może być również
zastosowane do tych pierwszych.
21. Paulus, Pytania, Księga III.
Jest rzeczą oczywistą, że tam, gdzie stwierdza się, że są dwie strony związane tym samym zobowiązaniem, nie
do zapłaty tej samej sumy pieniędzy, ale do wykonania jakiejś innej czynności, na przykład dostarczenia Stichusa
lub Pamphilusa, a te dwie rzeczy zostały dostarczone razem, lub może togi, lub tysiąca denarów, nie można
powiedzieć, że ta sama zasada ma zastosowanie w odniesieniu do powództwa o odzyskanie, to znaczy, że mogą
one wnieść powództwo o oddzielne udziały, ponieważ na początku nie mogły wykonać zobowiązania w ten
sposób. Dlatego w tym przypadku wierzyciel ma prawo wybrać, której ze stron dokona dostawy, aby uniemożliwić
drugiej stronie wniesienie pozwu.
22. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Ponadto, jeśli sądzę, że obiecałem coś tobie lub Titiusowi, podczas gdy w rzeczywistości żadna obietnica nie
została złożona żadnej z nich, ponieważ Titius nie był osobiście uwzględniony w postanowieniu, a ja dostarczam
artykuł Titiusowi, mam prawo do powództwa o odzyskanie go od niego.
(1) Jeżeli przez pomyłkę przekazałem działkę ziemi jako wolną, podczas gdy powinienem był zastrzec prawo
drogi, przysługuje mi prawo do powództwa o zwrot niepewnej kwoty, aby prawo drogi zostało mi przyznane.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
Pomponiusz stawia to ładne pytanie, a mianowicie: czy w przypadku, gdy ktoś podejrzewa, że strona, której jest
spadkobiercą lub ktoś, dla kogo jest pełnomocnikiem, zawarła kompromis, i dostarcza mienie zgodnie z
warunkami domniemanego kompromisu, podczas gdy w rzeczywistości żaden kompromis nie został zawarty, to
czy istnieje podstawa do wytoczenia powództwa o zwrot? On twierdzi, że tak, ponieważ dostarczenie mienia
nastąpiło z powodu błędnego przypuszczenia, że istnieje. Uważam, że ta sama zasada ma zastosowanie w
przypadku, gdy kompromis nie został zawarty w odniesieniu do kwestii, w związku z którą dokonano dostawy, i ta
sama zasada będzie obowiązywać w przypadku unieważnienia kompromisu.
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(1) Jeżeli strona zawiera kompromis po wydaniu decyzji i płaci zgodnie z nim, może wnieść powództwo o zwrot,
ponieważ uznano, że kompromis jest nieważny; tak stwierdził cesarz Antoninus wraz ze swoim Boskim Ojcem w
Reskrypcie. Niemniej jednak, cokolwiek zostało zapłacone zgodnie z warunkami takiego kompromisu, może być
zatrzymane i zaliczone na poczet tego samego w powództwie wytoczonym w celu wykonania wyroku. Co by się
stało, gdyby wniesiono apelację lub gdyby nie było pewności, czy orzeczenie zostało wydane lub czy jest ważne?
Lepszą opinią jest, że kompromis pozostaje w mocy; należy bowiem uznać, że istnieje podstawa dla tych
reskryptów tylko wtedy, gdy kompromis odnosi się do absolutnie pewnej decyzji, która w żadnym wypadku nie
może zostać zmieniona.
(2) Ponadto, jeżeli dokonano płatności w związku z kompromisem dotyczącym zapisu alimentacyjnego
pozostawionego w testamencie, jest oczywiste, że można wnieść powództwo o odzyskanie wypłaconej kwoty,
ponieważ kompromis został unieważniony dekretem Senatu.
(3) Jeśli ktoś, po zawarciu kompromisu, uzyskałby jednak wyrok przeciwko sobie; choć jest to w istocie
bezprawne, to jednak wyrok jest ważny. Strona może jednak powołać się na wyjątek z powodu oszustwa
przeciwko komukolwiek, kto chce przystąpić do sprawy, jeśli rzeczywiście zawarła kompromis przed
przystąpieniem do sprawy, ale jeśli nastąpiło to później, może jednak skorzystać z wyjątku z powodu złej wiary
popełnionej później; ponieważ ten, kto postępuje mimo zawarcia kompromisu i nadal domaga się zapłaty, działa
nieuczciwie; a zatem, jeśli pozwany ma wydany przeciwko niemu wyrok, może wnieść powództwo o odzyskanie
tego, co zapłacił zgodnie z kompromisem. Jest pewne, że zapłacił to za zapłatą, a kiedy cokolwiek jest płacone
za zapłatą, nie ma zwyczaju wnoszenia powództwa, jeśli zapłata ma miejsce; ale w tym przypadku nie można
uznać, że zapłata miała miejsce, ponieważ strona nie dotrzymała kompromisu. W tym przypadku nie można
jednak uznać, że świadczenie wzajemne miało miejsce, ponieważ strona nie dotrzymała kompromisu. W takim
przypadku, gdy powstaje prawo do wniesienia powództwa o zwrot, nie ma podstaw do zastosowania wyjątku
opartego na kompromisie, ponieważ zarówno powództwo o zwrot, jak i wyjątek nie mogą być skuteczne.
(4) Jeżeli jakakolwiek ustawa przewiduje na początku powództwo o podwójne lub poczwórne odszkodowanie,
należy uznać, że powództwo może zostać wniesione w celu odzyskania pieniędzy, które zostały wypłacone pod
fałszywym wrażeniem, że było to dozwolone przez ustawę.
24. Tenże, O Sabinusie, księga XLVI.
Jeśli strona, która mogłaby się zabezpieczyć przez wieczysty wyjątek, obiecuje coś dać, aby być zwolniona,
podczas gdy wiedziała, że może skorzystać z tego wyjątku, nie może wnieść powództwa o odzyskanie pieniędzy.
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25. Tenże, O Sabinusie, księga XLVII.
Gdy dwie osoby poręczyły za dłużnika na dziesięć aurei, dłużnik zapłacił trzy, a następnie każdy z poręczycieli
zapłacił pięć, postanowiono, że ten, kto zapłacił ostatni, może wnieść pozew o zwrot trzech aurei; i jest to
rozsądne, ponieważ po zapłaceniu trzech przez dłużnika pozostało siedem do zapłaty, a gdy te zostały
zapłacone, zapłacono trzy, które nie były należne.
26. Tenże, O Edykcie, Księga XXVI.
Jeśli ktoś nie płaci należności głównej, ale płaci odsetki, które nie są należne, nie może wnieść powództwa o ich
zwrot, jeśli należność główna, od której płacił odsetki, była należna; jeśli jednak zapłaciłby więcej niż wynosi stopa
ustawowa, wówczas Boski Severus w Reskrypcie (który reguluje praktykę w obecnym czasie) stwierdził, że nie
może wnieść powództwa o ich zwrot, ale zostanie udzielony kredyt na należność główną; jeśli zaś potem zapłaci
należność główną, można wnieść powództwo o zwrot należności głównej, która nie jest należna. Zatem, jeżeli
należność główna zostanie zapłacona w pierwszej kolejności, wszelkie odsetki powyżej stopy ustawowej, które
zostały pobrane, mogą być odzyskane jako należność główna, która nie była należna. Co by się stało, gdyby obie
te należności zostały zapłacone w tym samym czasie? Można powiedzieć, że również w tym przypadku istniałaby
podstawa do wniesienia powództwa o zwrot.
(1) Odsetki, jednakże powyżej podwójnej kwoty kapitału lub odsetki składane, nie mogą być wpisane do umowy
ani pobrane, a jeśli zostaną zapłacone, mogą być dochodzone w drodze powództwa, tak samo jak odsetki od
przyszłych odsetek.
(2) Jeżeli strona, błędnie sądząc, że jest winna pewną sumę jako należność główną, płaci od niej odsetki, może
wnieść powództwo o ich zwrot i nie uważa się, że świadomie zapłaciła to, co nie było należne.
(3) Przez zapłatę pieniędzy nienależnych rozumiemy nie tylko to, co w ogóle nie jest należne, lecz także to, co nie
może być odzyskane z powodu wieczystego wyjątku; dlatego także w tym przypadku można wnieść powództwo o
ich zwrot, chyba że ten, kto je zapłacił, był w tym czasie świadomy, że chroni go wyjątek.
(4) Jeżeli jestem winien sto aurei, a przekazuję działkę ziemi, która jest warta dwieście, to tak jakbym był
dłużnikiem na tę kwotę; Marcellus stwierdza w dwudziestej księdze Digestów, że powództwo o odzyskanie ziemi
będzie zasadne, a zapis na sto aurei pozostanie w mocy; ponieważ, chociaż jest ustalone, że jeśli zamiast
pieniędzy dostarczana jest własność, może to działać jako zwolnienie ze zobowiązania, to jednak, jeśli własność
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o większej wartości jest dostarczona przez pomyłkę, na poczet długu, nie powstaje nierozerwalny związek między
udziałem w nieruchomości a sumą pieniędzy, ponieważ nikt nie jest zmuszony wbrew swojej woli do przyjęcia
współwłasności; ale prawo do powództwa o odzyskanie całej nieruchomości pozostaje, a zobowiązanie jest
nienaruszone; ziemia, jednakże, zostanie zatrzymana do czasu zapłacenia należnych pieniędzy.
(5) Ponadto Marcellus mówi, że jeśli dłużnik dostarcza oliwy o wartości większej niż dług, tak jakby był winien
większą sumę, lub jeśli daje oliwę tak, jakby był winien większą ilość, może wnieść powództwo o odzyskanie
nadwyżki oliwy, ale nie całej; i że z tego powodu jego zobowiązanie wygasa.
(6) Marcellus twierdzi również, że jeżeli mam prawo do części działki, a wycena jest dokonana tak, jakbym miał
prawo do całości, i dokonano zapłaty w pieniądzach równych wartości całej działki, to nie można odzyskać całej
kwoty kupna, lecz tylko wartość tej części działki, do której nie miałem prawa.
(7) Do tego stopnia wyjątek wieczysty daje prawo do powództwa o zwrot, jak podaje Julianus w Dziesiątej
Księdze, że jeśli kupujący działkę ziemi poleci swojemu spadkobiercy zwolnić sprzedającego z zobowiązania
wynikającego ze sprzedaży, a następnie sprzedający, nie wiedząc o tym, przeniesie własność, będzie miał prawo
do powództwa o zwrot ziemi. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy spadkodawca nakazuje zwolnienie
swojego dłużnika, a ten, nie wiedząc o tym, płaci dług.
(8) Jeżeli dłużnik, który jest zadłużony z tytułu peculium syna pod władzą ojcowską, zapłaci mu dług, zostanie
zwolniony, jeżeli nie wiedział, że ten ostatni został pozbawiony swojego peculium; jeżeli jednak wiedział o tym i
dokonał zapłaty, nie będzie miał prawa do powództwa windykacyjnego, ponieważ świadomie zapłacił to, co nie
było należne.
(9) Jeżeli syn pod władzą ojcowską pożyczy pieniądze wbrew postanowieniom macedońskiego dekretu senatu i
spłaci je, a następnie, stając się spadkobiercą ojca, podejmie kroki w celu odzyskania pieniędzy, to będzie on
pozbawiony w drodze wyjątku możliwości wytoczenia powództwa windykacyjnego.
(10) Jeżeli ktoś dokona wpłaty błędnie, sądząc, że wydano przeciwko niemu wyrok w postępowaniu
arbitrażowym, może wnieść powództwo o zwrot pieniędzy.
(11) W przypadku wypłaty nienależnych pieniędzy spadkobiercy lub posiadaczowi majątku spadkowego, można
wnieść powództwo o ich zwrot, jeżeli ten ostatni broni swoich praw do majątku; jeżeli jednak tego nie uczyni,
można wnieść powództwo również o zwrot należnych pieniędzy.
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(12) Wolny człowiek, który błędnie sądził, że jest winien usługi swemu patronowi, wykonał je, ale Julianus w
dziesiątej księdze Digestów stwierdza, że nie ma on prawa do powództwa o zwrot pieniędzy, nawet jeśli wykonał
usługi sądząc, że jest do tego zobowiązany; wolny człowiek jest bowiem naturalnie zobowiązany do wykonywania
usług dla swego patrona. Ale jeśli tego rodzaju usługi nie były wykonywane dla patrona, ale ten ostatni poprosił
go o wykonanie jakiegoś obowiązku, a on zawarł z nim ugodę na sumę pieniędzy i zapłacił ją, to nie może on
wnieść pozwu o jej zwrot. Jeśli jednak nie wykonywał on dla swego patrona usług, które można by zakwalifikować
pod pojęciem obowiązku, lecz były to usługi artysty, na przykład malowanie obrazów i inne tego typu rzeczy, to
sądząc, że jest zobowiązany do ich wykonania, należy rozważyć, czy przysługuje mu prawo do powództwa o ich
zwrot. Celsus, w szóstej księdze Digestów, twierdzi, że powody wykonywania usług są tego rodzaju, że nie mogą
być one świadczone na rzecz lub przez tę samą osobę; ponieważ bardzo często siła człowieka, czas, jak również
okoliczności, zmieniają podstawę do ich wymagania; i dlatego strona może nie być w stanie ich wykonać, nawet
jeśli byłaby do tego skłonna. Dalej stwierdza, że usługi tego rodzaju podlegają ocenie; i czasami wolno nam
świadczyć jedną rzecz, a wnosić pozew o odzyskanie innej; jak na przykład, załóżmy, że przekazuję wam ziemię,
której nie miałem obowiązku przekazać, i wnoszę pozew o odzyskanie plonów; lub gdybym dał panu niewolnika,
którego nie miałem obowiązku panu dać, a pan sprzedał go za niewielką sumę bez oszukańczego zamiaru; z
pewnością jest pan zobowiązany do zwrotu tylko takiej części pieniędzy z zakupu, jaką pan posiada; lub
przypuśćmy, że zwiększyłem wartość niewolnika na własny koszt; czy te sprawy nie powinny być dopuszczone
do wyceny? Mówi on również, że w proponowanym przypadku można wnieść powództwo o zwrot kwoty, za którą
można by wynająć usługi niewolnika. W dwudziestej księdze Digestów Marcellus pyta, czy w przypadku, gdy
patron wyznaczył roszczenie o usługi z tytułu obowiązku, uwolniony nie jest zobowiązany do świadczenia takich
usług? On odpowiada, że nie jest do tego zobowiązany, chyba że dotyczą one handlu i powinny być wykonane
dla kogoś innego, jeśli patron tak nakazuje, ale jeśli wolny człowiek wykonuje usługi z tytułu obowiązku, którego
roszczenie zostało scedowane, nie może on wnieść powództwa o zwrot przeciwko wierzycielowi, dla którego
wykonywał te usługi (jeśli było to wykonane w odniesieniu do kogoś innego, a wierzyciel otrzymał to, co mu się
należało), ani nie może wnieść powództwa przeciwko swojemu patronowi, ponieważ usługi te były mu należne z
naturalnego obowiązku.
(13) Jeśli ktoś umówił się ze mną na dziesięć aurei lub stichusów, a ja zapłaciłem mu pięć, to powstaje pytanie,
czy mogę wnieść powództwo o zwrot pieniędzy? Pytanie to zależy od tego, czy nie jestem zwolniony do
wysokości pięciu aurei; jeśli jestem zwolniony, nie można wnieść powództwa o zwrot pieniędzy; ale jeśli nie
jestem zwolniony, czy można wnieść takie powództwo? Ustalono jednak (jak podaje Celsus w Szóstej Księdze i
Marcellus w Dwudziestej Księdze Digestów), że roszczenie o połowę zobowiązania nie może zostać
unieważnione; tak więc jeśli strona zapłaci pięć aurei, pytanie, czy zostanie zwolniona, musi pozostać w
zawieszeniu, a może zostać pozwana o pozostałe pięć aurei lub Stichus. Wówczas, jeśli zapłaci pozostałe pięć,
należy uznać, że zwolnił się z pierwotnego długu, a jeśli dostarczy Stichus, może wnieść pozew o odzyskanie
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pięciu aurei jako nienależnych. W ten sposób jego późniejsza zapłata pozwoli ustalić, czy w momencie zapłaty
pierwszych pięciu aurei były one należne, czy też nie. Jeśli jednak po zapłaceniu pięciu aurei i dostarczeniu
Stichusa wolę zatrzymać pięć aurei i zwrócić Stichusa, to Celsus pyta, czy powinienem zostać wysłuchany?
Uważa on, że w tym przypadku istnieje podstawa do wytoczenia powództwa o zwrot pięciu aurei, bo choć
zarówno zapłata, jak i wydanie niewolnika mogły nastąpić jednocześnie, to powinienem mieć prawo zatrzymać to,
co wolę.
(14) Mówi on również, że jeśli jest dwóch spadkobierców osoby, która podpisała umowę, to pięć aurei nie może
być przyznane jednemu z nich, a udział w Stichusie drugiemu. Ta sama reguła obowiązuje, gdy jest dwóch
spadkobierców przyrzekającego; i zgodnie z nią nie będzie uwolnienia, jeśli każdemu z nich nie zostanie
przyznane albo pięć aurei, albo udział w Stichus.
27. Paulus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Jeśli ktoś sądząc, że jest zobowiązany do zapłaty w jakimś miejscu, płaci coś, co nie jest należne, może wnieść
powództwo o zwrot pieniędzy gdziekolwiek zechce; specjalne prawo do powództwa o zwrot nie wynika bowiem z
błędnego mniemania osoby, która płaci.
28. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Gdy sędzia zwolnił stronę z długu w sposób niewłaściwy, a ten, który został zwolniony, spłaca dług dobrowolnie,
nie może wnieść powództwa o odzyskanie pieniędzy.
29. Ulpianus, Dysputy, księga II.
Czasami osobisty stan strony ustanawia podstawę do odzyskania pieniędzy; na przykład, gdy podopieczny bez
upoważnienia opiekuna, osoba obłąkana lub taka, której zabroniono zarządzania swoim majątkiem, dokonuje
płatności; ogólnie rzecz biorąc, nie ma wątpliwości, że w tych okolicznościach istnieje podstawa do powództwa; a
jeśli pozostaną jakieś pieniądze, można wnieść pozew o ich odzyskanie, ale jeśli zostały wydane, będzie
podstawa do powództwa osobistego.
30. Tenże, Dysputy, Księga X.
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Jeśli ktoś jest jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem w sprawie, w której nie można dokonać potrącenia, i płaci
dług, nie ma prawa do wytoczenia powództwa o odzyskanie pieniędzy, ponieważ zostały one zapłacone, gdy nie
były należne, ale może wytoczyć powództwo o swój własny dług.
31. Tenże, Opinie, Księga I.
Jeśli ktokolwiek, przez pomyłkę, przewiduje zapłatę na rzecz wierzyciela większej kwoty, niż gwarantuje jego
udział w spadku, ma prawo do powództwa o zwrot na podstawie obietnicy złożonej w celu zapłaty tego, co nie
było należne.
32. Julianus, Digest, Księga X.
Jeśli ktoś jest zobowiązany do wydania Pamfilusa lub Stichusa i wyda ich obu w tym samym czasie, a potem obaj
lub jeden z nich umrze, nie może niczego odzyskać, ponieważ to, co pozostanie, zostanie przeznaczone na
spłatę zobowiązania.
(1) Jeżeli poręczyciel zawrze umowę, że nie będzie przeciwko niemu wytoczony powództwo o pieniądze, które są
mu należne, lecz przez nieuwagę je zapłaci, może on wytoczyć powództwo osobiste przeciwko poręczycielowi,
aby je odzyskać, a zatem dłużnik główny pozostanie odpowiedzialny, lecz on sam będzie chroniony przez swój
wyjątek; nie ma też różnicy, czy zapłaci poręczyciel, czy jego spadkobierca. Jeżeli jednak dłużnik główny stanie
się spadkobiercą poręczyciela i spłaci dług, nie będzie mógł wnieść powództwa o odzyskanie pieniędzy i zostanie
zwolniony.
(2) Jeżeli kobieta sądzi, że jest zobowiązana do przekazania majątku w posagu, i daje cokolwiek w posagu, nie
może ona wnieść powództwa o jego zwrot; albowiem, pomijając jej błędne mniemanie, pozostaje kwestia
obowiązku, a to, co zostało zapłacone z tego tytułu, nie może być odzyskane w drodze powództwa.
(3) Gdy strona obiecuje ogólnie, że wyda niewolnika, sprawa jest taka sama, jak gdy ktoś jest zobowiązany
wydać niewolnika lub zapłacić dziesięć aurei; a zatem, jeśli wyda Stichusa, myśląc, że to obiecał, może wnieść
powództwo o jego odzyskanie, i będzie zwolniony przez wydanie jakiegokolwiek innego niewolnika.
33. Tenże, Digest, Księga XXXIX.
Jeśli ja zbuduję na twojej niezamieszkałej ziemi, a ty potem wejdziesz w jej posiadanie, nie będzie podstawy do
wytoczenia powództwa o zwrot pieniędzy, ponieważ nie została zawarta między nami żadna umowa handlowa;
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ponieważ ten, kto płaci pieniądze, które nie są należne, przez ten akt dokonuje transakcji handlowej do pewnego
stopnia, ale kiedy właściciel ziemi bierze w posiadanie budynek wzniesiony na niej przez kogoś innego, nie
dochodzi do transakcji handlowej; W rzeczywistości, nawet gdyby osoba, która zbudowała na cudzym gruncie,
sama weszła w posiadanie, nie miałaby prawa do wytoczenia powództwa o zwrot, ponieważ pod żadnym
względem nie przeniósłaby własności na tego, kto ją otrzymał, ponieważ właściciel uzyskałby jedynie posiadanie
tego, co już było jego. W związku z tym ustalono, że jeśli strona, która uważała się za spadkobiercę, powinna
podnieść dom, który był częścią nieruchomości, może otrzymać zwrot swoich wydatków w żaden inny sposób niż
poprzez zatrzymanie nieruchomości.
34. The Same, Digest, Księga XL.
Jeśli komuś pozostawiono w spadku cały majątek, a oprócz tego działkę ziemi, jeśli zapłaci on spadkobiercy
dziesięć aurei, a spadkobierca oświadczy, że ma wątpliwości co do wypłacalności majątku i zrzeknie się go
zgodnie z dekretem trebelińskim senatu, to wspomniana strona nie będzie miała powodu, by wypłacić mu
pieniądze, a zatem może odzyskać w drodze powództwa wszystko, co dał w celu spełnienia warunku.
35. The Same, Digest, Księga XLV.
Jeśli ktoś płaci sumę pieniędzy z tego powodu, że nie została podjęta obrona przed powództwem o ich zwrot,
nawet jeśli później jest gotowy do podjęcia obrony, nie może odzyskać tego, co zapłacił.
36. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga V.
Niewolnik pewnej osoby bez wiedzy swego pana pożyczył naczynie, a osoba, której je pożyczył, zastawiła je i
uciekła, zaś ten, który je otrzymał w zastaw, powiedział, że nie zwróci go, jeśli nie otrzyma pieniędzy; które
zostały mu wypłacone przez niewolnika, a on zwrócił naczynie. Powstało pytanie, czy można wytoczyć przeciwko
niemu proces o odzyskanie pieniędzy? Odpowiedź brzmiała, że jeśli ten, kto otrzymał naczynie w zastaw,
wiedział, że należało ono do kogoś innego, to uczynił się odpowiedzialnym za kradzież; a zatem jeśli otrzymał
pieniądze od niewolnika w celu odkupienia skradzionej własności, to można było wytoczyć przeciwko niemu
powództwo. Jeśli jednak nie wiedział, że rzecz, która została u niego zdeponowana, należała do kogoś innego,
nie jest złodziejem, a ponadto, jeśli pieniądze zostały mu wypłacone przez niewolnika w imieniu osoby, od której
otrzymał zastaw, nie można było wytoczyć przeciwko niemu powództwa o ich zwrot.
37. Julianus, O Urseius Ferox, Księga III.
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Ja, nie wiedząc o tym fakcie, kupiłem od ciebie mojego niewolnika i zapłaciłem ci za niego pieniądze. Jestem w
pełni przekonany, że mam prawo wystąpić przeciwko tobie o zwrot tych pieniędzy i że taki pozew może być
wniesiony przeciwko tobie w tym celu, niezależnie od tego, czy wiedziałeś, że niewolnik był mój, czy też nie byłeś
tego świadomy.
38. Africanus, Pytania, Księga IX.
Gdy dwaj bracia byli pod kontrolą tej samej strony i jeden z nich pożyczył pieniądze od drugiego i wypłacił mu je
po śmierci ojca, powstało pytanie, czy można je odzyskać w drodze powództwa? Odpowiedź brzmiała, że nie ma
wątpliwości, że pozew może być wniesiony o kwotę udziału, do którego spadkobierca był uprawniony do
dziedziczenia po swoim ojcu; ale w odniesieniu do udziału, który miał dziedziczyć jego brat, mógł on wnieść
pozew tylko w przypadku, gdy ta kwota dostała się do rąk brata z jego własnego peculium; Ponieważ naturalne
zobowiązanie, które istniało, zostało zniesione przez sam fakt, że jego brat otrzymał część peculium tego
pierwszego, a zatem, jeśli peculium zostało wcześniej zapisane synowi, to znaczy temu samemu, który był dłużny
swojemu bratu, potrącenie tej kwoty mogło być dokonane przez tego ostatniego. Zbiega się to dokładnie z opinią
zaaprobowaną przez Julianusa, że jeśli strona była winna coś obcemu i zostało to od niego ściągnięte po śmierci
ojca, to przysługuje jej prawo do powództwa o podział majątku, aby odzyskać tę kwotę od współspadkobierców w
takim zakresie, w jakim wierzyciel mógłby ją od nich ściągnąć z powództwa De peculio. Dlatego też, gdy
wszczęto postępowanie w sprawie o podział majątku, sprawiedliwym jest, aby peculium zostało podzielone, tak
aby strona została zwolniona z odpowiedzialności przez współspadkobiercę w odniesieniu do pewnej jego części;
a zatem, tak jak mógł on bronić się przed obcym, tym bardziej powinien zostać zwolniony z odpowiedzialności za
to, co był winien swojemu bratu.
(1) Pytano, czy ojciec, który pożycza pieniądze synowi, a ten je spłaca po wyemancypowaniu się, może wnieść
powództwo o ich zwrot? Odpowiedź brzmiała, że jeśli żadna część peculium nie pozostaje w posiadaniu ojca, syn
nie może wytoczyć powództwa, a dowodem na to, że naturalne zobowiązanie nadal istnieje, jest fakt, że jeśli ktoś
obcy w ciągu roku wytoczyłby powództwo De peculio, ojciec mógłby potrącić to, co syn był mu winien.
(2) Z drugiej strony, gdy ojciec był winien pieniądze synowi i wypłacił je po jego wyemancypowaniu się, nie może
ich odzyskać, gdyż tym samym argumentem dowodzi się, że w tym przypadku nadal istnieje naturalne
zobowiązanie, ponieważ gdyby ktoś obcy wytoczył powództwo De peculio w ciągu roku, należałoby uznać, że
peculium obejmuje to, co ojciec jest mu winien. Ta sama zasada obowiązuje, gdy obcy spadkobierca płaci
wydziedziczonemu synowi to, co był mu winien jego ojciec.
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(3) Otrzymałem zabezpieczenie spadku, kiedy poręczyciel wypłacił mi pieniądze, okazało się, że nie mam prawa
do spadku; uznano więc, że poręczyciel może odzyskać pieniądze w drodze powództwa.
39. Marcjanus, Instytuty, Księga VIII.
Gdy ktoś, gdy może uzyskać zabezpieczenie od beneficjenta trustu, nie czyni tego; Boscy Severus i Antoninus
stwierdzili w Reskrypcie, że może on wnieść powództwo o odzyskanie tego, co zapłacił ponad kwotę.
40. Tenże, Reguły, Księga III.
Jeśli komuś przysługuje wieczysty wyjątek, ma on prawo wytoczyć powództwo o zwrot tego, co zapłacił przez
pomyłkę; nie jest to jednak powszechnie stosowane, ponieważ jeśli wyjątek jest przyznany na rzecz strony,
przeciwko której wszczęto postępowanie, może ona wytoczyć powództwo o zwrot tego, co zapłaciła, jak to się
dzieje w przypadku papierów wartościowych na mocy dekretu senatu; Jeżeli jednak wyjątek jest udzielony z
pretensji do strony, której pieniądze są należne, to nie można odzyskać tego, co zostało bezprawnie zapłacone;
na przykład, gdy syn pod władzą rodzicielską pożycza pieniądze wbrew macedońskiemu dekretowi Senatu, a
potem, stając się swoim panem, płaci je, nie może wnieść powództwa o ich zwrot.
(1) Jeżeli od pewnego dnia część domu pozostawiona jest pod zarządem powierniczym, a przed nadejściem
terminu zarządu powierniczego dom spłonie, a spadkobierca odbuduje go na własny koszt, ustala się, że wydatki
na ten cel należy odliczyć od sumy objętej zarządem powierniczym; jeżeli zaś spadkobierca wyda dom bez
odliczenia wspomnianych wydatków, można wnieść powództwo o zwrot niepewnej sumy na tej podstawie, że
spadkobierca zapłacił więcej, niż było należne.
(2) Jeżeli mecenas zawrze ze swoim wyzwoleńcem umowę, że nie będzie przeciwko niemu wnoszony pozew o
świadczenie usług, a następnie cokolwiek zostanie zapłacone przez wyzwoleńca, można wnieść powództwo o
zwrot tej kwoty.
41. Neratius, Pergaminy, Księga VI.
Gdy wychowanek bez zgody swego opiekuna przyrzeka w umowie, że zapłaci i to czyni, ma prawo do powództwa
windykacyjnego, ponieważ nie był winien pieniędzy nawet według prawa naturalnego.
42. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
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Nie ma zwyczaju, aby zapłacone sumy karne można było odzyskać w drodze powództwa.
43. Paulus, O Plaucjuszu, księga III.
Gdy strona przysięga, że nie jest zobowiązana do zapłaty, wszelkie kontrowersje zostają zakończone i należy
stwierdzić, że w tym przypadku można odzyskać pieniądze, które zostały już zapłacone.
44. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Powództwo o zwrot nie może być wytoczone przeciwko temu, kto otrzymał to, co jest jego własnością, nawet jeśli
zapłaty dokonała inna osoba niż rzeczywisty dłużnik.
45. Javolenus, O Plautiusie, księga II.
Jeśli ktoś sprzedał majątek i przekazał go nabywcy, ale nie zatrzymał tego, co był mu winien zmarły, może wnieść
powództwo o jego odzyskanie, ponieważ wszystko, co zostało zapłacone ponad to, co jest należne, może być
właściwie odzyskane przez powództwo osobiste.
46. Tenże, O Plaucjuszu, księga IV.
Ten, kto płaci w imieniu spadkobiercy i pieniędzmi należącymi do spadkobiercy, zapisy, które nie są należne, nie
może sam wnieść powództwa o odzyskanie tego, co zapłacił; ale jeśli zapłacił pieniądze spadkobiercy bez wiedzy
tego ostatniego, to właściciel tych pieniędzy, jak się uważa, może wnieść powództwo o ich odzyskanie. Te same
zasady stosuje się do wszelkiego rodzaju własności cielesnej.
47. Celsus, Digest, Księga VI.
Obiecałeś, przez pomyłkę, zapłacić pieniądze, które nie były należne, a osoba, która była twoim poręczycielem,
zapłaciła je. Jestem zdania, że jeśli poręczyciel zapłacił w twoim imieniu, to ty będziesz odpowiedzialny wobec
poręczyciela, a poręczyciel wobec ciebie; nie należy bowiem oczekiwać, że najpierw ratyfikujesz jego czyn,
ponieważ można uznać, że poleciłeś poręczycielowi dokonać zapłaty w twoim imieniu. Jeśli jednak poręczyciel
zapłacił we własnym imieniu sumę, której nie był winien, może wnieść powództwo przeciwko komitentowi, jako że
zapłacił pieniądze, które nie były należne zgodnie z Prawem Narodów; ale jeśli istnieje niedobór w kwocie, którą
może odzyskać od strony, której zapłacił, może ją odzyskać od ciebie przez powództwo na zlecenie; pod
warunkiem, że ten, kto wniósł pozew w niewiedzy o faktach, nie będzie wykluczony przez wyjątek.
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48. Tenże, Digest, Księga VI.
Jeśli ktoś obiecuje, że jeśli coś zostanie przez niego zrobione lub gdy to zostanie zrobione, zapłaci dziesięć aurei,
a zapłaci obiecaną sumę zanim czynność zostanie wykonana, to nie będzie się uważać, że zrobił to, co obiecał i
dlatego może wnieść powództwo o odzyskanie pieniędzy.
49. Modestinus, Reguły, Księga III.
Powództwo o zwrot pieniędzy może być wytoczone tylko przeciwko temu, komu pieniądze zostały w jakiś sposób
wypłacone, a nie przeciwko temu, komu ta wypłata przynosi korzyść.
50. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga V.
Gdy ktoś świadomie płaci to, czego nie jest winien, z zamiarem późniejszego wytoczenia powództwa o
odzyskanie tego, nie ma prawa do powództwa.
51. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga VI.
W tych przypadkach, w których mamy prawo do zatrzymania własności, ale nie mamy prawa do jej odzyskania,
jeśli dostarczymy tę własność, nie możemy pozywać o jej odzyskanie.
52. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXVII.
Zapłaty dokonujemy albo z ważnego powodu, albo w jakimś celu, a powód może zależeć od tego, co już minęło,
na przykład gdy dokonuję zapłaty, ponieważ coś od ciebie otrzymałem lub coś zostało przez ciebie zrobione, tak
że nawet jeśli powód nie istnieje, nie będzie można wnieść pozwu o odzyskanie pieniędzy; ale zapłata w jakimś
celu jest dokonywana, gdy jakaś czynność ma być wykonana, a jeśli to nie nastąpi, będzie można wnieść pozew
o odzyskanie pieniędzy.
53. Prokulus, Epistoły, Księga VII.
Pan dał swojemu niewolnikowi wolność na mocy testamentu, pod warunkiem zapłacenia przez niego dziesięciu
aurei, a niewolnik, nie wiedząc, że testament jest nieważny, zapłacił mi dziesięć aurei; powstaje pytanie, kto ma
prawo wystąpić z powództwem o odzyskanie pieniędzy? Prokulus odpowiedział, że jeśli niewolnik wypłacił
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pieniądze ze swojego peculium, podczas gdy jego pan nie udzielił mu na to pozwolenia, to pieniądze pozostają
własnością jego pana i może on wnieść pozew o ich odzyskanie w drodze powództwa rzeczowego. Jeśli jednak
ktoś inny, na prośbę niewolnika, wypłacił mi swoje własne pieniądze, stają się one moje, a właściciel niewolnika,
na którego rachunek zostały wypłacone, może wytoczyć powództwo o ich zwrot; jednak bardziej pobłażliwym, a
także praktyczniejszym sposobem byłoby, aby ten, kto wypłacił pieniądze, sam odzyskał to, co do niego należy,
bezpośrednio ode mnie.
54. Papinianus, Pytania, Księga II.
W przypadku, gdy płatność jest dokonana przez pomyłkę, na podstawie, która nie jest ważna w prawie lub nie ma
mocy lub skutku, można wnieść powództwo o odzyskanie.
55. Tenże, Pytania, księga VI.
Gdy deprawator wynajmuje posiadłości miejskie, to, co otrzymuje jako czynsz, nie może być odzyskane w
procesie przez tego, kto go zapłacił, ale włamywacz będzie odpowiedzialny wobec właściciela. Ta sama zasada
stosuje się do pieniędzy płaconych za transport na statkach, które osoba tego rodzaju dzierżawiła lub
kontrolowała, jak również do wynagrodzenia niewolników, których usługi były przez nią dzierżawione; bo
rzeczywiście, gdy niewolnik, który nie jest wynajęty, płaci cenę za swoje usługi włamywaczowi, tak jakby ten był
jego właścicielem, zapłacone pieniądze nie stają się własnością odbiorcy. Jeśli taki podmiot otrzymuje pieniądze
za przewóz statkami, które wynajmował jako właściciel, lub czynsz od lokatorów, będzie odpowiedzialny za
zapłacone pieniądze, które nie były mu należne, a ten, kto płaci, nie jest przez to zwolniony; tak że zwykle uważa
się, że można wytoczyć powództwo o odzyskanie zysków od wkraczającego, a to może mieć miejsce tylko wtedy,
gdy zyski należały do właściciela.
56. Tenże, Pytania, Księga VIII.
Do stwierdzenia nienależności pieniędzy wystarczy, gdy nie jest pewne, czy obrona oparta na wyjątku jest
tymczasowa czy wieczysta. Jeśli bowiem strona zawrze umowę, że pozew nie zostanie przeciwko niej wniesiony,
dopóki Titius nie zostanie konsulem, to ponieważ wyjątek może stać się wieczysty, jeśli Titius umrze, a jeśli Titius
otrzyma konsulat, będzie tymczasowy, można stwierdzić z całkowitą poprawnością, że cokolwiek zostało
zapłacone w międzyczasie, może zostać odzyskane. Tak jak umowa, zgodnie z którą pieniądze mają być
zapłacone w określonym czasie, nie stanowi podstawy do wytoczenia powództwa o zwrot pieniędzy, niż gdyby
dłużnik dokonał zapłaty w wyznaczonym czasie; tak oczywiste jest, że w przypadku zgodnej z prawem obrony,
która opiera się na niepewnej podstawie, istnieje zobowiązanie warunkowe.
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57. Tenże, Opinie, Księga III.
W odniesieniu do następnej płatności w imieniu chłopca, który nie osiągnął wieku dojrzałego, ten ostatni ma
prawo do powództwa o odzyskanie pieniędzy.
(1) Gdy wierzyciel poleca, aby dług został zapłacony jego agentowi, w tym przypadku, jeśli zapłacono więcej
pieniędzy, niż było należne, agent będzie odpowiedzialny za powództwo o zapłatę tego, co nie było należne; ale
jeśli wierzyciel, wyznaczając kogoś do otrzymania zapłaty, wyraźnie wspomniał o większej sumie, która ma być
mu zapłacona, powództwo o odzyskanie pieniędzy zapłaconych, które nie były należne, będzie przysługiwało
przeciwko stronie, która go wyznaczyła, a prawo do powództwa nie zostanie odebrane, jeśli pozew zostanie
wniesiony przeciwko wspomnianemu agentowi bezskutecznie.
58. Tenże, Odpowiedzi, Księga IX.
Spadkodawca pozostawił powiernictwo manumitowanemu niewolnikowi w taki sposób, że uzyskał on wolność na
mocy testamentu; a po otrzymaniu przez niego pieniędzy bez zwrócenia się do sądu, został on ogłoszony wolnym
urodzonym. Ponieważ pieniądze pozostawione na mocy trustu nie były należne, można wnieść powództwo o ich
zwrot.
59. Tenże, Definicje, Księga II.
Jeśli poręczyciel, który jest prawnie zwolniony, płaci pieniądze przez pomyłkę, nie będzie miał przeszkód, aby
wnieść powództwo o ich odzyskanie; ale jeśli główny dłużnik później sam dokona płatności przez pomyłkę, nie
może wnieść powództwa o odzyskanie, ponieważ pierwsza płatność, która była nieważna, nie rozwiązuje
zobowiązania naturalnego lub cywilnego, jeśli główny dłużnik był odpowiedzialny.
60. Paulus, Pytania, Księga III.
Julianus zaprzecza, że dłużnik, który rzeczywiście jest winien pieniądze, może wytoczyć powództwo o ich zwrot
po połączeniu spraw i w czasie trwania procesu, ponieważ nie mógłby wytoczyć powództwa, gdyby został
zwolniony lub gdyby wydano przeciwko niemu wyrok, bo nawet gdyby został zwolniony, to i tak pozostałby
dłużnikiem na mocy prawa naturalnego; i stwierdza, że jego przypadek byłby podobny do przypadku strony, która
obiecała, że zapłaci bez względu na to, czy pewien statek przypłynie, czy też nie przypłynie z Azji, ponieważ
okazja do zapłaty powstaje z obu powodów.
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(1) Jeżeli jednak ktoś, kto jest winien pieniądze bezwzględnie, obiecuje je zapłacić pod pewnym warunkiem, z
zamiarem odnowienia umowy, wiele autorytetów uważa, że jeżeli pieniądze są zapłacone w czasie trwania
odnowienia, można wnieść powództwo o ich zwrot, ponieważ nie jest jeszcze pewne, na podstawie jakiego
zobowiązania dokona on zapłaty; uważają oni, że ta sama zasada ma zastosowanie, jeżeli założymy, że dwie
różne osoby obiecują te same pieniądze, jedna bezwzględnie, a druga pod pewnym warunkiem, z zamiarem
odnowienia umowy. Przypadki te nie są jednak podobne, ponieważ w przypadku zastrzeżenia bezwzględnego i
warunkowego jest pewne, że ta sama osoba będzie dłużnikiem.
61. Scaevola, Opinie, Księga V.
Opiekunowie prawni wychowanka spłacili niektórych wierzycieli jego ojca z majątku tego ostatniego, ale potem,
gdy majątek nie okazał się wystarczający, spowodowali, że wychowanek odrzucił majątek; i powstaje pytanie, czy
wierzyciele byliby zobowiązani do zwrotu nadwyżki wypłaconej im przez opiekuna, czy też muszą zwrócić
wszystko, co otrzymali? Odpowiedziałem, że jeśli nie popełniono oszustwa, nic nie należy się opiekunom ani
podopiecznemu, ale że są oni odpowiedzialni wobec innych wierzycieli za kwotę nadwyżki długów, które zostały
zapłacone.
62. Marcianus, Trusts, Księga IV.
Jeśli w umowie zawarto zapis o powiernictwie, to nawet jeśli nie był on wymagalny, to jednak, ponieważ został
obiecany w celu wypełnienia zobowiązania przez stronę, która była świadoma faktów, jest on wymagalny i płatny
zgodnie z prawem.
63. Gaius, Przypadki.
Neratius mówi o możliwym przypadku, w którym strona, która nie mogłaby pozwać o odzyskanie tego, co dała, na
tej podstawie, że zwolniła się z długu, nadal nie jest zwolniona; na przykład, gdy była zobowiązana do
dostarczenia pewnego niewolnika, i daje jednego, który miał być wolny pod pewnym warunkiem; w tym
przypadku nie jest zwolniona, ponieważ nie czyni wspomnianego niewolnika absolutną własnością stipulator;
nadal nie może go odzyskać, ponieważ płacił dług.
64. Tryphoninus, Dysputy, Księga VII.
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Gdy pan był winien pieniądze swemu niewolnikowi i zapłacił mu po jego manumifikacji, nie może wnieść
powództwa o ich zwrot; nawet jeśli zapłacił myśląc, że jest odpowiedzialny za postępowanie przymuszające go
do tego, ponieważ uznał dług naturalny. Ponieważ wolność istnieje na mocy prawa naturalnego, a dominacja
osób została wprowadzona przez prawo narodów, kwestia istnienia lub nieistnienia długu oraz prawa do
wytoczenia powództwa o jego zwrot muszą być rozpatrywane w odniesieniu do prawa naturalnego.
65. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVII.
Abyśmy mogli ogólnie omówić kwestię odzyskania własności przez prawo, należy zrozumieć, że własność jest
albo dostarczana na podstawie kompromisu, albo za wcześniejsze świadczenie, albo zgodnie z jakimś
warunkiem, albo za jakąś czynność, która ma być wykonana, albo gdy nie ma długu; i we wszystkich tych
przypadkach pojawia się pytanie o odzyskanie własności.
(1) W rzeczywistości, w odniesieniu do wydania nieruchomości na podstawie kompromisu, jeśli nie ma ku temu
ważnego powodu, nie będzie można wnieść powództwa o jej odzyskanie, ponieważ jeśli istniał spór, fakt, że spór
został zaniechany, jest uważany za dobrą podstawę; ale jeśli ujawnione zostanie oczywiste oszustwo, a
kompromis jest nieważny, powództwo o odzyskanie zostanie uwzględnione.
(2) Ponadto, jeżeli coś zostało przekazane w zamian za wcześniejsze świadczenie, na przykład, ponieważ
myślałem, że dana osoba pomagała mi w moich interesach, chociaż nie było to prawdą; wtedy, z tego powodu,
że chciałem mu zrobić prezent, pomimo, że pracowałem pod fałszywym wrażeniem, powództwo o odzyskanie
prezentu nie będzie uzasadnione.
(3) Mogę jednak wnieść powództwo osobiste z powodu warunku, od którego zależy wypłata zapisu lub
przeniesienie własności, mimo że nie pozostawiono mi żadnego zapisu, a jeśli nawet, to zostałem go
pozbawiony, tak że mogę wnieść powództwo o zwrot tego, co dałem, ponieważ nie dałem tego z zamiarem
zawarcia umowy i ponieważ cel, dla którego dokonałem darowizny, nie został osiągnięty. Ta sama zasada ma
zastosowanie, jeśli nie chciałem lub nie mogłem wejść w posiadanie nieruchomości. Nie można jednak
powiedzieć, że ma ona zastosowanie w przypadku, gdy mój niewolnik został powołany na spadkobiercę pod
warunkiem, a ja coś daję, a następnie, niewolnik po manumisji, wchodzi do majątku; w tym przypadku cel został
osiągnięty.
(4) To, co zostało dane w zamian za czynność, która ma być wykonana, daje prawo do działania zgodnie z tym,
co jest właściwe i sprawiedliwe; tak na przykład, jeśli daję ci coś, abyś mógł wykonać jakąś czynność, a ty jej nie
wykonujesz.
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(5) Jeżeli strona wnosi pozew o zwrot nienależnego świadczenia, to po odliczeniu wszystkich kosztów należy
zwrócić również zyski i potomstwo darowanych niewolnic.
(6) Jeżeli dostarczono zboże, które nie było należne, należy wziąć pod uwagę jego jakość, a jeżeli strona je
zużyła, można wnieść powództwo o jego wartość.
(7) Podobnie w przypadku udostępnienia mieszkania mogę wytoczyć powództwo o pieniądze, nie o sumę, za
którą mógłbym je wynająć, lecz o sumę, za którą ty byś je wynajął.
(8) Jeśli wydałem ci niewolnika, którego nie byłem ci winien, a ty go wyswobodziłeś, to jeśli uczyniłeś to
świadomie, będziesz odpowiadał za jego wartość, ale jeśli uczyniłeś to nieświadomie, nie będziesz odpowiadał;
musisz jednak wyrównać wartość jego usług jako wolnego człowieka i przenieść na niego majątek, który przez
niego uzyskałeś.
(9) Zapłata jest nienależna nie tylko wtedy, gdy jest całkowicie nienależna, ale także wtedy, gdy jest należna
innemu, a jest wypłacana osobie trzeciej, lub gdy to, co jeden człowiek jest winien drugiemu, płaci tak, jakby sam
był winien.
66. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Pozew ten, oparty na sprawiedliwości i słuszności, jest zwykle stosowany w celu odzyskania własności, która
należy do jednej strony, a znajduje się w posiadaniu drugiej bez żadnego prawa do niej.
67. Scaevola, Digest, Księga V.
Stichus, otrzymawszy wolność na mocy testamentu strony, którą uważał za swego właściciela, pod warunkiem,
że przez dziesięć lat po śmierci tego ostatniego będzie płacił dziesięć aurei rocznie jego spadkobiercom, płacił
przepisaną sumę przez osiem lat, tak jak mu nakazano; potem upewnił się, że urodził się wolny, i nie dokonał
żadnych płatności za pozostałe lata, a w sądzie został również uznany za urodzonego jako wolny. Powstało
pytanie, czy może on wszcząć postępowanie w celu odzyskania pieniędzy jako nienależnych, a jeśli tak, to jakim
rodzajem powództwa? Odpowiedź brzmiała, że jeśli pieniądze, które zapłacił, nie zostały uzyskane z jego własnej
pracy lub z majątku tego, komu służył w dobrej wierze, można wnieść powództwo o ich odzyskanie.
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(1) Opiekun zapłacił większą sumę niż należała się wierzycielowi jego podopiecznego i nie dał sobie kredytu, gdy
wniósł pozew o opiekę; pytam, czy miałby prawo do powództwa o zwrot przeciwko wierzycielowi? Odpowiedź
brzmiała, że tak.
(2) Tycjusz, który miał wielu wierzycieli, wśród których był Sezjusz, po tym jak prywatnie przekazał swój majątek
Maeviusowi przez sprzedaż, z zamiarem, że ten ostatni zaspokoi jego wierzycieli, Maevius zapłacił Sezjuszowi,
tak jakby to jemu należały się pieniądze, które zostały już zapłacone przez Tycjusza; W związku z tym powstało
pytanie, czy gdy później znaleziono w rękach Tycjusza pokwitowania dotyczące długów, które zostały częściowo
zapłacone, kto miał prawo do wytoczenia powództwa o zwrot pieniędzy, które zostały zapłacone, a nie były
należne - Tycjusz jako dłużnik czy Maevius, który został ustanowiony pełnomocnikiem we własnym imieniu?
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z tym, co zostało powiedziane, strona, która zapłaciła ostatnia, ma prawo do
wniesienia powództwa.
(3) Ta sama osoba zapytała, czy umowa, którą zwyczajowo umieszcza się w rozliczeniach, a mianowicie, że nie
powinno być dalszych kontrowersji między stronami wynikających z tej umowy, wyklucza powództwo o
odzyskanie należności. Odpowiedź brzmiała, że nie stwierdzono niczego, co czyniłoby to przeszkodą.
(4) Lucjusz Tycjusz pożyczył Gajuszowi Sezjuszowi, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, pewną sumę
pieniędzy i otrzymał od niego pewną sumę tytułem odsetek. Spadkobierca małoletniego Gajusza Seneki uzyskał
od gubernatora prowincji nakaz całkowitej restytucji przeciwko Publiuszowi Maeviusowi, aby ten nie płacił długu
należnego tej posiadłości; ale przed gubernatorem nie wspomniano o powództwie o zwrot odsetek od kwoty
głównej, którą zapłacił Seneka, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, ani nie wydano żadnego wyroku w tej
sprawie. Pytam, czy spadkobierca Gajusza Seneki, wspomnianego małoletniego, który nie ukończył dwudziestu
pięciu lat, może wnieść powództwo o zwrot odsetek, które ten ostatni zapłacił wierzycielowi, dopóki żył?
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nie można wnieść powództwa o zwrot
odsetek zapłaconych przez zmarłego. Pytam również, skoro uważa Pan, że nie można wnieść powództwa o
zwrot, czy spadkobierca może zatrzymać odsetki z jakiegoś innego długu. Odpowiedź brzmiała: "Nie, nawet to".

Tit. 7. W sprawie powództwa o zwrot bez podstawy.
1. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.

790

Istnieje również następujący rodzaj osobistego powództwa o zwrot, gdy ktoś składa obietnicę bez zapłaty lub gdy
płaci coś, co nie było należne. Gdy ktoś składa obietnicę bez wynagrodzenia, nie może wnieść powództwa o
kwotę, której nie dał, lecz tylko o samo zobowiązanie.
(1) Nawet jeśli strona złożyła przyrzeczenie w zamian za świadczenie wzajemne, ale świadczenie wzajemne nie
doszło do skutku, należy uznać, że istnieje podstawa do wniesienia powództwa o zwrot.
(2) Bez względu na to, czy przyrzeczenie zostało złożone na początku bez świadczenia wzajemnego, czy w
zamian za przyrzeczenie, które się skończyło, czy też nie doszło do skutku, należy stwierdzić, że istnieje
podstawa do wniesienia powództwa o zwrot.
(3) Stwierdza się, że powództwo windykacyjne może być wytoczone przeciwko stronie tylko wtedy, gdy
nieruchomość weszła w jej posiadanie bez ważnego świadczenia wzajemnego lub za świadczenie, które utraciło
ważność.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeżeli farbiarz zawarł umowę na czyszczenie odzieży, a ponieważ odzież zaginęła, zostaje pozwany na
podstawie tej umowy i płaci jej wartość właścicielowi, a ten następnie odnajduje odzież, jakiego rodzaju
powództwo musi wnieść farbiarz, aby odzyskać kwotę, którą zapłacił? Kasjusz mówi, że nie tylko może wytoczyć
powództwo z tytułu umowy, ale także o zwrot pieniędzy właścicielowi. Sądzę, że w każdym razie ma on prawo do
powództwa z tytułu umowy, ale w odniesieniu do powództwa o odzyskanie należności pojawia się wątpliwość,
ponieważ nie zapłacił tego, co nie było należne; chyba że rzeczywiście możemy uznać, że powództwo o
odzyskanie należności może być wniesione na tej podstawie, że pieniądze zostały zapłacone bez żadnego
wynagrodzenia, ponieważ ubrania zostały znalezione, wydaje się, że tak właśnie jest.
3. Julianus, Digest, Księga VIII.
Gdy strony wiążą się bez żadnego powodu, mogą uzyskać zwolnienie w drodze powództwa o zapłatę niepewnej
kwoty, i nie ma różnicy, czy strona zaciągnęła całe zobowiązanie bez żadnego powodu, czy też większe niż było
to konieczne; chyba że w istocie postępowanie wszczęte w celu zwolnienia jej z każdego zobowiązania różni się
od postępowania wszczętego w celu zwolnienia jej z odpowiedzialności za część zobowiązania; Na przykład, gdy
strona obiecała zapłacić dziesięć aurei, ponieważ, jeśli nie miała powodu do złożenia tej obietnicy, może w
drodze powództwa o niepewną kwotę uzyskać zwolnienie z całego postanowienia; ale jeśli obiecała zapłacić
dziesięć aurei, podczas gdy powinna była obiecać tylko pięć, może w drodze powództwa o niepewną kwotę
zapewnić sobie zwolnienie z zapłaty pięciu.
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4. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Nie ma znaczenia, czy coś zostało dane na początku bez zapłaty, czy też zostało dane za zapłatę, która nie
nastąpiła.
5. Papinianus, Pytania, Księga XI.
Gdy kobieta, która miała zostać wydana za mąż za wuja, dała mu w posagu pewną sumę pieniędzy, ale nie
wyszła za niego, powstało pytanie, czy może wnieść powództwo o odzyskanie tych pieniędzy? Odpowiedziałem,
że jeśli pieniądze zostały zapłacone za jakąś niemoralną rzecz, która dotyczy zarówno dającego, jak i
odbierającego, powództwo o ich zwrot nie będzie miało miejsca, a jeśli obaj są w równym stopniu zawinieni,
posiadacz ma przewagę; i że każdy, kto przyjąłby tę zasadę, być może odpowiedziałby, że kobieta nie może
wnieść powództwa o ich zwrot; Ale z drugiej strony można by słusznie utrzymywać, że należy rozważyć nie tyle
to, że świadczenie było niemoralne, ile to, że w ogóle nie było żadnego świadczenia; ponieważ pieniądze, które
zostały zapłacone, nie mogły być zamienione na posag, ponieważ zostały zapłacone nie w celu bezprawnego
współżycia, lecz w celu zawarcia małżeństwa.
(1) Macocha zapłaciła pewną sumę pieniędzy jako posag za małżeństwo z pasierbem, a synowa za małżeństwo
z teściem, przy czym żadne z tych małżeństw nie doszło do skutku. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać,
że powództwo o zwrot pieniędzy nie przysługuje, ponieważ związek tego rodzaju jest kazirodztwem według
prawa narodów; jednak w takich przypadkach lepiej jest uważać, że nie było żadnego wynagrodzenia za
przekazanie posagu, a zatem powództwo o jego zwrot przysługuje.

Księga XIII
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1. W sprawie powództwa o zwrot skradzionej własności.
2. Dotyczące pozwów o odzyskanie na mocy prawa.
3. Dotyczące powództwa trydenckiego.
4. Dotyczące nieruchomości, które muszą być dostarczone w określonym miejscu.
5. Dotyczące powództwa o przyrzeczone pieniądze.
6. Dotyczące powództwa o pożyczkę do użytku i powództwa wzajemnego.
7. Dotyczące powództwa o zastaw i powództwa wzajemnego.

Tit. 1. Dotyczące powództwa o zwrot skradzionego mienia.

1. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVIII.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, księga XVIII: Gdy skradziono mienie, powództwo o jego odzyskanie może wytoczyć
tylko właściciel.
(2) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Zarówno osoby obłąkane, jak i niemowlęta są odpowiedzialne za powództwo z tytułu kradzieży, jeśli stały się
spadkobiercami koniecznymi, chociaż powództwo nie może być wytoczone przeciwko nim osobiście.
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3. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli niewolnik jest pozwany w sprawie o kradzież, to z pewnością można żądać odszkodowania w wysokości
interesu powoda; tak jest na przykład, gdy został on wyznaczony na spadkobiercę, a jego pan może być
zagrożony utratą majątku; Julianus jest tego samego zdania. Ponadto, jeśli powództwo jest wytoczone za
niewolnika, który nie żyje, powód otrzyma wartość majątku.
4. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XLI.
(4) Ulpianus, On Sabinus, księga XLI. Jeśli niewolnik lub syn pod ojcowską kontrolą dokona kradzieży, można
wytoczyć powództwo przeciwko właścicielowi niewolnika o to, co wpadło w jego ręce; a co do reszty, właściciel
może oddać niewolnika w ramach zadośćuczynienia.
(5) Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Powództwo z tytułu kradzieży może być wytoczone przeciwko synowi pozostającemu pod władzą ojcowską,
ponieważ nikt nie jest odpowiedzialny za tego rodzaju powództwo, jak tylko ten, kto dopuścił się kradzieży lub
jego spadkobierca.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Stąd, nawet jeśli kradzież została popełniona z pomocą i radą innej strony, ta ostatnia nie będzie odpowiedzialna
za to działanie, chociaż będzie odpowiedzialna za kradzież.
7. Tenże, O Sabinusie, księga XLII.
Jeżeli strona naprawiła szkodę jako złodziej, jest całkowicie pewne, że nie stanowi to przeszkody dla powództwa
o odzyskanie mienia; przez spłatę szkody wygasa bowiem prawo do powództwa o kradzież, ale nie prawo do
powództwa o odzyskanie skradzionego mienia.
(1) Powództwo o kradzież jest wnoszone w celu uzyskania kary zgodnej z prawem, natomiast powództwo o
odzyskanie w celu uzyskania samego mienia; skutkiem tego ani prawo do powództwa o kradzież nie wygasa
przez powództwo o odzyskanie, ani powództwo o odzyskanie przez powództwo o kradzież. Dlatego strona, która
jest ofiarą kradzieży, ma prawo do powództwa o kradzież, prawo do powództwa o odszkodowanie i prawo do
powództwa o odzyskanie, a także ma prawo do powództwa o przedstawienie. Powództwo o zwrot skradzionego
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mienia, ponieważ obejmuje postępowanie w celu uzyskania samego mienia, czyni odpowiedzialnym również
spadkobiercę złodzieja, i to nie tylko za życia niewolnika, któremu skradziono mienie, ale również po jego śmierci.
Jeżeli jednak skradziony niewolnik stracił życie, będąc w posiadaniu spadkobiercy złodzieja, lub nawet gdy nie był
w jego posiadaniu, po śmierci złodzieja, należy stwierdzić, że powództwo nadal przysługuje spadkobiercy. To, co
stwierdziliśmy w odniesieniu do spadkobiercy, ma takie samo zastosowanie do wszystkich innych spadkobierców.
8. Tenże, O Edykcie, Księga XXVII.
W przypadku skradzionej własności można wnieść pozew o odzyskanie samych przedmiotów; ale czy można to
zrobić tylko tak długo, jak długo one jeszcze istnieją, czy też gdy przestały istnieć? Jeżeli złodziej zrzekł się ich, to
bez wątpienia nie można wnieść powództwa o ich odzyskanie; jeżeli jednak ich nie zrzekł się, to nadal istnieje
prawo do wniesienia powództwa o odzyskanie ich wartości, ponieważ same przedmioty nie mogą być wydane.
(1) W przypadku powództwa o odzyskanie skradzionego mienia powstaje pytanie, w jakim momencie należy
dokonać wyceny jego wartości? Jest jednak ustalone, że należy brać pod uwagę czas, w którym mienie miało
największą wartość, jaką kiedykolwiek posiadało, a zwłaszcza, że złodziej nie zostanie uwolniony przez oddanie
mienia, które uległo zniszczeniu; złodzieja bowiem uważa się za zawsze nie wywiązującego się z umowy.
(2) Wreszcie trzeba powiedzieć, że zyski są również objęte tym pozwem.
9. Tenże, O Edykcie, Księga XXX.
W procesie o odzyskanie skradzionego mienia strona odpowiada nie tylko za sumę, która dostała się w jej ręce,
ale także za całość, jeśli jest jedynym spadkobiercą; ale jeśli jest spadkobiercą udziału, odpowiada w takiej samej
części tego udziału w skradzionym mieniu, w jakiej ma prawo do spadku.
10. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Złodziej może być pozwany o odzyskanie skradzionego mienia niezależnie od tego, czy jest złodziejem jawnym,
czy nie jawnym. Jednakże złodziej jawny odpowiada tylko wtedy, gdy właściciel nie wszedł jeszcze w posiadanie
skradzionego mienia; nikt bowiem nie odpowiada w procesie o odzyskanie mienia po objęciu go w posiadanie
przez właściciela. Dlatego Julianus, aby móc przejść do omówienia powództwa o zwrot w przypadku jawnego
złodzieja, zakłada, że złodziej po złapaniu albo zabił, albo połamał na kawałki, albo rozsypał to, co bezprawnie
przywłaszczył.
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1. Również osoba, która odpowiada za kradzież z użyciem przemocy (jak podaje Julianus w Dwudziestej Drugiej
Księdze Digestów), może być pozwana w procesie o odzyskanie mienia.
2. Podstawa do wytoczenia powództwa o zwrot rzeczy istnieje tylko wtedy, gdy właściciel nie utracił własności
rzeczy na skutek własnego działania; a zatem, jeśli przeniósł ją na kogoś innego, nie może wytoczyć powództwa
o jej zwrot.
3. Dlatego Celsus stwierdza w dwunastej księdze Digestów, że jeśli właściciel zapisał skradzioną własność
złodziejowi w sposób absolutny, spadkobierca nie może wnieść przeciwko niemu pozwu o jej odzyskanie; a jeśli
zapis nie został dokonany na rzecz samego złodzieja, lecz na rzecz innej osoby, obowiązuje ta sama zasada i nie
można wnieść pozwu o odzyskanie własności, ponieważ własność została utracona na skutek działania
spadkodawcy, czyli właściciela.
11. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Sam zapisobierca nie może również wnieść powództwa osobistego, ponieważ jest ono dostępne tylko dla osoby,
której własność została skradziona lub dla jej spadkobiercy; ale zapisobierca ma prawo do odzyskania własności,
która została mu zapisana w drodze innego powództwa.
12. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
W konsekwencji Marcellus bardzo słusznie stwierdza w Siódmej Księdze, że jeśli skradziona własność nadal
pozostaje twoja, możesz wnieść osobisty pozew, aby ją odzyskać; ale jeśli utracisz własność w inny sposób niż
przez własne działanie, możesz również wnieść pozew, aby ją odzyskać.
1. Dlatego bardzo trafnie mówi, że w przypadku, gdy nieruchomość jest we wspólnym posiadaniu, to jest różnica,
czy ty wytoczyłeś powództwo przeciwko współwłaścicielowi przez powództwo o podział, czy on wytoczył
powództwo przeciwko tobie, i jeśli ty wytoczyłeś powództwo w tym celu, stracisz prawo do wniesienia osobistego
powództwa o odzyskanie, ale jeśli on to zrobił, nadal zachowa to prawo.
2. Neratius, w Księdze Pergaminów, stwierdza, że Arysto uważa, iż ten, komu zastawiono własność, może, jeśli
zostanie ona skradziona, wnieść powództwo o odszkodowanie w nieokreślonej wysokości.
13. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIX.
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Fulcyniusz mówi, że w przypadku, gdy ze skradzionego srebra wykonano puchary, można wnieść powództwo
osobiste i dlatego w procesie o ich odzyskanie należy oszacować wartość grawerunku, który został wykonany na
koszt złodzieja; podobnie jak w przypadku kradzieży dziecka niewolnika, które dorasta, szacuje się jego wartość,
gdy dorośnie, mimo że było wychowywane pod opieką i na koszt złodzieja.
14. Julianus, Digest, Księga XXII.
Jeśli skradziony niewolnik został zapisany w testamencie pod pewnym warunkiem, to dopóki warunek jest w toku,
spadkobierca ma prawo do powództwa o jego odzyskanie, ale jeśli warunek zostanie spełniony po połączeniu
spraw, sprawa musi zostać oddalona; tak samo, jak gdyby ten sam niewolnik został polecony przez
spadkodawcę, aby był wolny pod pewnym warunkiem, a warunek został spełniony po połączeniu spraw;
ponieważ powód nie jest już zainteresowany zabezpieczeniem niewolnika, a własność przestała być jego
własnością bez żadnego oszustwa ze strony złodzieja. Jeżeli wyrok został wydany w czasie, gdy warunek był w
toku, sędzia musi oszacować sumę, jaką niewolnik byłby wart, gdyby znaleziono nabywcę.
1. W tym powództwie powód nie jest jednak zobowiązany do złożenia zabezpieczenia na rzecz strony pozwanej.
2. Jeśli wół został skradziony i zabity, właściciel może wnieść powództwo osobiste o odzyskanie wołu, skóry i
mięsa; to znaczy, jeśli skóra i mięso zostały skradzione, można również wnieść powództwo o odzyskanie rogów.
Jeżeli jednak właściciel uzyska wartość wołu w drodze osobistego powództwa o zwrot, a następnie wniesie
podobny pozew o którąkolwiek z wyżej wymienionych rzeczy, to bez wątpienia może on zostać wykluczony przez
wyjątek. Z drugiej strony, jeśli właściciel wniósłby pozew o skórę i odzyskałby jej wartość, a następnie pozwałby o
odzyskanie wołu, a złodziej podałby wartość wołu po odliczeniu wartości skóry, powód byłby wykluczony na
podstawie wyjątku z powodu oszukańczego zamiaru.
3. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku kradzieży winogron, ponieważ moszcz i pestki winogron mogą być
odzyskane w drodze osobistego powództwa.
(15) Celsus, Digest, Księga XII.
Gdy niewolnik kradnie innemu, odpowiada za kradzież we własnym imieniu, jeśli stanie się wolny; ale nie można
wytoczyć przeciwko niemu powództwa osobistego o zwrot, chyba że zajmował się tą własnością po uzyskaniu
wolności.
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16. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXVIII.
Jeśli ktoś dopuszcza się kradzieży, używając czegoś, co zostało mu pożyczone lub zdeponowane u niego, może
zostać zmuszony do rozliczenia się z tego faktu w drodze osobistego powództwa o zwrot, również z powodu
kradzieży, a to różni się od powództwa o zwrot pożyczonego mienia, ponieważ nawet jeśli mienie zostało
zniszczone bez jego złej woli lub zaniedbania, będzie on jednak podlegał osobistemu powództwu o zwrot;
podczas gdy w przypadku powództwa o zwrot pożyczonego mienia nie będzie on łatwo pociągnięty do
odpowiedzialności, chyba że był winny zaniedbania, a w przypadku powództwa o depozyt nie będzie on w ogóle
odpowiedzialny, chyba że zostanie wykazany złośliwy zamiar.
(17) Papinianus, Pytania, Księga X.
Nie ma znaczenia, czy po kradzieży niewolnika złożono ofertę jego zwrotu, czy też sprawa podlega innej klasie
lub innemu rodzajowi zobowiązań, ponieważ nie ma dla mnie znaczenia, czy niewolnik jest obecny, czy nie,
ponieważ niewykonanie zobowiązania, które powstało w wyniku kradzieży, jest usuwane przez swego rodzaju
cesję wierzytelności.
18. Scaevola, Pytania, Księga IV.
Gdy strona świadomie otrzymuje pieniądze, które nie są jej należne, ponieważ jest to tożsame z kradzieżą,
należy rozważyć, czy gdy agent dokonuje płatności własnymi pieniędzmi, nie popełnia kradzieży na sobie?
Pomponiusz mówi w ósmej księdze Listów, że agent ma prawo do powództwa o zwrot kosztów z tytułu kradzieży;
i że ja również mam takie prawo, jeśli zatwierdzam wypłatę nienależnych pieniędzy; ale gdy jedno powództwo
zostało wniesione, prawo do wniesienia drugiego wygasa.
(19) Paulus, O Neratiusie, Księga III.
Julianus mówi, w odniesieniu do córki, która usunęła majątek należący do jej męża, że osobiste powództwo o
zwrot powinno być przyznane przeciwko jej ojcu do wysokości jej peculium.
20. Tryphoninus, Dysputy, Księga XV.
Przypuśćmy, że złodziej jest przygotowany do obrony osobistego powództwa wytoczonego przeciwko niemu o
odzyskanie skradzionej własności; tak długo, jak własność istnieje, mam prawo wytoczyć powództwo, ale jeśli
została ona potem zniszczona, starożytne władze uważały, że prawo to nadal istnieje, ponieważ ich zdaniem,
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jeśli człowiek na początku zajmował się własnością bez zgody właściciela, zawsze jest w zwłoce w odniesieniu do
jej zwrotu, ponieważ nie powinien był jej usuwać.

Tyt. 2: O pozwach o odszkodowanie na mocy prawa.

1. Paulus, O Plaucjuszu, księga II.
Gdy obowiązek jest wprowadzony przez nowe prawo, a prawo to nie przewiduje, w jaki sposób mamy
postępować, należy to czynić zgodnie z tym prawem.

Tit. 3. W sprawie powództwa trydenckiego.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
Ten, kto wnosi pozew o pewną sumę pieniędzy, musi skorzystać z powództwa, do którego odnosi się klauzula "W
przypadku pewnego żądania"; natomiast ten, kto wnosi pozew o jakikolwiek inny rodzaj majątku, musi to uczynić
za pomocą powództwa trydenckiego. Ogólnie rzecz biorąc, majątek, który ma być pozwany w tym pozwie, jest
czymkolwiek z wyjątkiem określonej sumy pieniędzy, niezależnie od tego, czy jest ustalony według wagi czy
według miary, i niezależnie od tego, czy jest to ruchomość czy część ziemi. W związku z tym, możemy również
wnieść pozew o działkę gruntu, czy jest ona w wieczystej dzierżawie, czy też ktoś zastrzegł sobie prawo, jak na
przykład użytkowanie lub służebność związane z którymkolwiek rodzajem nieruchomości.
1. Nikt nie może, za pomocą tego powództwa, wnieść pozwu o swoją własność, chyba że jest to dozwolone w
pewnych przypadkach; jak na przykład w przypadku powództwa opartego na kradzieży lub gdy ruchomości
zostały zabrane siłą.
2. Tenże, O Sabinusie, księga XVIII.
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Sabinus stwierdza, że jeśli ktoś siłą wyrzucił kogoś innego z jego ziemi, może zostać pozwany o jej odzyskanie;
Celsus również jest tego samego zdania, ale zasada ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ten, kto został
wyrzucony i wnosi pozew, jest właścicielem; jeśli jednak nim nie jest, Celsus stwierdza, że nadal może wnieść
pozew o posiadanie.
3. Tenże, O Edykcie, Księga XXVII.
Jeśli w tym procesie pyta się, od jakiego czasu należy liczyć wycenę nieruchomości, o którą wniesiono pozew, to
zdaniem Serwiusza należy brać pod uwagę czas, w którym wydano wyrok przeciwko pozwanemu. Jeśli bowiem
majątek przestał istnieć w chwili śmierci, to według Celsusa, musimy przyznać pewną swobodę i nie dokonywać
wyceny od ostatniej chwili życia, aby nie została ona zredukowana do bardzo małej kwoty, na przykład gdy
niewolnik został śmiertelnie ranny. W każdym jednak przypadku, jeśli majątek uległ pogorszeniu po niewykonaniu
zobowiązania, Marcellus stwierdza w dwudziestej księdze, że należy oszacować, do jakiej kwoty majątek uległ
pogorszeniu, a więc jeśli strona wydała niewolnika, który po niewykonaniu zobowiązania stracił oko, nie jest on
zwolniony, a zatem oszacowanie musi być liczone od daty niewykonania zobowiązania.
(4) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Gdy wytoczono powództwo o jakiś towar, który powinien być dostarczony w określonym dniu, na przykład wino,
oliwę lub zboże, Kasjusz mówi, że odszkodowanie powinno być oszacowane zgodnie z tym, ile rzecz byłaby
warta w dniu, w którym powinna być dostarczona, lub jeśli dzień nie został uzgodniony, to zgodnie z jej wartością,
gdy sprawa została wszczęta. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do miejsca, tak że wycena powinna być
najpierw dokonana w odniesieniu do miejsca, w którym nieruchomość powinna być dostarczona, ale jeśli nie było
nic uzgodnione w odniesieniu do miejsca, to miejsce, w którym powództwo zostało wniesione, powinno być brane
pod uwagę. Prawo to stosuje się również do innych spraw.

Tit. 4. W odniesieniu do nieruchomości, które muszą być dostarczone w określonym miejscu.

1. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga IX.
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Dawniej sądzono, że strona nie ma prawa wnieść pozwu w innym miejscu niż to, w którym zobowiązała się do
wydania rzeczy będącej przedmiotem pozwu; Ponieważ jednak byłoby to niesprawiedliwe, gdyby przyrzekający
nigdy nie przybył do miejsca, w którym zgodnie z jego obietnicą mienie miało być dostarczone (albo dlatego, że
nie uczynił tego celowo, albo dlatego, że został nieuchronnie zatrzymany gdzie indziej) i w związku z tym
zastrzegający nie mógł uzyskać tego, co do niego należało, dlatego wydawało się właściwe, aby w tym celu
przewidzieć powództwo na zasadach słuszności.
2. Ulpianus, O edyktach, księga XXVII.
Powództwo arbitrażowe może być na korzyść powoda lub pozwanego; gdy jest korzystne dla pozwanego, orzeka
się mniejszą sumę pieniędzy niż żądana, a gdy jest korzystne dla powoda, orzeka się większą sumę.
1. Powództwo może wynikać z umowy, w której uzgodniłem z tobą, że zapłacisz mi dziesięć aurei w Efezie.
2. Jeśli ktoś wnosi pozew na podstawie umowy, że dziesięć aurei ma mu być zapłacone w Efezie, lub niewolnik
wydany mu w Kapui, nie powinien, gdy wszczyna postępowanie, pomijać jednego z tych dwóch miejsc, aby nie
pozbawić pozwanego korzyści płynącej z lokalizacji.
3. Scaevola mówi w Piętnastej Księdze Pytań, że to, co milcząco istnieje w postanowieniu, rzeczywiście nie
zawsze jest pod kontrolą pozwanego i może on zdecydować zgodnie ze swoim osądem, co powinien zrobić, ale
nie jest w jego mocy, aby zdecydować, czy jest on zobowiązany, czy nie. Dlatego, gdy strona obiecuje wydać
Stichusa lub Pamphilusa, może wybrać, którego z nich wyda, tak długo jak obaj żyją; ale gdy jeden z nich umrze,
jego prawo wyboru wygasa, w przeciwnym razie byłoby w jego mocy ustalenie, czy był zobowiązany, czy nie, jeśli
nie był skłonny wydać żyjącego niewolnika, którego tylko on był zobowiązany wydać. Dlatego, zgodnie z
podanymi faktami, jeśli strona obiecała dostarczyć coś albo w Efezie albo w Kapui, nie można by wytoczyć
przeciwko niej powództwa, jeśli miałaby wybór miejsca, w którym powinna być pozwana, ponieważ zawsze
wybrałaby to drugie miejsce, a wynikiem tego byłoby to, że miałaby władzę decydowania, czy była pod
jakimkolwiek zobowiązaniem. Dlatego Scaevola uważa, że powództwo może być wniesione przeciwko niemu w
każdym miejscu i bez żadnego dodatku miejsca; dlatego też dajemy wybór miejsca powództwa powodowi.
Scaevola stwierdza ogólnie, że powód jest uprawniony do wyboru miejsca, w którym wniesie pozew, a pozwany
gdzie zapłaci, oczywiście przed wniesieniem pozwu. Dlatego mówi on, że istnieje alternatywa roszczenia, jak
również alternatywa miejsca, co koniecznie daje powodowi wybór co do roszczenia ze względu na jego prawo do
wyboru miejsca; w przeciwnym razie, jeśli chcesz zastrzec opcję dla pozwanego, pozbawisz powoda uprawnienia
do wniesienia powództwa.
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4. Kiedy ktoś zastrzega, że "w Efezie i Kapui", Scaevola mówi, że może wnieść pozew o część roszczenia w
Efezie i część w Kapui.
5. Gdy ktoś postanawia, że dom ma być zbudowany, a nie wspomina o miejscu, postanowienie jest nieważne.
6. Kto postanawia, że dziesięć aurei ma być zapłacone w Efezie, i wnosi pozew przed dniem, w którym może
przybyć do Efezu, postępuje niewłaściwie przed czasem; Julianus uważa bowiem, że w tego rodzaju
postanowieniu milcząco rozumie się pewną datę; sądzę więc, że opinia Julianusa jest słuszna i że jeśli strona
postanawia w Rzymie, że dostawa ma być dokonana w Kartaginie tego samego dnia, to postanowienie jest
nieważne.
7. Julianus omawia ponadto następującą kwestię: czy w przypadku, gdy strona zastrzegła, że zapłata ma być
dokonana w Efezie na jej rzecz lub na rzecz Titiusa, a jeśli Titius otrzyma zapłatę gdzie indziej, to czy mimo to
może domagać się, aby zapłata była dokonana na jego rzecz; Julianus twierdzi, że nie ma zwolnienia z
odpowiedzialności za dług i że w związku z tym można wnieść powództwo o kwotę odsetek strony. Marcellus
jednak omawia tę kwestię oddzielnie i stwierdza w przypisie do Julianusa, że można uznać, iż istnieje zwolnienie
z długu, nawet jeśli zapłata jest dokonywana gdzie indziej, chociaż nie można mnie zmusić do jej przyjęcia, jeśli
nie mam na to ochoty; i że jest oczywiste, jeśli nie ma zwolnienia, że należy uznać, iż pozostaje prawo do
pozwania o całą kwotę; podobnie jak jeśli ktoś zbudował dom w innym miejscu niż to, w którym obiecał go
zbudować, nie zostanie zwolniony z żadnej części swojego zobowiązania. Wydaje mi się jednak, że zapłata sumy
pieniędzy różni się od budowy domu, a zatem pozew może być wniesiony tylko o kwotę interesu strony.
8. Musimy teraz zająć się obowiązkiem sędziego, który przewodniczy w tym procesie; to znaczy, czy powinien on
ściśle trzymać się kwoty zawartej w umowie, czy też powinien ją zwiększyć lub zmniejszyć, tak że jeśli w interesie
pozwanego było, aby płatność została dokonana w Efezie, a nie w miejscu, w którym wniesiono pozew, może to
być wzięte pod uwagę. Julianus, idąc za opinią Labeo, brał pod uwagę również sytuację powoda, który niekiedy
może być zainteresowany odzyskaniem zapłaty w Efezie, a więc należy wziąć pod uwagę również korzyść dla
powoda. Przypuśćmy bowiem, że pożyczył on pieniądze na kontrakt morski, który miał być zapłacony w Efezie,
gdzie sam był winien pieniądze pod karą lub pod zastaw, a zastaw został sprzedany lub kara została zaciągnięta
z powodu twojego niedotrzymania warunków? Albo przypuśćmy, że był on dłużnikiem Skarbu Państwa, a majątek
zastawnika został sprzedany po bardzo niskiej cenie? Wysokość odsetek, które miał w tej sprawie, musi być
brana pod uwagę w akcji arbitrażowej, a to rzeczywiście może być zrobione tak, aby włączyć wyższą stopę
procentową niż jest to zgodne z prawem. Co by się stało, gdyby był on przyzwyczajony do kupowania towarów;
czy nie powinno się wziąć pod uwagę zysku, a nie tylko straty, którą poniósł? Uważam, że należy wziąć pod
uwagę zysk, którego nie udało mu się osiągnąć.
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3. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
(3) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga IX. (4) Ulpianus, O edyktach prowincjonalnych, księga IX. (5) Ta
skarga jest poddana pod decyzję sędziego, ponieważ ceny artykułów różnią się w różnych miastach i
prowincjach, a zwłaszcza ceny wina, oliwy i zboża, a jeśli chodzi o pieniądze, to chociaż mogłoby się wydawać,
że mają one wszędzie tę samą moc, to jednak w niektórych miejscowościach są łatwiejsze do zdobycia i niżej
oprocentowane niż w innych, gdzie trudniej je zdobyć, a oprocentowanie jest wysokie.
(4) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
Gdy pozew jest wniesiony w Efezie, można żądać tylko rzeczywistej sumy, i nic więcej, chyba że powód to
zastrzegł, albo że chodzi o korzyść czasu.
1. Czasami sędzia, który ma jurysdykcję nad tym pozwem, jako że jest on arbitralny, powinien zwolnić
pozwanego, po zażądaniu od niego zabezpieczenia zapłaty pieniędzy tam, gdzie zostały one obiecane.
Przypuśćmy, że pieniądze zostały wręczone powodowi, zdeponowane lub mogły być tam łatwo zapłacone; czy
sędzia nie powinien czasem zwolnić pozwanego? Krótko mówiąc, sędzia wyznaczony do rozpatrzenia pozwu
powinien zawsze mieć sprawiedliwość przed oczami.
5. Paulus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Jeśli spadkobierca otrzymał od spadkodawcy polecenie zapłacenia czegoś w określonym miejscu, to powództwo
arbitrażowe jest uzasadnione.
6. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Albo gdy pieniądze zostały pożyczone z założeniem, że mają być zwrócone w określonym miejscu.
7. Paulus, O Edykcie, Księga XXVIII.
W przypadkach bona fide, nawet jeśli w umowie uzgodniono, że coś ma być dostarczone w określonym miejscu,
można wnieść powództwo o kupno, sprzedaż lub depozyt, ale nie można wnieść powództwa arbitrażowego.
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1. Jeśli jednak strona zastrzegła, że dostarczy nieruchomość w określonym miejscu, to powództwo musi być
zastosowane.
8. Africanus, Pytania, Księga III.
Umówiwszy się, że sto aurei zostanie ci wypłacone w Kapui, otrzymałeś poręczenie; postępowanie w celu
odzyskania pieniędzy powinno być wszczęte przeciwko poręczycielowi tak samo, jak przeciwko samemu
przyrzekającemu; to znaczy, jeśli powództwo jest wytoczone w innym miejscu niż Kapua, powinno być arbitralne,
a odszkodowanie musi być oszacowane na kwotę równą odsetkowi, jaki powód lub pozwany miałby z tego, że
suma pieniędzy została wypłacona w Kapui, a nie gdzie indziej. Zobowiązanie poręczyciela nie powinno być
również zwiększone, ponieważ to z winy głównego dłużnika cała suma stu aurei nie została zapłacona w Kapui;
ponieważ ten przypadek nie może być właściwie porównany ze zobowiązaniem do zapłaty odsetek, ponieważ
tam są dwa postanowienia, ale w tym przypadku jest tylko jedno dotyczące pożyczonych pieniędzy, a w
odniesieniu do wykonania tego samego, wysokość odszkodowania musi być pozostawiona do uznania Sądu.
Myślę, że bardzo wyraźnym dowodem różnicy między tymi dwoma przypadkami jest fakt, że jeśli część pieniędzy
jest wypłacana po tym, jak strona nie dotrzymała warunków i wniesiono pozew o pozostałą część, obowiązkiem
sędziego jest oszacowanie odsetek, które powód ma w płatności, która ma być dokonana w Kapui, tylko w kwocie
objętej pozwem.
9. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVII.
Jeśli ktoś obiecuje, że zapłaci w określonym miejscu, nie może tego uczynić w innym miejscu niż to, które
obiecał, jeśli zamawiający nie chce.
10. Paulus, Pytania, Księga IV.
Jeśli po zwłoce w zapłacie w Kapui wierzyciel chciałby wytoczyć powództwo arbitrażowe i najpierw wziąłby
poręczenie na poczet tego powództwa, zastanówmy się, czy jakakolwiek kwota, która decyzją sądu może być
dodana do pierwotnego długu, nie będzie należna i nie zostanie włączona do zobowiązania, tak że teraz, jeśli
kapitał zostanie zapłacony lub powództwo zostanie wytoczone w Kapui, jurysdykcja sądu wygasa; Chyba, że ktoś
powie, na przykład, że sędzia powinien wydać orzeczenie na sto dwadzieścia aurei, a sto z całej kwoty zostanie
zapłacone, to powinno być to uznane za zapłacone od całości, czyli od kwoty głównej i kary; tak, że powód miałby
prawo do powództwa o kwotę, która nadal pozostaje należna od pierwotnego długu, jak również o karę, która
narosła za zwłokę w zapłacie tej kwoty. Nie sądzę jednak, że można to uznać za słuszne; tym bardziej, że
wierzyciel uważa się, że umorzył karę w momencie otrzymania pieniędzy.
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Tit. 5. Co się tyczy powództwa o pieniądze obiecane.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
W tym edykcie pretor opowiada się za sprawiedliwością naturalną, ponieważ chroni obietnice złożone za zgodą,
jako że naruszenie dobrej wiary jest poważną sprawą.
1. Praetor mówi: "Gdy ktoś składa obietnicę na sumę pieniędzy, która jest należna". Przez pojęcie "osoba" należy
rozumieć w ogóle kogokolwiek, bo kobiety również odpowiadają za obietnice zapłaty, jeśli nie występują w
charakterze poręczycieli.
2. Chociaż nic nie jest powiedziane w tym Edykcie w odniesieniu do nieletniego, to jednak nie jest on
odpowiedzialny za obietnicę bez upoważnienia swojego opiekuna.
3. Powstaje pytanie, czy jeśli syn pod kontrolą ojcowską złoży taką obietnicę, to będzie za nią odpowiedzialny?
Myślę, że to prawda, że będzie odpowiedzialny, a jego ojciec również będzie odpowiedzialny do wysokości
peculium syna.
4. Jeżeli ktoś zawarł nieważny warunek, ale miał zamiar zawrzeć warunek, a nie przyrzeczenie zapłaty, należy
uznać, że wierzyciel nie może wszcząć postępowania z powodu złożonej obietnicy, ponieważ dłużnik nie działał z
zamiarem złożenia obietnicy, lecz zawarcia warunku.
5. Zadano pytanie, czy obietnica może być złożona na coś innego niż to, co jest należne? Ponieważ jednak
zostało już ustalone, że jedna rzecz może być dostarczona zamiast innej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
obietnica została złożona za coś innego niż to, co jest należne; na przykład, gdy strona, która jest winna sto aurei,
obiecuje ziarno o tej wartości, myślę, że obietnica jest ważna.
6. Zapłata długu może być obiecana, bez względu na to, co jest powodem; to znaczy, bez względu na to, jaki jest
kontrakt, czy jest on na pewną czy niepewną kwotę, i czy strona jest winna pieniądze należne z tytułu sprzedaży,
czy pieniądze należne z tytułu posagu, czy z tytułu opieki, czy z powodu jakiejkolwiek innej umowy.
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7. Nawet dług należny z prawa naturalnego jest wystarczający.
8. Osoba, która podlega prawu pretorskiemu, ale nie cywilnemu, jest odpowiedzialna za obietnicę; uważa się
bowiem, że to, co jest należne według prawa pretorskiego, jest długiem. Dlatego też, jeśli ojciec lub właściciel
niewolnika złoży obietnicę, za którą można wytoczyć przeciwko niemu powództwo De peculio, będzie on
odpowiedzialny za kwotę, która była w peculium w czasie, gdy obietnica została złożona; ale jeśli obiecał więcej
niż to we własnym imieniu, nie będzie zobowiązany za nadwyżkę.
(2) Julianus, Digest, Księga XI.
Ale jeśli obiecał w imieniu syna, że zapłaci dziesięć aurei, nawet jeśli w peculium było tylko pięć, będzie
odpowiedzialny za dziesięć na podstawie obietnicy.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
Jeśli mąż obiecał większy posag niż jest w stanie dać, jako że zaciągnął dług, odpowiada za wszystko, co
obiecał; ale wyrok będzie wydany na korzyść żony na kwotę, którą jest w stanie zapłacić.
1. Jeśli ktoś przyrzeka sumę pieniędzy, którą jest winien według prawa cywilnego, ale nie jest winien według
prawa pretorskiego, to znaczy dlatego, że jest uprawniony do wyjątku, powstaje pytanie, czy jest odpowiedzialny
z tytułu obietnicy? Prawdą jest (jak twierdzi Pomponiusz), że nie jest on odpowiedzialny, ponieważ obiecane
pieniądze nie są należne według prawa pretorskiego.
2. Jeśli ktoś, kto jest winien pieniądze zarówno według prawa cywilnego, jak i pretorskiego, jest związany
zobowiązaniem, które będzie obowiązywać w przyszłości, to czy będzie odpowiedzialny z tytułu obietnicy? Labeo
twierdzi, że tak, a Pediusz przychyla się do jego zdania. Labeo dodaje, że ten rodzaj przyrzeczenia został
wprowadzony głównie ze względu na zobowiązania pieniężne, o które nie można jeszcze wnosić pozwów, a ja
nie jestem niechętny do przyjęcia tej opinii, ponieważ zasada jest korzystna, że strona, która jest związana od
pewnego czasu, poprzez obietnicę dokonania płatności w tym czasie, będzie odpowiedzialna.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak obieca, że zapłaci przed upływem tego czasu, również będzie odpowiedzialna.
(5) Ulpianus, O Edykcie, księga XXVII.
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Jeśli ktoś obiecuje zapłacić w Efezie, a także obiecuje zapłacić w innym miejscu, to jest ustalone, że będzie
odpowiedzialny.
1. Julianus uważa, że wysłannik, który obiecał zwrócić w Rzymie coś, co otrzymał w prowincji, może być tam
pozwany, i ta opinia jest słuszna, ale jeśli obiecał zapłacić w Rzymie nie wtedy, gdy tam był, ale gdy był jeszcze w
prowincji, powództwo w sprawie obietnicy zostanie odrzucone. 2.
2. To, co stwierdziliśmy, a mianowicie, że gdy dług jest należny, obietnica zapłaty musi odnosić się do samego
majątku, w żaden sposób nie wymaga, aby strona, której złożono obietnicę, była już wierzycielem; ponieważ jeśli
obiecasz zapłacić to, co jestem winien, będziesz odpowiedzialny, a jeśli obietnica zostanie złożona mi, aby
zapłacić to, co jest należne tobie, powstaje zobowiązanie.
3. Julianus mówi też w jedenastej księdze: "Titius napisał do mnie list następującej treści: 'Oświadczyłem na
piśmie pod kierunkiem Seiusa, że jeśli zostanie udowodnione, że jest ci coś winien, dam ci zabezpieczenie długu
i zapłacę go bez żadnych sporów'. " Titius, zatem, jest odpowiedzialny za zapłatę obiecanych pieniędzy.
4. Ale gdy ktoś obiecuje, że inny dokona zapłaty, a nie, że zrobi to dla innego, nie jest odpowiedzialny; i to
Pomponiusz stwierdza w Ósmej Księdze.
5. Ponadto, jeśli obiecasz, że mi zapłacisz, będziesz odpowiedzialny; ale jeśli mi obiecasz, że zapłacisz
Semproniuszowi, nie będziesz odpowiedzialny.
6. Julianus w jedenastej księdze Digestów powiada, że obietnica może być złożona agentowi; a to, zdaniem
Pomponiusza, należy rozumieć w ten sposób, że można obiecać zapłatę agentowi, ale nie zleceniodawcy.
7. Ponadto przyrzeczenie może być złożone opiekunowi wychowanka i przedstawicielowi gminy, jak również
kuratorowi osoby obłąkanej.
8. Osoby te będą również odpowiedzialne za wszelkie obietnice, które same złożą.
9. Jeżeli przedstawicielowi gminy, opiekunowi oddziału, kuratorowi osoby obłąkanej lub małoletniego złożono
obietnicę w taki sposób, że zapłata ma nastąpić na rzecz gminy, oddziału, osoby obłąkanej lub małoletniego,
uważam, że należy przyznać gminie, oddziałowi, osobie obłąkanej lub małoletniemu, o których mowa powyżej,
prawo do słusznego powództwa.
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10. Ustalono również, że obietnica może zostać złożona nawet niewolnikowi, a jeśli zostanie ona zrealizowana w
taki sposób, że zapłata zostanie dokonana albo na rzecz właściciela niewolnika, albo na rzecz samego
niewolnika, niewolnik nabędzie pewne zobowiązanie wobec swojego pana.
6. Paulus, Sentencje, Księga II.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy obietnica jest złożona komuś, kto służy mi jako niewolnik w dobrej wierze.
(7) Ulpianus, O Edykcie, księga XXVII.
Nawet gdy obietnica jest złożona synowi pod kontrolą rodziców, jest ona ważna.
1. 1. Jeżeli postanowię, że zapłata ma być dokonana na moją rzecz lub na rzecz Titiusa, Julianus mówi, że
obietnica nie może być złożona Titiusowi na jego własny rachunek, ponieważ nie ma on prawa do odzyskania
pieniędzy, chociaż zapłata może być dokonana na jego rzecz.
8. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak obiecasz, że zapłacisz albo mnie, albo Titiusowi, mam prawo wytoczyć powództwo; chociaż po
złożeniu obietnicy, że zapłacisz tylko mnie, a zapłacisz Titiusowi, będziesz jednak odpowiedzialny wobec mnie.
9. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Titius będzie jednak odpowiadał z powództwa osobistego o odzyskanie nienależnych pieniędzy, aby to, co
zostało mu niesłusznie wypłacone, mogło być zwrócone stronie, która je wypłaciła.
10. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy jest dwóch wierzycieli na mocy umowy i obietnica zapłaty jest złożona
jednemu z nich, a następnie zapłata jest dokonana drugiemu; ponieważ strona, której złożono obietnicę, powinna
być uważana za będącą w pozycji tej, która została już zapłacona.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
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Dlatego też obietnica będzie ważna tak długo, jak długo to, co jest obiecane, jest rzeczywiście należne, nawet
jeśli w międzyczasie nie pojawi się nikt, kto jest cokolwiek winien; jak na przykład wtedy, gdy przed wejściem na
posesję dłużnika lub gdy jest on przetrzymywany w niewoli przez wroga, ktoś obiecuje, że dokona zapłaty;
Pomponiusz stwierdza, że tego rodzaju obietnica jest ważna, ponieważ pieniądze, które są obiecane, są
rzeczywiście należne.
1. Jeśli ktoś, kto jest winien sto aurei, obiecuje zapłacić dwieście, to odpowiada tylko za sto, bo tyle wynosi
należność; jeśli więc ktoś obiecuje zapłacić kwotę główną wraz z odsetkami, które nie są należne, odpowiada
tylko za kwotę główną.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Ponadto, jeśli należne jest dziesięć aurei, a strona obiecuje zapłacić dziesięć i dostarczyć Stichus, można
powiedzieć, że jest odpowiedzialna tylko za dziesięć aurei.
13. Tenże, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli ktoś, kto jest winien dwadzieścia aurei, obiecuje zapłacić dziesięć, będzie odpowiedzialny.
(14) Ulpianus, O Edykcie, księga XXVII.
Jeśli ktoś obiecuje, że zapłaci, to będzie odpowiedzialny, niezależnie od tego, czy poda konkretną kwotę, czy nie.
(1) Jeśli ktoś obiecuje, że da zastaw, to jeśli zajdzie konieczność zastawu, nawet taka obietnica musi być
dopuszczona.
(2) Jeżeli ktoś przyrzeka, że pewna osoba poręczy za niego, Pomponiusz stwierdza, że mimo to będzie on
odpowiedzialny; ale co, jeżeli ta osoba odmówi poręczenia? Sądzę, że ten, kto złożył obietnicę, będzie
odpowiedzialny, chyba że było jakieś inne porozumienie, ale co, jeśli poręczyciel umrze wcześniej? W przypadku
niedotrzymania warunków, sprawiedliwe jest, aby ten, kto złożył obietnicę, był odpowiedzialny albo do wysokości
odsetek wierzyciela, albo aby zaoferował jako poręczenie inną osobę, nie mniej wypłacalną; ale jeśli nie było
niedotrzymania warunków, myślę, że nie będzie on odpowiedzialny.
(3) Możemy złożyć przyrzeczenie zapłaty bez względu na to, czy jesteśmy obecni czy nieobecni; tak samo
możemy zawrzeć umowę przez posłańca lub we własnym imieniu i na dowolnych warunkach.
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15. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
I chociaż osoba, przez którą składam wam obietnicę zapłaty, może być wolna, nie będzie to przeszkodą,
ponieważ możemy nabyć własność przez osobę wolną, ponieważ w tym przypadku uważa się, że osoba ta
oferuje jedynie swoje usługi.
16. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
Gdy dwóch z nas składa obietnicę zapłaty jako dwóch głównych dłużników, powództwo o całą kwotę może być
wytoczone przeciwko jednemu z nas.
1. Każdy może złożyć przyrzeczenie zapłaty w określonym miejscu lub czasie, a pozew może być wniesiony nie
tylko w miejscu wymienionym w przyrzeczeniu, ale gdziekolwiek, jak w przypadku powództwa arbitrażowego.
2. Praetor mówi: "Jeśli okazałoby się, że strona, która złożyła obietnicę, ani nie zapłaciła długu, ani nie zrobiła
tego, co powinna była zrobić, a powód nie ponosi winy, ponieważ czynność, która została obiecana, nie została
wykonana."
3. Zatem, jeśli nie była to wina powoda, prawo do działania będzie istnieć, nawet jeśli został on powstrzymany
przez charakter okoliczności; ale lepsza opinia jest taka, że pozwany jest uprawniony do ulgi.
4. Istnieje pewna okazja do wątpliwości w odniesieniu do słów pretora: "Dłużnik nie zrobił tego, co powinien był
zrobić", czy jego słowa odnoszą się do czasu wymienionego w obietnicy, czy też powinniśmy odnieść je do daty,
kiedy sprawa została połączona; ja uważam, że odnoszą się one do czasu wymienionego w obietnicy.
17. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak oferuje on zapłatę w innym dniu, a powód nie chce jej przyjąć, choć nie ma dobrego powodu do
odmowy, to sprawiedliwe jest, że pozwanemu należy przyznać ulgę, albo przez wyjątek, albo przez właściwą
interpretację, tak aby do czasu procesu czyn powoda przyniósł mu szkodę; i że konstrukcja słów "nie uczynił"
może być taka, że nie wykonał tego, co obiecał do daty, którą wymienił, lub w jakimkolwiek późniejszym czasie.
18. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
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Również słowa pretora: "Powód nie był winien" budzą pewne wątpliwości. Pomponiusz nie jest pewny, czy powód
nie był odpowiedzialny za to, że obietnica nie została spełniona we wskazanym czasie, ale był, czy to wcześniej,
czy później. Jestem zdania, że te słowa również powinny być uważane za odnoszące się do czasu wymienionego
w obietnicy. Tak więc, jeśli powód, który został powstrzymany przez przemoc, chorobę lub złą pogodę, nie
pojawia się; Pomponiusz stwierdza, że sam musi ponieść konsekwencje.
1. W odniesieniu do tego, co zostało dodane, a mianowicie: "I że pieniądze, za które obiecano zapłatę, były
rzeczywiście należne", wymaga to pełniejszego wyjaśnienia; po pierwsze bowiem oznacza to, że jeśli dług był
należny w czasie, gdy złożono obietnicę, ale nie teraz, obietnica mimo to będzie obowiązywać, ponieważ prawo
do działania działa wstecz. Dlatego też, jak stwierdzają Celsus i Julianus, jeśli strona jest związana
zobowiązaniem, na podstawie którego pozew może być wniesiony przeciwko niej tylko w określonym czasie, a
obiecuje ona zapłatę, powinna być uznana za odpowiedzialną, nawet jeśli czas, w którym można było wnieść
pozew, upłynął po złożeniu obietnicy. Dlatego też, nawet jeśli obiecuje on, że zapłaci po upływie czasu, w którym
zobowiązanie wygasło, Julianus nadal uważa, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie, ponieważ w
czasie, gdy złożył obietnicę, był zobowiązany, chociaż odniósł ją do daty, w której nie byłby odpowiedzialny.
2. W tym miejscu należy rozważyć, czy powództwo obejmuje karę, czy też ma na celu jedynie ściągnięcie
należności, a lepsza opinia jest taka, jak uważa sam Marcellus, że powództwo zostało wniesione jedynie w celu
ściągnięcia należności.
3. 3. Dawniej istniała wątpliwość, czy strona, która wniosła ten pozew, utraciła prawo do wniesienia powództwa o
roszczenie główne; najbezpieczniej jest sądzić, że gdy w tego rodzaju sprawie dokonywana jest zapłata,
następuje zwolnienie z odpowiedzialności, a nie gdy sprawa jest połączona, ponieważ zapłata będzie korzystna
dla obu zobowiązań.
19. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Gdy coś jest należne pod pewnym warunkiem, a złożono obietnicę, która sprawia, że jest to płatne albo
całkowicie albo w określonym czasie, pozostaje to w zawieszeniu pod tym samym warunkiem; tak więc, jeśli
warunek jest spełniony, strona będzie odpowiedzialna, ale jeśli nie jest, oba prawa do działania zostaną
wygaszone.
1. Pomponiusz mówi, że można wytoczyć przeciwko niemu powództwo słuszne, jeśli ktoś jest dłużnikiem
absolutnym i składa obietnicę zapłaty pod warunkiem.
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2. Gdy ojciec lub właściciel niewolnika obiecuje, że zapłaci do wysokości tego, co jest zawarte w peculium,
peculium nie będzie pomniejszone z tego powodu, że zobowiązał się w ten sposób; a nawet jeśli peculium
mogłoby zostać utracone, nie będzie on jednak zwolniony z odpowiedzialności:
20. Tenże, O Plaucjuszu, księga IV.
Albowiem ani wzrost, ani spadek peculium nie wpłynie na prawo do działania na podstawie obietnicy.
21. Tenże, O Edykcie, Księga XXIX.
Gdy ktoś obiecuje wydać Stichusa, a Stichus umiera po tym, jak się z tego wywiązuje, to jeśli obieca zapłacić
jego wartość, będzie za to odpowiedzialny.
1. Jeśli złożysz obietnicę, nie podając terminu zapłaty, można powiedzieć, że nie będziesz odpowiedzialny,
chociaż warunki Edyktu są podatne na szeroką interpretację; w przeciwnym razie postępowanie może być
wszczęte bezzwłocznie, chyba że przygotowałeś się do dokonania zapłaty tak szybko, jak obiecałeś, ale powinien
być przyznany rozsądny czas, na przykład nie mniej niż dziesięć dni, zanim roszczenie może być odebrane.
2. 2. W tym powództwie, jak i w innych powództwach w dobrej wierze, ta sama przysięga obciąża jego
zobowiązanie, jeśli tylko daje zabezpieczenie; ale jeśli obiecuje, że da zabezpieczenie, a daje poręczenie lub
zastaw, nie będzie odpowiedzialny, ponieważ nie ma różnicy, w jaki sposób daje zabezpieczenie.
22. Tenże, Abridgments, Księga VI.
Jeśli po tym, jak obiecano ci pewną sumę pieniędzy, wydasz majątek na mocy dekretu senatu z Trebeli, to
ponieważ przeniosłeś na kogoś innego prawo do wytoczenia powództwa o pierwotny dług, nie będziesz mógł
wytoczyć powództwa o pieniądze należne ci z tytułu obietnicy. Ta sama zasada obowiązuje, gdy posiadacz
majątku traci go na rzecz kogoś, kto ma do niego lepszy tytuł; ale powództwo w tym przypadku powinno być
raczej przyznane beneficjentowi trustu lub stronie, która wygrała proces.
(23) Julianus, Digest, Księga XI.
Gdy przyrzekający zgadza się dostarczyć niewolnika, a niewolnik umiera, podczas gdy ten pierwszy był winien,
że nie został dostarczony; nawet jeśli obiecał dostarczyć niewolnika, to i tak będzie odpowiedzialny za obietnicę
zapłaty pieniędzy, a więc musi zapłacić wartość niewolnika.
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24. Marcellus, Opinie.
Titius wysłał list do Seiusa w następujących słowach: "W moich rękach pozostaje pięćdziesiąt aurei twojej
pożyczki na poczet umowy moich podopiecznych, które będę zobowiązany wypłacić ci w pieniądzu bieżącym w
dniu Ides of May, a jeśli nie wypłacę wspomnianej sumy w wyżej wymienionym dniu, będę ci wtedy winien tyle
samo, co odsetki". Pytam, czy Lucjusz Tycjusz przez tę obligację zajął miejsce swoich podopiecznych jako
dłużnik? Marcellus odpowiedział, że gdyby zawarto taki warunek, to by go przyjął. Chciałbym też wiedzieć, czy
jeśli tego nie uczynił, to czy jest odpowiedzialny za swoją obietnicę zapłaty? Marcellus odpowiedział, że jest
odpowiedzialny za kwotę główną, ponieważ jest to bardziej liberalna i korzystna interpretacja.
25. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Pewien człowiek był mi winien jedną z dwóch rzeczy i obiecał dostarczyć jedną z nich; powstało pytanie, czy
może dostarczyć tę, której nie obiecał? Odpowiedziałem, że nie powinien być wysłuchany, jeśli teraz chce złamać
wiarę w odniesieniu do tego, co zostało obiecane.
1. Jeśli złożono przysięgę i przysięgasz, że coś ci się należy, kiedy masz już prawo do powództwa z tego tytułu,
możesz właściwie postępować na podstawie obietnicy zapłaty; Jeśli jednak nie złożyłem przysięgi dobrowolnie,
lecz uczyniłem to, będąc zmuszony koniecznością odesłania jej tobie, nie ma różnicy, nawet jeśli konieczność
odesłania powstała z powodu twojej woli i mojego szacunku; nikt bowiem nie wątpi, że strona postępuje z
większym umiarem, gdy odsyła przysięgę, niż gdy sama ją składa.
(26) Scaevola, Opinie, Księga I.
Pewien człowiek napisał list do swego wierzyciela w następujący sposób: "Dziesięć aurei, które Lucjusz Titius
otrzymał jako pożyczkę z twojej skrzyni, są w moim posiadaniu i do twojej dyspozycji, z wyjątkiem kwoty
odsetek". Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym strona ponosi odpowiedzialność z
tytułu powództwa opartego na przyrzeczonych pieniądzach.
27. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Nie ma większej różnicy, czy ktoś obiecuje zapłacić w obecności dłużnika, czy pod jego nieobecność.
Pomponiusz w księdze trzydziestej czwartej idzie jeszcze dalej i stwierdza, że każdy może złożyć obietnicę
zapłaty nawet bez zgody dłużnika, dlatego uważa za błędną opinię Labeo, który sądzi, że jeśli po złożeniu
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obietnicy na czyjś rachunek zleceniodawca powiadomi go, że nie zapłaci, to należy mu przyznać wyjątek in
factum; i Pomponiusz nie jest w tym nierozsądny, ponieważ kiedy strona, która złożyła obietnicę, jest raz
związana, działanie dłużnika nie powinno umożliwić mu uniknięcia odpowiedzialności.
28. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IV.
Gdy ktoś obiecał, że dokona zapłaty w imieniu innego, ten, w imieniu którego złożył tę obietnicę, pozostaje nadal
zobowiązany.
29. Paulus, O edyktach, księga XXIV.
Kto jest odpowiedzialny za szkodę, kradzież lub rozbój, będzie odpowiedzialny na podstawie obietnicy zapłaty.
30. Tenże, Sentencje, księga II.
Gdy ktoś obiecuje zapłacić pieniądze jednej z dwóch osób, na przykład tobie lub Titiusowi; to chociaż w ścisłym
prawie pozostaje on związany właściwym powództwem o obiecane pieniądze, to nawet gdyby zapłacił Titiusowi,
nadal będzie miał prawo do wyjątku.
31. Scaevola, Digest, Księga V.
Lucjusz Tycjusz zmarł, będąc dłużnikiem Seii, a oni przekonali Publiusza Maeviusa, że majątek należy do niego, i
nakłonili go do napisania do nich listu, w którym oświadczył, że jest ich dłużnikiem w taki sposób, aby przyznać,
że jest spadkobiercą swojego ojcowskiego wuja; w liście tym dodał, że należność została zaksięgowana.
Powstało pytanie, czy skoro Publiusz Maevius nie otrzymał nic z majątku Lucjusza Titiusa, to czy może zostać
pozwany o pieniądze obiecane we wspomnianym liście i czy może skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa?
Odpowiedź brzmiała, że na tej podstawie nie można wytoczyć powództwa cywilnego, ale zgodnie z podanymi
faktami nie można również wytoczyć powództwa o odebranie obiecanych pieniędzy. Zapytano również, czy
można wnieść pozew o odzyskanie odsetek, które zostały wypłacone na wyżej wymienionej podstawie?
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie ze stwierdzonym stanem faktycznym, można.

Tit. 6. Dotyczące powództwa o pożyczkę do używania i powództwa wzajemnego.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Praetor mówi: "Cokolwiek ktoś rzekomo pożyczył, udzielę powództwa o to samo".
1. Interpretacja tego edyktu nie jest trudna; należy zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, a mianowicie na to, że
strona, która sporządziła edykt, mówiła o pożyczce, podczas gdy Pacuvius wspominał o używaniu czegoś. Labeo
twierdzi jednak, że między pożyczką a rzeczą oddaną w użytkowanie jest taka sama różnica jak między rodzajem
a gatunkiem, ponieważ rzeczy ruchome mogą być pożyczane, ale to, co należy do ziemi, nie może być
pożyczane, chociaż to, co należy do ziemi, może być oddane w użytkowanie. Ale jest też oczywiste, że ziemia
może być właściwie określona jako pożyczona, i Kasjusz jest tego samego zdania. Vivianus idzie jeszcze dalej i
mówi, że mieszkanie może być pożyczone.
2. Strony, które nie osiągnęły wieku dojrzewania, nie są odpowiedzialne za działania związane z pożyczką do
użytku, ponieważ pożyczka tego rodzaju nie może istnieć w odniesieniu do wychowanka bez upoważnienia jego
opiekuna; zasada ta ma zastosowanie w takim stopniu, że nawet jeśli po osiągnięciu wieku dojrzewania chłopiec
popełni oszustwo lub będzie winny zaniedbania, nie będzie odpowiedzialny za działania, ponieważ na początku
pożyczka była bezskuteczna.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Powództwo o pożyczkę na użytkowanie nie powinno być również przyznane przeciwko osobie niepoczytalnej, ale
powództwo o wydanie powinno być przyznane przeciwko obu; tak, że kiedy własność zostanie wydana, może być
wniesiony pozew o jej odzyskanie.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Wydaje mi się jednak, że jeśli wychowanek odniesie korzyść majątkową, to zgodnie z Reskryptem Boskiego
Piusa należy mu przyznać słuszne powództwo z tytułu pożyczki.
1. 1. Jeśli pożyczona rzecz zostanie zwrócona, ale w stanie pogorszonym, nie uważa się, że w ogóle została
zwrócona, ponieważ uległa pogorszeniu, chyba że szkoda zostanie naprawiona; ponieważ prawidłowo mówi się,
że rzecz nie została zwrócona, jeśli została zwrócona w stanie pogorszonym.
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2. W tym powództwie, tak jak w innych powództwach w dobrej wierze, należy złożyć taką samą przysięgę w
odniesieniu do roszczenia, a jeśli chodzi o wartość nieruchomości, należy wziąć pod uwagę czas, kiedy sprawa
została rozstrzygnięta; chociaż, zgodnie ze ścisłym prawem, czas, kiedy sprawa została połączona jest tym, który
musi być brany pod uwagę.
3. 3. Spadkobierca strony, która otrzymała pożyczkę, może być pozwany o taki sam udział, jaki ma w majątku,
chyba że przypadkiem będzie miał prawo zwrócić całą nieruchomość, a tego nie zrobi; wtedy bowiem zostanie
przeciwko niemu wydany wyrok na całą kwotę, gdyż byłoby to zgodne z decyzją dobrego sędziego.
4. Jeśli pożyczka została udzielona synowi pod kontrolą ojca lub niewolnikowi, powództwo musi być wytoczone
tylko o peculium, ale wierzyciel może mieć bezpośrednie powództwo także przeciwko samemu synowi. Ponadto,
jeśli strona udzieliła pożyczki niewolnicy lub córce pod kontrolą ojca, powództwo De peculio jest jedynym, które
może być wniesione.
5. 5. Ojciec lub właściciel nie będzie miał wyroku wydanego przeciwko niemu wyłącznie z powodu czynu
niedozwolonego syna lub niewolnika, ponieważ oszustwo będzie brane pod uwagę tylko ze strony ojca lub
właściciela; rozróżnienie to jest dokonane przez Julianusa, w odniesieniu do powództwa o zastaw, w jedenastej
księdze.
6. Nie może być mowy o pożyczce rzeczy, która jest zużywana przez użytkowanie, chyba że osoba pożycza ją w
celu przepychu lub ostentacji.
4. Gaius, O zobowiązaniach słownych, Księga I.
Pożyczki pieniędzy są często udzielane w celu umożliwienia im zajęcia miejsca zapłaty.
(5) Ulpianus, O edyktach, księga XXVIII.
(5) Ulpianus, O edyktach, Księga XXVIII. Jeżeli umówiono się, że pożyczony przedmiot zostanie zwrócony w
określonym miejscu lub czasie, obowiązkiem sędziego jest wzięcie pod uwagę wspomnianego miejsca lub czasu.
1. Gdy ktoś wnosi pozew i przyjmuje oszacowanie odszkodowania, które jest oferowane, czyni pożyczony
przedmiot własnością strony, która oferuje pieniądze.
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2. Musimy teraz zbadać, co to jest, co należy wziąć pod uwagę w pozwie o pożyczkę do użytku, czy oszustwo lub
zaniedbanie, czy każdy rodzaj ryzyka; i rzeczywiście, w umowach czasami jesteśmy winni oszustwa, a czasami
zaniedbania; oszustwa w przypadku depozytu, ponieważ, jako że nie będzie żadnej korzyści dla strony, u której
nieruchomość jest zdeponowana, rozsądne jest, że tylko oszustwo powinno być brane pod uwagę, chyba że w
przypadku odszkodowania, wtedy (jak to zostało uchwalone), zaniedbanie jest włączone; lub gdy było
uzgodnione na początku, że strona, u której artykuł został zdeponowany, powinna być odpowiedzialna zarówno
za zaniedbanie jak i wypadek. Jeżeli jednak w przypadku sprzedaży, najmu, posagu, zastawu lub partnerstwa
chodziło o korzyść obu stron, odpowiedzialność wiąże się zarówno z oszustwem, jak i z zaniedbaniem. W
odniesieniu do pożyczki, cała korzyść, która powstaje, jest zazwyczaj korzyścią strony, której pożycza się
własność; dlatego też opinia Kwintusa Muciusa, który uważał, że strona ta musi być odpowiedzialna za
zaniedbanie, a także musi zachować staranność, jest bardziej poprawna.
3. A jeśli nieruchomość została wyceniona przed jej dostarczeniem, całe ryzyko musi wziąć na siebie ten, kto
zgodził się być odpowiedzialny za kwotę wyceny.
4. 4. Jeżeli jednak dojdzie do pogorszenia stanu rzeczy, czy to z powodu starości, czy choroby, czy też gdy
własność zostanie skradziona przez rabusiów, czy też gdy dojdzie do czegoś podobnego, należy stwierdzić, że
ten, kto otrzymał pożyczkę, nie powinien być za to winien, chyba że z jego strony nastąpiło jakieś zaniedbanie.
Stąd, jeśli jakakolwiek szkoda wynikła przez pożar lub upadek budynku, lub jakakolwiek nieunikniona strata miała
miejsce, strona ta nie będzie odpowiedzialna; chyba że, gdy mogła uratować własność, która została pożyczona,
wolała uratować swoją własną.
5. Nie ulega wątpliwości, że musi on dochować należytej staranności w odniesieniu do pożyczonego mienia.
6. Niekiedy bowiem niewolnik musi być pilnowany, jak to ma miejsce, gdy jest przykuty łańcuchami, gdy jest
pożyczany, lub gdy jego wiek wymaga, aby był pilnowany; ale jeśli było pewne, że rozumiano, iż ten, kto go
pożyczył, powinien go pilnować, to należy uznać, że tak należy uczynić.
7. Niekiedy jednak stratę przez śmierć musi ponieść ten, kto prosił o pożyczkę; jeśli bowiem pożyczę ci konia,
abyś zabrał go do swojej willi, a ty zabierzesz go na wojnę, będziesz odpowiedzialny w procesie o pożyczkę; ta
sama zasada dotyczy przypadku niewolnika. Jest jednak jasne, że gdybym pożyczył ci konia, abyś mógł go
zabrać na wojnę, ryzyko byłoby moje, ponieważ Nanusa mówi, że jeśli pożyczę ci niewolnika, aby otynkował
ścianę, a on spadnie z rusztowania, ryzyko jest moje. Myślę jednak, że jest to prawdą tylko wtedy, gdy pożyczam
ci go w celu pracy na rusztowaniu; ale jeśli miałby wykonywać swoją pracę na ziemi, a ty spowodowałeś, że
wszedł na rusztowanie; lub jeśli z powodu jakiejś wady tego ostatniego, który nie został zbudowany prawidłowo,
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nawet jeśli nie został przymocowany przez stronę, o której mowa, lub stało się to z powodu wieku lin lub słupów;
mówię, że strona, która poprosiła o pożyczkę, musi być odpowiedzialna za wypadek, który nastąpił z powodu jej
zaniedbania. Mela stwierdził, że jeśli niewolnik został wypożyczony kamieniarzowi i został zabity przez upadek z
rusztowania, rzemieślnik jest odpowiedzialny w sprawie pożyczki, ponieważ zbudował rusztowanie w sposób
niedbały.
8. Ponadto, gdy ktoś używa pożyczonej rzeczy w sposób inny niż zamierzony, odpowiada nie tylko z tytułu
pożyczki, ale także z tytułu kradzieży, jak stwierdza Julianus w jedenastej księdze Digestów. Mówi on również:
"Jeśli pożyczę ci czystą książkę, a ty spowodujesz, że twój dłużnik napisze w niej zapiski, które mają cię
zabezpieczyć, a ja je wymażę; jeśli pożyczyłem ci tę książkę, abyś był zabezpieczony, odpowiadam wobec ciebie
z powództwa wzajemnego." Jeśli jednak tak nie jest i nie poinformowałeś mnie o tym, że nota została napisana,
będziesz również odpowiadał wobec mnie w powództwie przeciw pożyczce, a on mówi, że będziesz nawet
odpowiadał również w powództwie przeciw kradzieży; ponieważ uczyniłeś użytek z pożyczonej własności w inny
sposób, niż powinieneś był uczynić, podobnie jak ktoś odpowiada za kradzież, jeśli używa konia lub odzieży w
innym celu niż ten, dla którego zostały pożyczone.
9. Tak dalece musi być zachowana staranność w odniesieniu do własności pożyczonej do użytku, że musi być
stosowana nawet w odniesieniu do tego, co następuje po własności, o której mowa; jak na przykład, gdy
pożyczyłem ci klacz, której towarzyszyło źrebię, starożytne władze uważały, że byłeś również zobowiązany do
stosowania odpowiedniej opieki w leczeniu źrebięcia.
10. Jest oczywiste, że czasami ten, kto prosił o pożyczkę, będzie odpowiedzialny tylko za złośliwość w
odniesieniu do pożyczonego mienia, jak na przykład wtedy, gdy ktoś zawarł umowę w tym celu, lub gdy strona
dokonała pożyczki tylko dla własnej korzyści; na przykład, gdy uczyniła to dla swojej narzeczonej lub dla swojej
żony, aby była lepiej ubrana, gdy została do niego przyprowadzona; lub gdy pretor wystawiał gry i udzielił
pożyczki aktorom, lub ktoś dobrowolnie pożyczył rzeczy w tym celu pretorowi.
11. Musimy teraz zbadać, w jakich szczególnych przypadkach będzie możliwe powództwo o pożyczkę; starożytne
władze miały wątpliwości w odniesieniu do tego rodzaju przypadków.
12. Dałem ci coś, abyś mógł to zastawić swojemu wierzycielowi; ty dałeś to w zastaw, ale nie odkupiłeś tego, aby
mi to zwrócić. Labeo twierdzi, że w tym przypadku należy wytoczyć powództwo o pożyczkę, i myślę, że ta opinia
jest słuszna, chyba że otrzymałem jakieś wynagrodzenie, a wtedy powództwo byłoby in factum na podstawie
umowy najmu i dzierżawy. Oczywiste jest, że jeżeli oddaję rzecz w zastaw na twój rachunek i za twoją zgodą, to
w takim przypadku mamy do czynienia z powództwem o zlecenie. Labeo mówi również, bardzo słusznie, że jeżeli

818

nie jestem winny zaniedbania w odkupieniu zastawionej rzeczy, ale wierzyciel odmawia jej zwrotu, to będziesz
miał prawo do powództwa o pożyczkę tylko w takim zakresie, w jakim mógłbym przenieść na ciebie moje prawa
do powództwa przeciwko niemu. Ponadto zostanie stwierdzone, że nie jestem winny zaniedbania, jeżeli już
zapłaciłem pieniądze lub jestem gotów je zapłacić. Oczywiste jest, że koszty postępowania i wszelkie inne
wydatki musi, zgodnie z prawem, pokryć strona, która otrzymała pożyczkę.
13. Jeśli poprosisz mnie o pożyczenie niewolnika z naczyniem, a niewolnik zgubi naczynie, Karteliusz mówi, że
musisz wziąć na siebie ryzyko, ponieważ naczynie jest uważane za pożyczone, a zatem musisz być również
odpowiedzialny za zaniedbanie w odniesieniu do niego. Oczywiste jest, że jeśli niewolnik ucieknie z naczyniem,
to ten, kto otrzymał pożyczkę, nie będzie odpowiedzialny, chyba że był winny zaniedbania w związku z ucieczką
niewolnika.
14. Jeżeli poprosisz mnie o przygotowanie dla ciebie jadalni oraz talerzy do podania, a ja to uczynię, a następnie
zażądasz, abym zrobił to samo następnego dnia, a ponieważ nie mogę wygodnie zabrać srebra do mojego domu,
zostawiam je tam, a ono przepada, to jakie powództwo można wytoczyć i kto musi ponieść ryzyko? Labeo
stwierdza w odniesieniu do ryzyka, że jest wielką różnicą, czy postawiłem kogoś do pilnowania mienia, czy nie,
bo jeśli to zrobiłem, to ryzyko jest moje, ale jeśli nie zrobiłem, to odpowiedzialny jest ten, komu mienie zostało
pozostawione. Uważam jednak, że powództwo z tytułu pożyczki jest dopuszczalne, ale strona, u której
pozostawiono rzecz, musi zapewnić jej bezpieczne przechowywanie, chyba że wyraźnie uzgodniono inne
rozwiązanie.
15. Gdy pojazd jest pożyczony lub wynajęty dwóm osobom, Celsus, syn, mówi w szóstej księdze Digestów, że
może powstać pytanie, czy każda z nich jest odpowiedzialna za całą kwotę, czy tylko za jej część? Stwierdza on,
że cała własność czegokolwiek nie może należeć do dwóch osób, ani nie mogą one mieć całego posiadania, ani
też jedna ze stron nie może być właścicielem części rzeczy, ponieważ może ona mieć tylko częściową własność
całej rzeczy poprzez niepodzielny udział. Jednakże korzystanie z łaźni, portyku lub pola może należeć do każdej
ze stron w całości, ponieważ nie korzystam z rzeczy w mniejszym stopniu dlatego, że ktoś inny również z niej
korzysta; ale gdy pojazd jest pożyczony lub wynajęty, w rzeczywistości korzystam z jego części, ponieważ nie
zajmuję całej przestrzeni pojazdu; Ale on mówi, że lepiej jest uważać, że jestem odpowiedzialny za oszustwo i
zaniedbanie, jak również za staranność i dbałość, w odniesieniu do całości; dlatego też obie strony będą
uważane za współdłużników, a jeśli jedna z nich, po wytoczeniu powództwa, zapłaci odszkodowanie, druga
zostanie zwolniona, a obie będą miały prawo do powództwa o kradzież:
6. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
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Tak więc, jeśli któryś z nich wniesie pozew, prawo do powództwa drugiego przeciwko złodziejowi wygaśnie.
7. Ulpianus, O edykcie, księga XXVIII.
Powstaje zatem pytanie, czy jeśli jedna ze stron wytoczy powództwo o kradzież, to czy powinna być pozwana
tylko o pożyczkę? Celsus mówi, że jeśli pozew zostanie wniesiony przeciwko drugiemu, mianowicie temu, który
nie wniósł pozwu o kradzież, a on jest gotowy, aby ten pierwszy, czyli ten, który z powodu wniesienia pozwu o
kradzież skorzystał z pożyczonej rzeczy, został pozwany na swoje ryzyko, powinien zostać wysłuchany i
uwolniony od odpowiedzialności.
1. Jeśli pożyczkodawca ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko drugiemu współdłużnikowi na podstawie
Lex Aquilia, należy rozważyć, czy nie powinien go scedować, jeśli ten drugi popełnił jakąś szkodę, którą pozwany
może być zmuszony naprawić w procesie o pożyczkę; ponieważ, nawet jeśli pożyczkodawca miałby prawo do
wytoczenia przeciwko niemu powództwa na podstawie Lex Aquilia, to jest całkowicie sprawiedliwe, że wnosząc
pozew o pożyczkę, powinien zwolnić drugiego z tego prawa; chyba że ktoś mógłby powiedzieć, że wszczynając
postępowanie na podstawie Lex Aquilia odzyska mniej niż odzyskał z tytułu pożyczki; i to wydaje się być
rozsądne.
8. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Zachowujemy zarówno posiadanie, jak i własność rzeczy pożyczonych do użytku.
(9) Ulpianus, O Edykcie, księga II.
Nikt bowiem, pożyczając cokolwiek, nie czyni tego własnością tego, komu pożycza.
10. Tenże, O Sabinusie, księga XXIX.
Jeśli człowiek, który otrzymał coś w formie pożyczki, używa tego tylko w celu, w jakim to pożyczył, to z pewnością
nie będzie musiał nic płacić, jeśli przez własne zaniedbanie nie pogorszy stanu rzeczy; jeśli jednak przez własne
zaniedbanie pogorszy stan rzeczy, będzie odpowiedzialny.
1. Jeśli daję komuś rzecz, aby mógł ją zbadać, powstaje pytanie, czy zajmuje on taką samą pozycję prawną jak
ten, komu pożycza się rzecz? Jeśli, rzeczywiście, dałem mu to na własny rachunek, ponieważ chciałem, aby
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sprawdził jego wartość, będzie on odpowiedzialny tylko za oszustwo; ale jeśli dałem mu to na własny rachunek,
będzie on również odpowiedzialny za jego bezpieczne przechowywanie, a zatem będzie miał prawo do
powództwa o kradzież. Jeśli jednak rzecz zgubi się podczas zwrotu, a ja wskazałem mu osobę, przez którą ma ją
zwrócić, ryzyko będzie moje; ale jeśli powierzył ją opiece kogoś, kogo sam wybrał, będzie również
odpowiedzialny wobec mnie za zaniedbanie, jeśli otrzymał ją na własny rachunek;
(11) Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Ponieważ nie wybrał odpowiedniej osoby, aby można ją było bezpiecznie przenosić.
12. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Jeśli jednak otrzymał ją na mój rachunek, będzie odpowiadał tylko za oszustwo.
1. Niewolnik, który został wysłany po pożyczony przedmiot, uciekł po jego otrzymaniu. Jeśli jego pan nakazał, aby
mu go oddano, to on ponosi stratę; jeśli jednak wysłał niewolnika w celu zawiadomienia pożyczającego, aby
zwrócił pożyczoną rzecz, to za stratę odpowiada ten, komu została ona pożyczona.
13. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XI.
Jeżeli osoba, która otrzymała pożyczkę, ma przeciwko sobie wyrok w sprawie o pożyczkę z tego powodu, że
rzecz zaginęła, należy zapewnić ją, że jeśli właściciel ją odnajdzie, wyda mu ją.
(1) Jeżeli ktoś otrzymuje coś w celu wypróbowania, jak na przykład zwierzęta ciężarowe, i są one przez niego
wynajmowane, a on czerpie z tego korzyść, musi on zwrócić rzeczywistą sumę, którą uzyskał, temu, kto mu
pozwolił wziąć zwierzęta na próbę; nikomu bowiem nie wolno pozwolić na czerpanie korzyści z czegokolwiek,
zanim nie zostanie to objęte jego ryzykiem.
(2) Gdy pożyczam rzecz wolnemu człowiekowi, który służył mi w dobrej wierze jako niewolnik, zobaczmy, czy
mam prawo wytoczyć przeciwko niemu powództwo o pożyczkę. Celsus, syn, mówi, że gdybym mu coś nakazał,
mógłbym wystąpić przeciwko niemu z powództwem o zlecenie lub o wykonanie umowy, a zatem ta sama zasada
powinna obowiązywać w przypadku pożyczki. Nie ma różnicy, czy zawierając umowę z wolnym człowiekiem,
który służy nam w dobrej wierze jako niewolnik, nie czynimy tego z zamiarem nałożenia na niego zobowiązania,
ponieważ często zdarza się, że milczące zobowiązanie powstaje dodatkowo w stosunku do tego, co jest
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zamierzone w danym momencie; tak jak na przykład wtedy, gdy pieniądze, które nie są należne, są wypłacane
przez pomyłkę w celu zwolnienia z długu.
14. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Jeśli mój niewolnik pożyczy ci rzecz należącą do mnie, a ty w tym czasie wiedziałeś, że nie chciałem, aby ci ją
pożyczono, to powództwo o pożyczkę, jak również o kradzież, będzie przysługiwało mi i będę miał prawo do
powództwa o odzyskanie własności również z powodu kradzieży.
15. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Możemy pożyczyć nawet cudzą własność, która jest w naszym posiadaniu, nawet jeśli wiemy, że należy ona do
kogoś innego:
(16) Marcellus, Digest, Księga V.
Tak, że nawet jeśli złodziej lub deprawator pożyczy własność, będzie miał prawo do powództwa o pożyczkę.
17. Paulus, O Edykcie, księga XXIX.
W przypadku pożyczki umowa, zgodnie z którą biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za złą wiarę,
jest nieważna.
1. 1. Powództwo wzajemne w sprawie pożyczki może być wytoczone bez powództwa bezpośredniego, podobnie
jak inne powództwa, które są oznaczone jako powództwa wzajemne.
2. Jeżeli powództwo o pożyczkę zostało wytoczone z powodu działania spadkobiercy, wyrok zostanie wydany
przeciwko niemu w odniesieniu do całej kwoty, nawet jeżeli jest on spadkobiercą tylko w odniesieniu do udziału.
3. Tak jak udzielenie pożyczki do użytku jest aktem wolnej woli lub życzliwości, a nie konieczności, tak też
prawem strony, która udziela tej przysługi, jest ustalenie warunków i ograniczeń w odniesieniu do niej. Gdy
jednak tak się stanie (to znaczy po udzieleniu pożyczki), wówczas ustalenie warunków i cofnięcie się oraz
bezpodstawne pozbawienie strony pożyczonej własności nie tylko koliduje z okazaną życzliwością, ale także z
obowiązkiem wynikającym z udzielenia i otrzymania własności. W transakcji uczestniczą bowiem obie strony, a
zatem po obu stronach powstają prawa do działania; tak że widać, iż to, co pierwotnie było aktem szczodrości i
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dobrej woli, zmienia się we wzajemne zobowiązania i cywilne prawa do działania, jak to się dzieje w przypadku
strony, która zaczęła zajmować się sprawami kogoś, kto jest nieobecny; nie może ona bowiem pozwolić, by
sprawy były bezkarnie zaniedbywane, gdyż gdyby się ich nie podjął, być może zrobiłby to ktoś inny, gdyż
przyjęcie mandatu zależy od woli, ale wykonanie go jest sprawą konieczności. Jeśli więc pożyczasz mi tablety,
aby mój dłużnik mógł dać mi zabezpieczenie, nie możesz słusznie żądać, aby zostały zwrócone w niewłaściwym
czasie; gdybyś bowiem odmówił ich pożyczenia, albo nabyłbym inne, albo pozyskałbym świadków. Ta sama
zasada obowiązuje, gdy pożyczyłeś mi drewno, którym miałem podeprzeć dom, a potem je usunąłeś, lub nawet
świadomie pożyczyłeś mi takie, o których wiedziałeś, że są spróchniałe; powinniśmy bowiem odnieść korzyść, a
nie być oszukiwani, gdy udzielana jest nam przysługa. W tego rodzaju przypadkach należy uznać, że powództwo
wzajemne może być również wniesione.
4. Gdy pożyczono dwa przedmioty, Vivianus stwierdza, że powództwo o pożyczkę może być wytoczone o każdy
z nich, a to, co mówi Pomponiusz, wydaje się być prawdą, jeśli są one oddzielne; ponieważ gdy strona pożyczyła,
na przykład, rydwan lub miot, nie może wytoczyć powództwa o oddzielne części tego samego.
5. Zgubiłem przedmiot, który mi pożyczyłeś i dałem ci jego wartość w zamian za niego, a następnie przedmiot ten
dostał się w twoje ręce. Labeo twierdzi, że w przypadku powództwa przeciwnego musisz albo wydać mi rzecz,
albo zwrócić mi to, co ode mnie otrzymałeś.
(18) Gajusz, O edyktach prowincjalnych, księga IX.
W przypadku użyczenia mienia należy zachować taką samą staranność, jaką zachowuje bardzo ostrożny
gospodarz w stosunku do własnego mienia, tak aby nie ponosił odpowiedzialności za wypadki, z wyjątkiem tych,
którym nie można się przeciwstawić, jak na przykład śmierć niewolników, która nastąpiła bez złej woli lub
zaniedbania z jego strony, napady rabusiów i wrogów, podstępy piratów, katastrofy statków, pożary i ucieczki
niewolników, których nie zwykło się pilnować. W odniesieniu do tego, co powiedzieliśmy o rabusiach, piratach i
rozbiciu statku, musimy rozumieć to w ten sposób, że tam, gdzie własność została pożyczona człowiekowi w taki
sposób, że może on zabrać ją ze sobą w podróż; jeśli jednak pożyczę komuś srebrną blachę, ponieważ
powiedział, że zamierza zaprosić przyjaciół na kolację, a on zabierze ją ze sobą z kraju, nie ma wątpliwości, że
będzie on odpowiedzialny za wszystko, co stanie się przez działania piratów i rabusiów lub z powodu rozbicia
statku. Tak jest w przypadku, gdy majątek został pożyczony tylko jako przysługa dla pożyczającego, ale jeśli
zostało to uczynione z korzyścią dla obu stron, na przykład, gdy zaprosiliśmy wspólnego przyjaciela na kolację, a
ty bierzesz na siebie zarządzanie sprawą, a ja pożyczam ci talerz; jestem świadomy, że niektóre władze
utrzymują, że jesteś odpowiedzialny tylko za złą wiarę, ale należy rozważyć, czy nie jesteś również
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odpowiedzialny za niedbalstwo, ponieważ określenie niedbalstwa jest zwykle dokonywane na tej samej zasadzie,
jak w przypadku, gdy majątek jest dawany w zastaw lub jako posag.
1. Gdy mienie jest zastawione, pożyczone lub zdeponowane, a jego stan ulega pogorszeniu w wyniku działania
strony, która je otrzymała, nie tylko powództwa, o których wspomnieliśmy, ale także powództwo na podstawie Lex
Aquilia; ale gdy jedno z nich zostanie wniesione, prawo do pozostałych zostanie wygaszone.
2. Może istnieć dobry powód do wytoczenia powództwa przeciwko osobie, która użyczyła rzeczy; jak na przykład,
gdy jest to dokonane ze względu na wydatki poniesione, ze względu na zdrowie niewolnika, lub na poszukiwanie
go i sprowadzenie z powrotem po jego ucieczce; ale wydatki na jego utrzymanie muszą być ponoszone przez
stronę, która go otrzymała, aby używać go zgodnie z prawem naturalnym. Jeśli zaś chodzi o to, co
powiedzieliśmy na temat wydatków poniesionych z powodu zdrowia lub ucieczki niewolnika, to dotyczy to tylko
wydatków o większej wartości, ponieważ lepiej jest uważać, że wydatki umiarkowane, jak na przykład wydatki na
jego utrzymanie, muszą być ponoszone przez tę samą osobę.
3. 3. Ponadto, jeśli ktoś pożycza naczynia, które są wadliwe, a wino lub oliwa, które są do nich włożone, są
zepsute lub się kończą, należy wydać przeciwko niemu wyrok z tego tytułu.
4. 4. I znowu, gdziekolwiek człowiek może odzyskać coś przez powództwo wzajemne, może to zachować przez
prawo potrącenia, nawet gdy bezpośrednie powództwo jest wniesione przeciwko niemu. Może się zdarzyć, że to,
co strona może odzyskać z jego strony, jest w większej kwocie; lub sędzia może odmówić uwzględnienia
potrącenia; lub postępowanie nie jest wszczęte przeciwko niemu w celu uzyskania zwrotu pożyczonej rzeczy,
ponieważ została ona zniszczona przez przypadek lub została zwrócona bez postępowania sądowego; mówimy
więc, że powództwo wzajemne jest konieczne.
(19) Julianus, Digest, Księga I.
Nie ulega wątpliwości, że strony, które zgadzają się na bezpieczne przechowywanie czegoś lub otrzymują to do
użytku, nie są odpowiedzialne za bezprawną szkodę wyrządzoną przez kogoś innego; jak bowiem możemy
zabezpieczyć się przez troskę lub staranność przed kimś, kto wyrządza nam bezprawną szkodę?
20. Tenże, O Urseius Ferox, Księga III.
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Jeśli dam pożyczone od ciebie srebro mojemu niewolnikowi, który jest tak godny zaufania, że nikt nie pomyśli, iż
mógłby być narzucony przez osoby o złych zamiarach, a jeśli takie osoby wejdą w posiadanie srebra, strata nie
będzie moja.
(21) Africanus, Pytania, Księga VIII.
Pożyczyłeś mi pewien przedmiot, a potem go zabrałeś; wytoczyłeś mi proces o pożyczkę, a ja nie wiedziałem, że
zabrałeś ten przedmiot; sędzia wydał wyrok przeciwko mnie, a ja go zapłaciłem. Później dowiedziałem się, że
artykuł został przez Pana zabrany i pojawiło się pytanie, jaką sprawę mogę przeciwko Panu wytoczyć?
Odpowiedź brzmiała, że nie może być mowy o kradzieży, ale że miałbym prawo do powództwa przeciw
pretorianom z tytułu pożyczki.
1. Będąc w wojsku, dałem moim towarzyszom pewne naczynia, które miały być używane na wspólne ryzyko, a
mój niewolnik, ukradłszy je, zdezerterował do wroga, a potem został odzyskany bez naczyń. Jest ustalone, że
będę miał prawo do powództwa przeciwko moim towarzyszom na podstawie pożyczki, dla ich odpowiednich
udziałów, ale oni mogą postępować przeciwko mnie za kradzież, z powodu czynu mojego niewolnika, ponieważ
roszczenie o odszkodowanie następuje po osobie. Jeśli zaś pożyczę ci rzecz, której będziesz używał na własne
ryzyko, a zostanie ona skradziona przez mojego niewolnika, możesz wytoczyć przeciwko mnie powództwo o
kradzież z powodu czynu niewolnika.
22. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Gdy niewolnik, którego ci pożyczyłem, popełni kradzież, powstaje pytanie, czy wystarczy powództwo wzajemne z
tytułu pożyczki, tak jak by to miało miejsce, gdybyś wydał jakiekolwiek pieniądze na wyleczenie niewolnika, czy
też możesz wytoczyć powództwo z tytułu kradzieży? Nie ulega wątpliwości, że ten, kto zażądał pożyczki, może
wytoczyć powództwo o kradzież, a pożyczkodawca jest odpowiedzialny za powództwo wzajemne, ponieważ
udzielił pożyczki, wiedząc, że niewolnik był nieuczciwy, podczas gdy druga strona nie wiedziała o tym fakcie.
23. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXII.
Jeśli pożyczę ci konia, który ma być użyty do podróży do pewnego miejsca, a z powodu twojego niedbalstwa
wartość konia nie zmniejszy się w czasie podróży, nie będziesz odpowiedzialny za powództwo o pożyczkę; ale ja
sam dopuściłem się niedbalstwa, ponieważ pożyczyłem na tak długą podróż konia, który nie mógł wytrzymać
zmęczenia.
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Tit. 7. Co się tyczy powództwa zastawnego i powództwa przeciwnego.

1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XL.
Zastaw może być zaciągnięty nie tylko przez dostawę, ale także przez zwykłą umowę, nawet jeśli dostawa nie
została dokonana.
1. Zastanówmy się zatem, czy w przypadku, gdy ktoś wystawia złoto, jakby chciał je dostarczyć w zastaw, a
dostarcza mosiądz, to czy zobowiązuje się do zastawienia złota? Wynika z tego, że zobowiązuje się on do
zastawu na złocie, ale nie na mosiądzu, ponieważ strony nie zawarły umowy w odniesieniu do tego ostatniego.
2. Jeżeli jednak ktoś, dostarczając mosiądz w zastaw, oświadcza, że jest to złoto, i daje go w zastaw, należy
rozważyć, czy nie czyni on mosiądzu zastawem, i czy ponieważ została zawarta umowa co do tego, co ma być
dane, nie może być on uznany za zastaw? Tak jest lepiej; mimo to ten, kto dał mosiądz, będzie odpowiadał z
powództwa wzajemnego z tytułu zastawu, bez uwzględnienia oszustwa, którego się dopuścił.
(2) Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Jeżeli dłużnik sprzedał i wydał rzecz, którą zastawił, a ty pożyczyłeś mu pieniądze, które on wypłacił
wierzycielowi, któremu dał zastaw, i zawarłeś z nim umowę, że rzecz, którą już sprzedał, ma być zastawiona na
ciebie; stwierdza się, że twój czyn jest nieważny, ponieważ przyjąłeś w zastaw rzecz, która należała do kogoś
innego; ponieważ zgodnie z tą umową nabywca wszedł w posiadanie rzeczy, która została zwolniona z zastawu; i
nie ma znaczenia, że rzecz zastawiona została zwolniona przez użycie twoich pieniędzy.
3. Tenże, O Sabinusie, Księga XVIII.
Jeżeli dłużnik zapewnił cię, że natychmiast otrzymasz pieniądze, które ci jest winien, zwrócisz mu zastawioną
rzecz, a on poda ją przez okno komuś, kogo celowo tam umieścił, aby ją odebrał, Labeo mówi, że możesz
wytoczyć swojemu dłużnikowi powództwo o kradzież, a także o wydanie; Jeśli zaś wytoczy się powództwo
wzajemne o zastaw, a dłużnik uczyni wyjątek z tego powodu, że przedmiot zastawu został zwrócony, można
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wnieść replikę na podstawie złej wiary i oszustwa; rozumie się bowiem, że przedmiot nie został zwrócony, lecz
usunięty podstępem.
(4) Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Jeżeli na początku lub później została zawarta umowa dotycząca sprzedaży zastawionego mienia, to nie tylko
sprzedaż jest ważna, ale nabywca natychmiast uzyskuje prawo własności do tego mienia. Jeżeli jednak nie
uzgodniono nic w odniesieniu do sprzedaży zastawionej nieruchomości, prawo stanowi, że może ona zostać
sprzedana, pod warunkiem, że nie zawarto umowy uniemożliwiającej sprzedaż; jeżeli jednak zawarto umowę, że
nie może ona zostać sprzedana, a wierzyciel następnie ją sprzedaje, będzie on odpowiedzialny za kradzież,
chyba że dłużnik został trzykrotnie wezwany do zapłaty i nie uczynił tego.
5. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIX.
Ta sama zasada prawa ma zastosowanie, czy uzgodniono, że nie należy w ogóle dokonywać sprzedaży, czy też
uczyniono coś z naruszeniem umowy, czy to w odniesieniu do kwoty, warunku, czy miejsca, w którym własność
miała być sprzedana.
6. Tenże, O Sabinusie, Księga XXXV.
Chociaż można zawrzeć umowę, że będziesz mógł swobodnie sprzedać ziemię, która jest ci zastawiona, to
jednak nie można cię zmusić do jej sprzedaży, chociaż osoba, która dała ci ją w zastaw, może być niewypłacalna,
ponieważ zabezpieczenie zostało udzielone na twój rachunek. Atilicinus jednak mówi, że w przypadku, gdy
zostanie wykazana właściwa przyczyna, wierzyciel może być zmuszony do sprzedaży; bo co, jeśli kwota, która
jest należna, jest o wiele mniejsza niż wartość zastawionej własności, a ta ostatnia może być sprzedana obecnie
za więcej niż przyniesie w przyszłości? Lepiej byłoby jednak powiedzieć, że osoba, która dała zastaw, może go
sprzedać i zapłacić to, co jest winna, po otrzymaniu pieniędzy z zakupu; pod warunkiem, że wierzyciel może być
zmuszony do wystawienia zastawionego mienia, w przypadku gdy jest ono ruchome, jeśli dłużnik wcześniej
dostarczył mu wystarczające zabezpieczenie, aby go zwolnić; byłoby bowiem uciążliwe dla wierzyciela być
zmuszonym do sprzedaży mienia wbrew jego woli.
1. 1. Jeżeli wierzyciel sprzedaje zastawiony u niego grunt za kwotę wyższą od długu, a nadwyżkę pożycza na
procent, musi on zapłacić odsetki od tych pieniędzy temu, kto dał mu zastaw; a jeżeli sam korzysta z nadwyżki,
musi również zapłacić odsetki od niej; ale jeżeli zatrzymuje ją jako depozyt, nie będzie musiał tego robić.
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7. Paulus, Sentencje, Księga II.
Jeżeli wierzyciel po upływie pewnego czasu przywraca nadwyżkę, którą trzymał w depozycie, to ze względu na
swoją zwłokę powinien być zmuszony do zapłacenia dłużnikowi odsetek od niej.
8. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXV.
Jeśli poniosę jakiś konieczny wydatek na niewolnika lub działkę ziemi, którą otrzymałem w zastaw, będę miał
prawo nie tylko zatrzymać ją, ale także wytoczyć powództwo wzajemne o zastaw; przypuśćmy bowiem, że
niewolnik był chory i wypłaciłem pieniądze na lekarzy, a niewolnik zmarł; przypuśćmy też, że podparłem budynek
lub naprawiłem go, a potem został on zniszczony przez pożar i nie miałem nic, co mógłbym zatrzymać jako
zastaw.
(1) Jeżeli kilku niewolników zostało oddanych w zastaw, a wierzyciel sprzedaje niektórych z nich za pewną sumę
pieniędzy, rozumiejąc, że zagwarantuje ich tytuł nabywcy, a ten spłaca swój dług z uzyskanej sumy, może on
zatrzymać pozostałych niewolników, dopóki nie uzyska zabezpieczenia, że zostanie zwolniony z
odpowiedzialności w odniesieniu do tego, co obiecał nabywcy w drodze gwarancji tytułu prawnego do
pozostałych niewolników.
(2) Jeżeli jeden ze spadkobierców dłużnika spłaca swoją część długu, to cały majątek oddany w zastaw może być
sprzedany, tak jak gdyby dłużnik sam spłacił część długu.
(3) Jeżeli przewiduję płatność po upływie roku, dwóch i trzech lat i otrzymuję zastaw, i zgadzam się, że jeżeli
pieniądze nie zostaną zapłacone w każdym z wyznaczonych terminów, mam prawo sprzedać zastawiony
majątek, to ustala się, że nie mogę go sprzedać przed dniem, w którym wszystkie sumy są należne, a to dlatego,
że przez te słowa są wskazane wszystkie płatności i nie jest prawdą, że pieniądze nie są płacone w każdym
wyznaczonym dniu, dopóki nie nadejdą wszystkie dni. Ale kiedy wszystkie terminy płatności miną, wtedy, nawet
jeśli tylko jedna część nie zostanie zapłacona, zastawiony majątek może zostać sprzedany. Jeżeli jednak zostało
stwierdzone na piśmie, "że jeżeli jakakolwiek płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym dniu", wierzyciel
może natychmiast wnieść pozew w związku z umową.
(4) Umowa dotycząca sprzedaży majątku zastawionego powinna być sporządzona w taki sposób, aby wszystkie
strony były w niej uwzględnione; jeżeli jednak miałaby ona dotyczyć tylko samego wierzyciela, to jego
spadkobierca również może zgodnie z prawem sprzedać ten majątek, jeżeli nie uzgodniono inaczej.
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(5) Jeżeli zastaw może być sprzedany na podstawie umowy, to może to nastąpić nie tylko na poczet
niespłaconego kapitału, lecz również na poczet innych należności, jak np. odsetek i pieniędzy wydanych na
nieruchomość.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Jeżeli dłużnik oddał mi w zastaw nieruchomość należącą do innej osoby lub działał w złej wierze w odniesieniu do
zastawu, należy stwierdzić, że powództwo wzajemne będzie zasadne.
1. Zastaw może być ustanowiony nie tylko na pieniądzach, ale także na innych rzeczach, jak na przykład wtedy,
gdy jedna strona daje drugiemu zastaw, że stanie się jego poręczycielem.
2. Zastawem nazywamy coś, co zostaje wydane wierzycielowi, a gdy nawet posiadanie nie przechodzi na
wierzyciela, nazywamy to hipoteką.
3. Aby powództwo zastawnicze mogło być zastosowane, wszystkie pieniądze muszą być zapłacone lub
zaspokojone w odniesieniu do nich. Rozumiemy przez "zaspokojenie" takie zaspokojenie, jakiego życzy sobie
wierzyciel, nawet jeśli nie została dokonana żadna płatność; niezależnie od tego, czy życzy sobie, aby
zabezpieczenie zostało mu udzielone przez inne zastawy, tak aby mógł zrzec się tego, który posiada, czy przez
poręczenie, czy przez zapewnienie innego dłużnika, czy przez zapłatę pieniędzy, czy przez zwykłą umowę,
powództwo o zastaw powstanie. I ogólnie rzecz biorąc, w każdym przypadku, gdy wierzyciel jest skłonny zrzec
się zastawu, uważa się, że został zaspokojony, jeśli otrzymał takie zabezpieczenie, jakiego chciał, nawet jeśli
został oszukany w odniesieniu do niego.
4. Każdy, kto oddał w zastaw cudzą własność, może wystąpić z powództwem o ustanowienie zastawu, jeżeli dług
został przez niego spłacony.
5. Jeżeli strona wnosi pozew o ustanowienie zastawu przed dokonaniem zapłaty, to chociaż nie postąpiła
właściwie, to jednak, jeżeli złoży w sądzie ofertę pieniężną, ma prawo do odzyskania zastawionego mienia oraz
swoich odsetek. 10.
10. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Jeśli jednak jest on gotów nie płacić, lecz dać zadośćuczynienie w inny sposób, na przykład, jeśli chce dać
innemu dłużnikowi w jego miejsce, nie będzie to dla niego korzystne.

829

11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Nie uważa się za zapłatę, gdy wydanie jest połączone z dłużnikiem w odniesieniu do długu, lub gdy poręczenie
jest pozwany.
1. 1. Gdy zobowiązanie do zapłaty długu zostaje odnowione, niszczy to zastaw, chyba że uzgodniono, że zastaw
ma być odnowiony.
2. Jeżeli otrzymam od ciebie zastaw z założeniem, że zapłacę ci pieniądze, a nie zapłacę ich, będę
odpowiedzialny za powództwo z tytułu zastawu, mimo że żadna zapłata nie została dokonana. Ta sama zasada
będzie obowiązywała w przypadku otrzymania pokwitowania za pożyczone pieniądze lub gdy warunek, na
podstawie którego udzielono zastawu, nie powinien być spełniony, lub gdy zawarto zgodną z prawem umowę, że
nie będzie się żądać pieniędzy.
3. Jeżeli nieruchomość została zastawiona tylko w odniesieniu do kapitału lub odsetek, powództwo o zastaw
może być wytoczone, gdy pieniądze, którymi nieruchomość została obciążona, zostały zapłacone. Niezależnie
jednak od tego, czy odsetki zostały wyraźnie wymienione w umowie, czy też nie, jeżeli nieruchomość została
zastawiona również w odniesieniu do nich, powództwo o ustanowienie zastawu nie może być wytoczone, dopóki
są one wymagalne. Inaczej jest w przypadku, gdy strona obiecała zapłacić odsetki powyżej stopy ustawowej,
gdyż jest to absolutnie niezgodne z prawem.
4. Jeżeli wierzyciel pozostawił kilku spadkobierców, a jeden z nich otrzymuje swoją część, pozostali spadkobiercy
wierzyciela nie powinni ponosić żadnej szkody, ale po zaoferowaniu dłużnikowi tego, co zapłacił ich
współspadkobiercy, mogą sprzedać cały majątek. Opinia ta nie jest bezzasadna.
5. Pieniądze są rozumiane jako zapłacone nie tylko wtedy, gdy zostały przekazane stronie, której zastawiono
nieruchomość, ale gdy zostały zapłacone za jego zgodą komuś innemu, albo temu, którego spadkobiercą jest,
albo jego agentowi, albo niewolnikowi wyznaczonemu do ściągania należności. Jeśli więc wynajmujesz dom i
wynajmujesz mi jego część, a ja płacę czynsz twojemu wynajmującemu, mogę wystąpić przeciwko tobie z
powództwem o zastaw, ponieważ Julianus mówi, że może on zostać zapłacony. A jeśli zapłacę część czynszu
tobie, a część jemu, to trzeba powiedzieć, że obowiązuje ta sama zasada. Jest rzeczą oczywistą, że majątek,
który wniosłem do domu, będzie odpowiadał tylko wysokości czynszu za mój pokój, gdyż jest rzeczą
niewiarygodną, aby zawarto umowę, że moje rzeczy o niewielkiej wartości będą odpowiadały za czynsz całego
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domu. Uznaje się, że zostało milcząco uzgodnione z właścicielem lokalu, że umowa właściciela pensjonatu nie
powinna przynosić korzyści temu pierwszemu, ale że jego własna umowa powinna.
6. Zobowiązanie przez zastaw za pośrednictwem osoby wolnej nie jest przez nas nabywane; i w takim stopniu
zasada ta ma zastosowanie, że nie może być nabyte za pośrednictwem agenta lub opiekuna, a zatem oni sami
mogą być pozwani w procesie o zastaw. Nie zmienia tego również to, co zostało zadekretowane przez naszego
cesarza, a mianowicie, że posiadanie może być nabyte przez osobę wolną; ma to bowiem zastosowanie tylko w
celu umożliwienia nam wejścia w posiadanie majątku, który został nam zastawiony, ale osoba wolna nie zawsze
nabędzie dla nas samo zobowiązanie.
7. 7. Jeżeli jednak mój agent lub opiekun daje nieruchomość w zastaw, sam może wytoczyć powództwo o
zastaw, i dotyczy to agenta, jeśli został już wcześniej pokierowany do wydania zastawu:
(12) Gaius, On the Provincial Edict, Księga IX.
Albo jeśli powierzono mu zarząd nad całym majątkiem lub stroną, która miała zwyczaj pożyczać pieniądze pod
zastaw.
13. Ulpianus, O edykcie, księga XXXVIII.
Jeśli przy sprzedaży zastawu wierzyciel zawarł z nabywcą umowę, że jeśli dłużnik zapłaci nabywcy pieniądze,
będzie miał prawo do zwrotu swojej własności, Julianus mówi, że w reskrypcie jest również napisane, że z
powodu tej umowy wierzyciel jest zobowiązany przez pozew o zastaw przenieść na dłużnika swoją wierzytelność
z tytułu sprzedaży przeciwko nabywcy. Sam dłużnik może jednak wytoczyć powództwo o zwrot nieruchomości lub
powództwo in factum przeciwko nabywcy.
1. Przedmiotem tego powództwa może być zarówno złośliwość, jak i niedbalstwo, tak jak w przypadku pożyczki
do użytku. Obejmuje ono również bezpieczne przechowywanie, ale nieodparta przemoc nie wchodzi w jego
zakres.
(14) Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Dlatego też od wierzyciela wymaga się takiej samej staranności, jaką staranna głowa domu ma w zwyczaju
stosować w swoich własnych sprawach.
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15. Ulpianus, O Edykcie, księga XXVIII.
Kiedy wierzyciel zwraca zastaw, powinien zabezpieczyć dłużnika przed oszustwem, a jeśli zastawiono ziemię,
musi go zabezpieczyć w odniesieniu do jego tytułu, jeśli służebności zostały utracone z powodu niewykorzystania
ich przez wierzyciela.
16. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli opiekun zastawił majątek swojego podopiecznego bez naruszenia prawa, zastaw musi być utrzymany w
mocy; to znaczy, jeśli otrzymuje pieniądze na rzecz podopiecznego. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku
kuratora osoby nieletniej lub obłąkanej.
(1) Jest rzeczą pewną, że wierzyciel jest uprawniony do powództwa wzajemnego z tytułu zastawu. Jeżeli więc
dłużnik oddaje w zastaw mienie należące do innej osoby lub zastawione na rzecz osoby trzeciej lub państwa,
ponosi on odpowiedzialność, mimo że jest jednocześnie winny przestępstwa oszustwa. Czy ma to miejsce tylko
wtedy, gdy jest on świadomy tych faktów, czy również wtedy, gdy ich nie znał? Jeśli chodzi o przestępstwo,
niewiedza jest wystarczającym usprawiedliwieniem, ale w odniesieniu do powództwa wzajemnego Marcellus
stwierdza w szóstej księdze Digestów, że niewiedza nie usprawiedliwia. Gdy wierzyciel świadomie otrzymuje
majątek, który należy do kogoś innego, lub jest zastawiony na rzecz innego, lub który jest uszkodzony,
powództwo wzajemne nie może być wniesione na jego korzyść.
(2) Nawet grunt będący przedmiotem wieczystej dzierżawy może być zastawiony, jak również ten, którego
dotyczy tylko powierzchnia; ponieważ obecnie powództwa słusznościowe są przyznawane stronom, którym
przysługują prawa powierzchniowe.
17. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili jednak w Reskrypcie, że zastaw będzie wiążący bez wpływu na czynsz
dzierżawny gruntu.
18. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli uzgodniliśmy z tobą, że wierzytelność wobec mojego dłużnika zostanie ci oddana w zastaw, to umowa ta
musi być podtrzymana przez pretora, aby chronił ciebie, jeśli ty wytoczysz powództwo o pieniądze, a dłużnika,
jeśli ja wytoczę mu proces. Jeśli więc zobowiązanie miało charakter pieniężny, to z pobranych pieniędzy musisz
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potrącić swoją wierzytelność; jeśli zaś chodziło o jakiś konkretny majątek, to cokolwiek otrzymasz, zatrzymasz
zamiast zastawu.
(1) Jeżeli przedmiotem zastawu jest sama własność, to do zastawu włącza się również późniejsze użytkowanie;
ta sama zasada dotyczy złóż aluwialnych.
(2) Jeżeli zastawiona nieruchomość zostanie sprzedana, to warunek zastawu pozostaje nadal spełniony,
ponieważ ziemia przechodzi wraz z tym, co jest z nią związane, jak np. w przypadku dziecka zrodzonego z
niewolnicy po sprzedaży.
(3) Gdy jedna ze stron postanowiła, że drewno będzie jej zastawione, Kasjusz powiada, że statek zbudowany z
tego materiału nie może być zastawiony przez tę umowę, ponieważ materiał jest jedną rzeczą, a statek inną, i
dlatego przy dawaniu zastawu należy wyraźnie dodać: "Cokolwiek jest zrobione z tego drewna lub z niego
otrzymane".
(4) Gdy niewolnik zastawia mienie należące do jego peculium, transakcja musi być podtrzymana, gdyby miał
swobodny zarząd peculium; może on bowiem również alienować takie mienie.
19. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Musimy rozumieć, że te same zasady mają zastosowanie do syna pod kontrolą ojcowską.
20. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Własność osoby trzeciej może być oddana w zastaw za zgodą właściciela; jeśli zaś zostanie oddana bez jego
wiedzy, a on ratyfikuje ten akt, zastaw będzie ważny.
(1) Jeżeli nieruchomość jest zastawiona jednocześnie na rzecz kilku osób, wszystkie one mają równe prawo.
(2) Jeżeli wierzyciel ponosi winę za brak zapłaty, powództwo o zastaw może być wytoczone w sposób
prawidłowy.
(3) W niektórych przypadkach, nawet jeżeli pieniądze zostały zapłacone, powództwo o zastaw powinno być
oddalone, np. jeżeli wierzyciel kupił swój zastaw od dłużnika.
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21. Tenże, Abridgments, Księga VI.
Jeżeli dom jest oddany w zastaw, to również teren jest odpowiedzialny, ponieważ jest częścią domu; z drugiej
strony, prawo do ziemi następuje po budynku.
(22) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
Gdy zastaw został skradziony, a wierzyciel wnosi pozew o kradzież, Papinianus uważa, że musi on zaliczyć na
poczet długu wszystko, co odzyska; i jest to słuszne, nawet jeśli kradzież została popełniona przez zaniedbanie
wierzyciela. O wiele bardziej należy tak uważać w odniesieniu do tego, co uzyskał w procesie o zwrot.
Zastanówmy się jednak, czy to, co dłużnik sam zapłacił wierzycielowi z powództwa o kradzież lub z powództwa
windykacyjnego, powinno być zaliczone na poczet długu; i rzeczywiście, często stwierdza się i orzeka, że nie jest
on zobowiązany do zwrotu wierzycielowi tego, co sam zapłacił z powództwa o kradzież. Papinianus mówi to
samo w Dziewiątej Księdze Pytań.
1. Papinianus mówi również, że jeśli wierzyciel, powodowany strachem, zwrócił dłużnikowi niewolnika, który
został zastawiony i którego otrzymał w dobrej wierze w tym celu, obowiązuje ta sama zasada; jeśli bowiem
wierzyciel wszczyna postępowanie, ponieważ uczynił to pod przymusem, a uzyska poczwórne odszkodowanie,
nie zwróci mu nic z tego, co uzyskał, ani nie zaliczy tego na poczet długu.
2. 2. Jeżeli złodziej oddał nieruchomość w zastaw, może on wytoczyć powództwo zarówno o zastaw, jak i o zyski,
chociaż nie może osiągnąć własnych zysków; złodziej może być bowiem pozwany nie tylko o zyski z rzeczy, która
istnieje, ale także o odzyskanie wartości rzeczy, która została zużyta; dlatego też fakt, że wierzyciel był
posiadaczem w dobrej wierze, będzie dla niego korzystny.
3. 3. Jeżeli po sprzedaży zastawu dłużnik, który wszedł w posiadanie nieruchomości na zasadzie dobrowolnego
poddania się, lub który ją wydzierżawił, nie zrzeknie się jej posiadania, będzie mógł wystąpić z powództwem
wzajemnym.
4. Czy w sytuacji, gdy wierzyciel sprzedając zastawioną nieruchomość obiecał podwójne odszkodowanie (bo taki
jest zwyczaj, a będąc pozwanym w sprawie o eksmisję otrzymał wyrok), miałby prawo do powództwa
wzajemnego z tytułu zastawu? Można powiedzieć, że miałby takie prawo, pod warunkiem, że dokonałby
sprzedaży bez oszustwa lub zaniedbania i prowadziłby interesy tak, jak powinien to robić staranny kierownik
gospodarstwa domowego. Jeśli jednak sprzedaż tego rodzaju nie była w żaden sposób opłacalna, ale strona
sprzedała ją za tyle, ile mogłaby uzyskać nawet gdyby nie dała obietnicy, nie może odwołać się do tego działania.

834

23. Tryphoninus, Disputations, Księga VIII.
Nie będzie on bowiem mógł odzyskać od dłużnika więcej niż wynosi kwota długu. Jeśli jednak została zawarta
umowa o odsetki, a po pięciu latach, na przykład, po otrzymaniu ceny zastawionej nieruchomości wierzyciel,
przegrawszy sprawę, dokonuje zwrotu nabywcy, może on odzyskać od dłużnika odsetki za czas pośredni,
ponieważ jest oczywiste, że nic nie zostało mu zapłacone w taki sposób, że nie może być ich pozbawiony. Jeżeli
jednak zapłacił on tylko otrzymaną cenę, będzie on pozbawiony, na podstawie wyjątku z powodu oszustwa,
prawa do żądania odsetek, ponieważ korzystał z pieniędzy, które otrzymał od kupującego.
24. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
Zadano mi pytanie: jeśli wierzyciel uzyskał od cesarza dekret, że będzie posiadał zastaw, a został go pozbawiony
przez lepszy tytuł, czy będzie miał prawo do powództwa wzajemnego o zastaw? Wydaje mi się, że zobowiązanie
wynikające z zastawu wygasło i nastąpiło odstąpienie od umowy; co więcej, istnieje słuszne roszczenie
wynikające z nabycia, z którego może on skorzystać, tak jak gdyby nieruchomość została mu wydana jako
zapłata, w celu zaspokojenia go z kwoty długu lub interesu, jaki miał w tej sprawie; a wierzyciel miałby prawo do
potrącenia, gdyby wytoczono przeciwko niemu powództwo o zastaw lub oparte na innej podstawie.
1. Powstaje pytanie, czy osoba, która zapłaciła wierzycielowi w fałszywych pieniądzach, może wytoczyć
powództwo o zastaw, ponieważ pieniądze zostały zapłacone? Stwierdza się, że nie może on wytoczyć
powództwa pod zastaw, ani nie zostanie zwolniony z długu, ponieważ fałszywe pieniądze nie zwalniają tego, kto
je płaci; i rzeczywiście, pieniądze powinny być mu zwrócone.
2. 2. Jeżeli wierzyciel sprzedaje zastaw za kwotę wyższą niż należna, ale nie odzyskał jeszcze ceny od nabywcy,
czy może być pozwany w sprawie o zapłatę nadwyżki? Czy też dłużnik musi czekać, aż nabywca zapłaci, albo
zlecić przeniesienie na niego prawa do wytoczenia powództwa przeciwko temu ostatniemu? Jestem zdania, że
wierzyciel nie powinien być zmuszony do dokonania zapłaty, lecz dłużnik powinien czekać, a jeśli tego nie zrobi,
prawa do wniesienia powództwa przeciwko nabywcy powinny zostać na niego przeniesione, ale na ryzyko
sprzedawcy. Jeżeli jednak otrzymał on już pieniądze, musi zrzec się nadwyżki.
3. Jeżeli wierzyciel znęcał się nad zastawionym mieniem lub zranił niewolników, należy to uwzględnić w
powództwie o zastaw. Jest jednak oczywiste, że jeśli użył wobec nich siły ze względu na ich złe zachowanie,
zakuł ich w łańcuchy lub postawił przed prefektem lub gubernatorem, należy stwierdzić, że wierzyciel nie podlega
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powództwu o zastaw, dlatego jeśli prostytuował niewolnicę lub zmusił ją do jakiegokolwiek innego niewłaściwego
czynu, zastaw tej niewolnicy jest natychmiast zwolniony.
25. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Jeśli wierzyciel pouczył zastawionych niewolników o różnych rzemiosłach, można wnieść powództwo wzajemne,
jeśli nabyli oni już wiedzę w tym zakresie lub jeśli pouczenie nastąpiło za zgodą dłużnika. Jeśli jednak nie było to
możliwe, a zajęcia były konieczne, powództwo wzajemne będzie zasadne, ale nie w takim stopniu, aby dłużnik
był zmuszony do utraty niewolników z powodu wysokości wydatków; tak jak wierzycielowi nie wolno zaniedbywać
majątku przez złośliwość lub zaniedbanie, tak samo nie wolno mu stawiać tego, co jest zastawione w takim
stanie, że jego odzyskanie byłoby uciążliwe dla dłużnika; jak na przykład, gdy duży obszar ziemi został oddany w
zastaw przez człowieka, który z trudem może go wykupić, a nawet nie może go uprawiać, a ty, otrzymawszy go w
zastaw, uprawiasz go w taki sposób, że ma on wielką wartość; ponieważ w rzeczywistości nie jest sprawiedliwe,
abym był zmuszony szukać innych wierzycieli lub sprzedawać to, co chciałem odzyskać, lub pozostawić to w
twoich rękach z powodu siły ubóstwa. Te sprawy powinny być rozważone przez sędziego, który powinien obrać
kurs pośredni, aby nie słuchać błahych zarzutów dłużnika, ani uciążliwych roszczeń wierzyciela.
26. Tenże, Dysputy, Księga III.
Nie ma w tym nic dziwnego, że zastaw powstaje tam, gdzie z jakiegokolwiek powodu sędzia oddaje stronę w
posiadanie; ponieważ nasz cesarz, wraz ze swoim ojcem, bardzo często stwierdzał w Reskryptach, że zastaw
może być ustanowiony również przez wolę.
1. Należy pamiętać, że w przypadku ustanowienia zastawu z nakazu sędziego, nie jest to prawnie dokonane,
dopóki nieruchomość nie wejdzie w posiadanie.
27. Tenże, Opinie, Księga VI.
W przypadku, gdy wierzyciel zażądał pieniędzy, które zostały pożyczone, a dłużnik nie miał ich pod ręką, dał mu
pewne wyroby ze złota, aby mógł je zastawić u innego wierzyciela. Jeśli ten, kto otrzymał je od dłużnika, posiada
je po ich zwolnieniu przez zapłatę, można mu nakazać ich wydanie; jeśli jednak nadal znajdują się w posiadaniu
wierzyciela, uważa się, że są one odpowiedzialne za zgodą właściciela; jednak właściciel nieruchomości może
wytoczyć odpowiednie powództwo przeciwko swojemu wierzycielowi, aby zmusić go do ich wydania, gdy tylko
zostaną zwolnione.
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28. Julianus, Digest, Księga XI.
Jeżeli wierzyciel otrzymał nieruchomość w zastaw, a utraciwszy jej posiadanie, wnosi pozew na podstawie
powództwa serbskiego i uzyskuje odszkodowanie, a dłużnik następnie wnosi pozew o tę samą nieruchomość, to
w drodze wyjątku zostanie on wykluczony, chyba że zaoferuje mu to, co zostało za nią zapłacone.
(1) Jeżeli niewolnik otrzymuje zastaw w zamian za swoje peculium, dłużnik może wytoczyć powództwo z tytułu
zastawu przeciwko swemu panu.
29. Tenże, Digest, Księga XLIV.
Jeśli w dobrej wierze kupisz cudzą własność i dasz mi ją w zastaw, a także zażądasz jej zwrotu w zamian za
cierpienie, a następnie właściciel tej własności mianuje mnie swoim spadkobiercą, to przestaje ona być zastawem
i przetrwa tylko roszczenie w zamian za cierpienie, a zatem twoja lichwa zostanie przerwana.
30. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus Verus, Księga V.
Pewien człowiek, który pożyczył pieniądze właścicielowi łodzi, zatrzymał łódź w rzece na własną rękę, ponieważ
pieniądze nie zostały zapłacone w wyznaczonym czasie; a rzeka potem podniosła się i porwała łódź. Opinia była
taka, że jeśli wierzyciel zatrzymał łódź wbrew zgodzie właściciela, łódź była na jego ryzyko; ale jeśli dłużnik
dobrowolnie zgodził się na jej zatrzymanie, powinien być zwolniony z odpowiedzialności tylko za zaniedbanie, a
nie za siłę wyższą.
31. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Gdy niewolnik oddany w zastaw popełnia kradzież przeciwko wierzycielowi, dłużnik ma prawo zrzec się
niewolnika, oddając go za odszkodowaniem. Jeśli jednak oddał mi go w zastaw, wiedząc, że jest złodziejem, to
choć może być gotów oddać mi go w zamian za odszkodowanie, będę jednak miał prawo do powództwa o
zastaw, aby uzyskać odszkodowanie. Julianus mówi, że te same zasady muszą być zachowane, gdy niewolnik
jest zdeponowany lub pożyczony i popełnia kradzież.
32. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
Wierzyciel może wytoczyć powództwo wzajemne o zastaw przeciwko dłużnikowi, który zastawił cudzą własność,
nawet jeśli dłużnik jest wypłacalny.
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33. Tenże, O formule hipotetycznej.
Jeśli dłużnik zapłacił pieniądze, może skorzystać z powództwa o zastaw w celu odzyskania majątku, który został
oddany w anmcrhoiV, ponieważ istnieje zastaw, może on skorzystać z tego terminu.
34. Marcellus, Opinie.
Gdy Tycjusz pożyczył pieniądze Semproniuszowi i otrzymał za nie zastaw, a wierzyciel zamierzał sprzedać
zastaw, ponieważ pieniądze nie zostały zapłacone; dłużnik poprosił go o zakup ziemi za pewną cenę, a gdy to
uczynił, napisał list, w którym zaznaczył, że sprzedał wspomnianą ziemię wierzycielowi. Chciałbym się
dowiedzieć, czy dłużnik może odwołać tę sprzedaż poprzez zapłacenie należnej kwoty głównej i odsetek?
Marcellus odpowiedział, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, nie może jej odwołać.
35. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Gdy dłużnikowi, który jest winien pieniądze zabezpieczone zastawem, należą się zarówno odsetki, jak i
należność główna, to wszystko, co wpłynie ze sprzedaży zastawu, należy zaliczyć na poczet odsetek, które, jak
ustalono, są w tym czasie należne, a następnie, jeśli coś zostanie, na poczet należności głównej. Dłużnik nie
powinien być wysłuchany, jeżeli, mając świadomość, że jest mało wypłacalny, chce dokonać wyboru
wierzytelności, na której wolałby, aby zastaw został zwolniony.
(1) Zastaw przenosi na wierzyciela jedynie własność rzeczy, pozostającej w posiadaniu dłużnika; ten ostatni
może jednak korzystać ze swej własności na zasadzie dożywocia, a także na zasadzie dzierżawy.
36. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Powstaje pytanie, jak może być odpowiedzialny ten, kto w zastaw dostarcza wierzycielowi mosiądz zamiast
złota? Sabinus w tym przypadku najtrafniej stwierdza, że jeśli ktoś, kto dał złoto, zastąpił je mosiądzem,
odpowiada za kradzież; jeśli jednak, gdy złoto zostało dane, zastąpił je mosiądzem, jest winny czynu niecnego,
ale nie jest złodziejem. Myślę jednak, że i w tym przypadku powództwo o zastaw będzie zasadne, i Pomponiusz
mówi to samo. Ponadto może on być ukarany sądownie na podstawie oszustwa, co zostało bardzo często
przedstawione w reskryptach.
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(1) Jeśli zaś ktoś świadomie i celowo da mi w zastaw majątek, który należy do kogoś innego, albo jeśli obciąży mi
majątek już obciążony na rzecz kogoś innego i nie poinformuje mnie o tym fakcie, może być ukarany za to samo
przestępstwo. Oczywiste jest, że jeżeli mienie ma znaczną wartość, a jest zastawione tylko na niewielką sumę
pieniędzy, należy stwierdzić, że przestępstwo oszustwa nie istnieje, a także, że powództwa o zastaw i o oszustwo
nie będą leżały, ponieważ strona, która otrzymała mienie jako drugi zastaw, nie została w żaden sposób
wykorzystana.
37. Paulus, O Plaucjuszu, Księga V.
Jeśli wynajmuję właścicielowi zastaw, który został mi dostarczony, to wynajmując go zachowuję jego posiadanie,
ponieważ zanim dłużnik go wynajął, nie posiadał go, podczas gdy ja mam zamiar go zatrzymać, a ten, kto go
wynajmuje, nie ma zamiaru go nabyć.
38. Modestinus, Rozbieżności, Księga I.
Władza opiekuna jest konieczna dla wychowanka, który otrzymuje nieruchomość w zastaw, ze względu na
niebezpieczeństwo powództwa o zastaw.
39. Tenże, Opinie, księga IV.
Gajusz Seius dał swoją ziemię Lucjuszowi Titiusowi jako zastaw za pożyczone pieniądze, a następnie
uzgodniono między nimi, że wierzyciel powinien posiadać zastaw przez pewien czas, w drodze potrącenia z jego
pieniędzy. Zanim jednak upłynął ten czas, wierzyciel, wyrażając swoją ostatnią wolę, zapisał w testamencie, że
jeden z jego synów powinien otrzymać wspomnianą działkę, dodając: "którą kupiłem od Lucjusza Titiusa", choć w
rzeczywistości jej nie kupił. Gajusz Seius, który był dłużnikiem, wraz z innymi podpisał ten testament. Pytam, czy
przez to, że go podpisał, nie poniósł żadnej szkody, skoro nie przedstawiono żadnego dokumentu
potwierdzającego sprzedaż, a jedynie umowę, że wierzyciel będzie miał prawo do plonów przez pewien czas?
Herennius Modestinus odpowiedział, że umowa zastawu nie została naruszona, ponieważ dłużnik podpisał
testament wierzyciela, w którym oświadczył, że nabył zastaw.
40. Papinianus, Opinie, Księga III.
Dłużnik nie może legalnie nabyć zastawu, który oddał wierzycielowi, ponieważ nabycie własnej własności jest
nieważne; jeśli bowiem kupi ją za kwotę niższą niż wierzytelność i zażąda jej lub wytoczy powództwo o własność,
wierzyciel nie jest zobowiązany do przywrócenia mu posiadania, chyba że zaoferuje spłatę całego długu.

839

(1) Syn dłużnika, pozostający pod władzą ojca, nie może uzyskać od wierzyciela posiadania zastawu za
pieniądze, należące do jego własnego peculium; a zatem, jeżeli mecenas dłużnika uzyskał posiadanie majątku
spadkowego wbrew postanowieniom testamentu, nabędzie połowę własności; zastaw bowiem jest zwolniony
przez pieniądze, które syn zapłacił jako cenę z majątku, należącego do ojca.
(2) Po zapłaceniu pieniędzy wierzyciel powinien przywrócić posiadanie zastawu, które rzeczywiście znajdowało
się w jego rękach; dłużnik nie może być też zmuszony do zapłacenia czegoś więcej. Jeżeli więc wierzyciel w
międzyczasie sam dał zastaw jako zabezpieczenie, a właściciel tego zastawu zapłacił należne mu pieniądze, nie
będzie można podjąć żadnych działań w odniesieniu do drugiego zastawu, ani też nie pozostanie prawo
zatrzymania.
41. Paulus, Pytania, Księga III.
Jeśli dałeś w zastaw cudzą własność, a potem stałeś się jej właścicielem, wierzycielowi przysługuje słuszne
powództwo z tytułu zastawu. Ta sama reguła nie ma zastosowania, jeśli stałem się spadkobiercą Tycjusza, który
obciążył moją własność bez mojej zgody; w tych okolicznościach prawo do odzyskania zastawu nie przysługuje
wierzycielowi; w żadnym razie nie wystarczy, aby właściciel był tą samą osobą, która również jest winna
pieniądze. Jeżeli jednak zgodził się on na zastaw, tak że jego oszustwo może być stwierdzone, nie może on
właściwie sprzeciwić się wniesieniu przeciwko niemu powództwa słusznościowego.
42. Ulpianus, Opinie, Księga III.
Wierzyciel jest prawnie zobowiązany do oddania nadwyżki ceny wraz z odsetkami w procesie wytoczonym w
związku z udzieleniem zastawu; i nie powinien być wysłuchany, jeśli chce zastąpić nabywcę, ponieważ w
sprzedaży, która jest dokonywana zgodnie z umową, wierzyciel prowadzi swój własny interes.
43. Scaevola, Digest, Księga V.
Pewien podmiot obciążył wolną działkę gruntu jako zabezpieczenie na rzecz wierzyciela i dostarczył mu
dokument zakupu. Kiedy chciał się wybudować na tym gruncie, powstał spór z sąsiadem dotyczący szerokości
działki, a ponieważ nie mógł tego udowodnić w inny sposób, zażądał od wierzyciela przedstawienia aktu
własności, który został przez niego dostarczony, a ponieważ ten tego nie zrobił, wzniósł mniejszy budynek i w ten
sposób poniósł szkodę. Powstało pytanie, czy jeśli wierzyciel zażąda pieniędzy lub wniesie sprawę o odzyskanie
zastawu i zostanie zgłoszony wyjątek oparty na oszustwie, sędzia powinien wziąć pod uwagę tę szkodę?
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Odpowiedź brzmiała, że jeżeli wierzyciel nie miał zamiaru narzucić dłużnikowi zamiaru pozbawienia go
przedstawienia instrumentu, dłużnik może wytoczyć powództwo z tytułu zastawu po zapłaceniu pieniędzy; jeżeli
jednak uczynił to umyślnie, powództwo przeciwko wierzycielowi będzie dotyczyło kwoty jego odsetek w tym
czasie, a przed zapłaceniem pieniędzy.
(1) Tycjusz otrzymał pożyczkę pieniężną od Gajusza Seneki pod zastaw worków skórzanych; a gdy Seneka miał
te worki w swoim spichlerzu, setnik, który był przysłany z urzędu komisarza, zabrał worki, aby je użyć w służbie
publicznej; a potem zostały one odzyskane na polecenie Gajusza Seneki, wierzyciela. Pytam, czy za zużycie
worków, wynikające z ich używania, powinien odpowiadać Tycjusz, dłużnik, czy Secjusz, wierzyciel?
Odpowiadam, że zgodnie z podanym stanem faktycznym wierzyciel nie był odpowiedzialny za szkodę wynikającą
ze zużycia worków.

Księga XIV
1. Dotyczące powództwa przeciwko właścicielowi statku.
2. Dotyczące prawa rodyjskiego w zakresie jettison.
3. Dotyczące powództwa institorskiego.
4. Dotyczące działania Tributorian.
5. Dotyczące transakcji, o których mówi się, że miały miejsce z osobą pozostającą pod kontrolą innej osoby.
6. W sprawie macedońskiego dekretu senatu.
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Tit. 1. Dotyczące powództwa przeciwko właścicielowi statku.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Nie ma nikogo, kto by nie wiedział o korzyściach płynących z tego edyktu, gdyż niekiedy zawieramy umowy z
kapitanami statków dotyczące potrzeb podróży, nie znając ich stanu cywilnego ani charakteru; i słuszne było, aby
ten, kto wyznaczył kapitana statku, ponosił za to odpowiedzialność, podobnie jak ten, kto wyznaczył agenta do
prowadzenia sklepu lub przedsiębiorstwa; Ponieważ w rzeczywistości istnieje większa konieczność zawarcia
umowy z kapitanem niż ze zwykłym agentem, gdyż okoliczności pozwalają każdemu zbadać pozycję agenta i
zawrzeć z nim stosowną umowę; nie jest tak jednak w przypadku kapitana statku, gdyż często ani miejsce, ani
czas nie pozwalają na podjęcie zadowalającej decyzji.
(1) Przez kapitana statku należy rozumieć osobę, której powierzono odpowiedzialność za cały statek.
(2) Jeżeli jednak umowa została zawarta z jednym z marynarzy, powództwo nie może być wytoczone przeciwko
właścicielowi statku, chociaż może być wytoczone przeciwko niemu powództwo z powodu przestępstwa
popełnionego przez jednego z tych, którzy znajdują się na statku w celu żeglugi; Powództwo z tytułu umowy to
jedno, a z tytułu przestępstwa to drugie; ponieważ ten, kto mianuje kapitana, zezwala na zawieranie z nim umów,
natomiast ten, kto zatrudnia marynarzy, nie zezwala na zawieranie z nimi umów, lecz powinien dbać o to, aby nie
byli oni winni niedbalstwa lub oszustwa.
(3) Kapitanów mianuje się w celu wydzierżawienia statków do przewozu towarów lub pasażerów, albo w celu
zakupu zapasów, ale jeśli kapitan jest mianowany w celu zakupu lub sprzedaży towarów, to również z tego
powodu czyni właściciela odpowiedzialnym.
(4) Nie ma różnicy, jaki jest stan cywilny takiego pana, czy jest on wolny czy niewolnikiem, i czy, jeżeli jest
niewolnikiem, należy do właściciela czy do innej osoby, ani też nie ma różnicy, jaki jest jego wiek, ponieważ ten,
kto go wyznaczył, ma tylko siebie samego za to winić.
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(5) Uważamy, że kapitanem jest nie tylko ten, kogo wyznaczył właściciel, lecz także ten, kogo wyznaczył kapitan;
Julianus zaś, po zasięgnięciu opinii w tej sprawie, wydał to zdanie w przypadku, gdy właściciel nie wiedział o
wyznaczeniu; gdy jednak wie o tym i pozwala wyznaczonej osobie pełnić obowiązki kapitana statku, uważa się,
że sam ją wyznaczył. Ta opinia wydaje mi się rozsądna; ponieważ ten, kto go wyznaczył, musi być
odpowiedzialny za wszystkie działania kapitana, w przeciwnym razie strony umowy zostaną oszukane; i to
powinno być przyznane tym chętniej ze względu na dobro publiczne w przypadku kapitana niż w przypadku
innego agenta. Jakże więc, gdyby właściciel tak mianował pana, że ten nie miałby prawa mianować nikogo
innego, należałoby się zastanowić, czy w tym przypadku powinniśmy przyznać rację Julianusowi? Przypuśćmy
bowiem, że wyraźnie zabronił mu tego w następujący sposób: "Nie będziesz zatrudniał Titiusa jako pana". Trzeba
jednak powiedzieć, że dobro tych, którzy korzystają z okrętów, wymaga, aby zasada ta była stosowana w takim
zakresie.
(6) Przez słowo "statek" musimy rozumieć statki, a nawet tratwy, używane do żeglugi po morzach, rzekach lub
jeziorach.
(7) Praetor nie przyznaje prawa do wytoczenia powództwa przeciwko właścicielowi z każdego powodu, ale tylko
w odniesieniu do konkretnej rzeczy, do której kapitan został wyznaczony; to znaczy, jeśli został wyznaczony do
pewnego rodzaju działalności, na przykład, gdy zawarto umowę na transport towarów; lub gdy zawarto umowę
lub wydano pieniądze w celu naprawy statku; lub gdy marynarze żądają zapłaty za swoje usługi.
(8) A jeśli kapitan pożyczy pewną sumę pieniędzy, czy będzie to włączone w jego uprawnienia? Pegaz uważa, że
jeśli pożyczył pieniądze w odniesieniu do sprawy, do której został powołany, powództwo powinno zostać
przyznane i uważam, że ta opinia jest słuszna; ale co jeśli pożyczył je w celu wyposażenia lub umeblowania
statku, lub w celu zatrudnienia marynarzy?
(9) A zatem, pyta Ofilius, jeżeli kapitan pożyczy pieniądze na naprawę statku i przeznaczy je na własny użytek,
czy powództwo będzie uwzględnione przeciwko właścicielowi? Mówi on, że jeśli otrzymał je ze zrozumieniem, że
wyda je na statek, a potem zmienił zdanie, to właściciel będzie odpowiedzialny i może tylko siebie winić za
wyznaczenie takiej osoby. Jeśli jednak osoba ta od samego początku miała zamiar oszukać wierzyciela i nie
oświadczyła wyraźnie, że otrzymała pieniądze na statek, stosuje się zasadę przeciwną. Pedius zgadza się z tym
rozróżnieniem.
(10) Jeżeli jednak kapitan jest winny oszustwa w odniesieniu do ceny rzeczy, które zostały zakupione, stratę musi
ponieść właściciel, a nie wierzyciel.
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(11) Ponadto, gdy kapitan pożycza pieniądze od innej osoby i zaspokaja nimi roszczenie tego, kto pożyczył mu
pieniądze na naprawę statku, uważam, że powództwo powinno być przyznane pierwszemu wymienionemu
wierzycielowi, tak jak gdyby pożyczył on pieniądze, które miały być wydane na statek.
(12) W związku z tym, powołanie określa pewne warunki, które muszą być przestrzegane przez strony umowy; a
zatem, jeśli właściciel powołał kapitana statku tylko w celu pobierania frachtu, a nie w celu wydzierżawienia
statku, (chociaż w rzeczywistości mógł go wydzierżawić), właściciel nie będzie odpowiedzialny, jeśli kapitan to
zrobił; i ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli było zrozumiałe, że może on tylko wydzierżawić statek,
ale nie może pobierać frachtu; lub jeśli został wyznaczony w celu zawierania umów z pasażerami, ale nie w celu
oferowania użycia statku do handlu, lub odwrotnie; wtedy, jeśli przekroczy swoje instrukcje, nie będzie wiązał
właściciela. Jeżeli jednak kapitan został wyznaczony tylko do wydzierżawienia statku do przewozu pewnych
towarów, na przykład warzyw lub konopi, a wydzierżawiłby go do przewozu marmuru lub innych materiałów,
należy uznać, że nie będzie on związany. Niektóre statki są bowiem przeznaczone do przewozu towarów, a inne
(jak się powszechnie twierdzi) do przewozu pasażerów, a wiem, że wielu armatorów daje wskazówki, aby nie
przewozić pasażerów, a także, że interesy muszą być prowadzone tylko w pewnych regionach i na pewnych
wodach; na przykład są statki, które przewożą pasażerów do Brundisium z Kasjopei lub z Dyrrachium, ale nie są
przystosowane do przewozu towarów, a niektóre są przystosowane do żeglugi rzecznej, ale nie nadają się do
żeglugi morskiej.
(13) Jeżeli wyznaczonych jest kilku kapitanów, a ich obowiązki nie są rozdzielone, to każda transakcja zawarta z
jednym z nich będzie wiązała właściciela; jeżeli jednak wyznaczone są ich oddzielne obowiązki, jak na przykład
jeden zajmuje się dzierżawą statku, a drugi ma pobierać fracht, to właściciel będzie związany czynami
któregokolwiek z nich, pod warunkiem, że wykonuje on swoje obowiązki.
(14) Jeżeli jednak strony umówiły się, jak to często ma miejsce, w taki sposób, że jeden z nich nie może
prowadzić żadnych interesów bez drugiego, to ten, kto zawrze umowę tylko z jednym z nich, będzie miał
pretensje tylko do siebie.
(15) Kiedy używamy słowa "wykonawca", rozumiemy przez to stronę, do której rąk wpływają wszystkie wpływy i
płatności, niezależnie od tego, czy jest ona właścicielem statku, czy też wydzierżawiła go od właściciela za
określoną kwotę na pewien czas, czy też na stałe.
(16) Nie ma większej różnicy, czy władającym statkiem jest mężczyzna czy kobieta, głowa rodziny, syn pod
władzą ojcowską czy niewolnik; ale aby wychowanek mógł władać statkiem, wymagamy zgody jego opiekuna.
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(17) Mamy również wybór, czy wolimy pozwać osobę sprawującą kontrolę nad statkiem, czy kapitana tego statku.
(18) Z drugiej jednak strony pretor nie może wystąpić z powództwem przeciwko tym, którzy zawarli umowę z
kapitanem, ponieważ nie potrzebował takiej samej pomocy; może jednak pozwać kapitana na podstawie umowy
najmu, jeśli ten świadczy swoją pracę za wynagrodzeniem; lub, jeśli czyni to bezinteresownie, może wystąpić
przeciwko niemu z powództwem mandatowym. Oczywiste jest, że prefekci, ze względu na zarządzanie
zaopatrzeniem, a na prowincji gubernatorzy, którzy mają w zwyczaju pomagać im poprzez wykonywanie
nadzwyczajnych uprawnień, mogą to czynić w przypadku umów zawieranych przez kapitanów statków.
(19) Jeżeli ten, kto ma władzę nad statkiem, znajduje się we władaniu innego i zarządza statkiem za jego zgodą,
to z tytułu transakcji dokonanych z kapitanem można wnieść powództwo przeciwko temu, w którego władaniu
znajduje się ten, kto zarządza statkiem.
(20) Ale chociaż powództwo jest przyznawane przeciwko osobie, pod której kontrolą znajduje się ten, kto
zarządza statkiem, to jednak tylko wtedy, gdy działa on za zgodą tego ostatniego. Dlatego też ten, kto ma
kontrolę nad osobą sprawującą zarząd, odpowiada za całą kwotę ze względu na swoją zgodę; ponieważ
posiadanie statków jest sprawą najwyższej wagi dla dobra publicznego. Zatrudnienie agentów nie jest tak
korzystne, z tego powodu, że ci, którzy prowadzili interesy, za wiedzą właściciela, używając kapitału należącego
do peculium, mają jedynie prawo do swojego udziału w podziale tego kapitału. Ale jeśli właściciel był tylko
świadomy faktu, i nie dał swojej zgody, kiedy umowa została zawarta z panem, czy mamy przyznać prawo do
powództwa o całą kwotę, jak w przypadku, gdy strona wyraziła zgodę; czy też mamy przyznać tylko jedno,
przypominające powództwo tributorian? Dlatego też, jako że kwestia jest wątpliwa, lepiej trzymać się ściśle słów
edyktu i nie czynić samej wiedzy ojca lub pana w przypadku statków usprawiedliwieniem dla ucisku, ani też w
przypadku towarów zakupionych za pieniądze peculium, rozciągać zwykłą zgodę tak, aby spowodować
zaciągnięcie zobowiązania na całą kwotę. Pomponiusz zdaje się również wskazywać na zasadę, że jeśli jedna
osoba jest pod kontrolą drugiej i prowadzi interesy za jej zgodą, odpowiada za całą kwotę, ale jeśli tego nie robi,
odpowiada tylko za kwotę peculium.
(21) Termin "pod kontrolą" należy rozumieć jako odnoszący się do obu płci, synów i córek, niewolników mężczyzn
i kobiet.
(22) Jeżeli niewolnik, należący do peculium, zarządza statkiem za zgodą syna, do którego peculium należy, albo
jeżeli niewolnik podrzędny zarządza statkiem za zgodą tego ostatniego, ojciec lub pan, który nie wyraził zgody,
odpowiada tylko do wysokości peculium, ale syn odpowiada w całości. Jasne jest, że jeśli zarządzają statkiem za
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zgodą kapitana lub ojca, odpowiadają za całą kwotę, a ponadto syn, jeśli wyraził zgodę, również odpowiada w
całości.
(23) Ale chociaż pretor obiecuje powództwo tylko wtedy, gdy interes został zawarty z kapitanem statku, to jednak
(jak stwierdził Julianus) ojciec lub kapitan będą odpowiedzialni w całości, nawet jeśli umowa została zawarta z
samym zarządcą statku.
(24) Powództwo jest przyznane przeciwko właścicielowi na rachunek kapitana statku, a zatem jeśli pozew został
wniesiony przeciwko jednemu z nich, nie może być wniesiony przeciwko drugiemu; ale jeśli jakakolwiek część
pieniędzy została zapłacona, a zostało to dokonane przez kapitana, zobowiązanie jest zmniejszone z mocy
prawa. Jeżeli jednak pieniądze zostały zapłacone przez zarządcę w jego własnym imieniu, to znaczy na poczet
zobowiązania honorowego, lub zostały zapłacone w imieniu pana, zobowiązanie ulega zmniejszeniu; ponieważ
gdy ktoś inny płaci za mnie, zwalnia mnie z długu.
(25) Jeżeli kilka stron jest współwłaścicielami statku, pozew może być wniesiony przeciwko każdej z nich o całą
kwotę;
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Aby osoba, która zawarła umowę z jednym, nie była zmuszona do dzielenia swojej wierzytelności między kilku
przeciwników,
3. Paulus, O edyktach, księga XXIX.
Nie ma też różnicy, jaki udział w statku ma każdy z nich, gdyż ten, kto zapłacił, odzyska od pozostałych w
procesie partnerskim.
(4) Ulpianus, O Edykcie, księga XXIX.
Jeżeli jednak kilka osób sprawuje zarząd statkiem, muszą być pozwani proporcjonalnie do swoich udziałów w
statku, ponieważ nie są uważani wzajemnie za kapitanów.
1. 1. Jeżeli kilka osób zarządzających statkiem wyznaczy jednego z nich na kapitana, mogą oni zostać pozwani
na jego rachunek o całą należność.
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2. Jeżeli niewolnik należący do kilku osób zarządza statkiem za ich zgodą, obowiązuje ta sama zasada, co w
przypadku kilku zarządców. Jest bowiem jasne, że jeśli działał za zgodą któregokolwiek z nich, ten ostatni będzie
odpowiedzialny za całą kwotę; dlatego uważam, że w wyżej wymienionym przypadku wszyscy oni są
odpowiedzialni w całości.
3. Jeżeli niewolnik, który za zgodą swego właściciela panował nad statkiem, zostałby wyobcowany, ten, kto go
wyobcował, będzie mimo to odpowiedzialny. A zatem będzie on również odpowiedzialny, jeśli niewolnik umrze,
ponieważ właściciel statku będzie odpowiedzialny po śmierci pana.
4. Powództwa te są przyznawane bez ograniczeń czasowych zarówno na korzyść spadkobierców, jak i przeciwko
nim. Stąd, jeśli niewolnik, który ma kontrolę nad statkiem za zgodą swojego pana, umrze, to powództwo zostanie
przyznane po upływie roku, chociaż powództwo De peculio nie jest przyznawane po upływie roku.
5. Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli masz za kapitana swojego statku kogoś, kto jest pod moją kontrolą, to powództwo na moją korzyść będzie
przysługiwało również przeciwko tobie, jeśli zawrę z nim jakąkolwiek umowę. Ta sama zasada obowiązuje, gdy
jest on naszą wspólną własnością. Będziecie jednak mieli prawo do powództwa z tytułu najmu przeciwko mnie,
ponieważ wynajęliście usługi mojego niewolnika, ponieważ, nawet gdyby on zawarł umowę z innym, moglibyście
wystąpić przeciwko mnie, aby uzyskać przeniesienie praw do działania, które posiadałem na jego rachunek, tak
jak moglibyście to zrobić przeciwko wolnemu człowiekowi, gdybyście go zatrudnili; ale jeśli usługi były
nieodpłatne, możecie wnieść powództwo z tytułu zlecenia.
(1) Ponadto, jeśli mój niewolnik włada statkiem, a ja zawrę umowę z jego kapitanem, to nic nie stoi na
przeszkodzie, abym wytoczył przeciwko kapitanowi powództwo, które mogę wytoczyć zarówno na podstawie
prawa cywilnego, jak i pretorskiego; edykt ten bowiem nie zabrania nikomu pozywać kapitana, gdyż na mocy tego
edyktu nie przenosi się powództwa, lecz się je dodaje.
(2) Jeżeli jeden z właścicieli statku zawrze umowę z kapitanem, może on wytoczyć powództwo przeciwko
pozostałym.
6. Paulus, Abridgments, Księga VI.
W przypadku, gdy niewolnik sprawuje kontrolę nad statkiem bez zgody swojego pana, jeśli jest tego świadomy,
przysługuje mu powództwo trybutariańskie; jeśli jednak jest nieświadomy tego faktu, przysługuje mu powództwo
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De peculio. Jeśli niewolnik będący współwłaścicielem kontroluje statek za zgodą swoich panów, powództwo o
całą kwotę będzie można wytoczyć przeciwko nim indywidualnie.
(7) Africanus, Pytania, Księga VIII.
Lucjusz Tycjusz mianował Stichusa kapitanem statku, a ten, pożyczywszy pieniądze, oświadczył, że otrzymał je w
celu naprawy statku. Powstało pytanie, czy Titius może być pozwany z tego powodu tylko wtedy, gdy wierzyciel
udowodni, że pieniądze zostały wydane na naprawę statku? Odpowiedź brzmiała, że wierzyciel mógł wytoczyć
powództwo, jeżeli w chwili pożyczenia pieniędzy statek był w takim stanie, że wymagał naprawy; ponieważ,
chociaż wierzyciel nie powinien być zmuszony do podjęcia się naprawy statku i prowadzenia interesów
właściciela (co z pewnością miałoby miejsce, gdyby musiał wykazać, że pieniądze zostały wydane na naprawę);
Mimo to powinno się od niego wymagać, aby wiedział, że udziela pożyczki na cel, do którego kapitan został
wyznaczony; a to z pewnością nie mogłoby mieć miejsca, gdyby nie wiedział, że pieniądze były potrzebne na
naprawy. Dlatego też, nawet jeśli statek był w takim stanie, że wymagał naprawy, to jednak, jeśli pożyczono
znacznie więcej pieniędzy niż było to konieczne na ten cel, powództwo o całą kwotę nie powinno być przyznane
przeciwko właścicielowi statku.
1. Czasami należy rozważyć, czy pieniądze zostały pożyczone w miejscu, w którym można było uzyskać to, na co
zostały pożyczone; bo jak mówi Africanus, co by się stało, gdyby ktoś pożyczył pieniądze na zakup żagla na
wyspie o takim opisie, że w żadnym wypadku nie można tam uzyskać żagla? I ogólnie rzecz biorąc, wierzyciel
jest zobowiązany do zachowania pewnej ostrożności przy zawieraniu transakcji.
2. Prawie ta sama reguła ma zastosowanie, gdy dochodzenie dotyczy działania institora; ponieważ, również w
tym przypadku, wierzyciel musi wiedzieć, że zakup towaru, do którego niewolnik został wyznaczony, był
konieczny; i wystarczy, jeśli udzielił pożyczki w tym celu, ale nie powinno się również wymagać, aby sam podjął
się zadania sprawdzenia, czy pieniądze zostały wydane w tym celu. Zasada wspólnego najmu rozciąga się nie
tylko na statek, ale także na ładunek, chyba że postanowiono inaczej; kapitan, uważany za poufnego agenta
właścicieli, jest uważany za milcząco upoważnionego do wiązania ich bez ich zgody we wszystkich sprawach
odnoszących się do ogólnego zarządzania i nawigacji statku; jest to zasada o nieznanej starożytności, ale która
najwyraźniej wywodzi się z najwcześniejszych wieków stosunków handlowych. Jest on osobiście odpowiedzialny
za swoje umowy, od której to odpowiedzialności może jednak uzyskać zwolnienie na mocy specjalnej umowy.
Podobnie jak w przypadku współwłaściciela, może on sprzedać lub objąć hipoteką cały ładunek lub jego część,
jak również statek, jeśli takowy istnieje nagle, przeciwko innym, których towar został uratowany, tak aby straty
mogły być rozłożone proporcjonalnie. Serwiusz odpowiedział, że powinni oni wystąpić przeciwko kapitanowi
statku na podstawie umowy przewozu, aby zmusić go do zwrotu towarów pozostałych, dopóki nie naprawią oni
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swojej części szkody. Nawet jeśli kapitan zatrzyma towar, to i tak będzie miał prawo do powództwa przeciwko
pasażerom na podstawie umowy przewozu.

Tyt. 2. Dotyczący prawa rodyjskiego w zakresie odrzutu.

1. Paulus, Sentencje, Księga II.
Prawo Rodyjskie stanowi, że w przypadku wyrzucenia towaru za burtę w celu odciążenia statku, to, co zostało
utracone dla dobra wszystkich, musi zostać uzupełnione wkładem wszystkich.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIV.
Co należy zrobić, jeśli są pasażerowie, którzy nie mają bagażu? Najwyraźniej wygodniej będzie zatrzymać ich
bagaże, jeśli są; ale jeśli ich nie ma, a strona wynajęła cały statek, można wytoczyć powództwo na podstawie
umowy, tak samo jak w przypadku pasażerów, którzy wynajęli miejsca na statku; jest bowiem całkowicie
sprawiedliwe, że stratę powinni częściowo ponieść ci, którzy przez zniszczenie własności innych zapewnili
zachowanie własnego towaru.
1. Jeżeli towar został ocalony, a statek jest uszkodzony lub utracił część swojego wyposażenia, nie powinno się
wnosić żadnego wkładu, ponieważ stan rzeczy przeznaczonych do użytku statku jest inny niż ten, z powodu
którego otrzymano fracht; ponieważ, jeżeli kowal złamie kowadło lub młotek, nie będzie to obciążało tego, kto
wynajął go do wykonania pracy. Jeżeli jednak szkoda nastąpiła za zgodą pasażerów lub z powodu ich strachu,
musi zostać naprawiona.
2. Gdy kilku kupców gromadzi różnego rodzaju towary na tym samym statku, a ponadto podróżuje nim wielu
pasażerów, zarówno niewolników, jak i wolnych ludzi, i gdy nadchodzi wielka burza, a część ładunku z
konieczności zostaje wyrzucona za burtę, pytanie dotyczyło następującej kwestii, a mianowicie, czy konieczne
jest, aby wszyscy naprawili to, co zostało wyrzucone za burtę; i czy muszą to zrobić również ci, którzy wnieśli na
pokład towary, które nie obciążają statku, jak na przykład kamienie szlachetne i perły, a jeśli tak, to jaka ich część
musi zostać wniesiona; i czy konieczne jest, aby cokolwiek zostało zapłacone za wolnych strzelców, i przez jaki
rodzaj powództwa może zostać wszczęte? Stwierdzono, że wszyscy ci, w których interesie leży wyrzucenie

849

towarów za burtę, muszą wnieść swój wkład, ponieważ są winni ten wkład ze względu na zachowanie ich
własności, a zatem nawet właściciel statku jest odpowiedzialny za swój udział. Kwota straty musi być podzielona
proporcjonalnie do wartości mienia; nie można dokonać wyceny osób wolnych, a właściciele utraconego mienia
mają prawo do postępowania w sprawie umowy przewozu przeciwko żeglarzowi, czyli kapitanowi. Powstała
również zgoda co do tego, czy należy oszacować odzież i obrączki każdej osoby, i uznano, że należy to zrobić, i
że wszystko powinno być brane pod uwagę jako wkład, z wyjątkiem tego, co zostało wniesione na pokład w celu
konsumpcji, do czego należałoby wliczyć wszelkiego rodzaju prowiant; i jest w tym jeszcze więcej racji, ponieważ
jeśli w jakimkolwiek momencie podróży zabrakłoby takich artykułów, każdy wniósłby to, co posiada, do
wspólnego zasobu.
3. Jeśli statek został odbity z rąk piratów, Serwiusz, Ofiliusz i Labeo twierdzą, że wszyscy powinni się do tego
przyczynić; ale jeśli chodzi o to, co złodzieje zabrali, to stratę musi ponieść ten, do kogo to należało, a nie
powinno się wnosić wkładu na rzecz tego, kto odkupił swoją własność.
4. Udział jest zazwyczaj wnoszony zgodnie z wyceną mienia, które zostało uratowane i tego, które zostało
utracone; i nie ma różnicy, czy to, co zostało utracone, mogło zostać sprzedane za wyższą cenę, ponieważ udział
odnosi się do straty, a nie do zysku. Jednakże w odniesieniu do tych rzeczy, z powodu których musi być
dokonany wkład, szacunek powinien być oparty nie na tym, za co zostały zakupione, ale na tym, za co mogłyby
zostać sprzedane.
5. Nie powinno się szacować niewolników, którzy zaginęli na morzu, tak samo jak nie powinno się szacować tych,
którzy są chorzy, umierają na statku lub wyrzucają się za burtę.
6. Jeżeli którykolwiek z pasażerów jest niewypłacalny, strata z tego powodu nie będzie ponoszona przez kapitana
statku; marynarz nie jest bowiem zobowiązany do badania zasobów finansowych każdego.
7. W przypadku odzyskania mienia, które zostało wyrzucone za burtę, kończy się konieczność wniesienia
kontrybucji; ale jeśli już została wniesiona, to ci, którzy zapłacili, mogą wnieść powództwo na podstawie umowy o
przewóz przeciwko kapitanowi, a on może postępować na podstawie umowy o wynajem i zwrócić to, co odzyska.
8. Wszelkie przedmioty wyrzucone za burtę należą do ich właściciela i nie stają się własnością tego, kto je
otrzymał, ponieważ nie są uważane za porzucone.
3. Papinianus, Opinie, Księga XIX.
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Gdy maszt lub jakakolwiek inna część wyposażenia statku jest wyrzucona za burtę w celu usunięcia wspólnego
dla wszystkich niebezpieczeństwa, wymagana jest rekompensata.
4. Kallistratus, Pytania, Księga II.
Jeżeli w celu odciążenia przeciążonego statku, który nie mógł wpłynąć ze swoim ładunkiem do rzeki lub dotrzeć
do portu, pewna część towaru zostaje umieszczona w łodzi, aby zapobiec niebezpieczeństwu, jakie grozi statkowi
poza rzeką lub przy wejściu do portu, albo w tym ostatnim, a łódź ta zostaje zatopiona, należy dokonać
rozliczenia między tymi, którzy zachowali swój towar na statku, a tymi, którzy stracili go w łodzi, tak jakby ten
ostatni został wyrzucony za burtę. Pogląd ten przyjmuje również Sabinus w Drugiej księdze opinii. Jeśli natomiast
łódź zostanie uratowana z częścią towaru, a statek zostanie utracony, nie należy rozliczać tych, którzy utracili
swoje mienie w statku, ponieważ wyrzucenie wymaga udziału tylko w przypadku uratowania statku.
1. Jeżeli jednak statek, który podczas burzy został odciążony przez wyrzucenie za burtę towarów kupca, zatonął
w jakimś innym miejscu, a towary niektórych kupców zostały odzyskane przez nurków za odszkodowaniem, to
Sabinus również twierdzi, że należy dokonać rozliczenia między stroną, której towary zostały wyrzucone za burtę
podczas podróży w celu odciążenia statku, a tymi, którzy później odzyskali swoje towary za pomocą nurków. Z
drugiej jednak strony, strona, której towar został wyrzucony za burtę podczas rejsu, nie musi przedstawiać
żadnego rachunku tym, których towar nie został w ten sposób zachowany, jeżeli jakikolwiek z nich został
wyłowiony przez nurków; nie można bowiem uznać, że został on wyrzucony za burtę w celu ratowania statku,
który został utracony.
2. 2. Jeżeli jednak ze statku wyłowiono odrzuty, a towar każdego, kto pozostał na pokładzie, został uszkodzony,
należy rozważyć, czy powinien on być zmuszony do wniesienia wkładu, ponieważ nie powinien być uciskany
przez podwójną utratę wkładu i pogorszenie stanu swojej własności. Można jednak utrzymywać, że powinien on
wnosić wkład proporcjonalnie do aktualnej wartości jego mienia. Tak więc, na przykład, gdy towar dwóch osób był
wart po dwadzieścia aurei, a towar jednej z nich stał się wart tylko dziesięć, z powodu zamoczenia; strona, której
własność nie została uszkodzona, powinna wnieść wkład w proporcji dwudziestu, a druga w proporcji dziesięciu.
Opinia może być jednak wydana w tym przypadku, jeśli dokonamy rozróżnienia co do przyczyny pogorszenia; to
znaczy, czy szkoda nastąpiła z powodu narażenia wynikającego z wyrzucenia towaru za burtę, czy z jakiejś innej
przyczyny; na przykład, gdy towar leżał gdzieś w kącie, a fale dosięgły go. W tym przypadku właściciel będzie
musiał się przyczynić, ale w pierwszym przypadku, czy nie powinien być zwolniony z ciężaru przyczynienia się,
ponieważ jetsam również go zranił? Czy też powinien on być odpowiedzialny nawet wtedy, gdy jego towary uległy
pogorszeniu wskutek rozbryzgów wody z powodu odrzutów? Należy dokonać jeszcze bardziej szczegółowego
rozróżnienia, a mianowicie, czy większa strata została poniesiona z powodu szkody, czy z powodu udziału; na
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przykład, jeśli towar jest wart dwadzieścia aurei, a udział jest oszacowany na dziesięć, ale szkoda wynosi dwa, a
ta została odjęta z powodu straty, czy właściciel musi wnieść pozostałą część? Jak zatem postąpić, jeśli szkoda
wyniosła więcej niż wkład? Na przykład, jeśli nieruchomość została uszkodzona na kwotę dziesięciu aurei, a
wkład wyniósł dwa, nie ma wątpliwości, że strona nie powinna ponosić obu ciężarów. Zobaczmy jednak, czy nie
należałoby mu przyznać odszkodowania; bo co to za różnica, czy utracę swoją własność przez wyrzucenie jej za
burtę, czy też zniszczę ją przez wystawienie na widok publiczny? Bo jak się daje ulgę stronie, która straciła swoją
własność, tak też powinno się dać ulgę temu, którego własność uległa zniszczeniu z powodu odrzutów. Stwierdził
to również Papiriusz Fronto w jednej z opinii.
5. Hermogeniamis, Epitomy prawa, Księga II.
Wkład tych, którzy ocalili swój towar z katastrofy statku, nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za utratę statku;
uważa się bowiem, że słuszność tego wkładu jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dzięki środkom zaradczym z
jetsamu, podczas wspólnego niebezpieczeństwa, interes innych jest konsultowany i statek zostaje ocalony.
1. 1. Jeżeli maszt zostanie odcięty, aby statek wraz z towarem mógł być uwolniony od niebezpieczeństwa, będzie
istniało słuszne roszczenie o wkład.
(6) Julianus, Digest, Księga LXXXVI.
Statek, który został zniszczony przez burzę i z olinowaniem, masztem i rejami spalonymi przez piorun, został
przewieziony do Hippony. Tam zaopatrzony w pośpieszne i tymczasowe wyposażenie, popłynął do Ostii i
wyładował swój ładunek bez obrażeń. Zadano pytanie, czy ci, do których należał ładunek, byli zobowiązani do
wniesienia wkładu na rzecz kapitana statku proporcjonalnie do poniesionej straty? Odpowiedź brzmiała, że nie
byli do tego zobowiązani, ponieważ wydatek został poniesiony raczej w celu wyposażenia statku, a nie w celu
zachowania ładunku.
7. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga III.
Gdy statek zatonął lub osiadł na mieliźnie, uważano, że wszystko, co każdy zachowa ze swojej własności, może
zatrzymać dla siebie, tak jak w przypadku pożaru.
(8) Julianus, O Minicjuszu, księga II.
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Ci, którzy wyrzucają jakieś mienie za burtę w celu odciążenia statku, nie zamierzają uważać go za porzucone,
ponieważ jeśli je znajdą, mogą je wynieść, a jeśli mają pojęcie o miejscu, w którym zostało wyrzucone przez
morze, mogą się go domagać; są więc w takim samym stanie jak ten, kto uciśniony ciężarem rzuca go na drogę,
spodziewając się, że wkrótce wróci z innymi i go usunie.
9. Volusius Marcianus, O prawie rodyjskim.
Petycja Eudaimona z Nikomedii do cesarza Antoninusa; "Panie cesarzu Antoninusie, będąc rozbitkami w Ikarii
zostaliśmy ograbieni przez rolników z dochodów zamieszkujących wyspy Cyklady." Antoninus odpowiedział
Eudaimonowi w następujący sposób: "Ja, zaiste, jestem Panem Świata, ale Prawo jest Panem morza; i ta sprawa
musi być rozstrzygnięta przez prawo rodyjskie przyjęte w odniesieniu do kwestii morskich, pod warunkiem, że
żadne nasze uchwalenie nie będzie mu przeciwne". Boski August ustanowił tę samą zasadę.
(10) Labeo, Epitomes of the Probabilities of Paulus, Księga I.
Jeśli zawarłeś umowę na przewóz niewolników, to nie należy ci się fracht za niewolnika, który zmarł na statku.
Paulus mówi, że w rzeczywistości chodzi o to, co zostało uzgodnione, czy fracht miał być płacony za tych, którzy
zostali załadowani na statek, czy tylko za tych, którzy zostali przewiezieni do miejsca przeznaczenia? A jeśli nie
można tego ustalić, wystarczy, że kapitan statku udowodni, że niewolnik został umieszczony na pokładzie.
1. Jeśli wynająłeś statek pod warunkiem, że twój towar miał być na nim przewożony, a kapitan statku, nie będąc
zmuszony koniecznością, umieścił twoją własność na gorszym statku, wiedząc, że tego nie chciałeś, a twój towar
został utracony wraz ze statkiem, na którym był ostatnio przewożony, będziesz miał prawo do powództwa z tytułu
umowy najmu i dzierżawy przeciwko kapitanowi pierwszego statku. Paulus natomiast twierdzi, że nie jest to
prawdą, pod warunkiem, że oba statki zostały utracone podczas podróży, ponieważ stało się to bez złej woli lub
zaniedbania marynarzy. Zasada jest taka sama, jeśli pierwszy kapitan, zatrzymany przez władzę publiczną, nie
mógł wypłynąć z waszym towarem. Reguła ta obowiązuje również wtedy, gdy zawarł on z wami umowę pod
warunkiem, że zapłaci wam pewną karę, jeśli do ustalonego dnia nie wyładuje waszych towarów w miejscu, do
którego zgodził się je przewieźć, i nie ponosi winy, jeśli nie czekał; nawet jeśli kara została mu umorzona. Tej
samej zasady musimy przestrzegać w podobnym wyimaginowanym przypadku, w którym udowodniono, że
kapitan, powstrzymany przez chorobę, nie był zdolny do żeglugi, jeśli jego statek stał się niezdatny do żeglugi bez
złych zamiarów lub zaniedbania z jego strony.
2. Jeśli wynajmiesz statek zdolny do przewiezienia dwóch tysięcy słoików i umieścisz słoiki na pokładzie, jesteś
odpowiedzialny za fracht dwóch tysięcy słoików. Paulus mówi, że jeśli wynajmiesz całą pojemność statku, to
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fracht za dwa tysiące słoików będzie należny, ale jeśli fracht był uzgodniony zgodnie z liczbą słoików
umieszczonych na pokładzie, to przeciwna zasada będzie miała zastosowanie; ponieważ jesteś winien za
transport tylu słoików, ile umieściłeś na pokładzie.

Tit. 3. Co się tyczy powództwa institorskiego.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Praetorowi wydawało się słuszne, że skoro czerpiemy korzyści z działań agentów, to powinniśmy być również
związani umowami przez nich zawartymi i odpowiadać za nie. Nie przewiduje on jednak tego samego w
odniesieniu do strony, która została ustanowiona pełnomocnikiem, tak aby ona również mogła wszcząć
postępowanie. Jeśli jednak zatrudni niewolnika innego lub wolnego człowieka, nie będzie miał prawa do
powództwa, ale będzie mógł pozwać samego pełnomocnika lub jego pana, zarówno z powodu pełnomocnictwa,
jak i z powodu transakcji. Marcellus jednak twierdzi, że powództwo powinno być przyznane stronie, która
wyznaczyła agenta, przeciwko tym, którzy zawarli z nim umowy,
2. Gajusz, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga IX.
W tej samej formie, w jakiej agent zawarł umowę, pod warunkiem, że nie może on zabezpieczyć się w inny
sposób.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Agent jest tak nazywany, ponieważ przeszkadza w prowadzeniu interesów, i nie ma większej różnicy, czy jest on
powołany do prowadzenia sklepu, czy do podjęcia jakiejkolwiek innej pracy:
4. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Tak jak czasami zabierają towary do domów osób zacnych i tam je sprzedają. Miejsce sprzedaży lub zakupu nie
zmienia przyczyny powództwa, ponieważ w każdym przypadku prawdą jest, że agent kupił lub sprzedał.
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5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Dlatego też, bez względu na to, do prowadzenia jakiej działalności został wyznaczony, będzie prawidłowo
nazywany agentem.
(1) Serwiusz bowiem, w pierwszej księdze o Brutusie, mówi, że jeżeli jakikolwiek interes zawierany jest z osobą,
która zarządza domem, lub z kimś, kto został wyznaczony do nadzorowania budowy lub do skupu zboża, będzie
on odpowiedzialny za całą kwotę.
(2) Labeo stwierdził również, że jeżeli ktoś wyznaczył osobę do pożyczania pieniędzy na procent, do uprawy
ziemi, do handlu lub do zawierania umów, to ponosi on pełną odpowiedzialność.
(3) Ponadto, jeśli ktoś wyznaczył swojego niewolnika do zajmowania się stołem maklerskim, będzie odpowiadał
na jego rachunek.
(4) Jest również ustalone, że ci, którzy są wyznaczeni przez handlarzy odzieżą lub tkaczy lnu do chodzenia w
celu sprzedaży odzieży, których zwykle nazywamy circitores, powinni być również określani jako pośrednicy.
(5) Można też prawidłowo nazwać agentów muletami,
(6) Jak również tych, którzy są mianowani przez płatnerzy i krawców. Również stajenni powinni być uważani za
zajmujących miejsce agentów.
(7) Labeo twierdzi również, że jeżeli właściciel sklepu wysyła swojego niewolnika na odległość w celu nabycia
towaru i przesłania go do niego, to należy uznać, że zajmuje on miejsce agenta.
(8) Mówi on również, że jeżeli przedsiębiorca pogrzebowy ma niewolnika, którego obowiązkiem jest
przygotowanie zwłok do pochówku, a ten okrada zwłoki, to powinno się przeciwko niemu wszcząć postępowanie
podobne do powództwa institorialnego, chociaż zarówno powództwo o kradzież, jak i powództwo o uszkodzenie
ciała będą zasadne.
(9) Labeo mówi również, że jeżeli piekarz miał zwyczaj wysyłać swego niewolnika w określone miejsce w celu
sprzedaży chleba, a ten, przyjąwszy pieniądze za codzienne dostarczanie chleba określonym osobom, zaniedbał
tego, to nie ulega wątpliwości, że piekarz będzie odpowiedzialny, jeżeli zezwolił, aby pieniądze były mu w ten
sposób przekazywane.
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(10) Gdy stolarz, zamierzając wyruszyć w daleką podróż, prosił, aby udzielono wskazówek jego czeladnikom,
którym dostarczył gruntownie wyposażony sklep, a po jego wyjeździe jeden z czeladników otrzymał ubranie i
uciekł; stolarz nie będzie odpowiedzialny, jeśli niewolnik został pozostawiony jako zwykły agent, ale jeśli
uczyniono to w taki sposób, aby uczynić go kierownikiem interesu, będzie on odpowiedzialny. Oczywiste jest, że
jeśli oświadczył mi, że mogę zaufać jego pracownikom, nie będzie odpowiedzialny w przypadku powództwa
institorialnego, ale w przypadku umowy najmu.
(11) Jednak nie wszystko, co zostało zawarte z pośrednikiem handlowym, wiąże stronę, która go powołała, ale
tylko wtedy, gdy umowa została zawarta w odniesieniu do sprawy, z powodu której został powołany, to znaczy,
tylko to, do czego został powołany.
(12) Jeżeli więc wyznaczę kogoś do sprzedaży towaru, będę odpowiadał z jego tytułu z powództwa o kupno;
podobnie, gdybym go wyznaczył do kupna towaru, będę odpowiadał z powództwa o sprzedaż; ale strona nie
będzie związana, jeżeli wyznaczono ją do kupna, a ona sprzedaje, ani jeżeli wyznaczono ją do sprzedaży, a ona
kupuje; i tę opinię zatwierdza Kasjusz.
(13) Ale gdy ktoś pożycza pieniądze pośrednikowi handlowemu wyznaczonemu do kupowania towarów, istnieje
podstawa do powództwa instytucyjnego, i podobnie, jeśli został wyznaczony do płacenia czynszu za sklep; i
myślę, że jest to prawdą, chyba że zabroniono mu pożyczać.
(14) Jeżeli jednak pożyczka oleju została udzielona osobie, którą wyznaczyłem do kupna i sprzedaży oleju,
należy stwierdzić, że skarga instancyjna jest zasadna.
(15) Podobnie, jeśli agent, sprzedając ropę naftową, otrzymał pierścień jako zadatek i nie zwrócił go, jego pan
jest odpowiedzialny za powództwo instytucyjne; ponieważ umowa odnosi się do działalności, do której
prowadzenia został wyznaczony, chyba że powinien był zostać poinstruowany, aby dokonywać sprzedaży za
gotówkę. Dlatego też, jeśli agent przyjąłby zastaw zamiast pieniędzy, można by wnieść powództwo przeciwko
niemu.
(16) Ponadto, powództwo instancyjne może być wniesione przez poręczyciela, który wstawił się w imieniu agenta,
ponieważ jest to wynikiem transakcji.
(17) Jeśli agent został wyznaczony przez kogokolwiek, a ten, który go wyznaczył, umrze, pozostawiając
spadkobiercę, który zatrudnia tego samego agenta, nie ma wątpliwości, że będzie on odpowiedzialny. I znowu,
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jeśli umowa została zawarta z nim przed wejściem do majątku, to jest tylko sprawiedliwe, że Institorian Action
powinien być przyznany temu, kto nie jest świadomy faktów.
(18) Jeśli jednak mój pełnomocnik, opiekun lub kurator wyznaczy zarządcę, należy stwierdzić, że skarga
instancyjna powinna być przyznana, tak jak gdyby został on wyznaczony przeze mnie.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Skarga institorialna powinna być przyznana także przeciwko samemu pełnomocnikowi, jeśli jest on wyznaczony
do prowadzenia wszelkiego rodzaju interesów.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Ponadto, jeśli ktoś, kto prowadzi moje interesy, dokona nominacji, a ja ją ratyfikuję, obowiązuje ta sama zasada.
1. Nie ma różnicy, kto jest pośrednikiem w interesach, czy mężczyzna czy kobieta, wolny człowiek czy niewolnik,
twój własny niewolnik czy cudzy. Nie ma też znaczenia, kto go wyznaczył; jeśli bowiem wyznaczyła go kobieta,
powództwo instytucyjne będzie zasadne, podobnie jak powództwo przeciwko osobie sprawującej kontrolę nad
statkiem; jeśli zaś kobieta została wyznaczona, sama będzie odpowiedzialna. Również w przypadku powołania
kobiety pozostającej pod kontrolą rodziców lub niewolnicy, można wnieść powództwo przeciwko osobie
sprawującej kontrolę nad statkiem.
2. 2. Gdy agent biznesowy jest nieletni, będzie on wiązał osobę, która go wyznaczyła, poprzez powództwo
instytucyjne, ponieważ musi on winić siebie za wyznaczenie go.
8. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Wiele osób bowiem mianuje chłopców i dziewczęta do zarządzania sklepami.
(9) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
(9) Ulpianus, O edykcie, Księga XXVIII: Ale gdy nieletni sam dokonuje nominacji, będzie odpowiedzialny, jeśli
uczynił to za zgodą swego opiekuna, w przeciwnym razie nie.
10. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
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Niemniej jednak, powództwo przeciwko niemu zostanie przyznane w zakresie, w jakim odniósł korzyść majątkową
z transakcji.
11. Ulpianus, O edyktach, księga XXVIII.
Jeżeli jednak nieletni staje się spadkobiercą strony, która go powołała, jest rzeczą całkowicie sprawiedliwą, aby
nieletni był odpowiedzialny tak długo, jak długo zachowuje swoje powołanie; powinien on bowiem zostać usunięty
przez swoich opiekunów, jeżeli nie chcieli oni korzystać z jego usług.
1. Jeżeli jednak ten, kto dokonał mianowania, nie ukończył dwudziestu pięciu lat, może on domagać się
zwolnienia ze względu na swój wiek tylko po przeprowadzeniu odpowiedniego dochodzenia.
2. Nie uważa się, że strona zajmuje stanowisko osoby powołanej do kierowania przedsiębiorstwem, jeżeli
publicznie ogłoszono, że nie należy z nią zawierać żadnych umów, ponieważ nie powinno być dozwolone
prowadzenie z nią interesów jako agentem, a każdy, kto nie życzy sobie, aby zawierano z nią umowy, może tego
zabronić; ale strona, która go powołała, będzie związana samym powołaniem.
3. Zawiadomienie publiczne rozumiemy, że powinno być dokonane prostymi literami, tak aby można je było łatwo
odczytać z ziemi, to znaczy przed sklepem lub miejscem, gdzie prowadzona jest działalność, nie w miejscu
ustronnym, ale w takim, które rzuca się w oczy. Czy ogłoszenie ma być w języku greckim czy łacińskim? Jestem
zdania, że zależy to od charakteru miejsca, tak że nikt nie może powoływać się na nieznajomość liter. Jest
pewne, że jeśli ktoś twierdzi, że nie jest w stanie czytać, lub nie zauważył zawiadomienia, jak wiele osób może
czytać, a ogłoszenie było umieszczone w widocznym miejscu, nie będzie on wysłuchany.
4. Istotne jest, że zawiadomienie powinno być stale umieszczone, bo jeśli umowa została zawarta przed
ogłoszeniem lub została ukryta, Institorian Action będzie dostępny. Tak więc, jeśli właściciel towarów wywieszony
zawiadomienie, ale ktoś usunął go, lub przez wiek, deszcz, lub coś w tym rodzaju, wynik był taki, że nie było
zawiadomienia, lub nie pojawiło się, to musi być powiedziane, że strona, która powołała się będzie
odpowiedzialny. Jeśli jednak sam pełnomocnik usunął ją w celu oszukania mnie, jego złośliwy czyn powinien
zaszkodzić stronie, która go wyznaczyła, chyba że ten, kto zawarł umowę, również uczestniczył w oszustwie.
5. Należy również rozważyć wszelkie warunki, od których zależało powołanie, bo co należy zrobić, jeśli strona
życzyła sobie, aby interesy były z nim prowadzone pod pewnym warunkiem, lub poprzez interwencję pewnej
osoby, lub pod zastaw, lub w odniesieniu do pewnej sprawy? Jest rzeczą zupełnie słuszną, że należy wziąć pod
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uwagę to, do czego strona została powołana. Podobnie, gdy mocodawca ma kilku agentów i chciał, aby umowy
były zawierane z nimi wszystkimi na raz lub z jednym tylko; i jeśli ostrzegł kogokolwiek, aby nie zawierał z nim
umów, nie powinien być odpowiedzialny za działanie Institorii, ponieważ możemy zabronić pewnej osobie lub
pewnej klasie ludzi lub kupców zawierania umów, lub możemy pozwolić pewnym osobom na to. Jeśli jednak
zleceniodawca zabronił zawarcia umowy, czasem z jednym człowiekiem, a czasem z innym, a zmiany te są
ciągłe, powództwo powinno być przyznane wszystkim tym osobom przeciwko niemu, ponieważ strony, które
zawierają umowy, nie powinny być oszukiwane.
6. Jeżeli dający zlecenie bezwzględnie zabronił zawarcia z nim jakiejkolwiek umowy, nie uważa się, że zajmuje
on stanowisko przedstawiciela powołanego do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ zajmuje on
raczej stanowisko dozorcy niż przedstawiciela, a zatem nie może on sprzedawać towarów, nawet
najskromniejszych, poza sklepem.
7. Jeżeli skarga instancyjna została wniesiona prawidłowo, skarga hołdownicza jest wyłączona z mocy prawa,
ponieważ skarga hołdownicza w odniesieniu do towaru właściciela nie będzie przysługiwała. Jeżeli jednak strona
nie była agentem handlowym w odniesieniu do towarów właściciela, powództwo Tributorian Action przetrwa.
8. Jeżeli wynajmuję od twojego niewolnika usługi jego niewolnika i czynię go agentem handlowym dla mojego
towaru, a on sprzedaje ci jakikolwiek towar, to stanowi to kupno; ponieważ kiedy pan kupuje od swojego
niewolnika, to jest to kupno, nawet jeśli pan nie jest odpowiedzialny, w takim zakresie, w jakim pan może, jako
kupujący, posiadać i nabywać własność przez uzurpację.
12. Julianus, Digest, Księga XI.
Dlatego pan może wytoczyć przeciwko mnie powództwo institoriańskie; albo, z drugiej strony, mogę pana pozwać
albo o peculium niewolnika, który zarządza interesem, a także o umowę najmu, jeśli tego pragnę; albo o peculium
pod-niewolnika, ponieważ dałem mu wskazówki, aby sprzedał towar, a cena, za którą pan dokonał zakupu, może
być uznana za odnoszącą się do pańskich spraw z tego powodu, że stał się pan dłużnikiem swojego niewolnika.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Pewien człowiek wyznaczył niewolnika do zarządzania przedsiębiorstwem naftowym w Aries i upoważnił go do
pożyczania pieniędzy, co ten uczynił. Wierzyciel, przypuszczając, że pieniądze zostały pożyczone na potrzeby
interesu, wniósł powództwo, o którym tu mowa, ale nie był w stanie udowodnić, że niewolnik otrzymał je w tym
celu. Chociaż prawo do wniesienia powództwa wygasło, a on nie mógł dalej postępować jako osoba
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upoważniona do otrzymywania pożyczek pieniężnych, to jednak Julianus twierdzi, że słuszne powództwo
zostanie wniesione na jego korzyść.
1. Ważne jest, aby pamiętać, że pan jest odpowiedzialny do Institorian Action tylko wtedy, gdy nikt nie odnawia
zobowiązania, czy to przez agenta, czy przez inną osobę, która zastrzega się z zamiarem odnowienia go.
2. Gdy dwie lub więcej osób prowadzi sklep i wyznaczają na agenta niewolnika, którego posiadają w nierównych
udziałach, Julianus pyta, czy odpowiadają proporcjonalnie do swoich udziałów w niewolniku, czy po równo, czy
proporcjonalnie do swoich udziałów w towarze, czy też za całą kwotę? Twierdzi on, że lepszym rozwiązaniem
wydaje się być, podobnie jak w przypadku stron, które mają kontrolę nad statkiem, jak również w przypadku
powództwa De peculio, że każdy z nich może zostać pozwany za cały dług, a cokolwiek ten, kto został pozwany,
zapłacił, może odzyskać w ramach powództwa o partnerstwo lub w ramach powództwa o podział majątku
wspólnego. Tę opinię również zatwierdziliśmy powyżej.
14. Paulus, O Plaucjuszu, Księga IV.
Tę samą zasadę stosuje się, gdy niewolnik należący do innej osoby został wyznaczony do zarządzania wspólnym
przedsiębiorstwem; powództwo o całą kwotę powinno być przyznane przeciwko jednemu z właścicieli, a to, co
któryś z nich zapłacił, może odzyskać w części albo w ramach powództwa o spółkę, albo w ramach powództwa o
podział majątku wspólnego. Jest rzeczą pewną, że w każdym przypadku, gdy powództwo partnerskie lub
powództwo o podział majątku wspólnego nie przysługuje, ustalone jest, że każda ze stron może uzyskać wyrok
przeciwko sobie tylko w odniesieniu do swojej części; tak jak na przykład w przypadku, gdy jeden, któremu
pożyczono pieniądze na niewolnika, wyznaczywszy dwóch spadkobierców, dał niewolnikowi wolność; każdy ze
spadkobierców może być pozwany tylko w odniesieniu do swojej części, ponieważ powództwo o podział majątku
wspólnego nie może być wniesione między nimi.
15. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Podsumowując, należy pamiętać, że powództwa te są przyznawane bez względu na czas i zarówno na korzyść,
jak i przeciwko spadkobiercom.
(16) Paulus, O Edykcie, Księga XXIX.
Gdy się zawrze umowę ze stewardem kogokolwiek, nie można wystąpić przeciwko jego panu, ponieważ steward
jest powołany do pobierania dochodów, a nie do osiągania zysku. Jeśli jednak mam stewarda, który jest
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powołany także do sprzedaży towarów, to nie jest niesprawiedliwe, abym odpowiadał z powództwa podobnego
do institorialnego.
17. Tenże, O Edykcie, Księga XXX.
Gdy ktoś jest wyznaczony do kupna i sprzedaży niewolników, zwierząt ciężarnych lub bydła, to nie tylko
powództwo institorialne będzie przysługiwało temu, kto go wyznaczył, ale także powództwo o unieważnienie
umowy, jak również powództwo o odszkodowanie podwójne lub pojedyncze za całą kwotę.
(1) Jeżeli masz niewolnika Titiusa za zarządcę, to mogę wystąpić przeciwko tobie na podstawie niniejszego
edyktu lub przeciwko Titiusowi na podstawie edyktów wymienionych dalej; jeżeli jednak zabroniłeś zawierania z
nim umów, to pozew może być wniesiony tylko przeciwko Titiusowi.
(2) Jeżeli dziecko, które nie osiągnęło jeszcze pełnoletności, staje się spadkobiercą ojca, który miał pośredników
handlowych, a następnie zawiera z nimi umowy, to należy uznać, że można wystąpić przeciwko dziecku z
powództwem o korzyść ze zwykłego handlu, podobnie jak wtedy, gdy po śmierci opiekuna, za którego zgodą
ustanowiono pełnomocnika, prowadzi się z nim interesy.
(3) Pomponiusz stwierdził również, że powództwo powinno być z pewnością uwzględnione z powodu umowy,
która została zawarta przed wejściem w posiadanie majątku, nawet jeśli spadkobierca stał się niepoczytalny; nie
jest bowiem winien ten, kto wiedząc, że zleceniodawca nie żyje, zawiera umowę z agentem prowadzącym
interesy.
(4) Prokulus powiada, że jeśli powiadomię cię, abyś nie udzielał pożyczki niewolnikowi wyznaczonemu przeze
mnie, wyjątek: "Jeśli nie powiadomił go, aby nie udzielał pożyczki temu niewolnikowi", może być przyznany. Ale
jeśli ma on jakiś własny majątek, lub cokolwiek wynikającego z umowy zostało wykorzystane w moim interesie, a
ja nie jestem skłonny dokonać zapłaty do wysokości, do której odniosłem korzyść majątkową, należy wnieść
replikę opartą na złej woli, ponieważ muszę być uznany za winnego złej woli poprzez próbę osiągnięcia korzyści
ze straty innego.
(5) Prawdą jest, że w tym przypadku możliwe będzie również osobiste powództwo o zwrot.
18. To samo, różne fragmenty.
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Pośrednikiem handlowym jest ten, kto został wyznaczony do prowadzenia sklepu lub miejsca zakupu lub
sprzedaży, lub ten, kto został wyznaczony w tym celu bez wyznaczania miejsca.
19. Papinianus, Opinie, Księga III.
Powództwo pretorskie będzie przyznane, tak jak w przypadku powództwa institorialnego, przeciwko stronie, która
wyznaczyła agenta do pożyczania pieniędzy; i to również w przypadku, gdy agent, który obiecał pieniądze stronie
zawierającej umowę, jest wypłacalny.
1. Jeżeli pan miał niewolnika, który prowadził działalność gospodarczą przy stole do przyjmowania pieniędzy, a
po uzyskaniu przez niego wolności prowadził tę samą działalność przez swojego wolnego człowieka, fakt
odpowiedzialności nie zostanie usunięty przez zmianę stanu cywilnego.
2. Gdy syn, który został wyznaczony przez swojego ojca do prowadzenia sklepu, pożyczył pieniądze na potrzeby
tego interesu, a jego ojciec stał się jego poręczycielem, może on być ścigany w drodze powództwa
instytucyjnego, ponieważ stając się poręczycielem, połączył akt pożyczenia pieniędzy z interesem sklepu.
3. 3. Niewolnik powołany wyłącznie w celu pożyczania pieniędzy na procent nie czyni swego pana, jako
zarządzającego interesami, odpowiedzialnym w całości, zgodnie z prawem pretorskim, poprzez przyjęcie długu
jako poręczenie; ale jeśli chodzi o pieniądze, które obiecał innemu (w zamian za zastąpienie odpowiedzialności)
na procent, można właściwie wnieść powództwo przeciwko panu na podstawie pieniędzy pożyczonych stronie,
która dokonała zastąpienia.
(20) Scaevola, Digest, Księga V.
Lucjusz Tycjusz miał wolnego człowieka, który został wyznaczony do prowadzenia stołu maklera pieniężnego,
który on prowadził; a wspomniany wolny człowiek dał zobowiązanie Gajuszowi Seiusowi w tych słowach:
"Oktawiusz Terminalis załatwiający sprawy Oktawiusza Feliksa do Domicjusza Felisa, Pozdrowienie. Masz w
banku mojego patrona tysiąc denarów, które będę zobowiązany wypłacić ci na dzień przed kalendami majowymi".
Powstało pytanie, czy Lucjusz Tytus zmarł bezpotomnie, a jego majątek został sprzedany, czy Terminalis może
być zgodnie z prawem pozwany z powodu tego listu? Odpowiedź brzmiała, że nie był on prawnie związany tymi
słowami, ani też nie istniała żadna podstawa słuszności, na podstawie której mógłby zostać pozwany, ponieważ
napisał to w ramach wykonywania swoich obowiązków jako agent handlowy, w celu utrzymania kredytu banku.
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Tit. 4. Odnośnie powództwa trybutarnego.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Korzyść z tego edyktu nie jest bynajmniej błaha, ponieważ pan, który w przeciwnym razie cieszy się przywilejem
w przypadku umów zawieranych przez niewolnika (ponieważ odpowiada tylko do wysokości peculium, którego
szacunek jest dokonywany po odliczeniu tego, co należy się panu), jest jednak wezwany przez ten edykt do
wniesienia wkładu jak każdy inny wierzyciel, jeśli wiedział, że niewolnik prowadził interesy z majątkiem należącym
do peculium.
1. Chociaż termin "handel" ma ograniczone znaczenie i nie odnosi się do niewolników, którzy są krawcami,
tkaczami lub handlarzami niewolników, to jednak Pedius mówi w Piętnastej Księdze, że edykt musi obejmować
transakcje każdego rodzaju.
2. Towar z peculium nie oznacza tego samego, co samo peculium, ponieważ to ostatnie oznacza resztę po
odliczeniu tego, co należało się panu; ale towar z peculium czyni pana odpowiedzialnym za działanie trydenckie,
nawet jeśli nie ma nic w peculium, ale tylko wtedy, gdy interes jest prowadzony za jego wiedzą.
3. W tym przypadku rozumiemy słowo "wiedza" jako oznaczające to, co zawiera zgodę, ale (jak myślę) nie tylko
zgodę, ale tolerancję, ponieważ pan nie musi tego chcieć, ale nie może być niechętny. Dlatego też, jeśli jest on
świadomy faktów, a nie protestuje i nie okazuje sprzeciwu, będzie odpowiedzialny w ramach powództwa
Tributorian.
4. Termin "kontrola" musi być rozszerzony na obie płcie, a także na wszystkich tych, którzy są poddani władzy
innych.
5. 5. Akcja trydencka będzie miała zastosowanie nie tylko do niewolników, ale także do tych, którzy służą nam w
dobrej wierze, niezależnie od tego, czy są to ludzie wolni, niewolnicy innych, czy też ci, w których posiadaniu
mamy prawo użytkowania,
(2) Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
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Pod warunkiem, że towar, który jest obsługiwany za pieniądze z peculium, należy do nas.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak niewolnik jest we wspólnym posiadaniu, a obaj właściciele o tym wiedzą, powództwo będzie
uwzględnione przeciwko jednemu z nich, ale jeśli jeden z nich wie, a drugi jest nieświadomy, powództwo będzie
uwzględnione przeciwko temu, który wie; a to, co jest należne temu, który był nieświadomy, zostanie odliczone w
całości. Gdyby jednak ktoś pozwał właściciela, który jest nieświadomy, ponieważ toczy się przeciwko niemu
postępowanie o peculium, to to, co należało się temu, który wiedział, zostanie odliczone, i to w całości; gdyby
bowiem on sam został pozwany w sprawie o peculium, to to, co mu się należy, zostałoby odliczone w całości. Tak
stwierdził Julianus w dwunastej księdze Digestów.
1. 1. Jeżeli niewolnik wychowanka lub osoby obłąkanej, za wiedzą swego opiekuna lub kuratora, wykorzystuje
środki z peculium w transakcjach handlowych, jestem zdania, że oszustwo opiekuna lub kuratora nie powinno
przynieść szkody wychowankowi lub osobie obłąkanej, ani nie powinno być dla niego źródłem zysku, a zatem nie
powinien on odpowiadać z powództwa trybutariusza z powodu oszustwa opiekuna, tylko o tyle, o ile mógł odnieść
z niego korzyść. Myślę, że ta sama zasada odnosi się do osoby obłąkanej, chociaż Pomponiusz w Ósmej
Księdze Listów stwierdził, że jeśli opiekun jest wypłacalny, jego podopieczny jest odpowiedzialny z powodu jego
oszustwa, a jest oczywiste, że będzie on odpowiedzialny w takim stopniu, że musi przypisać sobie prawo do
powództwa, które ma przeciwko swojemu opiekunowi.
2. Jeśli oszustwo zostało popełnione przez samego podopiecznego, a jest on w takim wieku, że jest do tego
zdolny, skutkuje to jego odpowiedzialnością, chociaż jego wiedza może nie być wystarczająca do prowadzenia
interesów. Jak więc należy postąpić? Wiedza opiekuna i kuratora powinna stanowić podstawę do tego działania,
a ja wykazałem, w jakim stopniu oszustwo może spowodować szkodę.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli wychowanek, którego opiekun był świadomy faktów, jest winny oszustwa po osiągnięciu dojrzałości, lub
osoba obłąkana, gdy odzyska zdrowy umysł, będą oni odpowiedzialni na mocy tego edyktu.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Pomponiusz nie wątpi jednak, podobnie jak i my, że wiedza i złośliwe zamiary agenta szkodzą mocodawcy.
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1. Jeśli podrzędny niewolnik mojego niewolnika prowadzi interesy, a ja o tym wiem, to podlegam powództwu
trybunalskiemu, ale jeśli ja o tym nie wiem, a główny niewolnik wie, to Pomponiusz stwierdza w księdze
sześćdziesiątej, że należy przyznać powództwo De peculio, i że z peculium podrzędnego niewolnika nie należy
nic odliczać za to, co jest winien głównemu niewolnikowi, natomiast to, co należy się mnie, należy odliczyć.
Gdybyśmy jednak obaj wiedzieli o tych faktach, mówi on, że zarówno powództwo trybutariańskie, jak i powództwo
o peculium będą zasadne; powództwo trybutariańskie ze względu na niewolnika podrzędnego, a powództwo o
peculium ze względu na niewolnika naczelnego; powód musi jednak zdecydować, z którego powództwa chce
skorzystać, ale w taki sposób, aby odliczyć zarówno to, co jest należne mnie, jak i to, co jest należne
niewolnikowi naczelnemu, podczas gdy gdyby ten ostatni nie wiedział o faktach, to wszystko, co było mu należne
od niewolnika podrzędnego, powinno być odliczone w całości.
2. 2. Ponadto, gdy niewolnica prowadzi interesy, uważamy, że powództwo trybutariańskie jest zasadne.
3. Również w tym przypadku nie ma znaczenia, czy umowa została zawarta z samym niewolnikiem, czy z jego
przełożonym.
4. Określenie "w związku z interesami" zostało dodane z uzasadnionych powodów, aby zapobiec sytuacji, w
której każdy rodzaj transakcji przeprowadzonej z niewolnikiem mógłby stanowić podstawę do powództwa
hołdowniczego.
5. Za pomocą tego powództwa ustala się, że wszystko, co jest związane z towarem lub co zostało otrzymane na
jego rachunek, powinno być przedmiotem wkładu.
6. Ci, którzy mają pod swoją kontrolą niewolników, są wzywani do kontrybucji wraz z wierzycielami
przedsiębiorstwa.
7. Powstaje jednak pytanie, czy pan ma prawo do udziału w podziale towaru tylko do wysokości tego, co mu się
należy z tego tytułu, czy też może to uczynić z innych tytułów? Labeo twierdzi, że tak jest w przypadku, gdy
pieniądze są mu należne z jakiegokolwiek powodu; i że nie ma większego znaczenia, czy niewolnik stał się mu
dłużny przed czy po dokonaniu transakcji, ponieważ wystarczy, że utracił przywilej potrącenia.
8. Co by się jednak stało, gdyby ci, którzy zawarli umowę z niewolnikiem, otrzymali w zastaw sam towar? Sądzę,
że należałoby powiedzieć, że będą oni uprzywilejowani względem pana przez prawo zastawu.
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9. Niezależnie od tego, czy dług jest należny panu, czy tym, którzy są pod jego kontrolą, w każdym przypadku
musi być dokonana wpłata.
10. Gdy jest dwóch lub więcej panów, wkład powinien być dokonany na rzecz każdego z nich proporcjonalnie do
jego długu.
11. Nie podlega jednak kontrybucji całe peculium, lecz tylko to, które jest związane z działalnością, czy to w
postaci towaru, czy też jego cena została przyjęta i umieszczona w peculium.
12. 12. I znowu, jeśli pieniądze były należne za towar od stron, którym niewolnik miał zwyczaj sprzedawać, to
również będzie podlegało kontrybucji do wysokości wpływów.
13. Jeżeli oprócz towarów niewolnik posiada w sklepie przybory należące do przedsiębiorstwa, to czy one
również podlegają kontrybucji? Labeo twierdzi, że tak, i jest to jak najbardziej słuszne, ponieważ zazwyczaj, a
właściwie zawsze, takie narzędzia pochodzą z zapasów. Natomiast inne przedmioty, które posiadał w peculium,
nie będą podlegały kontrybucji, jak na przykład srebro lub złoto, chyba że nabył je za pieniądze pochodzące z
handlu.
14. Ponadto, jeśli zatrudniał niewolników, którzy zostali nabyci za pieniądze pochodzące z handlu, to oni również
będą podlegać kontrybucji.
15. Jeżeli niewolnik miał kilku wierzycieli, ale niektórzy z nich zajmowali się pewnymi dziedzinami handlu, to czy
należy ich wszystkich wciągnąć i wezwać do udziału w składce; na przykład, jeżeli zajmował się dwoma
rodzajami działalności, takimi jak wyrób płaszczy i tkanie lnu, i miał oddzielnych wierzycieli? Moim zdaniem
powinni oni być wezwani oddzielnie do udziału w składce, ponieważ każdy z nich dawał kredyt raczej
przedsiębiorstwu niż samej stronie.
16. Ponadto, jeśli miał dwa sklepy poświęcone temu samemu rodzajowi działalności, a ja na przykład kupowałem
towary w sklepie w Bucinum, a ktoś inny dokonywał zakupów w sklepie po drugiej stronie Tybru, uważam, że
byłoby całkowicie sprawiedliwe, aby wkłady były dokonywane oddzielnie, aby uniknąć sytuacji, w której jeden z
wierzycieli byłby zwolniony z majątku drugiego, a ten ostatni ponosiłby straty.
17. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli w tym samym sklepie wystawia się na sprzedaż towary, nawet jeśli zostały one
uzyskane za pieniądze jednego z wierzycieli, to wszystkie one będą podlegały kontrybucji, chyba że zostały
zastawione na rzecz wierzyciela.
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18. Jeśli jednak oddałem swój towar do sprzedaży i nadal istnieje, zastanówmy się, czy nie będzie
niesprawiedliwe, jeśli wezwiemy mnie do wniesienia wkładu? Jeśli jednak mam tylko roszczenie wobec
niewolnika, to będzie podstawa do wniesienia wkładu, ale jeśli tak nie jest, z tego powodu, że własność, która
została sprzedana, nie przestaje należeć do mnie, nawet jeśli ją zbyłem, chyba że pieniądze zostały zapłacone,
lub poręczenie dostarczone, lub zaspokojenie dokonane w inny sposób, to należy powiedzieć, że mogę wnieść
powództwo o odzyskanie.
19. Jednakże, wkład jest dokonywany proporcjonalnie do kwoty, która jest należna każdemu z nich; a zatem, jeśli
jeden wierzyciel pojawi się prosząc o wkład, otrzyma swój udział w całości, ale ponieważ może się zdarzyć, że
jest jeden lub kilku innych wierzycieli biznesu prowadzonego z peculium, ten wierzyciel musi zapewnić, że zwróci
proporcjonalnie, jeśli pojawią się inni wierzyciele.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Ta czynność nie czyni bowiem, tak jak w przypadku peculium, warunku wcześniejszego wierzyciela lepszym, ale
czyni go takim samym dla wszystkich, bez względu na to, kiedy zgłoszą swoje roszczenia.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Powinien on również zabezpieczyć się, że jeśli okaże się, że coś jeszcze należy się panu, zwróci mu to
proporcjonalnie; przypuśćmy bowiem, że wkrótce stanie się wymagalny dług warunkowy lub że istnieje taki, który
został ukryty; to również musi zostać przyznane, gdyż pan nie powinien ponosić szkody, nawet jeśli może być
wezwany do udziału w składce.
1. 1. Co jednak należy uczynić, jeśli pan odmawia wniesienia kontrybucji lub podjęcia tego trudu, ale jest gotów
oddać peculium lub towar? Pediusz stwierdza, że powinien on zostać wysłuchany, a opinia ta jest słuszna; i
ogólnie rzecz biorąc, pretor powinien wyznaczyć arbitra, dzięki którego interwencji dobra należące do peculium
mogą zostać rozdzielone.
2. 2. Gdy z powodu złych intencji kogoś, nie dokonano właściwego wkładu, przysługuje przeciwko niemu
powództwo trybutariańskie, aby zmusić go do wyrównania kwoty, o którą wkład jest mniejszy niż powinien być.
Powództwo to powstrzymuje złośliwe zamiary mistrza. Uważa się, że zbyt mało zostało wniesione, jeśli nic nie
zostało wniesione. Jeżeli jednak pan, nie wiedząc, co niewolnik zainwestował w towar, wnosi zbyt mało, nie
uważa się, że działał w złym zamiarze; jeżeli jednak, po ustaleniu faktów, zaniedbuje wniesienia właściwego
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wkładu, nie jest wolny od oszustwa. Jeśli więc uzyskuje on zapłatę dla siebie z towaru, uważa się, że w
rzeczywistości wniósł on zbyt mały wkład w sposób oszukańczy.
3. Również, jeżeli dopuścił do zniszczenia mienia lub przekształcenia go w niewłaściwy cel, lub celowo sprzedał
je po zbyt niskiej cenie, lub nie zażądał zapłaty od nabywców, należy uznać, że będzie on odpowiedzialny z tytułu
powództwa Tributorian Action, jeżeli istniał zamiar oszustwa.
4. Ponadto, jeśli mistrz zaprzecza, że cokolwiek jest komukolwiek należne, należy rozważyć, czy istnieje
podstawa do powództwa Tributorian Action. Opinia Labeo, że powództwo to będzie zasadne, jest lepsza; w
przeciwnym razie będzie celowe, aby kapitan powołał się na zaprzeczenie.
5. 5. Powództwo to jest zarówno bezterminowe, jak i przyznawane przeciwko spadkobiercy, ale tylko na kwotę,
która wpłynie do jego rąk:
(8) Julianus, Digest, Księga XI.
Ponieważ postępowanie nie opiera się na oszustwie, ale obejmuje dochodzenie roszczenia, a zatem, nawet jeśli
niewolnik nie żyje, pan, jak również jego spadkobierca, powinni być bezterminowo odpowiedzialni za czyn
zmarłego; chociaż powództwo nie będzie zasadne, chyba że popełniono oszustwo.
(9) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
To, co stwierdzamy w odniesieniu do spadkobiercy, odnosi się również do innych spadkobierców.
1. 1. Strona musi wybrać, z jakiego rodzaju powództwa będzie korzystać, czy z tego, które dotyczy peculium, czy
z powództwa trydenckiego, ponieważ wie, że nie może skorzystać z tego drugiego. Jest oczywiste, że jeśli ktoś
chce wnieść powództwo trydenckie dla jednego roszczenia, a powództwo z tytułu peculium dla innego, powinien
zostać wysłuchany.
2. Labeo twierdzi, że jeśli peculium zostało zapisane w testamencie niewolnikowi poddanemu manumulacji, to
spadkobierca nie powinien odpowiadać z powództwa trybunalskiego, ponieważ ani niczego nie uzyskał, ani nie
dopuścił się oszustwa. Pomponiusz w Księdze Szóstej stwierdza, że spadkobierca podlega powództwu
trydenckiemu, chyba że zadbał o zabezpieczenie dla siebie ze strony niewolnika lub odliczył od peculium to, co
powinno być wniesione. Opinia ta nie jest bezpodstawna, ponieważ ten, kto działał w taki sposób, aby uniknąć
kontrybucji, sam jest winny złej intrygi. Albowiem powództwo przeciwko spadkobiercy w odniesieniu do tego, co
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wpadnie w jego ręce, będzie przez nas uwzględnione, o ile zostanie on pozwany z powodu oszustwa zmarłego,
ale nie wtedy, gdy zostanie pozwany z powodu swojego własnego.
10. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Powództwo De peculio może być również wytoczone przeciwko nabywcy niewolnika, ale powództwo Tributorian
nie może.
11. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Niekiedy jest korzystniej dla stron wnieść pozew z powództwa peculio niż z powództwa trybunalskiego, ponieważ
w tym ostatnim przedmiotem podziału jest tylko to, co stanowi część towaru, z którym dokonano transakcji, oraz
to, co zostało otrzymane z tego tytułu; ale w powództwie De peculio musi być brana pod uwagę cała kwota
peculium (w której zawarty jest również towar), a może się zdarzyć, że interes jest prowadzony być może z
połową, lub jedną trzecią, lub nawet mniejszą częścią peculium; może się również zdarzyć, że strona nie jest nic
winna swojemu ojcu lub właścicielowi.
12. Julianus, Digest, Księga XII.
Jeden człowiek wnosi pozew przeciwko panu z tytułu niewolnika tylko o peculium, inny wszczyna postępowanie z
powództwa trybutariusza; powstaje pytanie, czy pan powinien odliczyć od peculium to, co będzie musiał
zadośćuczynić powodowi z powództwa trybutariusza? Odpowiedź brzmi, że powództwo trybutariańskie może być
wniesione tylko wtedy, gdy mistrz, rozdzielając wartość towaru, nie zastosował się do warunków edyktu pretora,
to znaczy, gdy odliczył większą część własnego długu niż rozdzielił między wierzycieli; Na przykład, gdy towar
wart był trzydzieści aurei, z czego on sam pożyczył piętnaście, a dwaj inni wierzyciele trzydzieści, odliczył całe
piętnaście, a wierzycielom oddał pozostałe piętnaście, podczas gdy powinien był odliczyć tylko dziesięć, a
każdemu z wierzycieli oddać po dziesięć. Dlatego też, gdy postąpił w ten sposób, nie należy rozumieć, że zwolnił
niewolnika z odpowiedzialności wobec niego, ponieważ nadal musi on zapłacić pięć aurei na jego rachunek w
powództwie trybutariusza. Dlatego też, jeśli wszczyna postępowanie w sprawie peculium, (jeśli przypadkiem jest
inne peculium niż to zainwestowane w interes) ma prawo do potrącenia pięciu aurei, jako że nadal jest
wierzycielem niewolnika.
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Tit. 5. Dotyczące transakcji, o których mówi się, że zostały dokonane z osobą pozostającą pod kontrolą innej
osoby.

1. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Prokonsul podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby strona, która zawarła umowę z osobą trzecią, będącą pod
kontrolą innej osoby, w przypadku, gdy wyżej wymienione działania (exercitorian, institorian i tributorian) nie mają
zastosowania, mogła mimo to uzyskać swoje prawa, o ile pozwalają na to okoliczności, na podstawie zasad
słuszności i sprawiedliwości. Jeśli bowiem transakcja została dokonana na polecenie tego, pod którego kontrolą
znajduje się dana osoba, wówczas prokonsul wnosi powództwo na całą kwotę w odniesieniu do tego samego;
jeśli jednak nie odbyło się to pod jego kierownictwem, ale mimo to odniósł on z tego korzyść, prokonsul wnosi
powództwo w zakresie, w jakim zostało to dokonane, a jeśli nie zachodzi żadna z tych przesłanek, wnosi
powództwo na kwotę peculium.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Praetor powiada: "Po wykazaniu odpowiedniej przyczyny przyznam powództwo na kwotę, którą strona jest w
stanie zapłacić, przeciwko każdemu, kto jest wyemancypowany lub wydziedziczony, lub kto odrzucił majątek
osoby, pod której kontrolą był w czasie śmierci tego pierwszego; niezależnie od tego, czy interes został
przeprowadzony na jego własną odpowiedzialność, czy za zgodą strony, której podlegał; i czy zostało to zrobione
na korzyść jego własnego peculium, czy na korzyść majątku tego, pod którego kontrolą był."
1. Ponadto, jeśli stał się on swoim własnym panem bez emancypacji, lub został oddany do adopcji, a jego
naturalny ojciec następnie zmarł, a ponadto, jeśli został on ustanowiony spadkobiercą bardzo małej części
majątku, to jest całkowicie sprawiedliwe, że po zbadaniu, powództwo powinno być przyznane przeciwko niemu na
kwotę, którą jest w stanie zapłacić.
3. Tenże, Dysputy, Księga III.
Czy w tym przypadku należy dyskutować, czy to, co należy się innym, powinno być odliczone? I rzeczywiście,
jeśli strony, które zawarły z nim umowę, gdy był pod kontrolą innego, są wierzycielami, można słusznie uznać, że
pozycja wcześniejszego wierzyciela jest lepsza; z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje uprzywilejowany wierzyciel,
ponieważ nie bez powodu zapłata zostanie wypłacona temu wcześniejszemu wierzycielowi. Jeśli jednak istnieją
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wierzyciele, którzy zawarli z nim umowę po tym, jak stał się on swoim własnym panem, uważam, że powinni oni
zostać uwzględnieni.
4. Tenże, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak syn jest dziedzicem większej części majątku, to do wierzyciela należy wybór, czy pozwie go o część
majątku, do której jest uprawniony, czy o całą kwotę roszczenia. Również w tym przypadku obowiązkiem
sędziego jest podjęcie decyzji, czy powinien on zostać pozwany tylko o kwotę, którą jest w stanie zapłacić.
1. Czasami jednak, jeśli syn jest wydziedziczony lub wyemancypowany, powództwo przeciwko niemu zostanie
przyznane na całą kwotę; na przykład, jeśli podczas zawierania umowy z nim, zaprzeczył, że jest głową rodziny;
Marcellus stwierdził w Drugiej Księdze Digestów, że powództwo przeciwko niemu może być wniesione z powodu
jego kłamstwa, nawet jeśli nie jest w stanie zapłacić.
2. Wprawdzie można mu wytoczyć powództwo z tytułu jego umów tylko o kwotę, którą jest w stanie zapłacić, ale
można go pozwać o całą kwotę z tytułu jego przestępstw.
3. Ulga jest przyznawana tylko synowi, a nie także jego spadkobiercy; Papinianus stwierdza bowiem w Dziewiątej
Księdze Pytań, że powództwo o cały dług powinno być przyznane przeciwko spadkobiercy syna.
4. 4. Czy nie powinno się jednak wziąć pod uwagę upływu czasu, tak że jeśli postępowanie przeciwko synowi
zostanie wszczęte bez zwłoki, powództwo może zostać uwzględnione na kwotę, którą jest on w stanie zapłacić,
ale jeśli upłynęło wiele lat, nie powinno się mu w ten sposób pobłażać? Wydaje mi się, że należy to rozważyć,
ponieważ dochodzenie w tej sprawie będzie obejmować tę kwestię.
5. Jeśli strona wnosi pozew na podstawie peculium, podczas gdy mogła wnieść pozew na podstawie wyraźnego
upoważnienia, znajduje się w sytuacji, w której nie może później wnieść pozwu na podstawie udzielonego
specjalnego upoważnienia; i taka jest opinia Proculusa. Ale jeśli powód, będąc oszukanym, wnosi powództwo De
peculio, Celsus uważa, że jest on uprawniony do zadośćuczynienia, i ta opinia jest rozsądna.
5. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeżeli syn pod władzą ojca został pozwany i za życia ojca wydano przeciwko niemu wyrok, powództwo o wydanie
wyroku powinno być przeciwko niemu uwzględnione do wysokości jego możliwości płatniczych, jeżeli został on
następnie wyemancypowany lub wydziedziczony.

871

1. Jeśli majątek ojca został przywrócony wydziedziczonemu synowi na mocy dekretu senatu z Trebeli, wyrok nie
powinien być wydany przeciwko niemu w zakresie jego zdolności płatniczej, ale w odniesieniu do całej kwoty,
ponieważ w rzeczywistości jest on pod pewnymi względami spadkobiercą.
2. 2. Jeżeli jednak, będąc do tego zmuszonym, wmieszał się w majątek w celu jego przeniesienia, należy podjąć
takie samo postępowanie, jak gdyby go odrzucił.
(6) Ulpianus, Dysputy, Księga II.
Marcellus stwierdza, że osoba, która udaje głowę rodziny i zawiera umowę pod kierownictwem kogokolwiek, jest
odpowiedzialna za działanie na zlecenie, nawet jeśli nie może wyrównać kwoty; i w rzeczywistości prawdą jest,
że powinna być odpowiedzialna, ponieważ jest winna oszustwa. Można to również powiedzieć w odniesieniu do
wszystkich działań opartych na dobrej wierze.
7. Scaevola, Opinie, Księga I.
Ojciec pozwolił synowi pożyczyć pieniądze i polecił wierzycielowi w liście, aby mu je pożyczył, a syn stał się
spadkobiercą ojca w bardzo małej części majątku. Odpowiedziałem, że wierzyciel mógł zdecydować, czy woli
pozwać syna, któremu pożyczył pieniądze, o całą kwotę, czy też spadkobierców, każdego z nich proporcjonalnie
do udziału, jaki przypadł mu w spadku. Wyrok został wydany przeciwko synowi w zakresie jego zdolności
płatniczej.
8. Paulus, Dekrety, Księga I.
Titianus Primus wyznaczył niewolnika do udzielania pożyczek i przyjmowania zastawów; niewolnik ten miał też
zwyczaj zobowiązywać się i spłacać zobowiązania osób handlujących jęczmieniem. Gdy niewolnik uciekł, a
osoba, której został podstawiony do zapłacenia ceny jęczmienia, pozwała swego pana z powodu kierownika
interesu, ten zaprzeczył, że może być pozwany z tego powodu, ponieważ nie został wyznaczony do prowadzenia
tego interesu. Ponieważ jednak zostało udowodnione, że ten sam niewolnik prowadził inne interesy, wynajmował
spichlerze i płacił pieniądze wielu ludziom, prefekt ds. utrzymania wydał decyzję przeciwko panu. Stwierdziliśmy,
że wygląda na to, że był on swego rodzaju poręczycielem, ponieważ spłacał długi innych, ponieważ przyjmował
zapłatę w imieniu innych, ale nie było w zwyczaju, aby powództwo było przyznawane przeciwko panu z tego
powodu, ani nie wydawało się, że pan kazał mu to robić. Ponieważ jednak wydawało się, że wyznaczył on
niewolnika do działania w jego imieniu we wszystkich tych transakcjach, cesarz potwierdził decyzję.
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Tit. 6. Odnośnie macedońskiego dekretu senatu.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Słowa macedońskiego dekretu senatu brzmią następująco: "Mając na uwadze, że wśród innych przyczyn zbrodni,
którymi obdarzyła go natura, Macedo dodał również zadłużenie, a ponieważ ten, kto pożycza pieniądze na
wątpliwe zabezpieczenie (nie mówiąc już nic więcej), często dostarcza materiału do wyrządzania krzywd stronom,
które są źle usposobione; niniejszym zarządza się, że żadna skarga ani roszczenie nie zostanie przyznane
nikomu, kto pożyczył pieniądze synowi pod kontrolą ojcowską, nawet po śmierci rodzica, którego władzy
podlegał, aby ci, którzy pożyczając pieniądze na procent, dają wyjątkowo zły przykład, mogli się nauczyć, że
zobowiązanie żadnego syna pod kontrolą ojcowską nie może stać się ważnym roszczeniem, czekając na śmierć
ojca. "
(1) Jeżeli kwestia, czy syn jest pod władzą rodzicielską, jest w zawieszeniu, na przykład dlatego, że jego ojciec
jest w rękach wroga, to kwestia, czy dekret Senatu został naruszony, jest sama w zawieszeniu; jeśli bowiem
ponownie znajdzie się pod władzą rodzicielską, dekret Senatu zacznie działać, ale jeśli nie, to nie będzie miał
zastosowania; i dlatego w międzyczasie należy odmówić powództwa.
(2) Jest rzeczą pewną, że jeśli strona, która została wyłudzona, pożyczy pieniądze, a następnie uzyska ich zwrot,
aby mogła być emancypowana, dekret Senatu będzie mógł być zastosowany, ponieważ była ona synem pod
władzą ojcowską.
(3) Jakikolwiek urząd sprawowany przez syna pod ojcowską kontrolą nie spowoduje, że macedoński Dekret
Senatu przestanie działać; bo choćby był Konsulem, albo sprawował jakikolwiek inny urząd, Dekret Senatu
obowiązuje, chyba że miałby castrense peculium, bo w tym przypadku Dekret Senatu nie będzie miał
zastosowania.
2. Tenże, O Edykcie, Księga LXIV.
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W zakresie, w jakim odnosi się to do castrense peculium, ponieważ synowie pod kontrolą ojcowską pełnią funkcje
głowy rodziny, tak dalece jak dotyczy to castrense peculium.
3. Tenże, O Edykcie, księga XXIX.
Jeśli ktoś uważał jakąś osobę za głowę rodziny, nie będąc zwiedzionym przez próżną głupotę lub nieznajomość
prawa, ale dlatego, że była ona publicznie uważana za taką przez większość osób, i działała, zawierała umowy i
wykonywała obowiązki urzędów jako głowa rodziny, dekret Senatu nie będzie miał zastosowania.
1. Dlatego Julianus stwierdza w dwunastej księdze Digestów, że dekret Senatu nie będzie miał zastosowania w
przypadku strony, która była przyzwyczajona do gospodarowania na dochodach publicznych, co było często
rozstrzygane przez cesarza.
2. Stąd też, gdy ktoś nie mógł wiedzieć, czy inny jest synem pod ojcowską kontrolą czy nie, Julianus mówi w
Dwunastej Księdze, że Dekret Senatu nie będzie miał zastosowania; jak na przykład w przypadku wychowanka
lub małoletniego poniżej dwudziestu pięciu lat. Jeśli chodzi o nieletniego, to pretor po zbadaniu sprawy powinien
udzielić mu ulgi, ale w przypadku wychowanka powinien powiedzieć, że dekret senatu nie działa z innego
powodu, a mianowicie dlatego, że pieniądze, które wychowanek płaci bez upoważnienia opiekuna, nie stają się
pożyczką; Tak samo Julianus w XII księdze Digestów stwierdza, że jeśli syn pod władzą ojca udziela pożyczki, to
dekret Senatu nie ma zastosowania, ponieważ pieniądze nie stają się pożyczką, nawet gdyby miał on
nieograniczony zarząd peculium. Ojciec bowiem, dając mu zarząd nad peculium, nie dał mu pozwolenia na jego
roztrwonienie, dlatego, jak twierdzi, prawo do wytoczenia powództwa o odzyskanie pieniędzy pozostaje przy ojcu.
3. Jednak tylko ten narusza dekret senatu, kto pożyczył pieniądze synowi pod ojcowską kontrolą, a nie ten, kto
zawarł umowę w inny sposób, na przykład ten, kto sprzedał, wydzierżawił lub zawarł umowę innego rodzaju,
ponieważ to właśnie dawanie pieniędzy uznano za niebezpieczne dla ich rodziców. I dlatego, nawet jeśli stałem
się wierzycielem syna pod ojcowską kontrolą, czy to z powodu kupna, czy z powodu jakiejś innej umowy, w której
nie wpłaciłem żadnych pieniędzy, ale w której zawarłem klauzulę; chociaż transakcja stała się pożyczką, to
jednak, ponieważ nie nastąpiła wypłata pieniędzy, Dekret Senatu nie będzie miał zastosowania. To jednak może
być powiedziane tylko wtedy, gdy nie ma na celu oszustwa na Dekrecie Senatu; tak, że strona, która nie mogła
pożyczyć pieniędzy wolała sprzedać mu, aby mógł mieć cenę nieruchomości zamiast pożyczki.
4. 4. Gdybym zawarł umowę z synem pod władzą ojcowską i pożyczył mu pieniądze po tym, jak stał się głową
rodziny, bez względu na to, czy zmiana stanu cywilnego nastąpiła przez śmierć ojca, czy też stał się on swoim
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panem w inny sposób, nie naruszając swoich praw cywilnych, należy uznać, że Dekret Senatu nie działa,
ponieważ pożyczka została udzielona temu, kto był już głową rodziny;
4. Scaevola, Pytania, Księga II.
To, co się powszechnie twierdzi, a mianowicie, że nie jest legalne pożyczanie synowi pod kontrolą ojcowską, nie
odnosi się do warunków transakcji, ale do wypłaty pieniędzy.
5. Paulus, Pytania, Księga III.
Dlatego w tym przypadku wyrok zostanie wydany przeciwko niemu na całą kwotę, a nie na to, co jest w stanie
zapłacić.
6. Scaevola, Pytania, Księga II.
Z drugiej strony, bardzo słusznie stwierdza się, że jeśli zawarło się umowę z głową rodziny, a następnie
pożyczyło mu się pieniądze, gdy stał się synem pod kontrolą ojcowską, należy skorzystać z mocy dekretu senatu,
ponieważ istotna część zobowiązania została wypełniona przez zapłatę pieniędzy.
7. Ulpianus, O edyktach, księga XXIX.
Również w przypadku, gdy syn podlegający kontroli ojcowskiej staje się poręczycielem, Neratius w Pierwszej i
Drugiej Księdze Opinii stwierdza, że dekret Senatu nie ma zastosowania. Celsus mówi to samo w czwartej
księdze, ale Julianus dodaje, że jeśli szuka się pretekstu, aby syn pod kontrolą ojcowską, który miał otrzymać
pożyczkę, stał się poręczycielem, to inna strona występuje jako główny dłużnik; oszustwo popełnione przeciwko
dekretowi senatu powoduje szkodę, a wyjątek powinien być przyznany zarówno synowi pod kontrolą ojcowską,
jak i głównemu dłużnikowi, ponieważ ulga jest przyznawana również poręczycielowi syna.
1. Mówi on również, że jeśli przyjmę dwóch dłużników, syna pod władzą ojcowską i Titiusa, gdy pieniądze miały
trafić do rąk tego pierwszego, ale przyjmę Titiusa jako dłużnika głównego, aby jako poręczyciel nie mógł
skorzystać z dekretu Senatu, to należy przyznać wyjątek na podstawie tego oszustwa.
2. Ponadto, jeśli syn pod władzą ojcowską, gdy jego ojciec został wygnany lub był przez dłuższy czas nieobecny,
obiecał posag dla swojej córki i dał w zastaw majątek ojca, dekret Senatu nie będzie miał zastosowania, a
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majątek ojca nie będzie odpowiedzialny. Oczywiste jest, że jeśli syn stanie się spadkobiercą swojego ojca i
wytoczy powództwo o odzyskanie zastawu, będzie on wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa.
3. Należy rozważyć, czy powinniśmy utrzymywać, że pożyczka to nie tylko wypłata pieniędzy, ale w
rzeczywistości dostarczenie wszystkiego, co może być pożyczone. Wydaje mi się jednak, że słowa te odnoszą
się do wypłaconych pieniędzy, gdyż Dekret Senatu mówi: "Pożyczył pieniądze". Ale jeśli oszustwo zostało
popełnione na Dekrecie Senatu, na przykład, gdy zboże, wino lub olej są pożyczone, tak, że, te rzeczy zostały
sprzedane, pieniądze uzyskane z nich mogą być wykorzystane, ulga powinna być przyznana synowi pod kontrolą
ojcowską.
4. W przypadku, gdy syn był pod kontrolą jednej strony, gdy pożyczka została udzielona, a teraz jest pod kontrolą
innej, intencja Dekretu Senatu pozostaje, a zatem wyjątek zostanie przyznany.
5. Jeśli jednak nie była to śmierć ojca, ale coś innego, co mu się przydarzyło, przez co jego stan cywilny uległ
zmianie, należy stwierdzić, że Dekret Senatu będzie działał.
6. Skarga powinna być odrzucona nie tylko na rzecz strony, która pożyczyła pieniądze, ale także na rzecz jej
następców prawnych.
7. Stąd, jeśli jedna osoba wpłaciła pieniądze, a druga zawarła klauzulę, wyjątek zostanie przyznany przeciwko tej
ostatniej, nawet jeśli nie dokonała ona wpłaty. Ale jeśli jeden lub drugi z nich nie był świadomy, że był pod
kontrolą swojego ojca, surowa zasada, że prawa obu są naruszone, ma zastosowanie. Dzieje się tak również w
przypadku, gdy dwóch dłużników zawiera klauzulę.
8. Ponadto, jeśli przyjąłem dwóch synów pod ojcowską kontrolą jako dłużników, ale myślałem, że jeden z nich
jest głową rodziny; będzie to miało znaczenie, który z nich otrzymał pieniądze, tak, że jeśli wiedziałem, że ten, do
którego trafiły pieniądze, był synem pod ojcowską kontrolą, będę przedawniony przez wyjątek; ale jeśli nie
wiedziałem, w czyje ręce trafiły, nie będę przedawniony.
9. Dekret Senatu będzie miał zastosowanie niezależnie od tego, czy pieniądze zostały pożyczone na procent, czy
bez niego.
10. Chociaż Senat nie podaje, komu przyznaje wyjątek, to jednak należy pamiętać, że z wyjątku może skorzystać
spadkobierca syna pod władzą ojcowską, jeśli umrze jako głowa rodziny, oraz jego ojciec, jeśli umrze pod władzą
ojcowską.
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11. Niekiedy jednak, nawet jeśli istnieje podstawa do wydania Dekretu Senatu, to i tak powództwo zostanie
przyznane przeciwko osobie trzeciej; jak na przykład wtedy, gdy syn pod władzą ojcowską, który jest zarządcą
interesu, pożyczył pieniądze; Julianus stwierdza bowiem w XII Księdze, że sam zarządca interesu może
skorzystać z wyjątku opartego na Dekrecie Senatu, jeśli pozew zostanie wniesiony przeciwko niemu; ale
powództwo institorialne będzie przysługiwało przeciwko stronie, która go powołała. Dalej mówi, że gdyby sam
ojciec wyznaczył go do prowadzenia swoich interesów, albo gdyby pozwolono mu zarządzać własnym peculium,
to Dekret Senatu nie byłby dostępny, ponieważ można by uznać, że zawarł umowę za zgodą ojca; ponieważ jeśli
ten ostatni wiedział, że prowadzi on interesy, to można uznać, że również na to zezwolił, jeśli wyraźnie tego nie
zabronił.
12. Jeśli więc pożyczył pieniądze i użył ich w interesach ojca, dekret Senatu nie będzie miał zastosowania,
ponieważ pożyczył je dla ojca, a nie dla siebie. Jeśli jednak na początku nie pożyczył ich w tym celu, ale potem
wykorzystał je w interesach ojca, Julianus w dwunastej księdze Digestów stwierdza, że dekret senatu nie ma
zastosowania i że należy rozumieć, iż otrzymał je z zamiarem wykorzystania ich w interesach ojca. Nie będzie się
jednak uważać, że użył ich w ten sposób, jeśli zapłaci ojcu, w celu uregulowania własnego długu, pieniądze, które
pożyczył; a zatem, jeśli ojciec nie był tego świadomy, dekret Senatu będzie nadal obowiązywał.
13. Tam, gdzie mówi się, że Dekret Senatu nie ma zastosowania w przypadku osoby, która będąc nieobecna w
celu odbycia studiów, pożyczyła pieniądze, będzie on miał zastosowanie, jeśli pożyczając pieniądze, nie
przekroczyła umiarkowanej granicy, a w każdym razie kwoty, którą ojciec miał zwyczaj jej zapewnić.
14. 14. Jeśli syn pożyczył pieniądze, aby zaspokoić kogoś, kto, gdyby wniósł pozew, nie mógłby być
przedawniony przez wyjątek, wyjątek oparty na Dekrecie Senatu nie będzie dostępny.
15. Również w tym przypadku Dekret Senatu nie będzie miał zastosowania, jeśli ojciec zacznie spłacać to, co syn
pożyczył, tak jakby ratyfikował akt.
16. Jeśli po tym, jak stał się głową rodziny, spłaci część długu, Dekret Senatu nie będzie miał zastosowania i nie
będzie mógł odzyskać tego, co zapłacił.
8. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli jednak zapłata została dokonana przez kuratora z powodu niewiedzy, można ją odzyskać.
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9. Ulpianus, O Edykcie, księga XXIX.
Jeśli jednak, gdy stał się głową rodziny, oddaje majątek w zastaw, należy stwierdzić, że wyjątek oparty na
dekrecie senatu powinien być mu odmówiony, do wysokości wartości zastawu.
1. Czy w sytuacji, gdy syn płaci wierzycielowi pieniądze, które zostały mu przekazane, ojciec może żądać tych
pieniędzy jako należących do niego, czy też może je odzyskać w drodze powództwa osobistego? Julianus mówi,
że jeśli pieniądze zostały mu przekazane pod warunkiem, że zapłaci je wierzycielowi, to należy uznać, że
przeszły one natychmiast z darczyńcy na wierzyciela i stały się własnością tego, kto je otrzymał, ale jeśli zostały
mu tylko przekazane, to syn nie miał prawa dysponować tymi pieniędzmi, a zatem, jeśli je zapłacił, to w każdym
przypadku powództwo o ich zwrot może być wytoczone na rzecz ojca.
2. Ten Dekret Senatu odnosi się również do córek pod ojcowską kontrolą, ani nie ma znaczenia, czy mówi się, że
uzyskały ozdoby z pieniędzy; ponieważ powództwo jest odrzucane przez Dekret najznamienitszego Zakonu
Państwa stronie, która pożyczyła pieniądze synowi pod ojcowską kontrolą; i nie ma różnicy, czy monety zostały
zużyte, czy nadal istnieją jako część peculium. Tym bardziej więc ten, kto pożyczył pieniądze córce pod ojcowską
kontrolą, nie powinien mieć zgody na umowę z powodu surowości Dekretu Senatu.
3. 3. Ulga przysługuje nie tylko synowi pod ojcowską kontrolą i jego ojcu, ale także jego poręczycielowi i stronie,
pod której kierownictwem działał, i którzy sami mogą odwołać się do powództwa na zlecenie, chyba że
interweniowali z zamiarem dokonania darowizny; wtedy bowiem, ponieważ nie mają do niego żadnego
odwołania, Dekret Senatu nie będzie miał zastosowania. Jeśli jednak strony interweniowały nie z zamiarem
dokonania darowizny, lecz na życzenie ojca, cała umowa będzie uważana za zatwierdzoną przez tego
ostatniego.
4. Ci, którzy również interweniowali w imieniu syna pod ojcowską kontrolą bez zgody ojca, nie mogą odzyskać
pieniędzy po dokonaniu płatności; zostało to bowiem zadekretowane również przez boskiego Hadriana, i można
powiedzieć, że nie odzyskają swoich pieniędzy. Jednakże są oni chronieni wieczystym wyjątkiem, podobnie jak
sam syn, ale nie odzyskuje on pieniędzy, ponieważ tylko ci nie mogą odzyskać tego, co zapłacili, którzy są
zwolnieni z powództwa z powodu kary nałożonej na wierzycieli, a nie dlatego, że prawo chciało, aby byli oni
całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności.
5. Chociaż po zapłaceniu nie mogą odzyskać,
(10) Paulus, On the Edict, Booh XXX.
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ponieważ naturalne zobowiązanie pozostaje;
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak, nie powołując się na wyjątek, otrzymają wyrok przeciwko sobie, mogą skorzystać z wyjątku opartego
na dekrecie senatu. Julianus stwierdził to w przypadku syna, który sam był pod kontrolą ojcowską, podobnie jak w
przypadku kobiety, która staje się poręczycielem.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli pieniądze zostały pożyczone synowi za wiedzą jego ojca, należy stwierdzić, że dekret senatu nie ma
zastosowania. Jeśli jednak ojciec polecił pożyczyć pieniądze synowi, a potem zmienił zdanie, a wierzyciel o tym
nie wiedział, nie będzie podstaw do zastosowania dekretu senatu, gdyż należy brać pod uwagę początek umowy.
13. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Jeśli zawrzemy umowę z synem pod kontrolą ojcowską o spłatę pożyczki udzielonej osobie trzeciej w celu jej
odnowienia, Julianus mówi, że dekret senatu nie będzie przeszkodą.
14. Julianus, Digest, Księga XII.
Mam syna, a przez niego wnuka; pożyczka została udzielona mojemu wnukowi na polecenie jego ojca, powstało
pytanie, czy nie narusza to dekretu senatu? Stwierdziłem, że chociaż synowie są objęci postanowieniami Dekretu
Senatu, to jednak ta sama zasada powinna być zachowana również w przypadku wnuka; ale polecenie jego ojca
nie przeszkodzi w tym, aby pożyczka pieniędzy została uznana za dokonaną z naruszeniem Dekretu Senatu,
ponieważ on sam jest w takim położeniu, że nie może pożyczyć pieniędzy, jeśli jego ojciec nie chce.
15. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Nie ma różnicy, kto udzielił pożyczki synowi pod ojcowską kontrolą, czy jest to osoba prywatna, czy miasto;
ponieważ Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że dekret Senatu działa również w przypadku
miasta.
(16) Paulus, Opinie, Księga IV.
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Jeśli syn pod ojcowską kontrolą podczas nieobecności ojca pożycza pieniądze, jako że otrzymał od ojca mandat,
i zaciąga zobowiązanie, i wysyła listy do ojca, aby wypłacił pieniądze w jakiejś prowincji; ojciec, jeśli nie pochwala
czynu syna, powinien natychmiast wysłać oświadczenie, że życzy sobie czegoś przeciwnego.
17. Tenże, Sentencje, Księga II.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą pożycza pieniądze w celu przekazania ich jako posagu dla swojej siostry, jego
ojciec będzie odpowiedzialny za działanie na rzecz majątku zaangażowanego w jego sprawy; będzie miał
bowiem prawo do odzyskania posagu, jeśli dziewczyna umrze podczas małżeństwa.
18. Venuleius, Stipulations, Księga II.
Julianus stwierdza, że wierzyciel syna pozostającego pod kontrolą ojca nie może otrzymać poręczenia po śmierci
tego ostatniego, ponieważ nie przetrwało żadne zobowiązanie cywilne lub naturalne, z którym poręczenie jest
związane; jest jednak oczywiste, że poręczenie może zostać prawidłowo otrzymane od ojca z powodu
powództwa o peculium, które może zostać przeciwko niemu wniesione.
(19) Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga VII.
Julianus stwierdza, że wyjątek oparty na macedońskim dekrecie senatu nie stanowi przeszkody dla nikogo, z
wyjątkiem strony, która wiedziała lub mogła wiedzieć, że ten, któremu udzieliła pożyczki, jest synem
pozostającym pod kontrolą ojcowską.
20. Tenże, O dekretach senatu, Księga V.
Jeśli osoba, której pożyczono pieniądze, gdy była pod kontrolą ojca, po tym jak sama stała się głową rodziny,
przez niewiedzę przyrzeka pieniądze w taki sposób, że powstaje nowe zobowiązanie, a pozew jest wniesiony na
podstawie tego postanowienia, należy złożyć wyjątek oparty na faktach.
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Księga XV
1. W sprawie powództwa o peculium.
2. Kiedy powództwo o peculium jest ograniczone do jednego roku.
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3. Dotyczące powództwa opartego na korzyści uzyskanej przez ojca lub pana (...)
4. W sprawie powództwa opartego na upoważnieniu ojca lub pana.

Tit. 1. Dotyczące powództwa o peculium.

1. Ulpianus, O edyktach, księga XXIX.
Pretor uznał, że należy najpierw wyjaśnić umowy tych, którzy podlegają władzy innych, które dają prawo do
powództwa o całą kwotę, a następnie przejść do obecnej, w której powództwo jest przyznawane na peculium.
(1) Edykt ten jest zresztą potrójny, gdyż z niego wynika powództwo o peculium, o mienie użyte w cudzych
sprawach i oparte na rozkazie innego.
(2) Słowa Edyktu są następujące: "Jakikolwiek interes zawierany jest z tym, który jest pod kontrolą innego".
(3) Wspomina się o nim, a nie o niej, niemniej jednak Edykt ten przyznaje powództwo na rzecz osoby należącej
do płci żeńskiej.
(4) W przypadku umowy zawartej z synem pozostającym pod kontrolą ojca lub niewolnikiem, który nie osiągnął
jeszcze wieku dojrzałego, powództwo o peculium przysługuje albo przeciwko panu, albo przeciwko ojcu, jeśli
peculium któregoś z nich zostało powiększone.
(5) Słowo "kontrola" należy rozumieć zarówno w odniesieniu do syna jak i do niewolnika.
(6) Nie należy przywiązywać większej wagi do własności niewolników niż do prawa do sprawowania nad nimi
władzy; możemy bowiem zostać pozwani nie tylko z powodu własnych niewolników, lecz także z powodu tych,
którzy są we wspólnym posiadaniu, jak również tych, którzy służą nam w dobrej wierze jako niewolnicy,
niezależnie od tego, czy są wolnymi, czy też niewolnikami innych.
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2. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Powództwo wynikające z peculium i inne powództwa pretorskie są przyznawane tylko przeciwko osobie
uprawnionej do użytkowania lub używania, gdzie niewolnik podlegający użytkowaniu lub używaniu z reguły
nabywa, a w innych przypadkach przeciwko właścicielowi nieruchomości.
3. Ulpianus, O edyktach, księga XXIX.
Chociaż pretor obiecuje to powództwo w przypadku, gdy interes został zawarty ze stroną, która jest pod czyjąś
kontrolą, to jednak należy pamiętać, że powództwo o peculium jest przyznawane nawet wtedy, gdy nie jest ona
pod niczyją kontrolą; na przykład, gdy umowa została zawarta z niewolnikiem należącym do majątku, zanim ten
majątek został objęty.
(1) Dlatego Labeo mówi, że jeżeli w drugim lub trzecim stopniu zastępuje się niewolnika i zawiera się z nim
umowę podczas narady spadkobierców pierwszego stopnia, a potem, kiedy odrzucą oni spadek, on sam staje się
wolny i jest spadkobiercą, to można powiedzieć, że można przeciwko niemu wytoczyć powództwo z tytułu
peculium, jak również z tytułu własności wykorzystywanej w sprawach innych osób.
(2) Nie ma większego znaczenia, czy niewolnik należy do mężczyzny czy do kobiety, ponieważ kobieta również
może być pozwana z powództwa peculium.
(3) Pediusz stwierdza, że również właściciele, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzałego, mogą być pozwani w
procesie o peculium, ponieważ umowa nie jest zawarta z samym nieletnim i należy wziąć pod uwagę autorytet
opiekuna. Mówi on również, że wychowanek nie może oddać swojego peculium niewolnikowi bez upoważnienia
opiekuna.
(4) Twierdzimy również, że powództwo o peculium powinno być przyznane przeciwko kuratorowi osoby
obłąkanej; albowiem nawet niewolnik tego ostatniego może mieć peculium, nie tam gdzie przyznano, że powinien
je mieć, ale tam gdzie nie zabroniono mu go mieć.
(5) Zastanawiano się, czy jeżeli syn pod kontrolą ojcowską lub niewolnik poręczy za kogokolwiek, lub w
jakikolwiek inny sposób poniesie odpowiedzialność, lub udzieli pełnomocnictwa, to czy powództwo o peculium
będzie zasadne? Lepsza jest opinia, że w przypadku niewolnika należy brać pod uwagę przyczynę udzielenia
zabezpieczenia lub mandatu; Celsus w Szóstej Księdze aprobuje tę opinię w przypadku niewolnika, który jest
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poręczycielem. Dlatego też, gdy niewolnik występuje jako poręczyciel, a nie jako zarządzający majątkiem
należącym do peculium, jego pan nie będzie związany z powodu peculium.
(6) Julianus w dwunastej księdze Digestów stwierdza również, że jeśli niewolnik poleci zapłacić mojemu
wierzycielowi, należy sprawdzić, jaki był powód udzielenia takiego polecenia. Jeśli polecił mu, aby zapłacił stronie
jak swojemu wierzycielowi, pan będzie odpowiadał za peculium, ale jeśli wykonał tylko obowiązek dobrowolnego
poręczenia, pan nie będzie odpowiadał za peculium.
(7) To, co ten sam Julianus powiedział, zgadza się z następującym stwierdzeniem: jeśli przyjmę poręczenie od
mojego syna, to cokolwiek otrzymam od niego, będę zmuszony zwrócić, nie na podstawie mienia użytego dla
mojej korzyści, ale w ramach powództwa mandatowego do wysokości peculium. Rozumie się, że ta sama zasada
obowiązuje w przypadku poręczenia za niewolnika i gdy ktoś inny płaci mi w imieniu mojego syna, który jest moim
dłużnikiem. Stwierdził on również, że jeśli mój syn nie jest moim dłużnikiem, poręczyciel będzie mógł skorzystać z
wyjątku z powodu oszustwa i wnieść osobistą skargę o odzyskanie pieniędzy, jeśli dokonał zapłaty.
(8) W przypadku, gdy niewolnik, który uważa się za wolnego człowieka, wyraża zgodę na arbitraż, powstaje
pytanie, czy powinno się przyznać powództwo o peculium w zamian za karę za niewykonanie wyroku, co jest
niejako przypadkiem dobrowolnego pośrednictwa, tak jak jest to przyznawane w przypadku pożyczki morskiej?
Nerva, jego syn i ja uważamy, że powództwo o peculium wynikające z odwołania się niewolnika do sądu
polubownego nie powinno być uwzględnione, ponieważ powództwo nie jest uwzględnione, jeśli niewolnik
zostanie skazany przez sąd.
(9) Gdy syn zostaje przyjęty jako poręczyciel lub jest dobrowolnie związany w jakikolwiek sposób, powstaje
pytanie, czy czyni on swojego ojca odpowiedzialnym za peculium? Sabinus i Kasjusz uważają, że ojciec jest
zawsze odpowiedzialny za peculium, a syn różni się pod tym względem od niewolnika.
(10) Dlatego też ojciec będzie zawsze odpowiedzialny, gdy zostanie odwołany do arbitrażu. Papinianus w
Dziewiątej księdze Pytań wypowiada się podobnie i mówi, że nie ma znaczenia, jaki punkt został poddany
arbitrażowi, czy był to taki, w którym strona mogła wnieść pozew o peculium przeciwko ojcu, czy taki, w którym
nie mogła tego uczynić, ponieważ powództwo jest wnoszone przeciwko ojcu na podstawie umowy.
(11) Mówi on również, że ojciec jest odpowiedzialny za powództwo z tytułu wyroku do wysokości peculium, i ten
pogląd Marcellus również podtrzymuje, nawet w sprawie, z powodu której ojciec nie byłby odpowiedzialny za
powództwo z tytułu peculium; ponieważ tak jak w klauzuli zawiera się umowę z synem, tak również w sprawie
sądowej zawiera się umowę; stąd za źródło zobowiązania nie powinno się uważać początku postępowania, ale
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odpowiedzialność z tytułu wyroku. Dlatego też jest on tego samego zdania, gdy syn, działając jako obrońca
innego, ma orzeczenie wydane przeciwko niemu.
(12) Stwierdza się, że osobiste powództwo windykacyjne z tytułu kradzieży może być wytoczone przeciwko
synowi pozostającemu pod kontrolą ojcowską. Powstaje jednak pytanie, czy powództwo o peculium powinno być
przyznane przeciwko ojcu czy panu, a lepsza opinia jest taka, że powództwo o peculium powinno być przyznane
na kwotę, o którą pan odniósł korzyść majątkową z popełnionej kradzieży. Labeo przychyla się do tej opinii,
ponieważ jest rzeczą bardzo niesprawiedliwą, aby pan, nie ponosząc odpowiedzialności, odniósł korzyść z
kradzieży niewolnika. Powództwo o peculium przysługuje bowiem również w przypadku, gdy mienie zostało
zabrane, a powództwo zostało wytoczone na rzecz syna pozostającego pod władzą ojcowską do wysokości
kwoty, która wpłynęła do rąk ojca.
(13) Jeśli syn pod ojcowską kontrolą, który jest duumvir, nie zadbał o to, aby zapewnić bezpieczeństwo majątku
podopiecznego, Papinianus w Dziewiątej Księdze Pytań mówi, że powództwo De peculio będzie zasadne. Nie
wydaje mi się, aby kwestia, czy syn został decurionem za zgodą ojca, cokolwiek zmieniała, ponieważ ojciec był
zobowiązany do dbania o dobro publiczne.
4. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VII.
Peculium nie jest tym, co niewolnik księguje oddzielnie od swego pana, lecz jest tym, co sam pan odłożył na bok,
prowadząc odrębny rachunek od rachunku niewolnika; ponieważ pan może odebrać niewolnikowi całą sumę
peculium, albo ją powiększyć lub pomniejszyć, należy rozważyć nie to, co zrobił niewolnik, lecz to, co zrobił pan w
celu stworzenia peculium dla niewolnika.
1. Uważam, że jest to prawdą, gdy pan chce zwolnić niewolnika z długu, tak że jeśli pan umorzył to, co niewolnik
był winien, przez samą swoją wolę, niewolnik przestaje być jego dłużnikiem, ale jeśli pan prowadzi swoje rachunki
w taki sposób, że sprawia wrażenie, że jest dłużnikiem niewolnika, podczas gdy w rzeczywistości nie jest jego
dłużnikiem, myślę, że przeciwne zdanie jest poprawne, ponieważ peculium powinno być zwiększone nie przez
słowa, ale przez sprawy gospodarcze.
2. Z tych zasad wynika, że nie to, co niewolnik posiada bez wiedzy swego pana, należy do peculium, ale to, co
posiada za jego zgodą, w przeciwnym razie to, co niewolnik ukradnie swemu panu, stanie się częścią peculium,
co nie jest prawdą.
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3. Często jednak zdarza się, że peculium niewolnika ulega zmniejszeniu bez wiedzy jego pana; na przykład, gdy
niewolnik niszczy jego własność lub popełnia kradzież.
4. Jeśli popełnisz kradzież przeciwko mnie z pomocą mojego niewolnika, to musi to zostać odliczone od peculium
do wysokości, o jaką jest ono mniejsze od tego, co mogę odzyskać z tytułu skradzionego mienia.
5. Jeśli peculium niewolnika zostanie wyczerpane przez długi należne panu, własność ta pozostaje jednak w
stanie peculium; jeśli bowiem pan daruje dług niewolnikowi lub ktoś inny zapłaci panu w imieniu niewolnika,
peculium zostanie wypełnione i nie będzie potrzeby nowego nadania przez pana.
6. Do peculium niewolnika należy wliczyć nie tylko to, co posiada on oddzielnie od pana, ale także to, co posiada
oddzielnie od majątku niewolnika, do którego peculium należy.
(5) Ulpianus, O Edykcie, księga XXIX.
Ojciec lub pan może być pozwany z tytułu depozytu tylko do wysokości peculium, i to w przypadku, gdy korzyść
została mi wyrządzona przez ich złe postępowanie.
1. 1. Ponadto ojciec lub pan odpowiada tylko do wysokości peculium, jeśli jakakolwiek własność została wydana
synowi pod kontrolą ojcowską lub niewolnikowi, który ma być trzymany na wypadek cierpienia.
2. W przypadku, gdy syn pod kontrolą ojca złożył przysięgę i została ona przyjęta, powództwo o peculium
powinno być przyznane, tak jakby została zawarta umowa, ale inaczej jest w przypadku niewolnika.
3. 3. Peculium jest tak nazywane ze względu na to, że jest to błaha suma pieniędzy lub niewielki majątek.
4. Tubero jednak definiuje peculium jako (jak podaje Celsus w szóstej księdze Digestów) to, co niewolnik posiada
oddzielnie i poza rachunkami swego pana za jego zgodą, po odliczeniu od tego wszystkiego tego, co może być
należne jego panu.
(6) Celsus, Digest, Księga VI.
Labeo twierdzi, że definicja peculium, którą podał Tubero, nie obejmuje peculium niewolników, ale to nie jest
poprawne, ponieważ przez sam akt, że pan przyznał peculium swojemu niewolnikowi, należy rozumieć, że
przyznał je również niewolnikowi podrzędnemu.
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7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Sam Celsus przychyla się do tej opinii Tubero.
1. I dodaje, że wychowanek osoby obłąkanej nie może przyznać peculium swojemu niewolnikowi, ale peculium,
które zostało wcześniej przyznane (to znaczy przed wystąpieniem obłąkania, lub gdy zostało stworzone przez
ojca wychowanka), nie zostanie odebrane przez te warunki. Opinia ta jest słuszna i zgadza się z tym, co
Marcellus dodał w przypisie do Julianusa, a mianowicie, że może się zdarzyć, że gdy niewolnik ma dwóch panów,
może mieć peculium w odniesieniu do jednego, ale nie w odniesieniu do drugiego; na przykład, gdy jeden z
panów jest obłąkany lub jest wychowankiem, jeśli, jak mówi, niektórzy uważają, że niewolnik nie może mieć
peculium, jeśli nie jest ono przyznane przez jego pana. Ja jednak uważam, że aby niewolnik miał peculium, nie
musi być ono przyznane przez jego pana, ale nie może być odebrane. Wolne zarządzanie peculium to inna
sprawa, gdyż musi być ono wyraźnie przyznane.
2. Jest jednak oczywiste, że nie jest konieczne, aby znał on wszystkie szczegóły peculium, ale aby był o nich
ogólnie poinformowany; i Pomponiusz skłania się ku tej opinii.
3. Pediusz stwierdza w Piętnastej Księdze, że nieletni, jak również syn i niewolnik, mogą mieć peculium,
ponieważ mówi, że w tym przypadku wszystko zależy od pozwolenia pana, a zatem jeśli niewolnik lub syn stałby
się szalony, on zachowa peculium.
4. W skład peculium może wchodzić wszelka własność, zarówno rzeczy ruchome, jak i ziemia; strona może mieć
w swoim peculium także niewolników podrzędnych, jak również peculium tych ostatnich, a ponadto nawet
wierzytelności należne od ich dłużników.
5. Ponadto, jeśli niewolnikowi należy się coś z tytułu kradzieży lub z jakiegokolwiek innego tytułu, to jest to
wliczane do peculium, i jak mówi Labeo, jest to również majątek i spadek.
6. W peculium będzie miał także to, co jest mu winien jego pan, bo załóżmy, że wydał pieniądze w interesach
swojego pana, a ten chce pozostać jego dłużnikiem, albo pan wytoczył proces jednemu ze swoich dłużników.
Dlatego też, na przykład, jeśli właściciel odzyskał podwójne odszkodowanie za eksmisję z powodu zakupu przez
niewolnika, kwota ta musi być włączona do jego peculium, chyba że pan przypadkiem miał zamiar, aby nie
stanowiło to części peculium niewolnika.
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7. Podobnie, jeśli współniewolnik jest mu coś winien, to będzie to należało do peculium, pod warunkiem, że ma
peculium lub je później nabędzie.
8. Paulus, O Sabinusie, Księga IV.
Jeśli pan chce, aby jego własność należała do peculium, nie czyni tego od razu, lecz dopiero po jej wydaniu lub,
jeśli była w posiadaniu niewolnika, traktuje ją jako wydaną; własność wymaga bowiem rzeczywistego wydania. Z
drugiej jednak strony, gdy tylko przejawia on niechęć, własność niewolnika przestaje być peculium.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak pan wyrządzi swojemu niewolnikowi jakąś szkodę, nie zostanie ona zaliczona na poczet peculium,
tak samo jak gdyby go ukradł.
1. Pomponiusz jest tego samego zdania w Jedenastej Księdze, ponieważ jeśli pan albo odzyskał, albo może
odzyskać cokolwiek od strony, która ukradła własność z peculium, to, jak mówi Neratius w Drugiej Księdze Opinii,
musi to być mu przypisane.
2. Peculium jednak ma być obliczone po odliczeniu tego, co należy się panu, ponieważ zakłada się, że pan był
bardziej sumienny i postępował przeciwko swojemu niewolnikowi.
3. Do tego wyjaśnienia Serwiusz dodaje: "Tam, gdzie cokolwiek jest należne tym, którzy są pod jego kontrolą", bo
nikt nie wątpi, że to również należy się panu.
4. Ponadto odlicza się również to, co jest należne tym osobom, które znajdują się pod opieką pana lub ojca, lub
których sprawami się zajmuje, pod warunkiem, że jest wolny od oszustwa; jeśli bowiem zniszczy lub zmniejszy
peculium przez oszustwo, będzie za to odpowiedzialny; Skoro bowiem pan jest zawsze uważany za bardziej
starannego i wnoszącego pozew, dlaczego nie można powiedzieć, że w tym przypadku wystąpił przeciwko sobie
samemu, za co byłby odpowiedzialny albo z tytułu opieki, albo z tytułu prowadzonych interesów, albo w ramach
powództwa słusznego? Jak bowiem słusznie twierdzi Pediusz, kwota peculium jest pomniejszona o to, co jest
należne panu lub ojcu, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby pan zgodził się na to, aby niewolnik miał w swoim
peculium to, co jest mu należne. I rzeczywiście, skoro w innych przypadkach mówimy, że ten, kto załatwia sprawy
dla kogoś innego lub sprawuje opiekę, odzyskał pieniądze od siebie, to dlaczego w tym przypadku peculium nie
miałby odzyskać również tego, co powinien był zrobić? Dlatego można bronić tej opinii, tak jak gdyby wypłacił
kwotę samemu sobie, gdy ktoś próbuje wnieść powództwo w sprawie peculium.
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5. Wierzyciel niewolnika, który stał się spadkobiercą swego pana, również odlicza od peculium to, co jest mu
należne, jeśli zostanie pozwany, niezależnie od tego, czy niewolnik otrzymał wolność, czy nie. Ta sama zasada
obowiązuje, jeśli niewolnik został zapisany w testamencie; może on bowiem odliczyć to, co mu się należy w ten
sposób, tak jakby wystąpił i procesował się przeciwko sobie, chociaż w żadnym momencie nie miał prawa
własności do niewolnika, który został poddany manumulacji lub zapisany w testamencie bezwarunkowo; i to
stwierdza Julianus w dwunastej księdze Digestów. W tym samym miejscu Julianus mówi bardziej pozytywnie, że
jest pewne, iż jeśli niewolnik otrzymał wolność pod jakimś warunkiem, spadkobierca może dokonać potrącenia,
ponieważ stał się panem. Na potwierdzenie swojej opinii Julianus stwierdza również, że jeśli zostanę
spadkobiercą strony, która po śmierci niewolnika lub syna mogłaby zostać pozwana w ciągu roku o peculium, to
nie ma wątpliwości, że mogę odliczyć to, co mi się należy.
6. Pan dokona potrącenia, niezależnie od tego, czy niewolnik jest mu coś winien z tytułu umowy, czy z tytułu
niezapłaconych rachunków. Również jeśli jest mu winien z powodu jakiegoś przestępstwa, jak na przykład z
powodu kradzieży, którą popełnił, potrącenie zostanie dokonane. Jest jednak kwestią sporną, czy potrąceniu
podlega sama kwota kradzieży, czyli tylko strata, którą poniósł pan, czy też tylko tyle, ile można by żądać, gdyby
niewolnik innego człowieka popełnił przestępstwo, czyli przy zastosowaniu kar za kradzież. Pierwsza opinia jest
bardziej poprawna, a mianowicie, że tylko kwota samej kradzieży może być odliczona.
7. Jeśli niewolnik sam się zranił, pan nie powinien odliczać tej szkody, bardziej niż gdyby się zabił lub rzucił nad
przepaścią; bo nawet niewolnicy mają naturalne prawo do zadawania obrażeń swemu ciału. Jeśli jednak pan
opiekował się niewolnikiem, który sam się zranił, to sądzę, że jest on dłużny swemu panu za poniesione wydatki;
choć gdyby opiekował się nim, gdy był chory, to raczej dbałby o swoją własność.
8. 8. Jeśli pan zobowiązał się wobec niewolnika, lub dokonał zapłaty, zostanie to odliczone od peculium;
podobnie jeśli pieniądze zostały mu pożyczone na polecenie pana; Julianus bowiem w XII księdze Digestów
stwierdza, że należy to odliczyć. Sądzę, że jest to prawdą tylko wtedy, gdy to, co zostało otrzymane, nie trafiło do
rąk pana lub ojca, w przeciwnym razie powinien on to odliczyć od siebie. Jeśli jednak staje się on
zabezpieczeniem dla swojego niewolnika, Julianus w dwunastej księdze Digestów stwierdza, że należy to
odliczyć; Marcellus natomiast mówi, że w obu przypadkach, jeśli pan jeszcze nic nie stracił, lepiej jest, aby
pieniądze zostały wypłacone wierzycielowi, pod warunkiem, że da on gwarancję ich zwrotu, jeśli pan zostanie
pozwany z tego tytułu i zapłaci cokolwiek, niż aby potrącenie zostało dokonane w pierwszej kolejności, tak aby
wierzyciel mógł w międzyczasie skorzystać z odsetek od pieniędzy. Jeżeli jednak pan został pozwany i wydano
przeciwko niemu wyrok, należy dokonać potrącenia w późniejszym powództwie o peculium, ponieważ pan lub
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ojciec stał się odpowiedzialny z tytułu wyroku; gdyby bowiem nie wydano przeciwko niemu wyroku, a on zapłacił
wierzycielowi cokolwiek z tytułu niewolnika, mógłby to również potrącić.
10. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Jeśli jednak pierwsze powództwo o peculium jest nadal w zawieszeniu, a wyrok został wydany w kolejnym
powództwie, to pierwsze powództwo nie powinno być w żaden sposób brane pod uwagę przy rozstrzyganiu
drugiego, ponieważ pozycja pierwszego wierzyciela w powództwie o peculium jest lepsza, ponieważ nie ten, kto
pierwszy przystąpił do sprawy, ale ten, kto pierwszy uzyskał orzeczenie sądu, jest uważany za uprawnionego do
pierwszeństwa.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeżeli pan, który został pozwany w sprawie o zabójstwo, zapłacił zasądzone odszkodowanie, to powinno być ono
odliczone od peculium; ale jeżeli oddał niewolnika w ramach zadośćuczynienia, to nie powinno się nic odliczać.
1. 1. Ponadto, jeśli pan zobowiązał się do zapłacenia czegoś na rzecz niewolnika, należy to odliczyć, tak jak
gdyby niewolnik zobowiązał się do przejęcia zobowiązania dłużnika wobec swego pana. Ta sama zasada
obowiązuje, jeśli niewolnik przyjął na siebie zobowiązanie wobec swego pana w zamian za swoją wolność, stając
się w pewnym stopniu dłużnikiem swego pana, ale tylko wtedy, gdy pozew został wniesiony przeciwko niemu po
jego manumulacji.
2. Jeśli jednak niewolnik zażądał zapłaty od dłużnika swego pana, powstaje pytanie, czy nie uczynił się
dłużnikiem swego pana? Julianus, w dwunastej księdze Digestów, mówi, że pan nie będzie miał prawa do
potrącenia, jeśli nie ratyfikował pobrania pieniędzy, i to samo należy powiedzieć w przypadku syna pod kontrolą
ojcowską. Uważam, że opinia Julianusa jest słuszna, ponieważ przy odliczaniu peculium bierzemy pod uwagę
naturalne długi; naturalna sprawiedliwość wymaga, aby syn lub niewolnik został zwolniony z odpowiedzialności,
ponieważ wydaje się, że zażądał tego, co nie było mu należne.
3. Jest jednak kwestią sporną, czy to, co pan raz odliczył, gdy został pozwany, powinien ponownie odliczyć od
peculium, jeśli pozew zostanie wniesiony przeciwko niemu; czy też, gdy raz dokonano odliczenia, należy uznać,
że zostało ono zaspokojone. Neratius i Nerva uważają, a Julianus również stwierdza w dwunastej księdze
Digestów, że jeśli rzeczywiście usunął ją z peculium, to nie powinna być potrącana, ale jeśli w rzeczywistości
pozostawił peculium w tym samym stanie, to powinien dokonać potrącenia.
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4. Dalej mówi, że jeśli niewolnik ma w swoim peculium niewolnika wartego pięć aurei, i jest winien panu pięć, za
co pan potrącił niewolnika, a ten potem umarł, niewolnik kupił innego o tej samej wartości, to nie przestaje być
dłużnikiem pana, tak jakby niewolnik był stratą dla tego ostatniego, chyba że umarł po tym, jak zabrał go
niewolnikowi i zapłacił sobie.
5. Ten sam autor bardzo słusznie twierdzi, że jeśli kiedy niewolnik był wart dziesięć aurei, pan, który został
pozwany o peculium, zapłacił pięć aurei na rachunek niewolnika, ponieważ pięć należało się jemu samemu, a
potem niewolnik zmarł, pan może odliczyć dziesięć aurei od innego powoda o peculium, ponieważ uczynił
niewolnika swoim dłużnikiem również w odniesieniu do pięciu aurei, które zapłacił na jego rachunek. Opinia ta
jest prawidłowa, chyba że zabrał on niewolnika w celu spłacenia siebie.
6. To, co powiedzieliśmy, a mianowicie, że to, co jest należne temu, kto jest pozwany z tytułu peculium, powinno
być odliczone, należy rozumieć jako to, że nie mógł tego odzyskać w żaden inny sposób.
7. Julianus mówi, że jeśli sprzedawca, który sprzedał niewolnika wraz ze swoim peculium, zostanie pozwany z
tytułu peculium, nie powinien odliczać tego, co mu się należy, ponieważ mógł to odliczyć od rachunku peculium; i
może teraz wnieść powództwo osobiste, aby odzyskać to jako nienależne, ponieważ to, co jest należne panu, nie
może być włączone do peculium. Może on również, tak jak mówi, wnieść powództwo o sprzedaż. Należy się z
tym zgodzić w przypadku, gdy w momencie sprzedaży peculium było tak dużo, że pan mógł zaspokoić swój dług,
ale jeśli potem nastąpił dodatek do jego roszczenia, a warunek długu został spełniony, którego to długu pan nie
zaspokoił, należy przyjąć przeciwną opinię.
8. Pyta również, czy jeśli ktoś nabył niewolnika, z powodu którego miał powództwo o peculium, to czy może
odliczyć to, co mu się należy, skoro ma prawo do powództwa De peculio przeciwko sprzedawcy? Mówi on, że
może, ponieważ każda inna osoba, podobnie, może wybrać, czy wniesie pozew przeciwko sprzedawcy, czy
przeciwko nabywcy, i dlatego ta strona wybiera potrącenie zamiast pozwu. Nie widzę, co wierzyciele mają do
zarzucenia, skoro sami mogą pozwać sprzedawcę, jeśli uważają, że może być coś w peculium.
9. Jednak nie tylko to, co należy się stronie pozwanej, powinno być odliczone, ale także to, co może być należne
jej partnerowi, i Julianus jest tego zdania w dwunastej księdze Digestów; zgodnie z tą samą zasadą, na której
każdy może być pozwany o całą kwotę, ma on prawo do odliczenia tego, co należy się drugiemu. Opinia ta jest
przyjęta:
12. Julianus, Digest, Księga XII.
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Z tego powodu, że w tym przypadku postępowanie może być wszczęte przeciwko temu, w stosunku do którego
nie ma peculium.
(13) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Ale to, że żadna ze stron nie może potrącić tego, co należy się drugiej, nie jest prawdą w przypadku kupującego i
sprzedającego, użytkownika i zwykłego właściciela, a także w przypadku innych osób, które nie są wspólnikami,
jak również jedynego właściciela i kupującego w dobrej wierze; i to Julianus stwierdza w XII księdze.
14. Julianus, Digest, Księga XII.
Ponadto, gdy w testamencie jest napisane, że niewolnik ma natychmiast stać się wolnym, powództwo o peculium
powinno być wytoczone przeciwko wszystkim spadkobiercom, a żaden z nich nie może odliczyć więcej, niż mu
się należy.
(1) I znowu, gdy niewolnik zmarł za życia swego pana, a ten zmarł w ciągu roku, pozostawiając kilku
spadkobierców, zarówno powództwo o peculium, jak i prawo do odliczenia są podzielone.
15. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak jest dwóch posiadaczy w dobrej wierze, to i tak należy stwierdzić, że żaden z nich nie może odliczyć
więcej niż mu się należy; ta sama zasada obowiązuje, gdy jest dwóch użytkowników wieczystych, ponieważ nie
mają oni między sobą żadnej spółki. Ta sama reguła obowiązuje czasem także w przypadku partnerów, jeśli mają
oni między sobą odrębne peculia, tak że jeden z nich nie może być pozwany z powodu peculium drugiego. Jeśli
jednak peculium jest wspólne, mogą oni zostać pozwani o całą kwotę, a to, co jest należne każdemu z nich,
zostanie odliczone.
(16) Julianus, Digest, Księga XII.
Jak więc będzie w przypadku, gdy peculium wspólnego niewolnika należy tylko do jednego z jego panów? Po
pierwsze, jeśli ktoś sprzedaje połowę udziału w niewolniku i nie daje mu żadnego peculium, a następnie, jeśli ktoś
daje pieniądze lub jakąkolwiek rzecz niewolnikowi posiadanemu wspólnie, w taki sposób, że zachowuje własność
tych rzeczy, ale daje niewolnikowi zarządzanie nimi; Marcellus mówi w notatce, że jest to przypadek, w którym
jeden z właścicieli zabrał peculium, lub w którym właściciel faktycznie je przyznał, ale to przyznanie ma
zastosowanie do zobowiązań jego dłużników.
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17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli mój zwykły niewolnik ma poddanych, czy mogę odliczyć od peculium mojego zwykłego niewolnika to, co
poddani są mi winni? A pierwsze pytanie brzmi: czy ich peculia są wliczone w peculium zwykłego niewolnika.
Prokulus i Atilicinus uważają, że ponieważ podrzędni niewolnicy należą do peculium razem ze swoimi własnymi
peculium i rzeczywiście to, co ich właściciel (czyli zwykły niewolnik) jest mi winien, może być odliczone od ich
peculium, ale to, co sami podrzędni niewolnicy są winni, może być odliczone tylko od ich własnego peculium. Co
więcej, jeśli są oni dłużni nie mnie, lecz zwykłemu niewolnikowi, to należna kwota zostanie odliczona od ich
peculium jako należna współniewolnikowi. To jednak, co zwykły niewolnik jest im winien, nie będzie odliczone od
peculium tego pierwszego, ponieważ ich peculium jest wliczone w jego peculium. Serwiusz był tego zdania, ale ja
twierdzę, że ich peculium będzie zwiększone, tak jak gdyby pan był dłużny swojemu niewolnikowi.
18. Paulus, Pytania, Księga IV.
Wynika z tego, że jeśli własne peculium zostanie pozostawione Stichusowi, a ten wytoczy powództwo na
podstawie testamentu, nie będzie on zmuszony do oddania tego, co jego pod-niewolnik jest winien spadkodawcy,
chyba że pod-niewolnik posiada peculium.
19. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
W związku z tym powstaje pytanie, czy jeśli wytoczono powództwo z tytułu peculium na rzecz zwykłego
niewolnika, można również wytoczyć powództwo w odniesieniu do pod-niewolnika, a moim zdaniem nie można
tego zrobić. Ale jeśli powództwo zostało wytoczone na podstawie peculium sub-niewolnika, może być również
wytoczone na podstawie peculium zwykłego niewolnika.
1. W moich rękach może znajdować się peculium posiadane na podstawie dwóch różnych tytułów prawnych; tak
na przykład, jeśli jest niewolnik dotal, może on posiadać peculium, w którym ja jestem zainteresowany, a także
może posiadać peculium, w którym zainteresowana jest moja żona, ponieważ to, co uzyskał dzięki działalności
męża lub dzięki swojej pracy, należy do męża; i dlatego, jeśli został mianowany spadkobiercą lub dziedzictwo
zostało mu zapisane w odniesieniu do męża, Pomponiusz mówi, że nie jest zobowiązany do oddania tego. Czy
zatem, jeśli wytoczono przeciwko mnie powództwo z tytułu umowy, w której jestem zainteresowany, mogę
odliczyć wszystko, co mi się należy, niezależnie od tego, czy jest to związane z moimi sprawami, czy z interesami
mojej żony? Czy też rozdzielamy sprawy męża i żony, jeśli chodzi o te dwie peculia, aby umożliwić zbadanie
pochodzenia długu, o który wniesiono pozew; tak że jeśli w rzeczywistości postępowanie jest wszczęte w
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odniesieniu do peculium, które dotyczy żony, mogę odliczyć to, co jest należne z tej umowy, jeśli z umowy, w
której jestem zainteresowany, mogę odliczyć to, co należy do mnie? Kwestia ta jest bardziej oczywista w
przypadku użytkownika wieczystego, czy pozew o peculium może być wniesiony przeciwko niemu tylko z tytułu
umowy, która go dotyczy, czy też może być wniesiony z tytułu jakiejkolwiek umowy? Marcellus stwierdza, że
lichwiarz jest odpowiedzialny i to na podstawie każdej umowy, ponieważ ten, kto ją zawiera, uważa całe peculium
niewolnika za swoją własność. Mówi on, że jest oczywiste, że w każdym razie należy przyznać, że kiedy strona
zainteresowana w sprawie została najpierw pozwana, ten, który nic nie uzyskał, może zostać pozwany o resztę.
Ta opinia jest bardziej rozsądna i została zaaprobowana przez Papinianusa. Musi być ona również utrzymana w
przypadku dwóch nabywców w dobrej wierze. Jednak w przypadku męża lepiej jest powiedzieć po prostu, że jest
on odpowiedzialny za powództwo o peculium. Jeśli jednak mąż zapłacił coś za takiego niewolnika, to czy może to
odliczyć od podatku wobec żony wnoszącej powództwo z tytułu jej posagu? I mówi, że jeśli to, co zostało
zapłacone wierzycielowi, odnosi się do peculium każdego rodzaju, to powinno być odliczone proporcjonalnie od
peculium obu, a z tego można zrozumieć, że jeśli umowa odnosiła się do któregokolwiek peculium, to z jednej
strony będzie dokonane potrącenie tylko dla żony, a z drugiej strony nie będzie dokonane żadne, jeśli umowa
odnosiła się do tego peculium, które pozostało przy mężu.
2. Czasami powództwo o peculium jest przyznawane samemu użytkownikowi przeciwko panu; jak na przykład,
jeśli niewolnik ma peculium w odniesieniu do pierwszego, ale w odniesieniu do drugiego nie ma go wcale lub ma
mniej niż to, co jest należne użytkownikowi. I odwrotnie, to samo ma miejsce, chociaż w przypadku dwóch
właścicieli wystarczy powództwo partnerskie lub o podział majątku wspólnego;
20. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Partnerzy nie mogą bowiem wytoczyć przeciwko sobie powództwa o peculium.
21. Ulpianus, O Edykcie, księga XXIX.
Również pretor, z najlepszych powodów, zaliczył na poczet peculium to, co pan uczynił ze złym zamiarem, przez
co peculium zostało pomniejszone. Musimy jednak rozumieć, że podstępny zamiar oznacza, że pan pozbawił go
peculium, a także, że pozwolił mu zaangażować się w sprawy peculium ze szkodą dla wierzycieli; Mela zaś pisze,
że jest to czyn dokonany w złym zamiarze. Nadto, jeśli kto przypuszcza, że ktoś inny wytoczy przeciwko niemu
powództwo i przeniesie peculium na kogoś innego, nie jest wolny od oszustwa. Jeśli jednak zapłaci dług osobie
trzeciej, nie mam wątpliwości, że nie jest odpowiedzialny, ponieważ płaci wierzycielowi, a wierzyciel jest zgodny z
prawem, aby starać się odzyskać to, co do niego należy.
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(1) Jeżeli czyn został popełniony na skutek oszustwa opiekuna, kuratora osoby obłąkanej lub pełnomocnika,
należy rozważyć, czy podopieczny, osoba obłąkana lub mocodawca powinien być pozwany o peculium? Myślę,
że jeśli opiekun jest wypłacalny, wychowanek powinien naprawić to, co stracił przez jego oszustwo, a zwłaszcza
jeśli coś wpadło w jego ręce; i tak twierdzi Pomponiusz w Ósmej Księdze Listów. To samo należy powiedzieć w
przypadku kuratora lub agenta.
(2) Nabywca nie odpowiada za oszustwo zbywcy, podobnie jak spadkobierca lub inny następca, chyba że z
powodu tego oszustwa majątek dostał się w jego ręce.
(3) Bez względu na to, czy oszustwo zostało popełnione przed czy po połączeniu spraw, podlega ono jurysdykcji
sądu.
(4) Jeżeli pan lub ojciec odmawia odpowiedzi w powództwie peculium, nie należy go przesłuchiwać, ale należy go
zmusić do przystąpienia do sprawy, tak jak w przypadku każdego innego powództwa osobistego.
22. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli pan udzielił zabezpieczenia przed grożącą szkodą w odniesieniu do domu, który jest częścią peculium,
należy to wziąć pod uwagę, a zatem zabezpieczenie powinno być dostarczone przez stronę, która wnosi pozew
w sprawie peculium.
23. Tenże, O Sabinusie, księga IX.
Strona, która zabezpiecza się przed grożącą szkodą w odniesieniu do domu należącego do peculium, musi
złożyć zabezpieczenie na całą sumę, tak jak powództwo z tytułu niewolnictwa musi być bronione na całą sumę,
ponieważ powód, jeśli obrona nie jest właściwie przeprowadzona, usuwa własność lub trzyma ją w posiadaniu
jako zastaw.
24. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVI.
Kurator osoby obłąkanej może zarówno dać, jak i odmówić zarządzania peculium niewolnikowi, jak również
synowi wspomnianej osoby obłąkanej.
25. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIII.
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W skład peculium wchodzi każda odzież, którą pan oddał niewolnikowi do stałego używania i przekazał mu ją z
zastrzeżeniem, że nikt inny nie będzie jej używał i że będzie ona przez niego przechowywana zgodnie z tymi
warunkami. Odzież jednak, którą pan dał niewolnikowi do użytku czasowego i tylko do pewnych celów w pewnych
okresach, na przykład, gdy jest przy nim lub czeka na niego przy stole, nie staje się częścią peculium.
(26) Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli pan raz, w przypadku tego rodzaju, to znaczy, gdy był winny oszustwa, wyrównał kwotę peculium po tym,
jak został pozwany, nie będzie zmuszony do płacenia czegokolwiek innym na tej samej podstawie. A ponadto,
jeśli niewolnik jest mu winien tyle, ile wynosi kwota, o którą on oszukańczo pomniejszył sumę, wyrok nie powinien
być wydany przeciwko niemu. Z tego, co zostało powiedziane, wynika, że również w przypadku, gdy niewolnik
został poddany manumisji lub alienacji, będzie on odpowiedzialny również z powodu oszustwa, w ciągu roku.
27. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Powództwo o peculium przysługuje zarówno niewolnicom, jak i córkom pozostającym pod kontrolą ojca, a
zwłaszcza gdy kobieta jest krawcową, tkaczką lub prowadzi jakikolwiek zwykły handel, powództwo to może być
wytoczone przeciwko niej. Julianus mówi, że powództwo depozytowe, a także pożyczkowe powinno być
przyznane w odniesieniu do nich, a powództwo pomocnicze powinno być przyznane, jeśli dokonały transakcji z
towarami należącymi do peculium za wiedzą ojca lub pana. Jest to jeszcze bardziej pewne, gdy mienie zostało
wykorzystane na korzyść ojca lub mistrza, a umowa została zawarta pod jego kierownictwem.
1. Jest ustalone, że spadkobierca pana powinien również odliczyć takie mienie należące do majątku, które
niewolnik, na którego rachunek wytoczono przeciwko niemu powództwo o peculium, usunął, zużył lub uszkodził
przed wejściem do majątku.
2. Gdy niewolnik został wyalienowany, choć pretor obiecuje w ciągu roku wytoczyć powództwo o peculium
przeciwko temu, kto go wyalienował, to jednak powództwo jest przyznawane przeciwko nowemu panu; i nie ma
znaczenia, czy nabył on wraz z nim inne peculium, czy też przyznał temu samemu niewolnikowi to, co kupił lub
otrzymał w prezencie wraz z nim w tym czasie.
3. Postanowiono również (i Julianus to aprobuje), że wierzyciele mogą w każdym przypadku wnieść pozew o
udziały przeciwko poszczególnym osobom lub przeciwko jednej stronie o całą kwotę.
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4. Julianus nie uważa jednak, że ten, kto sprzedał niewolnika, powinien mieć prawo do wytoczenia powództwa o
peculium przeciwko nabywcy w odniesieniu do tego, co pożyczył niewolnikowi przed sprzedażą.
5. Ponadto, jeśli pożyczam niewolnikowi innego człowieka, kupuję go, a następnie sprzedaję, to również nie
sądzi, aby przysługiwało mi powództwo przeciwko nabywcy.
6. Uważa jednak, że należy mi się powództwo przeciwko sprzedającemu, ale tylko w ciągu roku, licząc od dnia
kupna, o kwotę, którą pożyczyłem mu, gdy jeszcze należał do kogoś innego, odliczając ją od tego, co niewolnik
ma, jako peculium, w stosunku do mnie.
7. Julianus nie uważa jednak, że gdy niewolnik został wyobcowany, należy mi się powództwo przeciwko
kupującemu o to, co sam pożyczyłem mojemu niewolnikowi; tak samo zaprzecza, abym mógł wytoczyć
powództwo przeciwko kupującemu o to, co mój niewolnik pożyczył innemu mojemu niewolnikowi, jeśli ten,
któremu pożyczyłem, został wyobcowany.
8. Jeżeli ktoś zawarł umowę z niewolnikiem należącym do dwóch lub więcej osób, powinien mieć prawo do
wytoczenia powództwa o całą sumę przeciwko każdemu z właścicieli, którego zechce; niesprawiedliwe jest
bowiem, aby ten, kto zawarł umowę z jednym, musiał dzielić swoją skargę na kilku przeciwników, a ponadto
należy uwzględnić nie tylko peculium, które posiada wspomniany niewolnik w odniesieniu do strony, przeciwko
której toczy się postępowanie, ale także to, którym zainteresowany jest inny właściciel lub właściciele. Jednakże
strona, przeciwko której wydano wyrok, nie poniesie z tego powodu żadnej szkody, ponieważ może ona odzyskać
od swojego partnera lub partnerów z powództwa partnerskiego lub z powództwa o podział majątku wspólnego to,
co zapłaciła ponad swój udział. Julianus mówi, że będzie to miało zastosowanie, gdy drugi właściciel był
uprawniony do jakiegokolwiek peculium, ponieważ w tym przypadku każdy, płacąc, będzie uważany za
zwalniającego swojego partnera z długu; ale gdy nie ma peculium, którym drugi jest zainteresowany, stosuje się
przeciwną zasadę, ponieważ nie rozumie się, że w jakikolwiek sposób zwalnia go z długu.
28. Julianus, Digest, Księga XI.
Dlatego też, jeśli nikt nie stał się spadkobiercą lub posiadaczem majątku wspólnika, ten, przeciwko któremu
wniesiono powództwo, powinien otrzymać wyrok przeciwko niemu na kwotę peculium, do którego może być
uprawniony, oprócz kwoty, którą może uzyskać z majątku.
29. Gaius, O edyktach prowincjalnych, księga IX.
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Jeżeli ktoś w testamencie nakazał uwolnienie niewolnika i pozostawił jako spadkobierców osoby, które zawarły
umowę z tym niewolnikiem, spadkobiercy mogą wystąpić przeciwko sobie z powództwem De peculio, ponieważ
każdy z nich odpowiada wobec każdego innego, kto wniesie pozew, za kwotę peculium, do której jest
uprawniony.
1. 1. Nawet jeśli pan zabroni zawarcia umowy z niewolnikiem, powództwo o peculium może być wytoczone
przeciwko niemu.
30. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Powstaje pytanie, czy można wnieść powództwo o peculium, nawet jeśli w chwili wszczęcia postępowania nic w
nim nie ma, pod warunkiem, że coś w nim jest w chwili wydania wyroku? Proculus i Pegasus twierdzą, że mimo to
powództwo zostanie wniesione, ponieważ roszczenie jest prawidłowo sformułowane, nawet jeśli w peculium nic
nie ma. Ustalono, że ta sama zasada ma zastosowanie w odniesieniu do powództwa o wydanie i powództwa
rzeczowego. Opinia ta jest również przez nas aprobowana.
1. Jeżeli powództwo zostało wniesione przeciwko osobie, która jest spadkobiercą udziału w majątku swojego
pana lub ojca, wyrok powinien być wydany przeciwko niej tylko do wysokości peculium, do którego uprawniony
jest pozwany spadkobierca. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy majątek został użyty na jego korzyść,
proporcjonalnie, chyba że użył czegoś na korzyść samego spadkobiercy, ani też spadkobierca nie może być
pozwany jak jeden ze współwłaścicieli, ale tylko za swój udział.
2. 2. Jeżeli jednak sam niewolnik został ustanowiony spadkobiercą udziału, powództwo może być wytoczone
również przeciwko niemu, w podobny sposób.
3. Jeżeli jednak syn jest powołany, chociaż tylko do udziału, będzie on jednak odpowiedzialny za powództwo o
całą kwotę, ale jeśli chce uzyskać proporcjonalne zobowiązanie współspadkobiercy, powinien zostać wysłuchany;
bo co, jeśli majątek był używany na korzyść ojca? Dlaczego syn nie miałby odzyskać od współspadkobiercy tego,
co wchodzi w skład majątku jego ojca? Zasada jest taka sama, gdy peculium jest bardzo cenne.
4. Ten, kto raz wytoczył powództwo o peculium, może ponownie wytoczyć powództwo o pozostałą część długu,
jeśli peculium zostało zwiększone.
5. Jeżeli wierzyciel został pokonany przez zbywcę w drodze wyjątku opartego na upływie roku, należy mu
przyznać zwolnienie przeciwko nabywcy; jeżeli jednak nastąpiło to w drodze jakiegokolwiek innego wyjątku,
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wierzyciel powinien być zwolniony tylko w takim zakresie, że po odliczeniu kwoty, którą mógłby uzyskać od
zbywcy, może odzyskać pozostałą część od nabywcy.
6. Jeśli zarzuca się oszustwo, należy wziąć pod uwagę czas, ponieważ pretor nie może pozwolić, aby oszustwo
zostało podniesione po upływie terminu na wniesienie powództwa o oszustwo, ponieważ powództwo to nie jest
przyznawane po upływie czasu określonego przez prawo.
7. Jednak w przypadku spadkobiercy klauzula dotycząca oszustwa powinna być sporządzona w odniesieniu do
tego, co weszło w jego ręce, a nie w odniesieniu do czegoś więcej.
31. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli jednak spadkobierca sam dopuścił się oszustwa, musi naprawić całą kwotę.
(32) Ulpianus, Dysputy, księga II.
Gdy jeden z dwóch lub więcej spadkobierców strony, która mogła być pozwana w ciągu roku, wytoczy przeciwko
niemu powództwo, a niewolnik został poddany manumulacji lub nakazano mu to uczynić, albo został sprzedany
lub zmarł, wszyscy spadkobiercy będą zwolnieni z odpowiedzialności, chociaż strona, która została pozwana, nie
może otrzymać wyroku na większą sumę niż peculium, które ma w swoich rękach, co stwierdził również Julianus.
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy majątek został użyty na rzecz któregoś ze spadkobierców. Jeśli
jednak jest kilku użytkowników lub posiadaczy w dobrej wierze, a jeden z nich zostanie pozwany, zwalnia on
pozostałych, chociaż nie powinien otrzymać wyroku na większą kwotę peculium niż ta, którą ma w swoim
posiadaniu. Ale chociaż odbywa się to zgodnie ze ścisłą zasadą prawa, to jednak słuszność wymaga, aby
powództwo zostało przyznane przeciwko tym, którzy są zwolnieni przez przypadek prawa, tak że odzyskanie, a
nie wniesienie pozwu powinno ich uwolnić; ponieważ ten, kto zawiera umowę z niewolnikiem, ma na myśli, jako
swoją własność, całą kwotę swojego peculium, gdziekolwiek by ona nie była.
1. Ale chociaż w tym pozwie przywraca się poprzednie, to jednak należy wziąć pod uwagę zarówno wzrost, jak i
spadek; a zatem, czy obecnie nie ma nic w peculium, czy też coś do niego przybyło, należy wziąć pod uwagę
obecny stan peculium. Stąd, tak dalece, jak dotyczy to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy, ta opinia wydaje się
nam lepsza, a mianowicie: że możemy odzyskać od nabywcy to, co narosło do peculium, a roszczenie nabywcy
nie powinno być uważane za wsteczne, do czasu, gdy sprzedawca został pozwany, i jako zawarte w tym samym
postępowaniu prawnym.
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2. Jeśli sprzedawca niewolnika sprzedaje go razem z peculium i dostarcza peculium, nie można wytoczyć
przeciwko niemu powództwa o to samo, nawet w ciągu roku; ponieważ, jak stwierdził Neratius, ta cena niewolnika
nie jest peculium.
(33) Javolenus, O Kasjuszu, Księga XII.
Jeśli jednak ktoś sprzedał niewolnika, rozumiejąc, że otrzyma cenę za peculium, uważa się, że peculium jest w
rękach tego, komu zapłacono cenę za niewolnika.
34. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga XII.
A nie w rękach tego, kto posiada własność stanowiącą peculium.
35. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XII.
Ale tam, gdzie spadkobierca został zobowiązany do wydania peculium po otrzymaniu pewnej sumy, nie uważa
się, że peculium jest w rękach spadkobiercy.
36. Ulpianus, Dysputy, Księga II.
Jest to pytanie, czy w umowach zawartych w dobrej wierze, ojciec lub pan powinien być odpowiedzialny tylko za
peculium, czy za całą kwotę; tak jak to było dyskutowane w pozwie o posag, gdy posag jest dawany synowi, czy
ojciec może być pozwany tylko o kwotę peculium? Ja jednak sądzę, że powództwo może być wytoczone nie tylko
o kwotę peculium, lecz także o tyle, o ile kobieta została oszukana i zdefraudowana przez podstępny podstęp
ojca; jeśli bowiem posiada on majątek i nie jest gotów go oddać, to sprawiedliwe jest, aby wydano przeciwko
niemu wyrok na kwotę, jaką jest on wart; Pomponiusz bowiem powiedział, że to, co jest wyraźnie powiedziane w
przypadku niewolnika, któremu dano majątek w zastaw, należy rozumieć jako odnoszące się także do innych
działań w dobrej wierze. Jeśli bowiem niewolnikowi oddano w zastaw majątek, to powództwo może być
wytoczone nie tylko o peculium i o to, co zostało wykorzystane w działalności pana, ale ma ono również to
dodatkowe zdanie: "W takim zakresie, w jakim powód został oszukany i zdefraudowany przez złośliwy podstęp
pana". Uznaje się, że mistrz działał nieuczciwie, jeżeli nie chce przywrócić stanu poprzedniego, gdy jest do tego
uprawniony.
(37) Julianus, Digest, Księga XII.
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Jeśli wierzyciel twojego syna mianuje cię jego spadkobiercą, a ty sprzedasz majątek, będziesz odpowiedzialny za
peculium na podstawie tej klauzuli postanowienia, a mianowicie: "Jakąkolwiek sumę pieniędzy pochodzącą z
majątku, która wpadnie w twoje ręce".
1. Jeśli pozwolisz swojemu niewolnikowi kupić niewolnika za osiem aurei, a on kupi go za dziesięć i napisze do
ciebie, że kupił go za osiem, a ty pozwolisz mu zapłacić osiem z twoich pieniędzy, a on zapłaci dziesięć, możesz
odzyskać tylko dwa aurei na tej podstawie, a te zostaną zrekompensowane sprzedającemu tylko do wysokości
peculium niewolnika.
2. Sprzedałem Tytusowi niewolnika, którego miałem we wspólnym posiadaniu albo z nim, albo z Semproniuszem.
Zanim wytoczono przeciwko mnie proces o peculium z powodu tego niewolnika, powstało pytanie, czy w procesie
o peculium przeciwko Titiusowi lub Semproniuszowi należy uwzględnić peculium, które było w moich rękach?
Oświadczyłem, że jeśli pozew zostałby wniesiony przeciwko Semproniuszowi, to w żadnym wypadku nie powinno
się brać pod uwagę peculium, które było w moich rękach, ponieważ nie miałby on prawa do wytoczenia
przeciwko mnie powództwa, przez które mógłby odzyskać to, co zapłacił. Ponadto, gdyby pozew został wniesiony
przeciwko Titiusowi ponad rok po dokonaniu przeze mnie sprzedaży, w podobny sposób nie powinno się brać
pod uwagę peculium znajdującego się w moich rękach, ponieważ powództwo De peculio nie może być teraz
wniesione przeciwko mnie. Jeśli jednak powództwo zostanie wytoczone w ciągu roku, to należy uwzględnić
również to peculium, ponieważ ustalono, że w przypadku, gdy niewolnik został wydziedziczony, wierzyciel
powinien mieć prawo wystąpić zarówno przeciwko sprzedającemu, jak i kupującemu.
3. Jeżeli powództwo o peculium zostało wytoczone przeciwko użytkownikowi niewolnika, a wierzyciel uzyskał
mniej niż należna mu kwota, nie jest niesprawiedliwe, aby otrzymał to, do czego jest uprawniony z całego
peculium, niezależnie od tego, czy znajduje się ono w rękach użytkownika czy właściciela. Nie ma znaczenia, czy
niewolnik wynajął swoje własne usługi od użytkownika, czy też pożyczył od niego pieniądze. Dlatego też należy
mu przyznać powództwo przeciwko właścicielowi nieruchomości i odliczyć to, co niewolnik posiada, jako
peculium, w odniesieniu do użytkownika wieczystego.
38. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Zdeponowałem dziesięć aurei u syna pod ojcowską kontrolą i wnoszę pozew o depozyt z tytułu peculium.
Chociaż syn nie jest nic winien ojcu, a posiada te dziesięć aurei, to jednak uważa, że wyrok nie powinien być
wydany przeciwko ojcu bardziej, niż gdyby nie było żadnego peculium oprócz tego, bo ponieważ te pieniądze
pozostają moje, nie są włączone do peculium. Mówi też, że jeśli ktokolwiek inny wniesie pozew o peculium, nie
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powinno być najmniejszej wątpliwości, że nie może być ono obliczone. Dlatego powinienem wnieść powództwo o
wydanie, a kiedy własność zostanie wydana, wnieść powództwo o jej odzyskanie.
(1) Gdy dziewczyna, która ma poślubić syna pod kontrolą ojca, obiecuje mu pewną sumę pieniędzy jako posag, a
po uzyskaniu rozwodu wnosi pozew o całą kwotę przeciwko ojcu, to czy powinna być zwolniona z całej obietnicy,
czy też to, co syn jest winien ojcu, powinno być odliczone? Odpowiedział, że powinna być zwolniona z całej
obietnicy, ponieważ gdyby wytoczono przeciwko niej powództwo w związku z tą obietnicą, to z pewnością
mogłaby się zabezpieczyć przez wyjątek oparty na złej woli.
(2) Stichus ma w swoim peculium Pamphilusa, który jest wart dziesięć aurei, a wspomniany Pamphilus jest winien
panu pięć aurei. W przypadku powództwa o peculium z powodu Stichusa, uważa się, że wartość Pamphilusa
powinna być oszacowana, a nawet cała wartość, bez odliczania tego, co Pamphilus jest winien panu, ponieważ
nikt nie może być rozumiany jako sam we własnym peculium; i dlatego w tym przypadku pan poniesie stratę, tak
samo jak gdyby udzielił pożyczki innemu ze swoich niewolników, który nie ma peculium. Mówi on, że będzie to
bardziej oczywiste, jeśli zostanie stwierdzone, że peculium zostało pozostawione Stichusowi, który, jeśli wniesie
pozew na podstawie testamentu, z pewnością nie będzie zmuszony do poniesienia potrącenia z kwoty, którą jego
pod-niewolnik jest winien, chyba że zostanie ona pobrana z jego własnego peculium; w przeciwnym razie wynik
będzie taki, że jeśli pod-niewolnik jest winien panu tyle samo, a on sam będzie rozumiany jako nie posiadający
nic w peculium, co jest z pewnością absurdalne.
(3) Pożyczyłem pieniądze niewolnikowi, którego ci sprzedałem. Powstało pytanie, czy powództwo De peculio
powinno być przyznane mi przeciwko tobie, aby to, co pozostało w moich rękach z peculium, zostało potrącone.
W rzeczywistości nie jest to w najmniejszym stopniu prawdą, ani nie będzie to miało żadnego znaczenia, czy
wniosę powództwo w ciągu roku od czasu, kiedy dokonałem sprzedaży, czy później; ponieważ, rzeczywiście,
powództwo przeciwko mnie nie będzie przyznane innym, którzy zawarli umowę z nim w tym czasie. Z drugiej
strony, jeśli ci, którzy wcześniej zawarli umowę z tym niewolnikiem, wniosą przeciwko mnie pozew, nie mogę
odliczyć tego, co on zaczął mi być winien później. Z tego wynika, że odpowiedzialność za peculium, które
pozostało w moich rękach, nie jest w żaden sposób naruszona przez umowy zawarte później.
39. Florentinus, Instytuty, Księga XI.
Do peculium zalicza się także to, co ktoś zaoszczędził dzięki własnej gospodarności lub co przez wykonanie
jakiejś usługi zasłużył sobie jako dar od kogoś, jeśli darczyńca chciał, aby niewolnik miał to jako swoją własność.
40. Marcjanus, Reguły, Księga V.
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Peculium powstaje, wzrasta, maleje i umiera, dlatego Papiriusz Fronto bardzo słusznie mówi, że peculium
przypomina człowieka.
1. Powstało pytanie, jak powstaje peculium. Starożytni rozróżniali w tym względzie, bo jeśli niewolnik nabył to,
czego pan nie był zobowiązany dostarczyć, to jest to peculium, ale jeśli nabył tuniki lub cokolwiek w tym rodzaju,
w co pan jest zobowiązany go wyposażyć, to nie jest to peculium. Tak więc peculium powstaje w ten sposób, że
rośnie, gdy jest powiększane, maleje, gdy niewolnicy przestają istnieć lub własność jest niszczona, ginie, gdy jest
zabierane.
41. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
Niewolnik nie może być niczemu winien, ani też nic nie może być niewolnikowi należne; ale gdy nadużywamy
tego słowa, wskazujemy raczej na fakt, a nie odnosimy obowiązku do prawa cywilnego. Stąd pan może słusznie
domagać się od obcych tego, co jest należne niewolnikowi, a w odniesieniu do tego, co niewolnik sam jest winien,
powództwo z tego powodu jest przyznawane przeciwko panu, na peculium; a także w zakresie, w jakim własność
została użyta w sprawach pana.
42. Tenże, O Edykcie, Księga XII.
Niektóre autorytety uważają, że powództwo o peculium należy się przeciwko arogatorowi, choć Sabinus i Kasjusz
uważają, że powództwo o peculium nie należy się z tytułu wcześniej dokonanych transakcji.
43. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeżeli po wytoczeniu przeze mnie powództwa przeciwko tobie o peculium, a przed rozstrzygnięciem sprawy
sprzedałeś niewolnika, to Labeo twierdzi, że należy wydać przeciwko tobie wyrok także w odniesieniu do
peculium, które nabył, będąc w rękach nabywcy, i że nie należy ci się ulga, bo stało się to z twojej winy, skoro
sprzedałeś niewolnika.
44. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIII.
Gdy ktoś zawarł umowę z synem pod władzą ojcowską, ma dwóch dłużników, syna na całą sumę, a ojca tylko do
wysokości peculium.
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45. Paulus, O Edykcie, Księga LXI.
A zatem, jeśli ojciec odebrał synowi peculium, wierzyciele mogą jednak wnieść pozew przeciwko synowi.
(46) Tenże, O Edykcie, księga LX.
Kto przyznaje zarząd nad peculium, rozumie się, że zezwala ogólnie na to, na co chciałby zezwolić szczególnie.
(47) Tenże, O Plaucjuszu, księga IV.
Ilekroć w sklepie umieszcza się ogłoszenie następującej treści: "Zabraniam prowadzenia jakichkolwiek interesów
z moim niewolnikiem Januariusem", stwierdza się, że pan uzyskał jedynie zwolnienie od odpowiedzialności na
podstawie powództwa institorialnego, a nie na podstawie powództwa o peculium.
1. Sabinus uważał, że w przypadku, gdy niewolnik stał się poręczycielem, powództwo De peculio nie powinno być
wytoczone przeciwko panu, chyba że zabezpieczenie zostało złożone w interesie pana lub dotyczyło mienia
należącego do peculium.
2. Jeśli raz wniesiono powództwo De peculio, chociaż w chwili wydania wyroku okazało się, że peculium jest
mniejsze niż jego dług, to jednak ustalono, że nie ma podstaw do udzielenia zabezpieczenia w odniesieniu do
przyszłego wzrostu peculium, jak to ma miejsce w powództwie partnerskim, ponieważ partner jest winien całą
kwotę.
3. Gdy wierzyciel niewolnika odzyskał część długu od nabywcy, Prokulus mówi, że można wytoczyć powództwo
przeciwko zbywcy o pozostałą część, ale nie można pozwolić powodowi, aby na początku podzielił powództwo,
tak aby wystąpił jednocześnie przeciwko nabywcy i zbywcy, ponieważ wystarczy, że tylko to zostanie mu
przyznane, tak że gdy po wybraniu jednego z pozwanych odzyska mniej niż dług, zostanie mu przyznane
powództwo przeciwko drugiemu, a poprzednie powództwo zostanie unieważnione. Taka jest współczesna
praktyka.
4. Nie tylko każdy wierzyciel może wytoczyć powództwo przeciwko sprzedawcy z tytułu wcześniej dokonanych
transakcji, ale także sam kupujący może to uczynić (i tego zdania był Julianus), chociaż on sam może dokonać
potrącenia przeciwko innemu powodowi, pod warunkiem, że uwzględni to, co ma w swoich rękach.
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5. Jeżeli niewolnik jest sprzedawany bez swojego peculium, to sprzedający może skorzystać z potrącenia; a jeżeli
po sprzedaży niewolnik staje się dłużnikiem sprzedającego, to nie zmniejsza to peculium, ponieważ nie jest
dłużnikiem swojego pana.
6. To, co stwierdziliśmy w odniesieniu do kupującego i sprzedającego, jest takie samo, jak gdyby własność
została zmieniona w jakikolwiek inny sposób, jak przez dziedzictwo lub przez dar posagu; ponieważ peculium
niewolnika, gdziekolwiek się znajduje, jest rozumiane jako podobne do własności wolnego człowieka.
48. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVII.
Wolny zarząd peculium nie pozostaje w przypadku zbiega lub niewolnika, który został skradziony, ani w
przypadku takiego, o którym nie wiadomo, czy jest żywy, czy martwy.
1. 1. Każdy, komu powierzono zarząd peculium, może zastąpić własnego dłużnika.
49. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga IV.
Peculium jest nie tylko to, które właściciel przyznał swemu niewolnikowi, ale także to, co zostało nabyte bez jego
wiedzy, ale co, gdyby o tym wiedział, pozwoliłby, aby znalazło się w peculium.
1. Jeśli mój niewolnik, bez mojej wiedzy, prowadzi moje interesy, będzie uważany za mojego dłużnika w takim
samym stopniu, w jakim byłby odpowiedzialny, gdyby, będąc wolnym człowiekiem, uczestniczył w tym.
2. Aby niewolnik mógł być uważany za dłużnika pana lub pan niewolnika, należy zwrócić uwagę na przepisy
prawa cywilnego; i dlatego, jeśli pan w swoim rachunku podał, że jest dłużnikiem swojego niewolnika, podczas
gdy w rzeczywistości ani nie pożyczył pieniędzy, ani nie istniał wcześniej żaden inny powód do długu, samo
stwierdzenie rachunku nie czyni go dłużnikiem.
50. Papinianus, Pytania, Księga IX.
W czasie, gdy ojciec nie ma nic w peculium, ukrywa się, a ja, mając zamiar wytoczyć przeciwko niemu
powództwo De peculio, nie mogę wejść w posiadanie jego majątku w celu jego zachowania, ponieważ ten, który
byłby uprawniony do zwolnienia z odpowiedzialności, gdyby przystąpił do sprawy, nie ukrywa się w celu
popełnienia oszustwa. Nie ma też różnicy, jeśli zdarzyłoby się, że wyrok przeciwko niemu zostałby wydany;
ponieważ również, jeśli dług jest wymagalny w określonym czasie lub pod pewnym warunkiem, nie uważa się, że
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strona ukrywa się z powodu oszustwa, chociaż może być niesprawiedliwie skazana przez sędziego. Julianus
jednak uważa, że poręczenie udzielone w czasie, gdy nie ma nic w peculium, jest odpowiedzialne, ponieważ
poręczenie może być przyjęte dla przyszłego prawa do działania, jeśli jest przyjęte w ten sposób.
1. Jeżeli wierzyciel wyznacza na spadkobiercę ojca, który ponosi odpowiedzialność z tytułu peculium, ponieważ
czas śmierci jest rozpatrywany z punktu widzenia działania Lex Falcidia, pod uwagę będzie brane peculium
istniejące w tym czasie.
2. Nawet po tym jak pan został pozwany o peculium, poręczenie może zostać przyjęte w imieniu niewolnika; i
dlatego, z tego samego powodu, dla którego, jeśli niewolnik zapłaci pieniądze po tym jak sprawa została
połączona w pozwie, nie może ich odzyskać bardziej niż gdyby sprawa nie została połączona, poręczenie
zostanie uznane za przyjęte zgodnie z prawem, ponieważ naturalne zobowiązanie, które nawet niewolnik ma
ponosić, nie jest przedmiotem sporu.
3. Niewolnik należący do kogoś innego, gdy służył mi w dobrej wierze, zapłacił mi pieniądze pożyczone od
Titiusa, abym mógł go manumitować, co też uczyniłem; wierzyciel zapytał, kogo może pozwać o peculium.
Odpowiedziałem, że chociaż w innych przypadkach wierzyciel miałby wybór, to jednak w tym, o którym była
mowa, pozew powinien być skierowany przeciwko panu, a on mógłby wytoczyć przeciwko mnie powództwo o
wydanie pieniędzy, które zostały przez niego uzyskane, a nie zostały alienowane z powodu transakcji, która
rzekomo miała miejsce w odniesieniu do stanu cywilnego niewolnika; Nie powinno się też przyjmować
rozróżnienia tych, którzy uważają, że jeśli nie manuminuję niewolnika, to pieniądze powinny należeć do jego
pana, ale jeśli manuminuję, to uważa się, że pieniądze zostały nabyte przeze mnie, ponieważ są mi dane raczej z
tytułu mojej działalności, a nie jako pochodzące z mojej własności.
51. Scaevola, Pytania, Księga II.
W odniesieniu do tego, co należy się niewolnikowi od obcych, pan nie powinien w żadnym wypadku mieć
wydanego przeciwko niemu wyroku na kwotę długu, jeśli ktokolwiek wytoczy powództwo o peculium; ponieważ
zarówno wydatki poniesione przy wytoczeniu powództwa, jak i wynik egzekucji mogą być niepewne, a zwłoka w
czasie przyznana tym, którzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności sądowej, lub ta, która została zużyta na
sprzedaż majątku, powinna być brana pod uwagę, jeśli jest to lepsza rzecz do zrobienia; dlatego też, jeśli strona
jest gotowa przenieść swoje prawa do powództwa, zostanie zwolniona. To, co mówi się w przypadku powództwa
przeciwko jednemu z kilku wspólników, a mianowicie: że całe peculium musi być obliczone, ponieważ
postępowanie jest przeciwko wspólnikowi, będzie miało ten sam skutek, jeśli strona jest gotowa do przekazania
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swoich praw do działania; a w przypadku wszystkich tych, o których mówimy, że są odpowiedzialni z tego tytułu,
ponieważ mają prawo do działania, substytucja zajmuje miejsce legalnej płatności.
52. Paulus, Pytania, Księga IV.
Zadano pytanie odnoszące się do rzeczywistego zdarzenia, a mianowicie: gdy osoba, która sprawowała kuratelę
jako wolny człowiek, została uznana za niewolnika, czy jeśli jej pan został pozwany przez wychowanka, którego
roszczenie zostało stwierdzone reskryptem jako przedkładające się nad roszczenia innych wierzycieli niewolnika,
to to, co należy się panu, powinno zostać odliczone od peculium. A jeśli uważasz, że można to odliczyć, to czy
jest jakaś różnica, czy niewolnik stał się dłużnikiem pana, gdy cieszył się jeszcze wolnością, czy też później; i czy
powództwo o peculium będzie przysługiwało chłopcu, który nie osiągnął dojrzałości? Odpowiedziałem, że żadne
uprzywilejowane roszczenie nie może mieć pierwszeństwa przed roszczeniem ojca lub pana, jeśli jest on
pozwany z peculium na rachunek syna lub niewolnika. Jest oczywiste, że w przypadku innych wierzycieli należy
brać pod uwagę roszczenia uprzywilejowane, bo co jeśli syn otrzymał posag lub sprawował opiekę? Zostało to
bardzo słusznie stwierdzone w reskrypcie, w odniesieniu do niewolnika, który pełnił funkcję opiekuna, a ponieważ
pozycja staranniejszego wierzyciela jest zazwyczaj lepsza niż innych, w ich przypadku powództwo będzie
przedawnione. Oczywiście, jeśli pożyczył pieniądze z majątku należącego do podopiecznego lub zdeponował je
w skrzyni, powództwo o ich odzyskanie zostanie mu przyznane, podobnie jak powództwo słusznościowe
przeciwko dłużnikowi; to znaczy, jeśli wykorzystał pieniądze, ponieważ nie miał prawa ich alienować. Tak samo
powinno być w przypadku każdego opiekuna. Nie sądzę też, aby miało jakiekolwiek znaczenie, czy w chwili, gdy
stał się dłużnikiem pana, był w posiadaniu wolności, czy też stało się to później; jeśli bowiem udzielę pożyczki
niewolnikowi Titiusa, a następnie stanę się jego panem, mogę odliczyć to, co mu wcześniej pożyczyłem, jeśli
wytoczono przeciwko mnie powództwo o peculium. Jak więc należy postąpić? Ponieważ nie można wytoczyć
powództwa o peculium, należy przyznać panu prawo do słusznego powództwa opartego na prawie opiekuńczym,
tak aby to, co ta strona miała jako swoją własność, można było rozumieć jako jej peculium.
1. 1. Jeśli posag został przekazany synowi pod kontrolą ojca, lub jeśli sprawował on opiekę nad nim, należy
uwzględnić roszczenia uprzywilejowane w powództwie o peculium, a w międzyczasie, po przyznaniu kontynuacji
w powództwie innych wierzycieli, lub po złożeniu zabezpieczenia, jeśli ci, którzy nie mają przywileju, pierwsi
wniosą powództwo, to co otrzymali, zostanie im przywrócone, jeśli pozew o roszczenie uprzywilejowane zostanie
następnie wniesiony przeciwko ojcu.
53. Tenże, Pytania, Księga XI.
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Jeśli Stichus nie został pozbawiony peculium podczas manumisji, uważa się, że zostało mu ono przyznane; nie
może on jednak pozywać dłużników, chyba że prawa do działania zostały mu przyznane.
54. Scaevola, Opinie, Księga I.
Spadkodawca zapisał jednemu ze swoich spadkobierców, oprócz jego udziału, pewne grunty już uposażone,
wraz z niewolnikami; niewolnicy ci byli dłużnikami pana. Powstało pytanie, czy powództwo z tytułu peculium może
być wytoczone przeciwko niemu na rzecz drugiego spadkobiercy? Odpowiedź brzmiała, że nie.
55. Neratius, Opinie, Księga I.
Ten, którego pozywałem o peculium, został przez ciebie siłą wywieziony; należy więc rozważyć, jakie było
peculium w chwili, gdy usunąłeś go siłą.
(56) Paulus, O Neratiusie, księga II.
To, co mój niewolnik obiecał mi zapłacić za jednego z moich dłużników, powinno być odliczone od peculium, a
mimo to jest należne od dłużnika. Zobaczmy jednak, czy zobowiązanie tego, dla którego obietnica została
złożona, nie powinno być uważane za część peculium. Paulus mówi, że jeśli ktoś wnosi powództwo o peculium,
to pan chce je potrącić, to bez wątpienia czyni to roszczenie częścią peculium.
57. Tryphoninus, Dysputy, Księga VIII.
Jeśli syn lub niewolnik, w stosunku do którego wytoczono powództwo tylko o peculium, umrze przed
zakończeniem sprawy, to uwzględnia się to peculium, które któraś ze stron posiadała w chwili śmierci.
1. Julianus twierdzi, że jeśli ktoś w testamencie nakazuje uwolnienie swojego niewolnika i zapisuje mu swoje
peculium, to rozumie się, że zapisuje je w momencie, gdy niewolnik staje się wolny; a zatem cały przyrost
peculium, niezależnie od jego rodzaju, nabyty przed wejściem w posiadanie majątku, będzie należał do
uwolnionego niewolnika.
2. Ale gdy ktoś zapisuje peculium niewolnika obcej osobie, powstaje pytanie o domniemaną intencję
spadkodawcy; Bardziej prawdopodobne jest to, że zapisuje się to, co znajdowało się w peculium w chwili jego
śmierci, przy założeniu, że wszelkie przyrosty, które mogą być dokonane w majątku peculium w chwili wejścia w
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życie ustawy, jak na przykład potomstwo niewolnic i powiększenie stad, są należne, ale to, co zostało nadane
niewolnikowi lub nabył on własną pracą, nie należy do zapisobiercy.
58. Scaevola, Digest, Księga V.
Pewien człowiek pozostawił jednemu ze swoich spadkobierców pewne ziemie, tak jak były one wyposażone,
wraz z niewolnikami i innymi dobrami oraz tym, co się tam znajdowało. Niewolnicy ci byli dłużni panu w związku z
ich miesięcznymi rachunkami, jak również z innych powodów. Pojawiło się pytanie, czy powództwo o peculium
przysługuje pozostałym spadkobiercom przeciwko panu za należne im pieniądze? Odpowiedź brzmiała, że nie.

Tyt. 2 Kiedy powództwo o peculium jest ograniczone do jednego roku.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Praetor mówi: "Po śmierci tego, który był pod kontrolą innego, lub po jego emancypacji, manumencie lub
alienacji, dopuszczam powództwo tylko do wysokości peculium, w ciągu roku od czasu, kiedy można było po raz
pierwszy wszcząć postępowanie w tej sprawie, jeśli cokolwiek zostało uczynione w złym zamiarze tego, pod
którego kontrolą była strona, z powodu czego wartość peculium została zmniejszona."
1. Tak długo, jak niewolnik lub syn jest pod kontrolą, powództwo o peculium nie jest ograniczone w czasie, ale po
jego śmierci, lub po jego emancypacji, manumitted, lub alienacji, staje się ograniczone w czasie, to znaczy do
roku.
2. Rok będzie jednak obliczany w zakresie, w jakim jest dostępny, dlatego Julianus mówi, że jeśli zobowiązanie
jest warunkowe, rok musi być obliczany nie od czasu, kiedy strona została wyemancypowana, ale od czasu, w
którym, jeśli warunek został spełniony, można było wnieść pozew.
3. Praetor, nie bez powodu, uczynił w tym przypadku powództwo tymczasowym, ponieważ, jako że peculium
wygasa przez śmierć lub alienację, wystarczy, aby zobowiązanie zostało przedłużone o rok.
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4. Alienacja i manumisja odnoszą się jednak do niewolników, a nie do synów, natomiast śmierć dotyczy zarówno
niewolników, jak i synów, emancypacja natomiast tylko synów. Ponadto, jeśli przestanie on być pod kontrolą w
inny sposób, bez emancypacji, powództwo będzie tylko na okres roku. Również jeśli syn stanie się swoim
własnym panem przez śmierć lub deportację ojca, spadkobierca ojca, lub Skarb Państwa, będzie odpowiadał z
powództwa o peculium w ciągu roku.
5. W przypadku alienacji niewątpliwie zalicza się zbywcę, który w ciągu roku podlega powództwu o peculium.
6. Ale również, jeśli oddał niewolnika, wymienił go lub dał go w posagu, jest w tej samej sytuacji.
7. Tak samo jest spadkobierca tego, kto zapisał niewolnika, ale nie z jego peculium; bo gdyby zapisał go z jego
peculium, albo kazał mu być wolnym, mogłoby powstać pytanie; i wydaje mi się, że lepszym poglądem jest to, że
powództwo De peculio nie powinno być przyznane przeciwko zbuntowanemu niewolnikowi, ani przeciwko temu,
komu peculium zostało zapisane. Czy wtedy spadkobierca będzie odpowiedzialny? Caecilius mówi, że będzie
odpowiedzialny, ponieważ peculium jest w rękach tego, który zwolnił się z obowiązku, przekazując je
zapisobiercy. Pegaz natomiast twierdzi, że spadkobierca powinien złożyć zabezpieczenie przez tego, komu
peculium zostało zapisane, ponieważ wierzyciele zwracają się do niego, a zatem jeśli dostarczy je bez
zabezpieczenia, można wytoczyć przeciwko niemu proces. 8.
8. Gdy spadkobierca jest proszony o wydanie majątku, w którym niewolnik i peculium są zastrzeżone, a
powództwo w sprawie peculium jest wytoczone przeciwko niemu, nie może on skorzystać z wyjątku
trebelińskiego, co przyznaje Marcellus, omawiając tę kwestię. Jednakże ten, komu wydano majątek, nie jest
odpowiedzialny, jak mówi Scaevola, ponieważ nie posiada peculium, ani nie popełnił żadnego oszustwa, aby
uniknąć jego posiadania.
9. Również Pomponiusz, w Księdze Sześćdziesiątej Pierwszej, mówi, że w przypadku wygaśnięcia użytkowania,
powództwo powinno być wniesione przeciwko użytkownikowi w ciągu roku.
10. Labeo zadał pytanie, czy jeśli za życia syna, którego uważałeś za zmarłego, wytoczyłeś powództwo i z
powodu upływu roku zostałeś pokonany przez wyjątek, to czy powinieneś mieć prawo do ponownego wytoczenia
powództwa po wykryciu błędu? Mówi on, że powinno się na to zezwolić tylko w odniesieniu do kwoty peculium,
ale nie w odniesieniu do tego, co zostało wykorzystane na korzyść majątku drugiej strony; ponieważ w pierwszym
przypadku powództwo w odniesieniu do każdej korzyści, która została uzyskana przez jej wykorzystanie, zostało
prawidłowo wniesione, ponieważ wyjątek oparty na upływie roku odnosi się do peculium, a nie do tego, co zostało
wykorzystane na korzyść majątku.
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2. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Ponieważ po śmierci syna pozostającego pod władzą ojcowską, przeciwko ojcu przysługuje powództwo
ograniczone do jednego roku, tak jak za życia syna przysługuje powództwo wieczyste, dlatego też, jeśli wnosi się
powództwo De peculio w sprawie o unieważnienie umowy, musi to nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od śmierci
syna; to samo należy powiedzieć w odniesieniu do wszystkich innych powództw, które mają charakter
tymczasowy.
1. 1. Jeżeli niewolnik, któremu pożyczono pieniądze, znajduje się w rękach wroga, powództwo o peculium
przeciwko panu nie jest ograniczone do roku, tak długo jak niewolnik może powrócić na podstawie prawa
postliminium.
3. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga IV.
Termin peculium musi być czasem używany nawet wtedy, gdy niewolnik przestał istnieć zgodnie z naturą, a
pretor przyznaje powództwo w sprawie peculium w ciągu roku; ponieważ również w tym przypadku zarówno
wzrost, jak i spadek są brane pod uwagę jako należące do peculium, mimo że przestało ono istnieć jako takie z
powodu śmierci lub manumisji niewolnika; tak, że może być do niego dołączony przyrost, jak do peculium, przez
plony lub przez wydajność trzody, lub przez potomstwo niewolnic, a także zmniejszenie, jak na przykład, gdy
zwierzę zdechło lub zostało utracone w inny sposób.

Tit. 3. W sprawie powództwa opartego na korzyści uzyskanej przez ojca lub pana w odniesieniu do jego
własności.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Gdy ci, którzy są pod kontrolą innych, nie mają nic w peculium, albo mają coś, ale nie całą kwotę; osoby, które
mają ich pod kontrolą, są odpowiedzialne, jeśli to, co otrzymali, zostało użyte na korzyść ich własności, uważając,
że umowa została zawarta raczej z nimi.
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1. Nie wydaje się również, aby powództwo dotyczące wykorzystania mienia w sprawach innej osoby zostało
obiecane bezskutecznie, ponieważ powództwo z tytułu peculium byłoby wystarczające; Labeo bowiem bardzo
słusznie mówi, że mienie może być w ten sposób wykorzystane, a powództwo z tytułu peculium nie miałoby
zastosowania; bo co należałoby zrobić, gdyby właściciel zabrał peculium bez złych zamiarów? Co zrobić, jeżeli
peculium zostało zakończone przez śmierć niewolnika, a upłynął rok, w którym można wnieść powództwo?
Pozew dotyczący wykorzystania własności w sprawach innej osoby jest bowiem bezterminowy i będzie
przysługiwał niezależnie od tego, czy strona zabrała peculium bez złej woli, czy też powództwo o peculium
zostało zakończone z upływem roku.
2. 2. Ponadto, jeśli kilku wnosi pozwy o peculium, ten powinien być uprzywilejowany, którego pieniądze zostały
zaangażowane w działalność pana, tak że będzie miał bardziej opłacalne działanie. Jeśli ktoś wystąpił i wniósł
pozew o peculium, to z pewnością należy rozważyć, czy nie będzie przysługiwało powództwo oparte na
wykorzystaniu własności dla cudzej korzyści. Pomponiusz podaje, że Julianus jest zdania, iż powództwo z tytułu
zatrudnienia na cudzą rzecz zostaje zniszczone przez powództwo o peculium, ponieważ to, co zostało
zatrudnione na rzecz pana i zapłacone na rachunek niewolnika, weszło do peculium, tak jakby zostało zapłacone
przez pana samemu niewolnikowi, ale tylko o tyle, o ile pan zapłacił w powództwie o peculium to, co niewolnik
wykorzystał w swoich sprawach; W przeciwnym razie, jeśli nie zapłacił, pozostaje powództwo oparte na
wykorzystaniu mienia.
2. Javolenus, O Kasjuszu, księga XII.
Powództwo oparte na wykorzystaniu mienia dla cudzej korzyści nie może być wytoczone przeciwko temu, kto
uwolnił niewolnika w zamian za otrzymane pieniądze; ponieważ, dając mu wolność, nie jest wzbogacony o
pieniądze.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak niewolnik zapłaci swemu panu pewną sumę pieniędzy, którą pożyczył ode mnie, aby go obłaskawił,
nie należy jej liczyć jako części peculium, ale uważa się, że w interesie pana została wykorzystana kwota
przewyższająca wartość niewolnika, którą ten ostatni zapłacił.
1. Uznaje się, że majątek został użyty w interesach pana, jeśli niewolnik używa w interesach swego pana tego
samego artykułu, który otrzymał; na przykład (gdy otrzymał pszenicę i użył jej jako pożywienia dla niewolników
swego pana) lub gdy płaci jednemu wierzycielowi swego pana pieniądze, które pożyczył od innego wierzyciela.
Jeśli jednak popełnił błąd przy płaceniu i uważał za wierzyciela kogoś, kto nim nie był, Pomponiusz mówi w
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księdze sześćdziesiątej pierwszej, że jest to również własność użyta na korzyść pana, jeśli chodzi o prawo tego
ostatniego do odzyskania jej jako nienależnej; lub gdy niewolnik, w celu prowadzenia lub zarządzania sprawami
swego pana, dokonał jakiejś czynności (na przykład, gdy pożyczył pieniądze w celu zakupu zboża na utrzymanie
swych niewolników, lub w celu ich ubrania), lub gdy, pożyczywszy na peculium, następnie użył tych pieniędzy na
korzyść swego pana; Obecnie obowiązujące prawo przewiduje bowiem, że można wytoczyć powództwo z tytułu
własności użytkowanej dla cudzej korzyści, nawet jeśli początkowo użytkuje ją na rzecz peculium, a następnie w
interesie swego pana.
2. Stwierdzamy, jako ogólną zasadę, że powództwo oparte na wykorzystaniu mienia w działalności gospodarczej
innej osoby będzie przysługiwało w tych przypadkach, w których pełnomocnik byłby uprawniony do wytoczenia
powództwa z tytułu mandatu lub osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, nie będąc do tego
upoważniona, mogłaby wytoczyć powództwo z tytułu dobrowolnego pośrednictwa, a także wszędzie tam, gdzie
niewolnik zużył cokolwiek w celu ulepszenia lub niepogorszenia własności właściciela.
3. Jeżeli niewolnik otrzymał pieniądze, aby się utrzymać, nakarmić i ubrać, zgodnie ze zwyczajem swego pana, to
znaczy w takim zakresie, w jakim jego pan miał w zwyczaju dostarczać mu tych środków do życia, Labeo
stwierdza, że będzie on uważany za osobę, która wykorzystała te pieniądze na korzyść swego pana, a więc
będzie to miało miejsce w odniesieniu do syna.
4. 4. Jeżeli jednak, pożyczywszy pieniądze, ozdobi dom swego pana sztukaterią i innymi rzeczami, które są
bardziej dla przyjemności niż dla pożytku, to nie będzie się uważać, że w ten sposób wykorzystał pieniądze; z
tego powodu, że pełnomocnik nie mógłby tego zarzucić, gdyby nie miał rozkazu pana lub jego zgody, ani nie
powinien obciążać pana za to, czego sam by nie zrobił. Jak więc należy postąpić? Pan powinien zezwolić
wierzycielowi na usunięcie tych rzeczy, oczywiście bez szkody dla domu, aby właściciel nie był zmuszony do jego
sprzedaży w celu wyrównania kwoty, o którą wzrosła jego wartość.
5. Labeo twierdzi również, że jeśli niewolnik, który pożyczył ode mnie pieniądze, pożyczy je innemu, to właściciel
jest odpowiedzialny za działanie oparte na własności użytej na cudzą korzyść, ponieważ nabył zobowiązanie; i
ten pogląd jest zatwierdzony przez Pomponiusza, jeśli nie uczynił zobowiązania zobowiązaniem peculium, ale
potraktował je jako nabyte na rachunek swojego pana. Z tego powodu pan będzie związany do tego stopnia, że
jeśli nie uważałby za korzystne dla siebie posiadanie zobowiązania dłużnika, mógłby przenieść prawa do
działania na swojego wierzyciela i uczynić go swoim agentem.
6. Labeo mówi, że jest to również przykład wykorzystania własności dla interesów pana, gdy niewolnik,
pożyczywszy pieniądze, używa ich za zgodą swego pana na zakup artykułów luksusowych, na przykład maści lub
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czegokolwiek, co mógł zdobyć dla przyjemności lub w jakimś niehonorowym celu; nie rozważamy bowiem, czy to,
co zostało spożyte, było dla dobra pana, ale czy zostało wykorzystane w jego sprawach.
7. Przeto też słusznie się mówi, że jeśli niewolnik zdobył zboże dla wyżywienia niewolników swego pana i złożył
je w spichlerzu swego pana, a ono zostało zniszczone, zepsute lub spalone, to uważa się, że było użyte w
sprawach pana.
8. Ponadto, jeśli kupił niezbędnego niewolnika dla swojego pana, a niewolnik zmarł, lub jeśli podparł budynek, a
ten się zawalił, to uważam, że można wytoczyć powództwo o majątek użyty na rzecz innego.
9. Jeśli jednak niewolnik otrzymał ją w celu wykorzystania jej dla dobra swego pana, ale tego nie uczynił i oszukał
wierzyciela, nie uważa się, że została ona wykorzystana w ten sposób, a pan nie jest za nią odpowiedzialny, aby
łatwowierność wierzyciela nie zaszkodziła panu, a przebiegłość niewolnika nie wyrządziła mu szkody. Co by się
jednak stało, gdyby niewolnik miał w zwyczaju wykorzystywać to, co otrzymał, w sprawach swego pana? Nawet w
tym przypadku nie sądzę, aby to szkodziło panu, jeśli niewolnik otrzymał to z innym zamiarem, lub jeśli otrzymał
to z tym zamiarem, ale potem wykorzystał to w innym celu; ponieważ wierzyciel powinien być ostrożny, aby
upewnić się, w jaki sposób to zostało wykorzystane.
10. 10. Jeśli niewolnik pożyczył pieniądze na zakup odzieży, a pieniądze zostały utracone, kto może wytoczyć
powództwo o własność wykorzystaną dla dobra innego, wierzyciel czy sprzedawca? Myślę jednak, że jeśli cena
została zapłacona, wierzyciel będzie uprawniony do wytoczenia powództwa z tytułu mienia wykorzystanego na
korzyść innej osoby, nawet jeśli odzież została zniszczona; jeśli jednak cena nie została zapłacona, ale pieniądze
zostały przekazane w celu nabycia odzieży, a pieniądze zostały utracone, ale odzież została podzielona między
niewolników, wierzyciel bez wątpienia będzie uprawniony do wytoczenia powództwa z tytułu pieniędzy
wykorzystanych w interesie innej osoby. Ale czy sprzedawca nie ma również prawa do powództwa, ponieważ
jego własność została użyta w sprawach pana? Rozsądek podpowiada, że powinien on ponosić
odpowiedzialność, stąd wyniknie, że pan będzie odpowiedzialny wobec dwóch stron z tytułu jednej transakcji.
Dlatego też, nawet jeśli zarówno pieniądze, jak i odzież zostały zniszczone, należy stwierdzić, że pan będzie
odpowiedzialny wobec obu, ponieważ obaj zamierzali wykorzystać te artykuły w swoich sprawach.
4. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
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Trzeba jednak powiedzieć, że stanowisko strony bardziej sumiennej powinno być lepsze, gdyż niesprawiedliwe
jest, aby pan miał wyrok wydany przeciwko niemu na korzyść obu z powodu wykorzystania własności dla jego
dobra.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli niewolnik kupuje przedmioty, które nie są konieczne, tak jakby były potrzebne jego panu, jak na przykład
niewolnicy, Pomponiusz mówi, że zostaną one uznane za wykorzystane w jego sprawach do wysokości
prawdziwej wartości niewolników; jeśli jednak kupi przedmioty, które były naprawdę konieczne, pan będzie
odpowiedzialny za całą kwotę, za którą zostały sprzedane.
(1) Mówi on również, że bez względu na to, czy pan ratyfikuje umowę niewolnika, czy nie, powództwo z powodu
wykorzystania własności na jego korzyść będzie zasadne.
(2) Powództwo z jego rozkazu może być wytoczone o to, co niewolnik nabył dla swego pana, jeżeli uczynił to
zgodnie ze swoją wolą, ale jeżeli nie nabył tego zgodnie ze swoją wolą, ale pan rzeczywiście ratyfikował jego
czyn; lub z drugiej strony, jeżeli nabył coś koniecznego lub korzystnego dla pana, powództwo z tytułu mienia
zużytego na jego korzyść będzie zasadne; ale jeżeli nie zachodzi żadna z tych przesłanek, powództwo z tytułu
peculium będzie zasadne.
(3) Stwierdza się, że nie tylko pieniądze, które od razu przechodzą z wierzyciela na pana, są używane na korzyść
tego ostatniego, ale także to, co było w peculium na początku. Jest to jednak prawdą w każdym przypadku, gdy
niewolnik prowadząc interesy swego pana, czyni go bardziej bogatym dzięki pieniądzom z peculium. W
przeciwnym razie, jeśli pan pozbawia niewolnika peculium, lub sprzedaje go wraz z nim, lub pozbywa się majątku
należącego do peculium i pobiera za to cenę, nie uważa się tego za pracę w interesach pana.
6. Tryphoninus, Dysputy, Księga I.
Gdyby bowiem tak było, byłby on odpowiedzialny za działanie na jego korzyść, nawet zanim sprzedał to, co
składało się na peculium; ponieważ przez sam fakt, że niewolnik posiadał własność w peculium, stałby się
bardziej majętny, co jest oczywistym fałszem.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
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Dlatego też, jeśli niewolnik daje swemu panu rzeczy stanowiące część peculium, powództwo o majątek
wykorzystywany w jego sprawach nie zostanie uwzględnione; i to jest prawda.
1. Oczywiste jest, że jeśli niewolnik pożyczy pieniądze i wypłaci je swemu panu z zamiarem przekazania mu ich,
pod warunkiem, że nie chce uczynić go dłużnikiem peculium, można wytoczyć powództwo o mienie używane w
sprawach pana.
2. To, co mówi Mela, nie jest prawdą, a mianowicie, że jeśli dasz srebro mojemu niewolnikowi, aby mógł zrobić
puchary z dowolnego srebra, które wybierze, a następnie, po zrobieniu pucharów, niewolnik umrze; będziesz miał
prawo do powództwa o mienie używane na rzecz innego przeciwko mnie, ponieważ mogę wytoczyć powództwo o
odzyskanie pucharów.
3. To, co mówi Labeo, jest całkowicie prawdziwe, to znaczy, że jeśli niewolnik kupi perfumy i maści i użyje ich na
pogrzebie, który dotyczył jego pana, to będzie się uważać, że użył ich w interesie swojego pana.
4. 4. Mówi też, że jeśli kupię od twojego niewolnika majątek, który należał do ciebie, i zapłacę pieniądze
wierzycielom, a potem ty pozbawisz mnie tego majątku, mogę go odzyskać w procesie o kupno, ponieważ
zostanie uznane, że był on używany w twoich sprawach. Co więcej, jeśli kupię majątek od niewolnika, aby móc
potrącić to, co mi się należy od tego niewolnika, to nawet jeśli nic nie zapłaciłem, to i tak mogę odzyskać w
procesie o kupno to, co dostało się w ręce pana. Nie sądzę jednak, aby nabywca był uprawniony do wytoczenia
powództwa o majątek wykorzystywany w działalności gospodarczej innej osoby, chyba że niewolnik miał zamiar
wykorzystać go w sprawach swojego pana.
5. Jeśli syn pod kontrolą ojca, pożyczywszy pieniądze, daje je jako posag dla swojej córki, uważa się, że zostały
one wykorzystane w sprawach jego ojca w takim zakresie, w jakim dziadek miał zamiar dać posag dla wnuczki.
Opinia ta wydaje mi się słuszna jedynie w przypadku, gdy dziadek przekazał pieniądze z zamiarem prowadzenia
interesów swojego ojca.
8. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Pomponiusz zaś mówi, że nie ma różnicy, czy daje je córce, czy siostrze, czy wnuczce, potomstwu innego syna.
Tak samo mówimy, gdy niewolnik pożyczył pieniądze i dał je w posagu córce swego pana.
9. Javolenus, O Kasjuszu, Księga XII.
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Jeśli ojciec nie miał zamiaru dać posagu, nie uważa się, że pieniądze zostały użyte w jego interesie.
(10) Ulpianus, O Edykcie, księga XXIX.
Jeśli syn został poręczony za ojca i zapłacił wierzycielowi, uważa się, że wykorzystał pieniądze w interesach ojca,
ponieważ zwolnił go z odpowiedzialności.
1. W dziewiątej księdze Pytań Papinianus podaje przykład podobny do tego, a mianowicie: gdy syn podjął się
prowadzenia sprawy jako dobrowolny obrońca ojca, a wyrok został wydany przeciwko niemu, jego ojciec jest
odpowiedzialny za powództwo o majątek użyty w jego imieniu, ponieważ syn uwolnił go od odpowiedzialności,
podejmując się jego obrony.
2. Papinianus omawia również przypadek, w którym zawarłem z synem umowę na kwotę, którą ojciec był
zmuszony zapłacić, a następnie wniosłem pozew przeciwko synowi; również w tym przypadku powództwo będzie
dotyczyć pieniędzy wykorzystanych dla cudzej korzyści, chyba że syn, gdy się zobowiązywał, zamierzał uczynić
darowiznę na rzecz ojca.
3. 3. Można zatem powiedzieć, że jeśli syn występuje w procesie o peculium jako obrońca ojca, ten ostatni będzie
odpowiedzialny w procesie o majątek wykorzystany na jego korzyść, do wysokości peculium; a korzyścią, jaką
można wyciągnąć z tej opinii, będzie to, że jeśli powództwo De peculio zostanie zakończone, będzie on mógł być
pozwany w tym procesie o pieniądze wykorzystane na jego korzyść. Uważam, że ojciec jest odpowiedzialny za
powództwo o pieniądze wykorzystane na jego korzyść, nawet przed wydaniem niekorzystnego orzeczenia, po
przystąpieniu do sprawy w imieniu ojca.
4. Uważa się, że majątek został użyty w sprawach ojca w takim zakresie, w jakim jest on wykorzystywany; a
zatem, jeśli część została użyta, można wytoczyć powództwo o tę część.
5. Ale czy pan będzie odpowiedzialny tylko za kwotę główną, czy również za odsetki? Jeśli niewolnik obiecał
odsetki, to Marcellus w piątej księdze Digestów stwierdza, że pan musi je zapłacić, ale jeśli ich nie obiecał, to z
pewnością nie są one należne, ponieważ nie były zawarte w umowie. Oczywiste jest, że jeśli ja, mając na myśli
pana, wypłaciłem pieniądze niewolnikowi, który nie zarządzał interesami swojego pana, ale ja sam nimi
zarządzałem, będę mógł wszcząć postępowanie w celu pobrania również odsetek, w drodze powództwa opartego
na dobrowolnym przedstawicielstwie.

917

6. Rozumiemy, że majątek jest wykorzystywany w interesach pana, gdy nadal jest tak wykorzystywany; a zatem
powództwo z tytułu majątku wykorzystywanego w jego interesach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pan nie
dokonał zapłaty na rzecz niewolnika lub syna. Jeśli jednak zostało to uczynione z uszczerbkiem dla wierzyciela,
to znaczy, jeśli pieniądze zostały wypłacone niewolnikowi lub synowi, który może je stracić, to od chwili ich
wypłacenia przestają być używane w tym celu; ale jest całkowicie słuszne, że powództwo z powodu złej woli
powinno być wytoczone przeciwko ojcu lub panu; ponieważ dłużnik peculium również nie jest zwolniony z
odpowiedzialności, jeśli oszukańczo płaci niewolnikowi to, co był mu winien.
7. Gdy niewolnik jest dłużnikiem pana, a pożyczywszy pieniądze od innego, płaci mu; nie wykorzystuje ich w
interesach tego ostatniego w zakresie, w jakim jest mu dłużny, lecz czyni to w zakresie nadwyżki. Jeśli więc,
będąc winien swemu panu trzydzieści aurei, pożyczywszy czterdzieści, wypłacił tę sumę swemu wierzycielowi lub
wydał ją na niewolników, to należy stwierdzić, że powództwo o wykorzystanie pieniędzy w interesach drugiego do
wysokości dziesięciu aurei jest zasadne; jeśli jednak jest winien całą sumę, to nie uważa się, że została ona
wykorzystana w ten sposób; Uważa się bowiem (jak mówi Pomponiusz), że ulgę przyznaje się w zamian za zysk
pana, a zatem, jeśli był on dłużny panu, gdy używał majątku w swoich sprawach, uważa się, że nic nie zostało
użyte w tym celu, ale jeśli potem stał się mu dłużny, przestaje to być użyte w tym celu; i ta sama zasada będzie
obowiązywać, jeśli mu zapłaci. Twierdzi on ponadto, że jeśli pan zrobi mu prezent o wartości równej tej, którą
zapłacił wierzycielowi w jego imieniu, a uczynił to z zamiarem wynagrodzenia go, pieniądze nie będą uważane za
wykorzystane na jego korzyść. Jeżeli jednak przekazał mu je w jakikolwiek inny sposób, wykorzystanie pieniędzy
w tym celu nadal będzie miało miejsce.
8. Zadaje on również następujące pytanie. Jeśli używał on 10 aurei w interesach swojego pana, a potem pożyczył
od niego tę samą kwotę i dodatkowo posiada peculium w wysokości 10 aurei, to czy należy uznać, że użycie
pieniędzy w interesach jego pana ustało? Czy też może nie powinniśmy odbierać prawa do wytoczenia
powództwa o majątek zatrudniony w jego sprawach, skoro istnieje peculium, z którego można spłacić dług; czy
też raczej powinniśmy dokonać odliczenia od każdego z nich, proporcjonalnie? Sądzę jednak, że powództwo o
pieniądze zaangażowane na rzecz pana przestało być dostępne, ponieważ stał się on dłużnikiem pana.
9. Pyta on również, czy jeśli on zaangażował pieniądze w twoje sprawy i stał się twoim dłużnikiem, a następnie
twoim wierzycielem na tę samą kwotę, którą był ci winien, to czy powództwo oparte na zatrudnieniu pieniędzy na
rzecz innego jest wznawiane, czy też nie może być ono wznowione z mocą wsteczną? Ta druga opinia jest
prawidłowa.
10. Omawia on również kwestię, czy syn może angażować majątek w sprawy swojego ojca, w zależności od
tego, co może się wydarzyć; na przykład, jeśli ojciec i syn są współdłużnikami, a syn, pożyczywszy pieniądze,
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płaci je we własnym imieniu; lub jeśli pożyczyłeś pieniądze synowi pod kierownictwem ojca, a syn spłacił ci dług.
Wydaje mi się, że jeśli pieniądze rzeczywiście trafiły do rąk ojca, to będzie się uważać, że zostały użyte w jego
interesie; ale jeśli tak nie było, a syn zapłacił, prowadząc własne sprawy, powództwo z tytułu własności użytej w
interesie innej osoby nie będzie zasadne.
11. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
To, co niewolnik pożyczył w tym celu, a mianowicie, aby zapłacić swojemu wierzycielowi, nie będzie
wykorzystywane w interesach jego pana, chociaż ten ostatni jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu
peculium.
(12) Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga IX.
Jeśli syn pod władzą ojcowską lub niewolnik kupi ziemię dla swego ojca lub pana, będzie się uważać, że została
ona użyta w jego interesach, ale w ten sposób, że jeśli była warta mniej niż suma, za którą została kupiona,
będzie się uważać, że została użyta w jego interesach do wysokości jej wartości; jeśli jednak jest warta więcej,
nie będzie się uważać, że została użyta w tym celu większa suma niż ta, za którą została kupiona.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli majątek został użyty w interesach jednego z dwóch panów, powstaje pytanie, czy można pozwać tylko tego,
na którego rzecz został użyty, czy również jego wspólnika? Julianus mówi, że tylko ten powinien być pozwany, w
którego sprawy pieniądze były zaangażowane, tak jak w przypadku, gdy tylko on kierował zawarciem umowy; i
myślę, że ta opinia jest poprawna.
14. Julianus, Digest, Księga XI. Uwaga Marcellusa.
Czasami także powództwo o majątek zaangażowany w sprawy innego może być wytoczone przeciwko jednemu
współwłaścicielowi; z tego powodu, że takie zatrudnienie majątku miało miejsce, a on, będąc pozwanym, może
odzyskać od swojego partnera kwotę, na którą wydano przeciwko niemu wyrok. Co jednak powiemy, jeśli
niewolnik został pozbawiony peculium przez jednego z właścicieli? Paulus mówi, że to pytanie pojawia się tylko
wtedy, gdy powództwo o peculium nie przysługuje.
15. Ulpianus, Dysputy, Księga II.
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Gdy syn pod kontrolą ojca zgodził się zapłacić to, co jego ojciec był winien, należy rozważyć, czy powództwo o
wykorzystanie własności w sprawach innych powinno być uwzględnione. Nie zwolnił jednak ojca, bo ten, kto
zawiera taką umowę, rzeczywiście się wiąże, ale nie zwalnia ojca od odpowiedzialności. Oczywiste jest, że jeśli
zapłaci po zawarciu umowy, to chociaż można uznać, że zrobił to we własnym imieniu, to znaczy z powodu
zawarcia umowy, to jednak będzie się mówić, że używał majątku w sprawach ojca.
(16) Alfenus, Digest, Księga II.
Pewien człowiek wydzierżawił swojemu niewolnikowi ziemię pod uprawę i dał mu woły, a ponieważ woły te nie
nadawały się do pracy, kazał je sprzedać i za otrzymane pieniądze kupić inne. Niewolnik sprzedał woły i kupił
inne, ale nie zapłacił pieniędzy sprzedawcy, a potem popadł w kłopoty finansowe. Ten, który sprzedał woły,
wniósł pozew przeciwko panu w sprawie o peculium i o pieniądze, które zostały wykorzystane w jego działalności,
ponieważ woły, za które żądano pieniędzy, były w posiadaniu pana. Odpowiedź brzmiała, że nie istnieje
peculium, z wyjątkiem tego, co pozostało po odliczeniu tego, co niewolnik był winien panu, i że wydaje mu się, że
woły były w rzeczywistości wykorzystywane w sprawach pana, ale że zapłacił z tego tytułu kwotę, za którą
pierwsze woły zostały sprzedane; i że wyrok powinien być wydany przeciwko panu za nadwyżkę wartości
ostatnich wołów.
17. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Niewolnik, pożyczywszy pieniądze na działalność swego pana, stracił je bez zaniedbania; uznano, że mimo to
można wytoczyć przeciw panu powództwo o pieniądze wydane na działalność innego. W podobny sposób, jeśli
mój agent, mając zamiar wydać pieniądze w moim interesie, a pożyczywszy je, stracił je bez zaniedbania, może
on właściwie wnieść przeciwko mnie powództwo z tytułu mandatu lub z tytułu prowadzonego interesu.
1. 1. zawarłem umowę ze Stichusem, niewolnikiem twojego niewolnika Pamphilusa; powództwo o peculium i o
mienie użyte w cudzych interesach powinno być przyznane w ten sposób, że to, co było użyte w twoim interesie
lub w odniesieniu do peculium Pamphilusa, powinno być włączone do tego samego; to znaczy, nawet jeśli zostało
wniesione po śmierci Stichusa lub po jego alienacji. Gdybym jednak wniósł pozew po śmierci Pamfila, lepsza jest
opinia, że chociaż Stichus żyje, to jednak w odniesieniu do tego, co zostało użyte na korzyść peculium
Pamphilusa, powództwo nie powinno być uwzględnione, chyba że w ciągu roku od jego śmierci; wtedy bowiem
uznano by, że niejako wszcząłem postępowanie w odniesieniu do peculium Pamphilusa, tak jak gdybym wniósł
pozew o to, co pożyczyłem z jego polecenia. Nie powinno nas obchodzić, że Stichus, na którego peculium
wytoczono powództwo, żyje, ponieważ ta własność nie może być w jego peculium, chyba że Pamphilus nadal
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pozostaje. Ta sama zasada zmusza nas do stwierdzenia, że to, co zostało użyte na rzecz peculium Pamfilusa,
musi zostać naprawione w taki sposób, że to, co Pamfilus jest ci winien, zostanie najpierw odliczone, ale to, co
zostało użyte w twoim interesie, zostanie naprawione, nawet gdyby to, co Pamfilus jest ci winien, nie zostało
odliczone.
(18) Neratius, Pergaminy, Księga VII.
Chociaż stałeś się poręczycielem mojego niewolnika w umowie, która została zawarta w związku z moimi
sprawami, na przykład gdy niewolnik kupił zboże na utrzymanie całego korpusu niewolników, dałeś poręczenie
sprzedawcy zboża, to jednak według lepszej opinii możesz z tego tytułu wnieść powództwo De peculio, ale nie
powództwo oparte na wykorzystaniu mienia w sprawach innej osoby; tak że powództwo z tego ostatniego tytułu
będzie przysługiwało w każdej umowie wyłącznie temu, kto pożyczył to samo mienie, które zostało wykorzystane
w sprawie.
19. Paulus, Pytania, Księga IV.
Syn pod ojcowską kontrolą kupił togę; a potem, po śmierci, jego ojciec nie wiedząc o tym i przypuszczając, że to
jego, użył jej na swoim pogrzebie. Neratius stwierdza w Drugiej Księdze Opinii, że to jest uważane za
zatrudnienie własności w sprawach ojca, ale w pozwie o peculium, to co nie istnieje powinno być liczone tylko w
jednym przypadku, to jest gdy jest to spowodowane złośliwym oszustwem tego, przeciwko któremu wnosi się
pozew. Jeśli jednak ojciec był zobowiązany do zakupu togi dla syna, to była ona używana w sprawach ojca, nie
teraz, gdy została użyta na pogrzebie, ale w chwili, gdy ją nabył, ponieważ pogrzeb syna jest długiem ojca.
Również Neratius, który uważał, że ojciec jest odpowiedzialny na podstawie własności wykorzystywanej w jego
działalności, wyjaśnia, że ta transakcja (to znaczy pochówek i pogrzeb syna) stanowi dług ojca, a nie syna. On
zatem, stając się dłużnikiem peculium, mimo że majątek nie istnieje, może być również pozwany na peculium; i w
tym działaniu jest również zawarte to, co było używane w jego sprawach; to dodanie jest jednak konieczne, po
upływie roku od śmierci syna.
20. Scaevola, Opinie, Księga I.
Pewien ojciec obiecał posag dla swojej córki i zgodził się, że będzie ją utrzymywał; a ponieważ nie dotrzymał
obietnicy, córka pożyczyła pieniądze od męża i zmarła w czasie małżeństwa. Uznałem, że jeśli pożyczone
pieniądze zostały wydane na coś, bez czego córka nie mogłaby się utrzymać lub nie mogłaby utrzymać
niewolników ojca, należy przyznać słuszne powództwo na podstawie własności wykorzystywanej w działalności
ojca.

921

(1) Niewolnik strony, która była nieobecna w interesach publicznych, pożyczył pieniądze niewolnikom
podopiecznego, przy czym opiekun podpisał umowę, która stwierdzała, że ten ostatni jest odpowiedzialny za
umowę. Pojawiło się pytanie, czy można wnieść powództwo przeciwko podopiecznemu? Odpowiedziałem, że
jeśli majątek został przekazany na potrzeby działalności podopiecznego, to został wykorzystany w tym celu i
chociaż opiekun złożył obietnicę, aby umowa dotycząca niewolników została lepiej potwierdzona, to jednak
należy stwierdzić, że powództwo o majątek wykorzystany w działalności innej osoby może być wytoczone
przeciwko podopiecznemu.
21. The Same, Digest, Księga V.
Pewien mężczyzna ożenił się z dziewczyną pozostającą pod kontrolą ojca, który obiecał jej posag i zostało
uzgodnione między stronami, że albo ojciec, albo ona sama będą pokrywać koszty jej utrzymania. Mąż pożyczył
jej pieniądze, ponieważ bardzo słusznie myślał, że ojciec da jej zasiłek w wysokości, którą zaproponował swojej
córce. Wykorzystała te pieniądze na niezbędne potrzeby dla siebie i dla niewolników, których miała przy sobie, a
ponieważ zarządzanie sprawami domowymi zostało jej powierzone, wykorzystała pewną sumę pieniędzy męża
na ten sam cel. Następnie, zanim ojciec wypłacił zasiłek, córka zmarła, ojciec odmówił pokrycia kosztów, a mąż
zatrzymał majątek żony. Pytam, czy w takiej sytuacji można wytoczyć powództwo przeciwko ojcu o pieniądze
wydane na jego rzecz? Odpowiedź brzmiała, że jeśli to, co zostało pożyczone, zostało wydane na artykuły, bez
których córka nie mogłaby się utrzymać, lub utrzymać niewolników ojca, słuszne powództwo o majątek użyty dla
cudzej korzyści powinno być przyznane.

Tit. 4. Odnośnie do powództwa opartego na upoważnieniu ojca lub pana.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Powództwo przeciwko mistrzowi o całą sumę jest bardzo słuszne z tego powodu, że upoważnił on do zawarcia
umowy; do pewnego stopnia bowiem umowa jest zawarta z tym, kto ją nakazał zawrzeć.
1. Upoważnienie musi być jednak rozumiane, czy ktoś daje je w obecności świadka, czy listem, czy ustnie, czy
przez posłańca, czy upoważnienie zostało udzielone w umowie określonej, czy też w sposób ogólny; a zatem,
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jeśli strona złożyła oświadczenie w następujący sposób: "Transact what business you wish with my slave Stichus,
at my risk", to uważa się, że nakazał, aby wszystko zostało wykonane, chyba że specjalna umowa czegoś
zabrania.
2. Pytam jednak, czy może on odwołać tę sankcję przed zaciągnięciem długu. Uważam, że może to zrobić, tak
jakby udzielił pełnomocnictwa, a potem, zmieniwszy zdanie, przed zawarciem umowy, odwołał pełnomocnictwo i
powiadomił mnie o tym.
3. Ponadto, jeśli ojciec lub mistrz udzielił mandatu, uważa się, że udzielił upoważnienia.
4. A ponadto, jeśli pan podpisał pisemną umowę niewolnika, będzie on odpowiedzialny w wyżej wymienionym
postępowaniu.
5. Ale co, jeśli stanie się poręczycielem za niewolnika? Marcellus mówi, że nie jest on odpowiedzialny w tym
procesie, ponieważ interweniował jako obcy; i nie mówi tego z tego powodu, że pan jest odpowiedzialny na
podstawie zabezpieczenia, ale dlatego, że dać upoważnienie to jedna rzecz, a stać się poręczycielem to inna; i
dalej mówi, że nawet jeśli zabezpieczenie może być bezwartościowe, nie będzie on odpowiedzialny z powodu
udzielenia upoważnienia; i to jest bardziej poprawna opinia.
6. Jeśli ktoś ratyfikuje transakcję dokonaną przez jego niewolnika lub jego syna, powództwo na tej podstawie
będzie przyznane przeciwko niemu.
7. Jeśli podopieczny, który jest właścicielem, udziela upoważnienia, to bez wątpienia nie jest odpowiedzialny,
chyba że zrobił to za zgodą swojego opiekuna.
8. Gdy umowa jest zawarta z niewolnikiem z upoważnienia użytkownika lub z upoważnienia osoby, której służy
on w dobrej wierze jako niewolnik, Marcellus uważa, że powództwo powinno być przyznane przeciwko niemu, i ja
również popieram tę opinię.
9. W przypadku zawarcia umowy z niewolnikiem z upoważnienia kuratora osoby nieletniej, obłąkanej lub skąpca,
Labeo uważa, że powództwo należy wnieść przeciwko temu, którego niewolnik był niewolnikiem, a to samo
dotyczy rzeczywistego agenta. Jeżeli jednak ten ostatni nie jest prawdziwym pełnomocnikiem, Labeo twierdzi, że
powództwo powinno być skierowane przeciwko osobie, której niewolnik był niewolnikiem.
(2) Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
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Jeżeli pożyczka została udzielona niewolnikowi wychowanka za zgodą jego opiekuna, a pożyczka ta została
udzielona na korzyść wychowanka, to uważam, że powództwo z powodu zgody opiekuna powinno być
uwzględnione przeciwko wychowankowi.
1. Jeżeli pożyczka została udzielona z upoważnienia pana niewolnicy lub ojca dziewczynki, powództwo z tego
tytułu powinno być uwzględnione przeciwko niemu.
2. Jeżeli z mojego upoważnienia zawarto umowę z niewolnikiem innej osoby, a ja następnie kupię tego
niewolnika, nie będę odpowiadał z tego tytułu, aby postępowanie, które na początku było bezskuteczne, nie stało
się ważne z powodu zaistniałego zdarzenia.
3. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Pan, który polecił pożyczyć pieniądze swojemu niewolnikowi na sześć procent, jest odpowiedzialny za kwotę, na
którą wyraził zgodę; a zobowiązanie do zastawu nie dotyczy ziemi, którą niewolnik obciążył bez zgody swojego
pana.
4. Tenże, O Edykcie, Księga X.
Jeśli niewolnik należący do miasta prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą z upoważnienia urzędnika
wyznaczonego do zarządzania jego sprawami, Pomponiusz twierdzi, że można wytoczyć przeciwko niemu
powództwo z tego tytułu.
5. Paulus, O Plaucjuszu, księga IV.
Jeśli pan lub ojciec, który ma otrzymać pożyczkę pieniężną, poleca ją wypłacić swojemu niewolnikowi lub synowi,
nie ma wątpliwości, że osobiste powództwo o zwrot pieniędzy może być wytoczone przeciwko niemu samemu; i
jest pewne, że w tym przypadku niniejsze powództwo nie będzie zasadne.
1. Jeśli jeden z panów niewolnika nakazał zawrzeć z nim umowę, tylko on będzie odpowiedzialny; ale jeśli dwóch
nakazało to zrobić, powództwo może być wniesione przeciwko każdemu z nich o całą kwotę, ponieważ są oni
podobni do dwóch stron, które udzieliły mandatu.
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Księga XVI
/

1. O dekrecie Velleianów z Senatu.
2. W sprawie potrącenia.
3. O bezpośrednich i przeciwnych działaniach przy depozycie.

Tit. 1. O dekrecie Velleianów z Senatu.

1. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
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Dekret Wellejski Senatu bardzo dokładnie przewiduje, że kobiety nie mogą być poręczycielkami za nikogo.
(1) Skoro bowiem według naszych zwyczajów kobiety pozbawione są urzędów i wiele rzeczy, które czynią, jest
nieważnych z mocy samego prawa, to tym bardziej powinny być pozbawione władzy wykonywania czynności, w
którą zaangażowane są nie tylko ich usługi i samo ich zatrudnienie, ale także ryzyko całego ich prywatnego
majątku.
(2) Wydaje się słuszne, aby w ten sposób przyjść kobiecie z odsieczą, tak aby powództwo zostało przyznane
przeciwko dawnemu dłużnikowi lub przeciwko stronie, która uczyniła kobietę odpowiedzialną w jego imieniu, z
tego powodu, że to on, a nie wierzyciel, wykorzystał ją.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Po pierwsze, za panowania Boskiego Augusta, a następnie za Klaudiusza, edyktami cesarskimi zabroniono
kobietom poręczania za swoich mężów.
1. Następnie uchwalono Dekret Senatu, na mocy którego wszystkim kobietom udzielono najdoskonalszego
zadośćuczynienia. Warunki tego Dekretu Senatu są następujące: "Konsulowie Marek Silanus i Wellejusz Tutor
złożyli oświadczenia dotyczące zobowiązań kobiet, które stały się odpowiedzialne za długi innych osób, i udzielili
rad na ten temat, co należało zrobić; oraz mając na uwadze, że sprawa ta dotyczy papierów wartościowych i
udzielania pożyczek w imieniu innych osób, za które kobiety stały się odpowiedzialne, i chociaż wydaje się, że
wcześniej zostało prawnie postanowione, że nie można żądać od nich z tego tytułu ani wnosić przeciwko nim
powództwa, gdy wykonywały obowiązki mężczyzn, i ponieważ nie jest sprawiedliwe, aby były one odpowiedzialne
za zobowiązania tego rodzaju; Dlatego też Senat zadecydował, że ci, do których kierowany jest wniosek w
sądzie, muszą postępować właściwie i zgodnie z ustalonym trybem postępowania, i starać się, aby wola Senatu
w tej sprawie była przestrzegana. "
2. Zbadajmy zatem warunki tego Dekretu Senatu, po uprzednim pochwaleniu myśli tego najznamienitszego ciała
ludzkiego, które przyniosło ulgę kobietom ze względu na słabość ich płci, w wielu domniemanych, jak i
rzeczywistych przypadkach.
3. Jednakże ulga jest im udzielana tylko wtedy, gdy nie są winne oszustwa, co Boscy Pius i Sewerus stwierdzili w
Reskrypcie, ponieważ pomoc jest udzielana tym, którzy zostali oszukani, ale nie tym, którzy są winni oszustwa; i
to jest przedstawione w Reskrypcie Sewerusa, napisanym w języku greckim, który mówi, że ten Dekret Senatu
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nie ma na celu pomocy kobietom, które są winne oszustwa, ponieważ to ułomność kobiet, a nie ich spryt,
zasługuje na pomoc.
4. Dekret Senatu Velleian obejmuje każdy rodzaj zobowiązania, bez względu na to, czy kobiety zobowiązały się
ustnie, przez przekazanie majątku, czy przez jakąkolwiek inną umowę.
5. 5. Jeśli kobieta występuje dobrowolnie w czyjejś obronie, nie ulega wątpliwości, że zobowiązuje się na jego
korzyść, gdyż przyjmuje na siebie zobowiązanie innego, gdyż naraża się na wydanie przeciwko niemu wyroku w
tego rodzaju sprawie. Stąd też kobiecie nie wolno podejmować się obrony męża, dziecka czy ojca.
(3) Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli jednak kobieta występuje w obronie strony, która w razie wydania przeciwko niej wyroku będzie miała do
niej prawo odwołać się (jak na przykład w przypadku, gdy występuje w obronie zbywcy majątku, który sprzedała
jemu lub jego poręczycielowi), nie uważa się, że zobowiązała się w jego imieniu.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Jeśli jednak zawrę umowę na początku, kiedy nie wiem, dla kogo ona tego chce, dekret Senatu bez wątpienia nie
będzie miał zastosowania; i to Boski Pius i nasz obecny Cesarz stwierdzili w Reskrypcie.
1. Jeśli więc, chcąc zrobić prezent Tycjuszowi, pożyczyła ode mnie pewną sumę pieniędzy i dała ją Tycjuszowi,
dekret Senatu nie będzie miał zastosowania; ale jeśli miała zamiar dać je tobie, a płaci pieniądze twojemu
wierzycielowi, nie wiąże się, ponieważ Senat zamierzał dać ulgę kobiecie, która się zobowiązała, a nie tej, która
zrobiła darowiznę; a zrobiono to z tego powodu, że kobieta zaciąga zobowiązania z większą łatwością niż robi
darowizny.
(5) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Nie ma różnicy, czy kobieta zapłaciła pieniądze w celu spłacenia długu, czy też oddała w ramach zapłaty
jakiekolwiek swoje mienie, bo nawet gdyby sprzedała swoje mienie i albo zapłaciła otrzymaną za nie cenę w
imieniu innego, albo zastąpiła nabywcę na rzecz innego wierzyciela, nie sądzę, aby dekret senatu był skuteczny,
jeśli chodzi o wierzyciela innej strony.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
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Gdy osoby zobowiązują się jako poręczyciele w imieniu obrońcy syna, który jest nieobecny, na polecenie jego
matki; powstaje pytanie, czy ulga zostanie im przyznana również przez ten dekret senatu? Papinianus mówi w
Dziewiątej Księdze Pytań, że mogą oni skorzystać z wyjątku, ani nie ma większego znaczenia, że poręczyli za
obrońcę, ponieważ uczynili to, mając na uwadze polecenie matki. Twierdzi on, że jest oczywiste, że jeśli strona,
która przyjęła wspomniane poręczenia nie wiedziała, że matka nakazała im przyjąć na siebie zobowiązanie, to
wyjątek oparty na Dekrecie Senatu może spotkać się z odpowiedzią na podstawie oszustwa.
(7) Papinianus, Pytania, Księga IX.
Dlatego też, chociaż poręczyciel, po wniesieniu repliki na podstawie oszustwa, przegrywa obronę opartą na
wyjątku, to jednak nie będzie miał prawa do repliki przeciwko kobiecie, ponieważ nie może powoływać się na
nieznajomość faktów. Nie byłoby jednak niesprawiedliwe, gdyby powództwo z powodu prowadzenia działalności
gospodarczej zostało uwzględnione przeciwko obrońcy; ponieważ dekretem Senatu ustalono, że postępowanie z
powodu mandatu jest nieważne, a on sam jest zwolniony przez wypłatę pieniędzy przez poręczyciela.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Mimo że oddanie w zastaw ustanawia zobowiązanie, to jednak Julianus w XII księdze Digestów stwierdza, że
przywrócenie zastawu nie stanowi oddania zabezpieczenia, jeśli kobieta, która jest wierzycielem, wydaje
dłużnikowi własność, którą otrzymała w zastaw.
1. Gdy kobieta występuje przed opiekunami swego syna, aby uniemożliwić im sprzedaż jego ziemi, i obiecuje im
odszkodowanie, Papinianus w Dziewiątej księdze Pytań nie uważa, że zobowiązała się ona do poręczenia,
ponieważ nie przyjęła ani starego, ani nowego zobowiązania w odniesieniu do innej osoby, lecz sama zaciągnęła
to zobowiązanie.
2. W przypadku, gdy kobieta zobowiązała się wobec Primusa w imieniu Secundusa, a następnie zobowiązała się
w imieniu Primusa wobec jego wierzyciela, Julianus stwierdza w XII księdze Digestów, że zobowiązała się
dwukrotnie, raz w imieniu Primusa wobec Secundusa, a drugi raz w imieniu Primusa wobec jego wierzyciela, a
zatem zaciągnęła zobowiązanie zarówno wobec Primusa, jak i wobec niego. Marcellus jednak zauważa, że
istnieje tu pewna różnica, a mianowicie, czy należy rozumieć, że kobieta na początku została podstawiona w
miejsce innej i podjęła się przejęcia ciężaru dłużnika, od którego wierzyciel chciał, aby zobowiązanie zostało
przeniesione, czy też została podstawiona jako dłużnik, tak że jeśli tak było, istnieje tylko jedno udzielenie
zabezpieczenia. W związku z tym, zgodnie z tym rozróżnieniem, które istniało na pierwszy rzut oka, gdy została
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ona, że tak powiem, podstawiona jako dłużnik, Marcellus nie przyzna jej wyjątku opartego na dekrecie senatu.
Jednakże, po wydaniu przeciwko niej wyroku, lub nawet zanim to nastąpi, będzie ona z pewnością uprawniona
do osobistego powództwa przeciwko stronie, przez którą została zastąpiona.
3. Czasami na korzyść kobiety, która dała zabezpieczenie, można wytoczyć powództwo o zwrot, aby odzyskać to,
co zapłaciła, lub jeśli jeszcze nic nie zapłaciła, aby uzyskać zwolnienie z odpowiedzialności, na przykład wtedy,
gdy związawszy się z naruszeniem Dekretu Senatu, zastępuje swojego dłużnika; w tym przypadku bowiem
powództwo osobiste o zwrot będzie przysługiwało na jej korzyść przeciwko jej wierzycielowi, tak jak gdyby
wytoczyła powództwo o pieniądze, które zapłaciła, ponieważ każdy, kto zastępuje dłużnika, dokonuje zapłaty.
4. Jeśli jednak ten, kto został zastąpiony przez kobietę, nie jest jej dłużnikiem, może skorzystać z wyjątku
opartego na Dekrecie Senatu, tak jak mógłby to uczynić, gdyby był jej poręczycielem.
5. Jest oczywiste, że jeśli kobieta, zamierzając się związać, zastępuje swojego dłużnika, Dekret Senatu nie
będzie miał zastosowania, ponieważ, nawet jeśli zapłaciła pieniądze, nie będzie miał zastosowania; kobieta
otrzymuje bowiem ulgę na mocy Dekretu Senatu, ale nie dokonuje restytucji utraconego majątku.
6. Jeśli jednak zastąpiła kogoś, kto nie był jej dłużnikiem, uważa się, że popełniono oszustwo przeciwko
Dekretowi Senatu, a zatem zostanie przyznany wyjątek.
7. Jeśli kobieta staje się zobowiązana za dłużnika, to poprzednie powództwo jest uwzględniane przeciwko niemu,
nawet jeśli został on zwolniony z odpowiedzialności przez zwolnienie, zanim kobieta się zobowiązała.
8. Gdy wierzyciel umówił się z dłużnikiem, że ten ostatni zastąpi go kimś innym, a propozycja ta została przyjęta i
dłużnik został zwolniony, a następnie dał kobietę jako poręczycielkę, która może się odwołać do dekretu senatu,
można wytoczyć przeciwko niemu powództwo osobiste, tak jakby nie dał żadnego poręczenia; jaka jest bowiem
różnica między brakiem poręczenia a takim poręczeniem? Dlatego nie będzie konieczna skarga pretorianów,
ponieważ będzie można wnieść powództwo osobiste o zwrot kosztów.
9. Marcellus stwierdza również, że jeśli wierzyciel zwolni kobietę po tym, jak ta stała się poręczycielką, to mimo
wszystko należy przyznać wierzycielowi prawo do zwrotu pieniędzy, ponieważ zwolnił on zobowiązanie, które jest
nieważne.
10. Jeśli kobieta, po tym jak stała się poręczycielem, dokonuje płatności w taki sposób, że nie może odzyskać,
były dłużnik może bardzo słusznie odmówić obrony powództwa wniesionego przeciwko niemu; ale ponieważ
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główny dłużnik jest zwolniony, a kobieta dokonuje płatności w taki sposób, że nie może odzyskać, nie może on
również odzyskać od niej, jeśliby zapłacił, a wierzyciel powinien zwolnić go w ten sam sposób.
11. 11. Chociaż powództwo zostaje przywrócone w stosunku do wszystkich, którzy zostali zwolnieni, nie dzieje
się to jednak na korzyść wszystkich wierzycieli; tak na przykład, gdy dwóch wierzycieli zawiera umowę, a kobieta
staje się poręczycielem jednego z nich, zobowiązanie zostaje przywrócone tylko w przypadku tego, wobec
którego stała się poręczycielem.
12. W przypadku, gdy wierzyciel staje się spadkobiercą kobiety, która zaciągnęła tego rodzaju zobowiązanie,
należy rozważyć, czy nie będzie można wystąpić z powództwem o przywrócenie stanu poprzedniego. Julianus
mówi w XII księdze, że mimo to przysługuje mu powództwo restytucyjne, i nie jest to bezzasadne, gdyż w
rzeczywistości jest on spadkobiercą kobiety nie związanej prawnie, a zatem dług ten nie będzie brany pod uwagę
w administracji Lex Falcidia.
13. Oczywiste jest, że jeśli proponujecie mi przypadek kobiety, która jest spadkobierczynią pierwotnego dłużnika,
to należy stwierdzić, że może ona zostać pozwana w ramach powództwa o przywrócenie stanu poprzedniego, jak
również w ramach powództwa bezpośredniego, ponieważ nie ma żadnej różnicy, w ramach którego powództwa
zostało wszczęte postępowanie.
14. 14. Jeżeli w chwili, gdy mam zamiar zawrzeć z panem umowę, pojawi się kobieta i wolę zawrzeć z nią
umowę, uważa się, że ona zobowiązała się jako poręczyciel i w tym przypadku zostanie przyznane powództwo
przeciwko panu, którego skutkiem jest raczej powstanie niż przywrócenie zobowiązania, tak że w konsekwencji
będzie pan związany tym samym rodzajem zobowiązania, którym związana jest kobieta; na przykład, jeżeli
kobieta jest związana klauzulą, pan również może zostać pozwany jak w przypadku klauzuli.
15. Należałoby rozważyć, czy jeśli kobieta udzieliła poręczenia za osobę, która nie była związana umową, to czy
powinna ona odpowiadać z tego tytułu, jak np. w przypadku, gdy kobieta poręczyła za podopiecznego bez zgody
jego opiekuna. Uważam, że podopieczny nie byłby związany, chyba że odniósłby korzyść majątkową z umowy.
Co więcej, ten, za którego kobieta poręczyła, jeśli nie ukończył dwudziestu pięciu lat, może domagać się
całkowitej restytucji, a jeśli będąc synem pod ojcowską kontrolą, zawarł umowę z naruszeniem dekretu Senatu,
będzie miał prawo do takiego samego przywileju.
9. Paulus, Reguły, Księga VI.
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Gdy kobieta staje się poręczycielką za niewolnika innego, powództwo będzie przywrócone przeciwko panu, tak
jak byłoby przeciwko głowie rodziny jako głównemu dłużnikowi.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Te powództwa, które są przyznawane przeciwko tym, w których imieniu kobieta stała się poręczycielem, oraz
przeciwko ich spadkobiercom, są wieczyste, ponieważ mają na celu odzyskanie własności, i będą przyznawane
zarówno na rzecz następców pretorianów, jak i przeciwko nim.
11. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Gdy kobieta pożycza pieniądze pod pretekstem użycia ich dla własnych celów, ale w rzeczywistości z zamiarem
pożyczenia ich innej osobie, nie ma podstaw do zastosowania dekretu senatu, w przeciwnym razie nikt nie
zawierałby umów z kobietami, ponieważ nie wiedziałby, jakie są ich intencje.
12. The Same, Abridgments, Księga VI.
Dekret Senatu będzie jednak z pewnością obowiązywał, gdy wierzyciel będzie wiedział, że kobieta została
poręczycielem.
13. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Czasami, mimo że kobieta przyjmuje na siebie zobowiązanie w imieniu innej osoby, nie jest wspierana przez
Dekret Senatu, co ma miejsce, gdy kobieta przyjmuje na siebie zobowiązanie, które na pierwszy rzut oka wydaje
się być zobowiązaniem innej osoby, ale w rzeczywistości jest jej własnym; jak na przykład wtedy, gdy niewolnica
na mocy umowy związanej z jej wolnością wyręczyła innego dłużnika, a po jej uwolnieniu przejmuje to samo
zobowiązanie, które dłużnik jest winien; lub gdy kobieta nabywa majątek i sama przejmuje długi tego majątku, lub
gdy staje się poręczycielką własnego poręczenia.
1. Wierzyciel nie potrzebuje nowego powództwa w odniesieniu do zastawów byłego dłużnika, ponieważ
powództwo serwitutowe (zwane również hipotetycznym) jest dostępne w tego rodzaju przypadkach; ponieważ
prawdą jest, że została zawarta umowa w odniesieniu do zastawów, a pieniądze nie zostały zapłacone.
2. 2. Jeśli kobieta występuje jako poręczycielka innej strony pod pewnym warunkiem lub w odniesieniu do
pewnego czasu; podczas gdy warunek jest w toku, należy przyznać wierzycielowi powództwo o zwrot przeciwko
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byłemu dłużnikowi, jeśli sobie tego życzy; bo jaką korzyść przyniesie czekanie na spełnienie warunku lub na
upływ czasu, skoro były dłużnik jest w takiej sytuacji, że musi wszelkimi sposobami bronić powództwa
wniesionego przeciwko niemu?
14. Julianus, Digest, Księga XII.
Gdy kobieta została poręczona za inną osobę z naruszeniem dekretu senatu, słuszne jest, aby powództwo
zostało przywrócone na korzyść wierzyciela nie tylko przeciwko pierwotnemu dłużnikowi, ale także przeciwko jego
poręczycielom; ponieważ odpowiedzialność kobiety została zdjęta z wierzyciela z powodu dekretu senatu,
poprzednia podstawa powództwa powinna zostać przywrócona bez uszczerbku.
(15) Tenże, Digest, Księga XV.
Gdy zapłacę kobiecie to, co jestem ci winien, i ustalę z nią, że ratyfikujesz jej czynność, a ty tego nie uczynisz,
mogę wszcząć postępowanie na podstawie tej umowy, a wyjątek na podstawie dekretu senatu, który został
uchwalony w odniesieniu do zobowiązań kobiet, nie będzie dla niej korzystny; Nie można bowiem uznać, że
odmawia ona przyjęcia na siebie zobowiązania innej osoby, skoro ja pozostaję związany długiem, a ona sama
zyskuje na tej transakcji; i można raczej uznać, że zwróciła to, co nie było należne, niż że wypłaciła to w imieniu
innej osoby.
16. Tenże, O Urseius Ferox, Księga IV.
Jeśli jakaś kobieta została poręczona za mnie wobec Titiusa, z pogwałceniem dekretu senatu Velleian, a Titius
pozwał ją o pieniądze, które jej wypłaciłem, nie może skorzystać z wyjątku opartego na dekrecie senatu, gdyż nie
groziła jej utrata pieniędzy, gdyż już je posiada.
(1) Jeżeli przyjąłem poręczenie za kobietę, która związała się z naruszeniem dekretu senatu, Gajusz Kasjusz
odpowiedział, że wyjątek należy przyznać wspomnianemu poręczycielowi, tylko w takim zakresie, w jakim kobieta
poprosiła go, aby był za nią odpowiedzialny. Julianus jednak uważa, że wyjątek powinien być przyznany
poręczycielowi, nawet jeśli nie ma on prawa do wytoczenia powództwa przeciwko kobiecie, ponieważ Senat nie
akceptuje całego zobowiązania, a odpowiedzialność dawnego dłużnika wobec wierzyciela zostaje przywrócona
przez pretora.
17. Africanus, Pytania, Księga IV.
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Pewien mąż, chcąc zrobić prezent swojej żonie, sprzedał jej majątek po bardzo niskiej cenie i oddał ją za tę cenę
jednemu ze swoich wierzycieli. Odpowiedź brzmiała, że sprzedaż nie miała żadnej mocy ani skutku, a jeśli
wierzyciel pozwał kobietę o pieniądze, wyjątek byłby dostępny, nawet jeśli wierzyciel myślał, że kobieta jest
dłużnikiem swojego męża. Nie wydaje się to być sprzeczne z ustaloną zasadą, zgodnie z którą, jeśli kobieta
pożyczyła pieniądze w celu pożyczenia ich mężowi, nie można zastosować wyjątku, jeśli wierzyciel nie wiedział, z
jakim zamiarem je pożyczyła; ponieważ w istocie jest bardzo ważne, czy ktoś zawiera umowę z kobietą w
pierwszej kolejności, czy też przenosi na nią zobowiązanie innej osoby, ponieważ wtedy wierzyciel powinien być
bardziej staranny.
(1) Gdyby kobieta powiedziała, że otrzymała pewną nieruchomość w zastaw, aby zabezpieczyć swój posag, jak
również zapłatę pewnej sumy pieniędzy, a wierzyciel, który miał zamiar wziąć tę samą nieruchomość w zastaw,
zobaczyłby, że posag został zapłacony, i będąc w posiadaniu, sprzeciwiłby się jej, gdy wnosi powództwo
serwitutowe, na tej podstawie, że zastaw nie został udzielony za jej zgodą; replikacja na podstawie dekretu
senatu nie przyniesie kobiecie korzyści, chyba że wierzyciel wiedział, że oprócz posagu należą się jej również
inne pieniądze.
(2) Kobieta i Tycjusz pożyczyli pieniądze w celu wydatkowania ich na majątek należący do nich wspólnie, i stali
się współdłużnikami tych pieniędzy. Powiedziałem, że kobieta w żadnym wypadku nie może być uważana za
osobę, która zabezpieczyła udział swojego partnera, ponieważ gdyby pożyczyli pieniądze na cel, na który
wierzyciel ich nie pożyczył, to kobieta poniosłaby większą stratę (jak na przykład wtedy, gdy dom będący ich
wspólną własnością nie zostałby podparty, lub gdy skonfiskowano by działkę ziemi posiadaną wspólnie) i
należałoby raczej uznać, że nie ma podstaw do zastosowania Dekretu Senatu. Jeśli jednak pożyczone pieniądze
zostały uzyskane na zakup, wówczas należałoby uznać, że stała się ona poręczycielem swojej części, a zatem
wierzyciel mógłby odebrać od niej tylko część pieniędzy, ponieważ, jeśli zażądałby całej kwoty, byłby wykluczony
przez wyjątek w odniesieniu do części tej kwoty.
18. Paulus, O Plaucjuszu, księga VIII.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy Tycjusz i kobieta stają się poręczycielami, jako dwaj dłużnicy, za mojego
dłużnika.
19. Africanus, Pytania, księga IV.
Opiekun pewnej podopiecznej zmarł po tym, jak mianował Titiusa swoim spadkobiercą. Ten ostatni wahał się, czy
przyjąć majątek, ponieważ przypuszczano, że opieka była źle sprawowana, a matka podopiecznego namówiła
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Titiusa, aby wszedł w posiadanie majątku na jej ryzyko, on więc to uczynił i zawarł z nią umowę, że ona
zabezpieczy go przed wszelkimi stratami, jakie może ponieść. Gdyby Tycjusz został zmuszony do zapłacenia
czegokolwiek podopiecznej z tytułu majątku i pozwałby matkę, zaprzeczono, że wyjątek oparty na dekrecie
senatu byłby dostępny, ponieważ trudno przypuszczać, że jakakolwiek kobieta stałaby się poręczycielem strony
w jego obecności.
1. Zaproponowano propozycję nie różniącą się od tej, o której była mowa powyżej, a mianowicie: Pewien
człowiek w randze pretora zmarł pozostawiając dwóch synów, z których jeden nie osiągnął jeszcze wieku
dojrzałego, a drugi był prawnym opiekunem pierwszego. Ten pierwszy chciał odrzucić majątek ojca, ale został
nakłoniony do jego przyjęcia przez żonę zmarłego, która była matką wychowanka, ten zaś odmówił. Julianus
mówi, że wydałby podobną opinię, gdyby opiekun miał wydany przeciwko niemu wyrok w sprawie wytoczonej
przez wychowanka z tego powodu; i że dekret senatu nie uniemożliwiłby mu odzyskania odszkodowania od
kobiety.
2. W związku z tym należy przedyskutować następującą kwestię, a mianowicie, czy gdyby ten, kto wszedł do
majątku z polecenia kobiety, poniósł jakąkolwiek stratę z powodu niewypłacalności dłużników majątku, to czy
dekret Senatu miałby zastosowanie, skoro kobieta w pewnym stopniu przejęła ich zobowiązania? Lepsza opinia
jest jednak taka, że Dekret Senatu nie byłby dostępny na tej podstawie, ponieważ kobieta nie zamierzała stać się
ich poręczycielem, ale jej zamiarem było zagwarantowanie opiekuna wobec podopiecznego, a być może także
majątku wobec innych wierzycieli.
3. Wreszcie, jeśli założymy, że kobieta poniosła pewną stratę z powodu nabycia spadku, ponieważ jej dłużnicy
nie byli wypłacalni, nie sądzę, aby można było wątpić, że dekret Senatu nie będzie miał zastosowania, nawet jeśli
była zobowiązana do zapłacenia pewnej kwoty wierzycielom.
4. A jeśli Tycjusz wahałby się, czy wejść w posiadanie majątku, ponieważ zobowiązania dłużników wydają się
mieć wątpliwą wartość, a kobieta obiecała, że zadośćuczyni temu, czego nie uda mu się ściągnąć od któregoś z
tych dłużników? Jest prawdopodobne, że w tym przypadku stała się ona odpowiedzialna.
5. Masz Titiusa za dłużnika, a kobieta chce być jego poręczycielem, a ty nie zgodziłeś się na to z powodu dekretu
senatu; wtedy ona zwróciła się do mnie w celu pożyczenia pieniędzy, którymi mogłaby ci zapłacić, a ja, nie znając
powodu, dla którego udzieliła pożyczki, obiecała mi ją spłacić i poleciła mi wypłacić ci pieniądze. Wówczas, z tego
powodu, że nie miałem tej sumy pod ręką, zobowiązałem się do zapłacenia jej Panu. Powstało pytanie, czy mogę
odebrać te pieniądze od tej kobiety, czy też może ona skutecznie powołać się na wyjątek oparty na Dekrecie
Senatu? Odpowiedź brzmiała, że należy rozważyć, czy nie można rozsądnie powiedzieć, że mógłbym być
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odpowiedzialny w miejsce tego, kto poręczył za kobietę, i że tak jak wyjątek jest przyznawany przeciwko
wierzycielowi, chociaż może on być nieświadomy, że kobieta stała się dla niego zabezpieczeniem, aby nie można
było wytoczyć przeciwko kobiecie powództwa z tytułu mandatu, tak samo ważny wyjątek może być przyznany
przeciwko panu, a powództwo przeciwko kobiecie zostanie mi odmówione, ponieważ to zobowiązanie byłoby na
jej ryzyko. Jest to tym łatwiejsze do stwierdzenia, jeśli przed wypłaceniem pieniędzy odkryłbym, że kobieta stała
się poręczycielem; ale gdybym wcześniej zapłacił panu, należałoby się zastanowić, czy mimo wszystko wyjątek
zostałby przyznany kobiecie przeciwko mnie, a ja mógłbym wytoczyć osobiste powództwo przeciwko panu w celu
odzyskania pieniędzy, czy też należałoby uznać, że na początku ja pożyczyłem pieniądze kobiecie, a następnie
pan udzielił pożyczki mnie. To właśnie uznano za lepszą opinię, więc nie było podstaw do wydania Dekretu
Senatu, podobnie jak w przypadku, gdy kobieta zastępuje swojego dłużnika, nie ma podstaw do uznania tego za
zabezpieczenie. Autorytet stwierdza, że te dwa przykłady nie mogą być właściwie porównywane ze sobą,
ponieważ, gdy dokonywana jest substytucja długu, kobieta nie jest związana; ale w podanym przypadku przenosi
ona zobowiązanie innej osoby na siebie, czego Senat z pewnością nie chciał.
20. Tenże, Pytania, Księga VIII.
Jeśli kobieta staje się poręczycielką jednego dłużnika, gdy jest ich dwóch, powództwo zostaje przywrócone
wierzycielowi przeciwko obu.
21. Kallistratus, Instytuty, Księga III.
Jeśli kobieta poręcza za innego dłużnika, a to, co zostało zapłacone, jest wykorzystane na jej korzyść, wyjątek
oparty na Dekrecie Senatu nie ma zastosowania, ponieważ nie poniosła ona żadnej straty.
1. Podobnie kobieta nie będzie chroniona Dekretem Senatu, jeśli popełniła czyn szczodry; jak na przykład wtedy,
gdy zobowiązała się za ojca, aby zapobiec jego przykrościom z powodu zapłaty wyroku, który został wydany
przeciwko niemu, gdyż Senat daje ulgę w ciężarach takich osób.
(22) Paulus, Reguły, Księga VI.
Jeśli dam pieniądze kobiecie, aby zapłaciła mojemu wierzycielowi, lub obiecuje, że zapłaci dług, Pomponiusz
stwierdza, że jeśli złoży taką obietnicę, dekret senatu nie będzie mógł być zastosowany, ponieważ uczyniła się
odpowiedzialną za działanie w ramach mandatu i uważa się, że związała się w odniesieniu do swoich spraw.
23. Tenże, O dekrecie senatu Velleian.
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Jeśli kobieta przesłuchiwana w sądzie odpowiedziała, że jest spadkobierczynią, a zrobiła to dobrze wiedząc, że
nie jest spadkobierczynią, to w żadnym wypadku nie będzie się uważać, że związała się z innym, ponieważ była
winna oszustwa; jeśli jednak myślała, że jest spadkobierczynią, a będąc oszukiwana w tej kwestii, odpowiedziała
w ten sposób, to wiele autorytetów jest zdania, że powództwo przeciwko niej zostanie uwzględnione, ale może
ona skorzystać z wyjątku opartego na Dekrecie Senatu.
24. To samo, jeśli chodzi o zobowiązania zaciągnięte przez kobiety dla innych.
Jeśli kobieta, która została zastąpiona jako dłużnik przez wierzyciela, złożyła obietnicę w imieniu strony, w której
została zastąpiona, nie może skorzystać z wyjątku,
1. 1. Jeżeli jednak obiecała zapłacić pieniądze, aby uniknąć zastąpienia, uważa się, że sama się zobowiązała i
może to uczynić.
2. W przypadku, gdy możliwe jest skorzystanie z dobrodziejstwa dekretu senatu, powstaje pytanie, czy
powództwo zostanie wytoczone przeciwko byłemu dłużnikowi w czasie, gdy kobieta się zobowiązała, czy też ten
ostatni może wnieść pozew o odzyskanie tego, co zostało zapłacone? Uważam, że można to zrobić od razu i że
nie trzeba czekać na zapłatę.
3. W przypadku, gdy kobieta zobowiąże się za osobę, która była odpowiedzialna za działanie ograniczone w
czasie, to tymczasowe działanie zostanie przywrócone wierzycielowi, tak że czas będzie biegł po dacie
przywrócenia działania wynikającego z poprzednich okoliczności, chociaż mógł on z niego skorzystać w chwili,
gdy kobieta stała się poręczycielem.
25. Modestinus, O zobowiązaniach.
Gdy kobieta każe udzielić kredytu swemu niewolnikowi, będzie podlegała powództwu pretorskiemu.
(1) Jeśli poręczyła za niego i wytoczono przeciwko niej powództwo, może się bronić za pomocą wyjątku z dekretu
senatu Velleian, chyba że zrobiła to z powodu jakiejś własnej sprawy.
26. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
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Gdy kobieta, z zamiarem zobowiązania się za kogoś innego, oświadcza przed sądem, że niewolnik kogoś innego
należy do niej, może skorzystać z pomocy dekretu senatu na tej podstawie, że związała się za kogoś innego. Jest
oczywiste, że jeśli odpowiedź ta dotyczyła osoby, która służyła jej jako niewolnik w dobrej wierze, nie będzie się
uważać, że związała się z kimś innym.
27. Papinianus, Opinie, Księga III.
Gdy strona, która zawarła umowę z kobietą w dobrej wierze, występuje przeciwko niej, ponieważ pieniądze, które
pożyczyła, zostały wykorzystane w transakcjach między mężem a żoną, nie będzie ona wykluczona przez
wyjątek oparty na Dekrecie Senatu.
1. 1. Gdy niewolnicy, którzy zostali powołani do prowadzenia działalności gospodarczej, zawierając umowę z inną
osobą, występują przeciwko kobiecie, której zobowiązanie uważają za ważne, wyjątek oparty na Dekrecie Senatu
nie wyklucza ich właściciela; nie można też uznać, że pozycja tego ostatniego została naruszona przez czyn
niewolnika, ponieważ właściciel nic nie uzyskał, tak samo jak wtedy, gdy niewolnik kupuje ziemię, która jest
przedmiotem sporu, lub mężczyzna, który jest wolny.
2. Żona podstawiła inną kobietę jako swoją dłużniczkę wobec męża, a mąż wypłacił pieniądze jej wierzycielowi.
Jeśli zagwarantowała wypłacalność kobiety, która została podstawiona jej mężowi, wyjątek oparty na Dekrecie
Senatu nie będzie dostępny, ponieważ kobieta prowadzi swój własny interes.
28. Scaevola, Opinie, Księga I.
Seia kupiła kilku niewolników i pożyczywszy pieniądze z mężem jako poręczycielem, zapłaciła sprzedawcy. Jej
mąż zmarł później jako niewypłacalny, a w celu oszukania swojego wierzyciela, oświadczył w testamencie, że jest
winien całą kwotę; powstało więc pytanie, czy można uznać, że kobieta ta zobowiązała się w imieniu innej osoby?
Odpowiedziałem, że zgodnie z przedstawionymi faktami, nie związała się. Pewien mąż, aby zapewnić sobie
dzierżawę, zastawił Semproniuszowi działkę ziemi należącą do jego żony. Kobieta, po tym jak pożyczyła
pieniądze od Numeriusa na swój własny rachunek, obciążona tym samym kawałkiem ziemi, natychmiast zapłaciła
Semproniuszowi za swojego męża. Powstało pytanie, czy zaciągnęła to zobowiązanie z naruszeniem dekretu
senatu. Odpowiedziałem, że gdyby Numerius wiedział, że zobowiązała się wobec innego, to dekret Senatu
miałby zastosowanie we wskazanym przypadku.
29. Paulus, Opinie, Księga XVI.
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Pewien człowiek chciał zawrzeć umowę ze spadkobiercami Lucjusza Titiusa i pożyczyć im pieniądze, ale
ponieważ podejrzewał, że nie są oni wypłacalni, wolał pożyczyć je wdowie po spadkodawcy i wziąć za nią
zastaw. Kobieta ta pożyczyła te same pieniądze spadkobiercom i wzięła od nich zastaw. Pytam, czy uważa się,
że zobowiązała się wobec innych i czy zastawy, które wzięła, są odpowiedzialne wobec wierzyciela? Paulus
odpowiada, że jeśli wierzyciel, który chciał zawrzeć umowę ze spadkobiercami Lucjusza Titiusa, nie zrobił tego z
nimi, a wolał mieć za dłużnika wdowę, to dekret senatu, który został uchwalony w odniesieniu do zobowiązań
zaciąganych przez kobiety na rzecz innych, będzie mógł być zastosowany wobec niego, a zastawy, które ona
dała, nie będą podlegały odpowiedzialności. Majątek, który kobieta otrzymała w zastaw od tych, w których imieniu
została zobowiązana, będzie odpowiadał wierzycielowi kobiety, a pretor nie postąpi nierozsądnie, jeśli przyzna
powództwo przeciwko głównym wierzycielom, w celu uwolnienia kobiety od odpowiedzialności, jak również
przeciwko majątkowi, który został przez nich obciążony na jej rzecz.
1. Paulus stwierdza, że wszystko, co może być udowodnione, że zostało zaplanowane w celu obejścia przepisów
dekretu senatu uchwalonego w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych przez kobiety dla innych, nie powinno
być uważane za ważne.
30. Tenże, Sentencje, Księga II.
Gdy kobieta poręcza za inną osobę z zamiarem oszukania lub gdy wiedziała, że nie może być pociągnięta do
odpowiedzialności, wyjątek oparty na Dekrecie Senatu nie zostanie jej przyznany; najszlachetniejszy bowiem
Zakon Senatu nie wyklucza powództwa, które będzie przysługiwało z tytułu oszustwa popełnionego przez
kobietę.
1. 1. Jeśli agent zobowiązuje się wobec innej osoby na polecenie kobiety, może skorzystać z wyjątku opartego na
Dekrecie Senatu o Velleian, aby w przeciwnym razie nie wygasło prawo do powództwa.
(31) Tenże, O Neratiusie, księga I.
Paulus mówi, że jeśli kobieta nie chce odzyskać tego, co zapłaciła z tytułu związania się z innym, ale woli wnieść
powództwo na zlecenie i zwrócić sobie koszty zwolnienia dłużnika, powinna zostać wysłuchana.
32. Pomponiusz, Dekrety Senatu, Księga I.
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Gdy kobieta wchodzi do czyjegoś majątku, aby przejąć spłatę należnych od niego długów, trudno jej będzie
uzyskać ulgę, chyba że stało się to na skutek oszustwa wierzycieli; nie należy bowiem uważać, że kobieta pod
każdym względem zajmuje pozycję małoletniego poniżej dwudziestu pięciu lat, który został oszukany.
(1) Jeżeli kobieta chce odzyskać majątek, który oddała w zastaw w czasie, gdy poręczała za kogoś innego,
powinna otrzymać również plony i potomstwo niewolników, a jeżeli majątek uległ zniszczeniu, powinna być z tego
tytułu wypłacona większa suma. Jeżeli jednak wierzyciel, który otrzymał zastaw w celu zabezpieczenia
zobowiązania, sprzedał go osobie trzeciej, to prawdziwe jest zdanie tych, którzy uważają, że powództwo powinno
być jej przyznane, nawet przeciwko nabywcy w dobrej wierze, ponieważ pozycja nabywcy nie powinna być lepsza
od pozycji zbywcy.
(2) Podobnie, jeśli kobieta sprzeda działkę wierzycielowi swego męża i dostarczy ją pod warunkiem, że nabywca
przeznaczy otrzymane pieniądze na spłatę długu męża, a ona wytoczy powództwo o odzyskanie tej działki, może
spotkać się z wyjątkiem z powodu własności sprzedanej i dostarczonej; może jednak odpowiedzieć, że sprzedaż
została dokonana wbrew przepisom dekretu Senatu. Można to uczynić niezależnie od tego, czy wierzyciel sam
nabył nieruchomość, czy też zatrudnił do tego kogoś innego, aby w ten sposób pozbawić kobietę własności. Ta
sama zasada obowiązuje, gdy kobieta przekazała swój majątek nie w imieniu męża, lecz na rzecz innego
dłużnika.
(3) Jeżeli kobieta, aby uniknąć związania się z inną osobą, zleca to osobie trzeciej, to czy dekret Senatu będzie
miał zastosowanie do tej osoby, która działała na prośbę kobiety? Cała treść Dekretu Senatu odnosi się do
odrzucenia pozwu przeciwko samej kobiecie, i myślę, że należy tu dokonać rozróżnienia; na przykład, gdy
wierzyciel, z którym związałem się na polecenie kobiety, obmyślił ten plan w celu uniknięcia Dekretu Senatu,
ponieważ nie wydaje się, aby kobieta związała się z naruszeniem tego Dekretu, ale zaproponowała kogoś
innego; powinien on być wykluczony przez wyjątek oparty na oszustwie popełnionym przeciwko Dekretowi
Senatu. Gdyby jednak on nie znał tych faktów, a ja bym je znał, to wnosząc powództwo mandatowe przeciwko
kobiecie, uległbym przedawnieniu, ale nadal odpowiadałbym wobec wierzyciela.
(4) Gdy kobieta gotowa jest przyłączyć się do sprawy w imieniu strony, na rzecz której się zobowiązała, aby
powództwo nie zostało uwzględnione przeciwko pierwszemu dłużnikowi, ponieważ może powołać się na wyjątek
oparty na Dekrecie Senatu, musi złożyć zabezpieczenie, że nie skorzysta z wyjątku, a następnie przystąpić do
procesu.
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(5) Rozumie się także, że kobieta może się zobowiązać za kogoś innego, nawet jeśli czyni to za kogoś, kto nie
może być związany; jak na przykład, gdy zobowiązuje się za niewolnika należącego do kogoś innego, ale jej
zobowiązanie wygasa, jeśli powództwo zostanie przywrócone przeciwko panu niewolnika.

Tyt. 2 Odnośnie potrącenia.

1. Modestinus, Pandekty, Księga VI.
Potrącenie jest wkładem dokonanym między długiem a kredytem.
2. Julianus, Digest, księga XC.
Każdy może zabronić swojemu wierzycielowi, który jest jednocześnie jego dłużnikiem, wnoszenia przeciwko
niemu powództwa, jeśli jest gotów potrącić swoją wierzytelność.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXV.
Potrącenie jest więc konieczne, ponieważ w naszym interesie jest raczej nie płacić, niż wnosić pozew o
odzyskanie tego, co zostało zapłacone.
(4) Paulus, O Sabinusie, księga III.
Opinia Neratiusa, którą podziela również Pomponiusz, jest słuszna, a mianowicie, że to, co główny dłużnik może
zatrzymać jako potrącenie, poręczenie jest zwolnione z odpowiedzialności, z mocy prawa, w każdej umowie; tak
jak wtedy, gdy wnoszę pozew o całą kwotę przeciwko dłużnikowi, nie postępuję właściwie, a zatem
zabezpieczenie nie jest odpowiedzialne w ścisłym prawie za większą kwotę, niż główny dłużnik może być
zmuszony do zapłacenia jako wyrok.
5. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
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Gdy żąda się należności od poręczyciela, jest rzeczą całkowicie sprawiedliwą, aby ten ostatni mógł wybrać, czy
woli potrącić to, co jest należne jemu samemu, czy to, co jest należne dłużnikowi głównemu. Powinien też być
wysłuchany, jeśli chce dokonać potrącenia z wierzytelnościami obu dłużników,
6. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Przedmiotem potrącenia może być również to, co jest należne w wyniku zobowiązania naturalnego.
(7) Tenże, O Edykcie, księga XXVIII.
To, co jest należne w określonym czasie, nie może być potrącone przed nadejściem tego czasu, nawet jeśli jest
to konieczne do zapłacenia.
1. 1. Jeśli sędzia nie uwzględnia potrącenia, wierzyciel zachowuje prawo do wniesienia skargi, ponieważ nie
można wnieść wyjątku na podstawie wydanej decyzji. Uważam, że sprawa wygląda inaczej, jeżeli sędzia odmówił
uwzględnienia potrącenia z powodu nieistnienia długu; wówczas bowiem wyjątek oparty na wydanym orzeczeniu
narusza moją sprawę.
8. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
To także jest zawarte w potrąceniu, o którego odzyskanie wniesiono już pozew przeciwko powodowi, aby
zapobiec pogorszeniu się sytuacji strony bardziej starannej, gdyby potrącenie zostało jej odmówione.
9. Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli partnerstwo zostało zawarte z synem pod ojcowską kontrolą lub z niewolnikiem, a ojciec lub pan wytoczy
powództwo, zaliczamy całą kwotę do potrącenia; chociaż gdybyśmy wytoczyli powództwo, tylko to, co odnosi się
do peculium, musi zostać naprawione.
1. Jeśli jednak pozew został wniesiony przeciwko synowi pozostającemu pod władzą ojcowską, powstaje pytanie,
czy syn może, w drodze potrącenia, żądać tego, co jest należne ojcu? Lepiej jest uznać, że może, ponieważ jest
tylko jedna umowa, ale powinno to być dokonane pod warunkiem, że da on gwarancję, że jego ojciec ratyfikuje
jego czyn, to znaczy, że nie będzie w przyszłości żądał tego, co jego syn potrącił.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIII.
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Gdy dwóch z nas, będących wspólnikami, dopuściło się tego samego zaniedbania w sprawach dotyczących
spółki, należy stwierdzić, że przestajemy być wobec siebie zobowiązani, a potrącenie za zaniedbanie w tym
przypadku następuje z mocy prawa. Podobnie uważa się, że w przypadku, gdy jeden ze wspólników
przywłaszczył sobie coś, co należy do wspólnego majątku, a drugi dopuścił się takiego zaniedbania, że można to
oszacować na taką samą kwotę, uważa się, że doszło do potrącenia, jak również do zwolnienia obu stron z
odpowiedzialności wobec siebie z mocy prawa.
1. Dlatego też, gdy ktokolwiek, będąc w stanie dokonać potrącenia, płaci, może wnieść pozew w celu odzyskania
pieniędzy jako zapłaconych, gdy nie były one należne.
2. W każdym przypadku, gdy prawo do działania wynika z naruszenia prawa, jak na przykład z kradzieży i innych
przestępstw, jeśli tylko pozew dotyczący pieniędzy jest wniesiony, potrącenie może być dopuszczone. Ta sama
zasada obowiązuje w przypadku powództwa o odzyskanie skradzionego mienia. Jeżeli jednak strona została
pozwana w sprawie o przestępstwo, może ona podnieść zarzut potrącenia.
3. Potrącenie może mieć miejsce również w umowach, które przypominają pewne formy powództwa, to znaczy w
umowach pretorskich; według Julianusa potrącenia można żądać zarówno w odniesieniu do samej umowy, jak i
w powództwie opartym na niej.
11. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Gdy jedna strona jest winna drugiej sumę pieniędzy bez odsetek, a ta druga jest winna drugiej stronie sumę z
odsetkami, to Boski Sewerus zadecydował, że odsetki nie należą się od sum należnych sobie nawzajem przez te
dwie strony.
12. Tenże, O Edykcie, Księga LXIV.
Prawo to ma zastosowanie nie tylko do spraw osób prywatnych, ale także tych związanych ze skarbem państwa.
Jeśli jednak pieniądze pożyczone sobie nawzajem przez strony są oprocentowane, ale oprocentowanie jest
różne, to mimo to może nastąpić potrącenie w odniesieniu do sum należnych odpowiednio stronom.
(13) Tenże, O Edykcie, Księga LXVI.
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Labeo twierdzi, nie bez racji, że jeśli potrącenie jest wyraźnie przeznaczone dla określonej wierzytelności, nie
należy sprzeciwiać się jego zastosowaniu do innych wierzytelności.
(14) Javolenus, O Kasjuszu, księga XV.
Każda wierzytelność, która może być zniszczona przez wyjątek, nie może być objęta potrąceniem.
15. Tenże, Listy, księga II.
Postanowiłem, że Tytus wypłaci mi pewną sumę pieniędzy w pewnym miejscu, on żąda ode mnie sumy
pieniędzy, którą mu jestem winien; pytam, czy interes, jaki miałem w tym, aby ta suma została mi wypłacona w
pewnym miejscu, jak to zostało powiedziane, powinien być uwzględniony w potrąceniu? Odpowiedziano mi, że
jeśli Tycjusz żąda, to także suma, którą obiecał zapłacić w określonym miejscu, musi być uwzględniona w
potrąceniu, ale należy to zrobić także w odniesieniu do jego sprawy, to znaczy należy wziąć pod uwagę interes,
jaki Tycjusz miał w tym, aby należna mu suma została zapłacona w ustalonym miejscu.
16. Papinianus, Pytania, Księga III.
Jeżeli żołnierz ma dwóch spadkobierców, z których jeden dziedziczy jego peculium castrense, a drugi resztę
majątku, to strona, która jest dłużna jednemu ze spadkobierców i chce potrącić to, co mu się należy od drugiego,
nie może być wysłuchana.
1. 1. Jeżeli strona, przeciwko której wydano wyrok na korzyść Titiusa, wnosi pozew przeciwko temu samemu
Titiusowi w terminie wyznaczonym na wykonanie wyroku, który sam miał wcześniej wydany wyrok przeciwko
niemu na korzyść drugiej strony, potrącenie zostanie dopuszczone; jedną bowiem rzeczą jest, aby dzień
zobowiązania nie nadszedł, a inną, aby z pobudek humanitarnych wyznaczyć czas na zapłatę.
17. Tenże, Opinie, Księga I.
Aedyl, przeciwko któremu wydano wyrok, ponieważ podczas swojej kadencji rozdał mniejszy zapas żywności niż
powinien, nie może być uznany za dłużnika za pieniądze wydane na zboże; będzie zatem uprawniony do
potrącenia.
18. Tenże, Opinie, Księga III.
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Jeżeli pełnomocnik został wyznaczony do prowadzenia własnej sprawy w sądzie, a po połączeniu kwestii,
wniesiono przeciwko niemu pozew o pożyczkę, słusznie będzie on uprawniony do potrącenia.
1. Wierzyciel nie jest zobowiązany do potrącenia tego, co jest winien komukolwiek innemu niż swojemu
dłużnikowi, nawet jeśli wierzyciel tego, w imieniu którego strona jest pozywana za swój własny dług, może chcieć
skorzystać z potrącenia.
19. Tenże, Opinie, Księga XI.
Jeśli dłużnik, który zapłacił podatek niewolnikowi publicznemu, ale bez zgody tych, którym powinien był zapłacić
dług, to dawne zobowiązanie pozostaje w mocy; ale potrącenie jest przyznawane do wysokości peculium, które
niewolnik publiczny ma w swoim posiadaniu.
20. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Gdy osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie wojsk w ekspedycji ma wydany przeciwko sobie wyrok z tego tytułu,
uważa się, że nie może zatrzymać pieniędzy na podstawie prawa potrącenia, ponieważ nie podlega ono temu
prawu.
21. Paulus, Pytania, Księga I.
Ponieważ powszechnie uważa się, że to, co ludzie są sobie wzajemnie winni, jest potrącane z mocy samego
prawa, jeśli pełnomocnik osoby, która jest nieobecna, zostaje pozwany, nie musi on dawać gwarancji, że jego
czynność zostanie ratyfikowana, ponieważ nic nie może być potrącone, ale można od niego zażądać mniejszej
sumy na początku.
22. Scaevola, Pytania, Księga II.
Jeśli jesteś winien komuś dziesięć tysięcy sestercji lub niewolnika, cokolwiek on wybierze, potrącenie długu
będzie dopuszczone, jeśli on otwarcie oświadczy, co woli.
23. Paulus, Opinie, Księga IX.
Gdy opiekun żąda w imieniu swoich podopiecznych tego, co im się należy, dłużnik nie może żądać, aby jego dług
został potrącony z długiem, który jest mu winien sam opiekun.
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24. Tenże, Dekrety, Księga III.
Cesarz zarządził, aby wysłuchano tego, kto chciał udowodnić, że ze Skarbu Państwa należała mu się kwota
równa tej, o którą sam został pozwany.

Tit. 3. O bezpośrednich i przeciwnych działaniach w sprawie depozytu.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
Depozytem jest to, co się daje drugiemu na przechowanie. Słowo to pochodzi od słowa ponere, umieszczać, a
przyimek de dodaje znaczenia temu terminowi i wskazuje, że wszystko, co dotyczy bezpiecznego
przechowywania danego przedmiotu, jest powierzone dobrej wierze strony.
1. Praetor mówi: "W przypadku zdeponowania mienia, przyznam powództwo o zwykłe odszkodowanie, z
jakiejkolwiek innej przyczyny niż tumult, pożar, ruina budynku lub rozbicie statku. W tych przypadkach, które są
wymienione powyżej, przyznaję jedno podwójne odszkodowanie przeciwko depozytariuszowi. Przyznaję jedno
zwykłe odszkodowanie przeciwko spadkobiercy tego, który jest rzekomo winny złej wiary w odniesieniu do
zdeponowanego mienia, i przyznaję powództwo o podwójne odszkodowanie, gdy spadkobierca sam był winny
oszustwa."
2. Praetor, bardzo poprawnie umieścił te przypadki depozytu, które wynikają z konieczności spowodowanej
przypadkowymi okolicznościami, i które nie zależą od woli osoby składającej depozyt.
3. Przyjmuje się, że dana osoba złożyła depozyt z powodu tumultu, pożaru lub z innych przyczyn, gdy nie miała
innego powodu do jego złożenia niż nieuchronne niebezpieczeństwo wynikające z wyżej wymienionych katastrof.
4. To rozróżnienie przyczyn jest rozsądne, ponieważ gdy ktoś polega na wierze depozytariusza, a depozyt nie
jest zwracany, powinien być zadowolony z powództwa o samo odzyskanie mienia lub jego wartości. Kiedy jednak
depozytariusz składa depozyt z konieczności, przestępstwo perfidii zwiększa swoją wagę, a dobro publiczne
wymaga odpłaty, ponieważ w tego rodzaju przypadkach naruszenie zaufania jest szkodliwe.
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5. Akcesoria do własności, która jest zdeponowana, nie są włączone; na przykład, gdy niewolnik, który jest
ubrany, jest zdeponowany, nie dotyczy to jego odzieży, ani nie jest halter zdeponowany z koniem, ponieważ koń
sam jest zdeponowany.
6. Jeśli jest uzgodnione, że strona będzie odpowiedzialna za zaniedbania w odniesieniu do depozytu, umowa jest
ważna, ponieważ prawo umów zależy od umowy.
7. Nie będzie się utrzymywać, że szkoda wynikająca z oszustwa nie zostanie naprawiona, nawet jeśli zostanie to
uzgodnione; ponieważ umowa tego rodzaju jest sprzeczna z dobrą wiarą i dobrymi obyczajami, a zatem nie
powinna być przestrzegana.
8. Jeżeli odzież oddana dozorcy łaźni pod opiekę zaginęła, a dozorca nie otrzymał żadnego wynagrodzenia za
opiekę nad nią, jestem zdania, że będzie on odpowiedzialny za depozyt tylko wtedy, gdy był winny złej wiary;
jeżeli jednak otrzymał odszkodowanie, można wytoczyć przeciwko niemu powództwo z tytułu najmu.
9. Jeśli ktoś zmusza niewolnika, który został mu powierzony na przechowanie, do pracy w młynie i otrzymuje
jakiekolwiek wynagrodzenie za pilnowanie go, to sądzę, że powództwo z tytułu najmu można wytoczyć przeciwko
młynarzowi. Jeśli jednak ja sam otrzymałem wynagrodzenie za niewolnika, którego młynarz przyjął do młyna,
można wytoczyć przeciwko mnie powództwo o wynajęcie go. Jeśli praca niewolnika została potrącona z
wynagrodzeniem za jego opiekę, powstaje pewien rodzaj dzierżawy i najmu, ale ponieważ nie wypłacono
żadnych pieniędzy, powództwo zostanie przyznane na podstawie warunków umowy. Jeżeli jednak strona nie
dostarczyła niewolnikowi nic poza jedzeniem, a nie zawarto żadnej umowy w odniesieniu do jego pracy,
powództwo zostanie uwzględnione na podstawie depozytu.
10. W dzierżawie i najmie, a także w sprawach, w których powództwo powinno zostać uwzględnione zgodnie z
warunkami umowy, strony, które otrzymały niewolnika, będą odpowiedzialne za oszustwo i zaniedbanie, ale jeśli
dostarczyły mu tylko jedzenie, będą odpowiedzialne jedynie za oszustwo, ponieważ (jak mówi Pomponiusz),
musimy postępować zgodnie z tym, co zostało przepisane lub uzgodnione, pod warunkiem, że wiemy, co to jest;
a jeśli cokolwiek zostało przepisane, strony, które otrzymały niewolnika, będą odpowiedzialne jedynie za
oszustwo, które jest związane z depozytem.
11. Jeśli poproszę cię, abyś zaniósł jakiś mój przedmiot do Tycjusza, aby on się nim zaopiekował, Pomponiusz
pyta, przez co mogę wszcząć postępowanie przeciwko tobie? Sądzi, że przeciwko tobie miałbym prawo do
powództwa mandatowego, a przeciwko temu, kto otrzymał rzecz, do powództwa depozytowego; jeśli jednak
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otrzymał ją w twoim imieniu, ty i on będziecie odpowiedzialni wobec mnie w powództwie mandatowym, a on
wobec ciebie w powództwie depozytowym, a to prawo do powództwa możesz mi scedować, gdy pozwę cię w
postępowaniu mandatowym.
12. Jeżeli dałem ci jakąś rzecz pod warunkiem, że będziesz się nią opiekował, gdyby Titius nie chciał jej przyjąć,
a nie przyjmuje jej, to należy rozważyć, czy będzie to tylko powództwo depozytowe, czy również mandatowe.
Pomponiusz ma wątpliwości w tej kwestii, ale ja uważam, że powództwo z tytułu mandatu będzie leżało,
ponieważ mandat ma większy zakres w odniesieniu do warunku bezpiecznego przechowywania.
13. Pomponiusz pyta również, czy jeśli polecę ci, abyś bezpiecznie przechował jakąś rzecz otrzymaną od kogoś
innego w moim imieniu, a ty to zrobisz, to czy będziesz podlegał powództwu z tytułu mandatu, czy z tytułu
depozytu? On raczej uważa, że powinno być powództwo na zlecenie, ponieważ jest to pierwsza umowa.
14. Pomponiusz pyta również, czy w sytuacji, gdy chcesz, abym złożył u ciebie depozyt, a każesz go złożyć
swojemu wolnemu człowiekowi, to czy mogę wystąpić przeciwko tobie z powództwem o depozyt? Mówi, że
gdybym złożył majątek w twoim imieniu, to znaczy ze świadomością, że ty masz nim zarządzać, to będę miał
przeciwko tobie powództwo depozytowe, ale jeśli przekonasz mnie, że powinienem raczej złożyć depozyt u tego
wolnego, to nie będę miał przeciwko tobie powództwa, ponieważ powództwo depozytowe musi być wytoczone
przeciwko niemu; czy też będziesz odpowiadał mandatowo, ponieważ prowadziłem własne sprawy? Jeżeli jednak
polecił mi pan, abym złożył depozyt wolnemu strzelcowi na pańskie ryzyko, nie widzę powodu, dla którego nie
można by wytoczyć powództwa z tytułu mandatu. Labeo mówi, że jest oczywiste, że jeśli dałeś zabezpieczenie,
to poręczyciel będzie odpowiedzialny, nie tylko jeśli ten, który otrzymał depozyt, był winny oszustwa, ale nawet
jeśli nie, to majątek nadal jest w jego rękach; bo co jeśli ten, u którego złożono depozyt, stał się niepoczytalny, lub
podopieczny, lub umarł, nie pozostawiając spadkobiercy, posiadacza lub następcy swojego majątku? Będzie on
zatem zobowiązany do zadośćuczynienia, co jest zwyczajem w powództwie depozytowym.
15. Powstaje pytanie, czy powództwo depozytowe może być wytoczone przeciwko podopiecznemu, u którego
depozyt został złożony bez upoważnienia opiekuna? Należy stwierdzić, że może on wnieść powództwo na
podstawie oszustwa, jeśli depozyt został złożony u niego, gdy był on wystarczająco dorosły, aby być winnym tego
przestępstwa, ponieważ powództwo zostanie uwzględnione w odniesieniu do kwoty, o którą zostałby
wzbogacony, gdyby nie był winny oszustwa.
16. Jeżeli zdeponowane mienie zostało zwrócone w stanie pogorszonym, można wytoczyć powództwo o wydanie
depozytu, tak jak gdyby w ogóle nie zostało zwrócone; jeżeli bowiem mienie zostało zwrócone w stanie gorszym
niż było na początku, można powiedzieć, że nie zostało w ogóle zwrócone z powodu oszustwa.

947

17. Jeśli mój niewolnik złożył depozyt, to mimo to będę miał prawo do powództwa o depozyt.
18. Jeśli złożę depozyt u niewolnika i wniosę przeciwko niemu pozew po jego manumulacji, Marcellus mówi, że
powództwo nie będzie zasadne; chociaż mamy zwyczaj uważać, że każdy powinien być odpowiedzialny za
oszustwo popełnione nawet w niewoli, ponieważ zarówno przestępstwa, jak i szkody następują po osobie
winnego, a zatem w tym przypadku należy odwołać się do innych powództw, które mogą być wniesione.
19. Powództwo to przysługuje posiadaczowi nieruchomości i innym posiadaczom, jak również temu, komu
przyznano zwrot majątku na mocy dekretu senatu z Trebeli.
20. W powództwie depozytowym chodzi nie tylko o oszustwo popełnione wcześniej, ale także o to, które może
być popełnione później, to znaczy po połączeniu spraw.
21. Stąd Neratius stwierdza, że jeśli majątek, który został zdeponowany, został utracony bez oszustwa, a
odzyskany po połączeniu spraw, pozwany będzie jednak zobowiązany do zwrotu i nie powinien być zwolniony z
odpowiedzialności, jeśli tego nie uczyni. Neratius mówi również, że nawet jeśli pozew o depozyt został wniesiony
przeciwko tobie w czasie, kiedy nie miałeś prawa do dokonania zwrotu, jak na przykład, kiedy magazyny były
zamknięte; jednak, jeśli miałeś prawo do dokonania zwrotu przed wydaniem wyroku przeciwko tobie, powinieneś
być skazany, jeśli tego nie zrobisz, ponieważ własność jest w twoich rękach; ponieważ należy wtedy zbadać, czy
działałeś w złej wierze, ponieważ nie posiadałeś własności.
22. Julianus w trzynastej księdze Digestów stwierdza, że ten, kto złożył majątek w depozyt, może natychmiast
wytoczyć powództwo o depozyt, ponieważ ten, kto go otrzymał, jest winny działania w złej wierze, ponieważ nie
zwraca go na żądanie. Marcellus jednak stwierdził, że ten, kto nie zwraca depozytu osobie, która go żąda, nie
zawsze może być uznany za winnego oszustwa; co bowiem, jeśli majątek znajdował się na prowincji lub w
magazynie, którego nie można było otworzyć w chwili wydania wyroku, albo warunek, od którego zależał depozyt,
nie został spełniony?
23. Nie ma wątpliwości, że niniejsze powództwo jest powództwem bona fide.
24. I z tego powodu uprawy, wszystkie akcesoria i plony trzody powinny być objęte tym pozwem, aby nie objąć
tylko samego artykułu.
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25. Jeśli sprzedałeś zdeponowane mienie, a następnie nabyłeś je na poczet depozytu, to nawet jeśli później
zostałoby ono zniszczone bez złej woli z twojej strony, będziesz odpowiedzialny za depozyt, ponieważ sprzedając
mienie dopuściłeś się oszustwa.
26. Również w przypadku powództwa depozytowego składana jest przysięga sądowa dotycząca wartości
nieruchomości.
27. Wydaje się być całkowicie sprawiedliwe, że powinienem otrzymać to powództwo, nie tylko jeśli mój niewolnik,
ale jeśli ktoś, kto służy mi jako niewolnik w dobrej wierze, zdeponował własność, jeśli zdeponował ją jako
należącą do mnie.
28. W podobny sposób mogę wnieść powództwo, jeśli mam użytkowanie w niewolniku, a to, co on zdeponował,
było częścią jego peculium, które należało do mnie lub było moją własnością.
29. Ponadto, jeśli niewolnik należący do majątku złoży depozyt, spadkobierca, który następnie wejdzie do
majątku, może wytoczyć powództwo.
30. Jeśli niewolnik złoży depozyt, to niezależnie od tego, czy żyje, czy umiera, pan może wytoczyć powództwo;
jeśli jednak niewolnik zostanie poddany manumulacji, nie może go wytoczyć. Jeśli jednak niewolnik zostanie
wyobcowany, ten, kto był jego właścicielem w czasie, gdy depozyt został złożony, nadal będzie miał prawo do
wniesienia powództwa, ponieważ początek umowy musi być brany pod uwagę.
31. 31. Gdy niewolnik należący do dwóch stron składa depozyt, każdy z jego panów może wytoczyć powództwo
depozytowe o swoją część.
32. Jeśli zwrócisz Titiusowi majątek, który został u ciebie zdeponowany przez niewolnika, o którym myślałeś, że
Titius jest panem, podczas gdy nim nie był, nie będziesz podlegał powództwu depozytowemu, tak twierdzi
Celsus, ponieważ nie ma tu żadnego oszustwa z twojej strony; ale pan niewolnika może wytoczyć powództwo
przeciwko Titiusowi, któremu majątek został wydany. Jeśli on wyda majątek, będzie można go odzyskać w
drodze powództwa, ale jeśli go zużył, wiedząc, że należy do kogoś innego, wyrok zostanie wydany przeciwko
niemu, ponieważ działał nieuczciwie, aby uniknąć pozostania w posiadaniu.
33. Julianus bardzo trafnie zadaje następujące pytanie. Jeśli sługa zdeponował u mnie pieniądze, abym wypłacił
je jego panu za jego wolność, a ja te pieniądze wypłaciłem, to czy będę podlegał powództwu o depozyt? W
trzynastej księdze Digestów stwierdza on, że jeśli wypłacę w ten sposób pieniądze, które zostały niejako
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zdeponowane u mnie w tym celu, i powiadomię cię o tym fakcie, nie będziesz miał prawa do powództwa
depozytowego, ponieważ wiedząc o tym fakcie, otrzymałeś pieniądze, a zatem nie popełniłem oszustwa; jeśli
jednak wypłacę te pieniądze, tak jakby były moje, w celu uzyskania wolności niewolnika, będę odpowiedzialny. Ta
opinia wydaje mi się słuszna, ponieważ w tym przypadku depozytariusz nie tylko nie przywrócił własności w złej
wierze, ale w ogóle jej nie przywrócił, ponieważ czym innym jest przywrócenie, a czym innym wypłacenie jej,
jakby była własna.
34. Jeżeli pieniądze zostały zdeponowane w depozycie z założeniem, że można z nich korzystać, jeśli uzna się to
za stosowne, to zanim się z nich skorzysta, ponosi się odpowiedzialność z tytułu powództwa depozytowego.
35. Często zdarza się, że majątek lub pieniądze, które są zdeponowane, pozostają na ryzyko strony, której są
powierzone, na przykład wtedy, gdy strony specjalnie się na to zgodziły. Julianus stwierdza jednak, że jeśli ktoś
zaoferował się jako depozytariusz, to zapewnia ryzyko depozytu, tak że musi być odpowiedzialny nie tylko za
oszustwo, ale także za zaniedbanie i bezpieczne przechowywanie, ale nie za wypadki.
36. 36. Gdy pieniądze są zdeponowane w zapieczętowanym worku, a jeden ze spadkobierców osoby, która
złożyła depozyt, pojawia się i domaga się ich, należy rozważyć, w jaki sposób depozytariusz musi go zaspokoić.
Pieniądze powinny być wyjęte z worka albo w obecności pretora, albo w obecności szacownych osób, a
roszczącemu wypłacone proporcjonalnie do jego udziału w majątku. Jeśli jednak depozytariusz złamie pieczęć,
nie będzie to sprzeczne z intencją depozytu, gdyż nastąpiło to z upoważnienia pretora lub w obecności
szacownych osób. Jeśli zaś chodzi o to, co pozostaje w jego rękach, to jeśli zechce on zatrzymać to po nałożeniu
na to nowych pieczęci przez pretora lub przez osoby, w obecności których inne pieczęcie zostały złamane, może
to uczynić; jeśli zaś odmówi zatrzymania, może to złożyć w świątyni. Jeśli jednak majątek nie może być
podzielony, depozytariusz powinien wydać go w całości powodowi, po złożeniu przez niego odpowiedniego
zabezpieczenia, że będzie odpowiedzialny za wszystko ponad swój udział; jeśli jednak zabezpieczenie nie
zostanie złożone, depozytariusz powinien złożyć majątek w świątyni i być zwolniony z odpowiedzialności za
wszelkie działania.
37. Inny przykład podaje Julianus w trzynastej księdze Digestów. Mówi on, że jeśli depozytariusz umrze, a
pojawią się dwie osoby spierające się ze sobą, z których każda twierdzi, że jest jedynym spadkobiercą, to
majątek powinien być wydany temu, kto jest gotów bronić go przed drugim roszczącym, czyli temu, kto otrzymał
depozyt. Jeśli jednak żaden z nich nie przyjmie tej odpowiedzialności, mówi, że najwygodniej jest, aby nie był
zmuszany przez pretora do podjęcia obrony. Dlatego konieczne jest, aby majątek został złożony w jakiejś
świątyni do czasu sądowego rozstrzygnięcia prawa do majątku.
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38. Jeżeli ktoś w obecności kilku osób odczytuje testament, który został u niego zdeponowany, Labeo twierdzi, że
można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o złożenie testamentu; ja jednak jestem zdania, że można również
wytoczyć powództwo o zranienie, jeżeli treść testamentu została odczytana w obecności tych osób z zamiarem
zniweczenia tajnych postanowień spadkodawcy.
39. Jeśli deprawator lub złodziej złoży depozyt, Marcellus stwierdza w Szóstej Księdze Digestów, że każdy z nich
będzie miał prawo do powództwa o depozyt; w jego interesie jest bowiem posiadanie go, ponieważ może zostać
pociągnięty do odpowiedzialności.
40. Gdy ktoś żąda depozytu w złocie lub srebrze, czy należy wskazać tylko artykuł, czy także wagę? Lepsza
opinia jest taka, że powinno być zawarte jedno i drugie; tak na przykład, naczynie, filiżanka lub miska powinny
być wymienione, a materiał i waga powinny być dodane. Jeśli jednak przedmiotem jest purpura, która nie była
używana, lub wełna, waga powinna być dodana w podobny sposób; z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje niepewność
co do ilości wagi i należy odwołać się do przysięgi.
41. Jeżeli złożono zapieczętowaną skrzynię, a żąda się tylko tej skrzyni, to czy należy doliczyć jej zawartość?
Trebatius mówi, że można żądać samej skrzyni i że nie należy wnosić pozwu o poszczególne przedmioty
depozytu, ale jeśli majątek jest najpierw wystawiony, a potem zdeponowany, to należy dodać opis odzieży. Labeo
twierdzi jednak, że ten, kto złożył skrzynię, uważa się, że złożył również oddzielne przedmioty, które się w niej
znajdują, i dlatego musimy wnieść pozew o własność. A co w takim razie, jeśli ten, kto przyjął depozyt, nie
wiedział, że znajduje się tam własność? Nie ma to większego znaczenia, ponieważ otrzymał on depozyt;
uważam, że można wytoczyć powództwo o mienie stanowiące depozyt, nawet jeśli skrzynia była
zapieczętowana, gdy znajdowała się w rękach depozytariusza.
42. Stwierdza się, że syn będący pod kontrolą ojca odpowiada za depozyt, ponieważ jest odpowiedzialny za inne
działania; ale powództwo może być również wytoczone przeciwko ojcu, ale tylko w odniesieniu do peculium syna.
Ta sama zasada odnosi się do niewolnika, który może być pozwany razem ze swoim panem. Jest rzeczą
oczywistą, jak stwierdził Julianus i jak nam się wydaje, że jeśli pozew dotyczy osób, które są pod czyjąkolwiek
kontrolą, sprawa może być osądzona; tak, że jeśli został popełniony jakikolwiek podstęp lub oszustwo przez tego,
pod którego władzą się znajdują, lub przez strony, z którymi została zawarta umowa, ich zła wiara może się
ujawnić.
43. 43. Jeżeli majątek jest zdeponowany u dwóch osób, powództwo może być wytoczone przeciwko każdej z
nich, ani jedna z nich nie zostanie zwolniona, jeżeli powództwo zostanie wytoczone przeciwko drugiej, ponieważ
są one zwolnione z odpowiedzialności nie przez wybór deponenta, ale przez zapłatę. Dlatego też, jeśli obaj są
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winni oszustwa, a jeden z nich płaci kwotę roszczenia, drugi nie może być pozwany; tak jak w przypadku dwóch
opiekunów. Jeżeli jednak jeden z nich nie może nic zapłacić lub płaci kwotę niższą od roszczenia, można
odwołać się do drugiego. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy jeden z nich nie był winny oszustwa i dlatego
został zwolniony, ponieważ w tym przypadku można odwołać się do drugiego.
44. 44. Jeżeli jednak dwie strony złożyły depozyt i obie wniosły pozew, to jeśli rzeczywiście złożyły depozyt z
założeniem, że jedna z nich będzie mogła go odebrać w całości, to może ona wytoczyć powództwo o całą kwotę;
jeżeli jednak założenie było takie, że tylko część, w której każda z nich była zainteresowana, może być przez nią
odebrana, to należy stwierdzić, że wyrok powinien być wydany przeciwko depozytariuszowi w odniesieniu do
części przypadającej każdej z nich.
45. Jeśli złożę u ciebie depozyt z założeniem, że zostanie on zwrócony po twojej śmierci, mogę wytoczyć
powództwo o depozyt przeciwko tobie i przeciwko twojemu spadkobiercy, ponieważ mogę zmienić zdanie i
zażądać depozytu przed twoją śmiercią.
46. Jeśli więc złożę u ciebie depozyt, który ma być zwrócony po mojej śmierci, zarówno ja, jak i mój spadkobierca
możemy wytoczyć powództwo o depozyt, jeśli zmieniłem zdanie.
47. Z tego powodu, że w tym postępowaniu chodzi tylko o złą wiarę, powstało pytanie, czy jeśli spadkobierca
sprzedał majątek zdeponowany u spadkodawcy lub pożyczony mu do użytku, nie wiedząc, że wspomniany
majątek został zdeponowany lub pożyczony, czy będzie za to odpowiedzialny. Z uwagi na to, że nie działał w złej
wierze, nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieruchomość. Czy jednak będzie odpowiedzialny co najmniej za
cenę, która znalazła się w jego rękach? Lepsza opinia jest taka, że będzie on odpowiedzialny, ponieważ był
winny złej wiary nie oddając tego, co wpadło w jego ręce.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXXI.
Co jednak, jeśli nie odebrał jeszcze pieniędzy za kupno, lub sprzedał nieruchomość za mniejszą sumę niż
powinien? Musi tylko scedować swoje prawa do działania.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
(3) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI. Jest jasne, że jeśli mógłby odkupić i zwrócić nieruchomość, a nie chce
tego zrobić, nie jest wolny od zaniedbania; tak samo, jak gdyby nie chciał jej zwrócić, gdyby została odkupiona
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lub weszła w jego posiadanie w inny sposób, powołując się na usprawiedliwienie, że sprzedał ją kiedyś, nie
wiedząc o faktach.
(4) Paulus, O Plaucjuszu, księga V.
Nawet jeśli dana osoba nie jest spadkobiercą, ale myśli, że nim jest, i sprzedaje nieruchomość, zysk, który
uzyskała, musi zostać jej odebrany w ten sam sposób.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
Powództwo wzajemne o depozyt jest przyznawane na korzyść strony, u której depozyt rzekomo został złożony, i
w tym powództwie nie jest konieczne składanie przysięgi co do kwoty; postępowanie jest bowiem wszczynane nie
z powodu złamania wiary, ale po to, aby strona, która otrzymała depozyt, otrzymała odszkodowanie.
1. Powództwo z tytułu depozytu może być wytoczone przeciwko sekwestratorowi, jeśli jednak zawarto z nim
umowę, że powinien on przedstawić zdeponowane mienie w określonym miejscu, a on tego nie uczyni, jest
oczywiste, że będzie on odpowiedzialny. Jeśli jednak umowa dotyczyła kilku miejsc, to od jego uznania zależy, w
którym z nich złoży majątek, ale jeśli nie zawarto umowy, musi zostać powiadomiony o konieczności złożenia
majątku przed pretorem.
2. Jeśli sekwestrator chce zrezygnować z urzędu, jak należy postąpić? Pomponiusz mówi, że musi on stawić się
przed pretorem i za jego zgodą powiadomić strony, które go wybrały, musi zwrócić majątek temu, kto się stawił.
Nie sądzę jednak, aby było to zawsze słuszne, gdyż często nie powinno się pozwalać na zrzeczenie się urzędu,
który już raz objął, co byłoby sprzeczne ze zrozumieniem, z jakim złożono depozyt, chyba że zaistnieje bardzo
słuszna przyczyna; a gdy jest to dozwolone, majątek powinien być bardzo rzadko zwracany temu, kto się stawił,
lecz powinien być złożony w jakiejś świątyni zgodnie z decyzją sądu.
6. Paulus, O Edykcie, Księga II.
Prawidłowo składa się depozyt u sekwestratora, który jest dostarczany w całości przez kilka osób, aby był
bezpiecznie przechowywany i zwrócony pod pewnym warunkiem.
7. Ulpianus, O Edykcie, księga XXX.
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Gdy niewolnik został zdeponowany u sekwestratora w celu poddania go torturom, a ponieważ był przykuty
łańcuchami lub zamknięty w niewygodnym miejscu, on, powodowany litością, uwolnił go; jestem zdania, że ten
czyn bardzo przypomina oszustwo, ponieważ, jako że znał cel, do którego niewolnik był przeznaczony, okazał
współczucie w nieodpowiednim momencie, ponieważ raczej nie powinien był podejmować się takiego zadania,
niż być winnym oszustwa.
1. Powództwo depozytowe jest przyznawane na całą kwotę przeciwko spadkobiercy z powodu złej wiary
zmarłego, bo chociaż zwykle nie jesteśmy odpowiedzialni za oszustwo osoby zmarłej, z wyjątkiem w odniesieniu
do tej części majątku, która wchodzi w nasze ręce, to jednak w tym przypadku zła wiara wywodzi się z umowy,
która daje podstawę do powództwa o odzyskanie majątku, a zatem jeden spadkobierca będzie odpowiedzialny za
całą kwotę, ale gdy jest kilku spadkobierców, każdy będzie odpowiedzialny za swoją część.
2. W przypadku bankructwa bankierów, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę rachunki deponentów, to
znaczy tych, którzy mają pieniądze w depozycie, których nie złożyli w banku na procent lub nie zostawili u niego
do użytku. Dlatego też, jeśli majątek bankierów zostanie sprzedany, deponenci będą mieli prawo do swoich
pieniędzy przed uprzywilejowanymi wierzycielami; ale będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy strony nie
otrzymały później odsetek, ponieważ będzie się uważać, że zrzekły się swoich depozytów.
3. Powstaje również pytanie, czy należy brać pod uwagę kolejność, w jakiej strony złożyły swoje depozyty, czy
też wszystkie depozyty razem. I zostało ustalone, że wszystkie były na tej samej stopie, ponieważ zostało to
ustalone przez Reskrypt Cesarski.
8. Papinianus, Pytania, Księga IX.
Depozytariusz może skorzystać ze swojego przywileju nie tylko w odniesieniu do pozostałej części depozytu,
która może znajdować się w aktywach bankiera, ale także w odniesieniu do wszystkich innych dóbr bankiera,
który dopuścił się oszustwa; zasada ta została przyjęta ze względu na użyteczność publiczną. Oczywiste jest, że
konieczne wydatki są zawsze roszczeniami uprzywilejowanymi, ponieważ po ich odliczeniu zwyczajowo dokonuje
się wyceny majątku.
9. Paulus, O Edykcie, Księga VII.
Jeśli w postępowaniu depozytowym wytoczono powództwo przeciwko jednemu z kilku spadkobierców z powodu
czynu zmarłego, muszę pozwać go o jego udział w spadku; ale jeśli z powodu przestępstwa, które popełnił, nie
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pozywam go o udział, jest to uzasadnione, ponieważ miara odszkodowania odnosi się do aktu złej wiary, który
popełnił sam spadkobierca.
10. Julianus, On Minicius, Księga II.
Powództwo depozytowe nie przysługuje współspadkobiercom, którzy nie są winni oszustwa.
11. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Gdy niewolnik składa depozyt, ten, u kogo go złożono, jest upoważniony w dobrej wierze i najsprawiedliwiej do
zwrócenia niewolnikowi jego własności; nie jest bowiem zgodne z dobrą wiarą odmawianie wydania tego, co ktoś
otrzymał, lecz należy to zwrócić temu, od kogo to otrzymał, i to w taki sposób, aby przywrócić to bez złej wiary, to
znaczy, aby nie było nawet podejrzenia o niedbalstwo. Sabinus wyjaśnia to dalej, dodając, że depozytariusz nie
powinien mieć powodu, aby sądzić, że pan nie chce, aby niewolnikowi zwrócono własność; i to jest słuszne,
chyba że pod wpływem jakiegoś ważnego powodu podejrzewał niewolnika, ale wystarczy, jeśli wykaże się dobrą
wiarą. Jeśli jednak niewolnik był wcześniej winny kradzieży, a strona, u której dokonano depozytu, nie wiedziała o
tym fakcie lub sądziła, że pan nie był niechętny wydaniu majątku, będzie zwolniona z odpowiedzialności, gdyż
zawsze wymagana jest dobra wiara. Depozytariusz jest zwolniony z odpowiedzialności nie tylko wtedy, gdy
zwróci majątek niewolnikowi, jeśli ten pozostał w niewoli, ale także wtedy, gdy został poddany manumisji lub
alienacji, pod warunkiem, że uczynił to z ważnych i wystarczających powodów; na przykład, jeśli zwrócił go nie
wiedząc, że niewolnik został poddany manumisji lub alienacji. Pomponiusz stwierdza, że ta sama zasada
powinna być zachowana w przypadku wszystkich dłużników.
12. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
W przypadku depozytu złożonego w Azji, który miał być zwrócony w Rzymie, uważa się, że powinno się to
odbywać na koszt tego, kto złożył depozyt, a nie tego, u kogo został on złożony.
1. Depozyt powinien być zwrócony do miejsca, w którym został znaleziony, bez żadnego oszustwa ze strony
tego, u kogo został złożony. W rzeczywistości nie ma różnicy, gdzie depozyt został złożony. Te same zasady
odnoszą się ogólnie do wszystkich działań w dobrej wierze. Należy jednak powiedzieć, że jeśli powód życzy
sobie, aby mienie zostało przewiezione do Rzymu na jego koszt i ryzyko, powinien zostać wysłuchany; jest to
bowiem czynione również w powództwie o wydanie.
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2. Powództwo o depozyt może być właściwie wytoczone przeciwko sekwestratorowi, i jest ono również
przyznawane przeciwko jego spadkobiercy.
3. Podobnie jak w przypadku, gdy majątek, który musi zostać wydany zgodnie z postanowieniem lub
testamentem, ulega zniszczeniu po połączeniu spraw; tak również depozyt od dnia, w którym został złożony,
będzie narażony na ryzyko strony, w której rękach został złożony, jeśli w momencie połączenia spraw pozwany
mógł go przywrócić, ale tego nie zrobił.
(13) Paulus, O Sabinusie, Księga XXXI.
Jeśli ktoś odmawia zwrotu rzeczy nie jej właścicielowi, lecz komuś, kto się jej domaga, a kogo nie uważa za
prawdziwego pełnomocnika lub spadkobiercę osoby, która złożyła depozyt, nie jest winny złej wiary. Jeśli jednak
później dowiedziałby się, że osoba żądająca zwrotu była upoważniona, można wytoczyć przeciwko niemu
powództwo, ponieważ odmawiając zwrotu nieruchomości, zaczyna być winny złej wiary.
1. 1. Osobiste powództwo windykacyjne przysługuje również w odniesieniu do mienia zdeponowanego, ale nie
przed popełnieniem oszustwa; nikt bowiem nie podlega osobistemu powództwu windykacyjnemu tylko dlatego, że
otrzymał depozyt, ale tylko wtedy, gdy jest winny oszustwa.
14. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Jeśli jest kilku spadkobierców tego, kto złożył depozyt, uważa się, że jeśli pojawi się większość z nich, majątek
powinien być zwrócony tym, którzy są obecni. Przez większość należy rozumieć nie większą liczbę osób, ale
większą sumę udziałów w majątku, przy czym należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie.
1. 1. Jeżeli powództwo zostało wytoczone przeciwko temu, u kogo majątek został złożony, lub przeciwko jego
spadkobiercy, a majątek w sposób naturalny przepadł przed wydaniem orzeczenia, na przykład, gdy niewolnik,
którego własność była przedmiotem sporu, umarł; Sabinus i Kasjusz twierdzą, że strona, przeciwko której
wytoczono powództwo, powinna być zwolniona od odpowiedzialności, ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą, aby
naturalną stratę majątku poniósł powód, ponieważ zginąłby on nawet wtedy, gdyby został mu zwrócony.
15. Julianus, Digest, Księga III.
Ten, kto pozwala, aby jego własność została u niego zdeponowana lub prosi o pozwolenie na jej używanie, nie
jest odpowiedzialny w procesie o depozyt lub pożyczkę do użytku, podobnie jak w przypadku strony, która
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wynajmuje swoją własność lub prosi o jej przechowanie, ponieważ nie jest ona odpowiedzialna w obu
przypadkach.
16. Africanus, Pytania, Księga VII.
Jeśli ten, u którego zdeponowałeś majątek, zdeponuje go u innego, a ten drugi jest winny oszustwa, ten, u
którego zdeponowałeś majątek, będzie odpowiedzialny za złą wiarę tego, u którego został on następnie
zdeponowany, w takim zakresie, w jakim musi on przenieść na niego swoje prawa do działania.
(17) Florentinus, Instytuty, Księga VII.
Złożenie depozytu przez kilka osób, tak jak przez jedną, jest zgodne z prawem; niemniej jednak tylko kilka osób
może złożyć depozyt sekwestratorowi, ponieważ czyni się to w przypadku sporu o własność, a zatem w tym
przypadku uważa się, że każda z nich złożyła depozyt w całości. Inaczej rzecz się ma, gdy kilku współwłaścicieli
składa do depozytu nieruchomość wspólną.
1. Własność rzeczy złożonej do depozytu pozostaje przy deponencie, podobnie jak posiadanie, chyba że jest ona
złożona do depozytu u sekwestratora; wtedy bowiem ten ostatni jest w posiadaniu; przy składaniu depozytu
intencją jest, aby żaden z nich nie był w posiadaniu w czasie, gdy jest on przechowywany.
18. Neratius, Pergaminy, Księga II.
Jeśli depozyt został złożony z powodu tumultu, pożaru, zniszczenia domu lub katastrofy statku, powództwo
przeciwko spadkobiercy z powodu oszustwa zmarłego dotyczy jego części majątku i zwykłego odszkodowania, i
musi być wniesione w ciągu roku; ale jeśli jest wniesione przeciwko samemu spadkobiercy, jest przyznawane dla
całej kwoty, dla podwójnego odszkodowania i bez odniesienia do czasu.
(19) Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Julianus i Marcellus są zdania, że syn pozostający pod kontrolą ojcowską może wnieść powództwo o zadatek.
20. Paulus, O Edykcie, księga XVIII.
Jeśli, nie będąc winnym oszustwa, utraciłeś majątek, który został u ciebie zdeponowany, nie będziesz
odpowiedzialny za powództwo depozytowe, ani nie powinieneś dawać gwarancji zwrotu tego majątku, jeśli
ponownie wejdziesz w jego posiadanie. Jeżeli jednak mienie to znajdzie się w twoich rękach po raz drugi,
będziesz podlegał powództwu o wydanie depozytu.
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21. Tenże, O Edykcie, Księga LX.
Jeśli majątek został zdeponowany u syna pod kontrolą ojcowską, a on nadal go zachowuje po emancypacji,
ojciec nie może być pozwany o peculium w ciągu roku, ale syn może być.
1. Trebatius idzie jeszcze dalej, gdyż uważa, że jeśli depozyt został złożony u niewolnika, a ten po
wyemancypowaniu zachowuje własność, powództwo powinno być przyznane przeciwko niemu, a nie przeciwko
jego panu; chociaż powództwo nie jest przyznawane przeciwko osobie wyemancypowanej w innych przypadkach.
(22) Marcellus, Digest, Księga V.
Jeśli dwóch spadkobierców w sposób oszukańczy naruszyło majątek, który został zdeponowany u zmarłego, to w
niektórych przypadkach będą oni odpowiedzialni tylko za część tego majątku, ponieważ jeśli podzielą dziesięć
tysięcy aurei, które zostały zdeponowane u zmarłego, i przywłaszczą sobie pięć tysięcy z nich, a obaj są
wypłacalni, to każdy z nich będzie odpowiedzialny za połowę, ponieważ powód nie ma już żadnego interesu. Jeśli
jednak podtopili talerz lub pozwolili na to komuś innemu, lub dopuścili się innego rodzaju oszustwa, mogą zostać
pozwani o całą kwotę, tak jakby to oni sami byli odpowiedzialni za przechowywanie majątku; jest bowiem pewne,
że każdy z nich jest winny oszustwa i jeśli nie odpowiadaliby za całą kwotę, przywrócenie majątku nie mogłoby
nastąpić. Nie wydaje się również absurdalne, aby ktoś uważał, że jeśli nie zostanie dokonany zwrot całego
majątku, osoba, przeciwko której wniesiono powództwo, nie może zostać zwolniona, lecz musi zostać przeciwko
niej wydany wyrok, jeśli majątek nie został przywrócony proporcjonalnie do udziału w majątku, którego była
spadkobiercą.
23. Modestinus, Rozbieżności, Księga II.
Gdy ktoś jest pozwany w sprawie depozytu, może przed tym samym sędzią wytoczyć powództwo z powodu
żywności, którą dostarczono niewolnikowi.
24. Papinianus, Pytania, księga IX.
Lucius Titius do Semproniusza Pozdrowienie: "Zawiadamiam cię niniejszym listem napisanym własnoręcznie, że
sto sztuk pieniędzy, które mi pożyczyłeś tego dnia, a które zostały policzone przez niewolnika Stichusa, twojego
agenta, znajdują się w moich rękach i że wypłacę ci je na żądanie, kiedy i gdzie sobie tego zażyczysz". Powstaje
pytanie, czy należy brać pod uwagę jakikolwiek wzrost w postaci odsetek? Odpowiedziałem, że powództwo o
depozyt będzie uzasadnione, bo czymże jest pożyczenie czegokolwiek do użytku, jak nie złożeniem tego do
depozytu? Jest to prawdą, jeśli intencją było, aby te same monety zostały zwrócone, ponieważ jeśli było
zrozumiałe, że tylko kwota powinna zostać zapłacona, umowa przekracza granice depozytu. Jeżeli, w przypadku,
który został podany, powództwo depozytowe nie będzie miało miejsca, ponieważ uzgodniono jedynie zapłatę tej
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samej sumy, a nie identycznych monet, nie jest łatwo określić, czy należy wziąć pod uwagę odsetki. W
rzeczywistości zostało ustalone, że w działaniach w dobrej wierze, obowiązkiem sędziego jest podjęcie decyzji,
że w odniesieniu do odsetek, tylko takie mogą być wypłacone, jakie przewiduje umowa. Ale jest sprzeczne z
dobrą wiarą i naturą depozytu, że odsetki powinny być żądane zanim strona, która przyznała przysługę przez
otrzymanie pieniędzy, jest w zwłoce w ich zwrocie. Jeżeli jednak umowa przewidywała, że odsetki powinny być
wypłacane od początku, warunek umowy powinien być przestrzegany.
(25) Tenże, Opinie, Księga III.
Jeżeli ojciec otrzymał prezenty dla córki, która była jej kochanką, w dniu jej zaręczyn lub później, jego
spadkobierca może zostać pozwany w ramach powództwa depozytowego, aby zmusić go do wydania majątku.
1. Kto zamienia na własny użytek pieniądze, które zostały u niego zdeponowane, ale nie zostały zapieczętowane,
rozumiejąc, że powinien zwrócić tę samą sumę i że zostanie przeciwko niemu wydany wyrok w procesie o
depozyt z odsetkami od czasu, kiedy się z nimi nie wywiązał.
26. Paulus, Opinie, Księga IV.
Publia Maevia, kiedy zamierzała wyruszyć w odwiedziny do męża, powierzyła Gai Sei zamkniętą skrzynię
zawierającą ubrania i pisemne dokumenty, i zwróciła się do niej w następujący sposób: "Jeśli wrócę cała i
zdrowa, zwrócisz mi to, ale jeśli coś mi się stanie, daj to mojemu synowi, którego miałam z pierwszego męża".
Kobieta zmarła bezpotomnie, chciałbym wiedzieć, komu ma być przekazany majątek, który powierzyła drugiemu,
synowi czy mężowi? Paulus odpowiedział, że jej synowi.
(1) Lucjusz Tytus złożył następujące oświadczenie: "Otrzymałem i mam w rękach jako depozyt sumę dziesięciu
tysięcy denarów srebra, obiecuję i zobowiązuję się zwrócić całą wspomnianą sumę, jak to zostało uzgodnione
między nami; i zgodnie z zawartą umową będę ci płacił co miesiąc po cztery oboli od każdego funta tytułem
odsetek, aż do czasu wypłacenia całej sumy". Pytam, czy można żądać odsetek? Paulus odpowiada, że umowa,
do której nawiązano, przekracza granicę depozytu pieniężnego, a zatem zgodnie z umową można żądać odsetek
w procesie o depozyt.
(2) Tytus, do członków rodziny Semproniusza, Pozdrowienie: "Otrzymałem od was wagę około dziesięciu sztuk
złota, dwa dyski i zapieczętowany worek, na którym jesteście mi winni dziesięć sztuk, które złożyliście u Tytusa, a
także jesteście winni dziesięć Trophimasowi; a także jesteście winni dziesięć na rachunek waszego ojca i coś
jeszcze oprócz tego". Pytam, czy z takiego pisemnego dokumentu wynika jakiekolwiek zobowiązanie, a
zwłaszcza coś, co odnosi się do tych pieniędzy? Odpowiedź brzmiała, że w rzeczywistości nie wydaje się, aby z
listu, który był przedmiotem zapytania, wynikało jakiekolwiek zobowiązanie, ale że może on służyć jedynie jako
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dowód, że depozyt własności został złożony. Sędzia musi ustalić, czy strona, która w tym samym liście
zobowiązała się do dziesięciu sztuk złota, może udowodnić to, co napisała.
27. Tenże, Opinie, Księga VII.
Lucjusz Tacyt miał pod swoją władzą córkę imieniem Seja, wydał ją za mąż za niewolnika imieniem Pamfilus,
który nie należał do niego, i dał temu ostatniemu posag, przyjmując od niego potwierdzenie, że został on
pozostawiony w jego rękach tylko jako depozyt; a następnie, gdy pan niewolnika nie został powiadomiony o tym
depozycie, ojciec zmarł, a wkrótce potem Pamfilus, niewolnik, również. Pytam więc, na jakiej podstawie Seia
może odzyskać pieniądze, skoro była spadkobierczynią swego ojca? Paulus odpowiedział, że ponieważ posag
nie został faktycznie ustanowiony, pieniądze mogą być odzyskane w drodze powództwa De peculio na podstawie
depozytu.
(28) Scaevola, Opinie, Księga I.
Quintus Caecilius Candidus napisał list do Pacciusa Rogatianusa w następujących słowach: "Caecilius Candidus
do swego przyjaciela Pacciusa Rogatianusa, Pozdrowienie. Niniejszym listem zawiadamiam Cię, że otrzymałem i
wpisałem do księgi rachunkowej wpływy z dwudziestu pięciu sztuk pieniędzy, które mi przekazałeś, i przy
pierwszej sposobności zadbam o to, aby te pieniądze nie leżały bezczynnie, to znaczy, abyś otrzymał od nich
odsetki." Powstało pytanie, czy na poczet tego listu mogą być również pobierane odsetki. Odpowiedziałem, że
odsetki będą należne w dobrej wierze, jeśli strona je pobrała lub wykorzystała pieniądze na własne cele.
29. Paulus, Sentencje, Księga II.
Jeśli złożę depozyt srebra w worku lub zapieczętowany, a osoba, u której go złożyłem, użyje go bez mojej zgody,
będę miał prawo do powództwa o depozyt, jak również o kradzież przeciwko niej.
(1) Jeśli ten, u którego złożono depozyt, użyje go za moją zgodą, będzie zmuszony do zapłacenia mi odsetek z
tego tytułu, tak jak w przypadku innych powództw w dobrej wierze.
30. Neratius, Opinie, Księga I.
Jeśli twój poręczyciel ma wyrok wydany przeciwko niemu za szkody z powodu własności zdeponowanej u ciebie,
własność ta staje się twoja.
31. Tryphoninus, Dysputy, księga IX.
Dobra wiara, która jest wymagana w umowach, wymaga największego stopnia słuszności; ale czy powinniśmy
oceniać tę słuszność w odniesieniu do prawa narodów, czy zgodnie z nakazami cywilnymi i pretoriańskimi? Na
przykład, ktoś oskarżony o popełnienie przestępstwa zdeponował u ciebie sto aurei, został wygnany, a jego
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majątek skonfiskowany. Czy depozyt tych pieniędzy powinien być mu zwrócony, czy też umieszczony w Skarbie
Państwa? Jeżeli mamy na względzie tylko Prawo Natury i Narodów, to należy je zwrócić temu, kto je dał; jeżeli
jednak weźmiemy pod uwagę Prawo Cywilne i przepisy ustaw, to należy je zwrócić do Skarbu Publicznego, gdyż
ten, kto zasłużył się ludziom, powinien być uciskany biedą, aby służył innym za przykład w zapobieganiu
przestępstwom.
1. Kolejną kwestią do zbadania jest to, czy powinniśmy uważać, że dobra wiara powinna być ograniczona do
stron, które zawarły ze sobą umowę, bez zwracania uwagi na inne osoby, które są zainteresowane w rozważanej
sprawie. Na przykład, jeśli złodziej zdeponował u Seiusa, który nie wiedział o jego przestępczości, pewien łup,
który mi odebrał, to czy Seius powinien zwrócić własność złodziejowi, czy mnie? Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko
dającego i odbierającego, to dobra wiara wymaga, aby ten, kto oddał majątek pod opiekę innemu, otrzymał go;
ale jeśli spojrzymy na sprawiedliwość sprawy, która jest należna wszystkim osobom zaangażowanym w tę
transakcję, to powinno być mi zwrócone to, czego zostałem pozbawiony przez najbardziej niegodziwy czyn.
Uważam, że sprawiedliwość daje każdemu jego własność, w taki sposób, że nikt, kto ma lepsze prawo, nie może
być jej pozbawiony. Dlatego też, jeśli nie pojawię się, aby domagać się własności, musi ona jednak zostać
zwrócona temu, kto ją złożył, nawet jeśli uczynił to po tym, jak ją bezprawnie uzyskał. Marcellus stwierdza to
samo w odniesieniu do deprawatora i złodzieja. Jeśli jednak złodziej, nie wiedząc, kto jest ojcem lub panem syna
lub niewolnika, od którego wziął własność, złoży ją u któregoś z nich, a oni nie będą o tym wiedzieć, to nie jest to
depozyt według prawa narodów, ponieważ charakter depozytu jest taki, że własna własność człowieka musi być
oddana na przechowanie komuś, kto nie jest jej właścicielem. Jeśli złodziej zdeponuje u mnie moją własną
własność, którą zabrał bez mojej wiedzy, a ja jestem nieświadomy jego przestępstwa, słusznie uważa się, że
depozyt nie został złożony; ponieważ nie jest zgodne z dobrą wiarą, aby właściciel był zmuszony do oddania
swojej własności złodziejowi. Jeżeli jednak w tego rodzaju przypadku nieruchomość złożona do depozytu została
oddana przez jej właściciela, który nie był świadomy tego faktu, przysługuje mu osobiste powództwo o zwrot
nienależnego świadczenia.
32. Celsus, Digest, Księga XI.
Chociaż stwierdzenie Nerwy, że rażące zaniedbanie jest oszustwem, nie jest akceptowane przez Prokulusa,
wydaje mi się, że jest całkowicie prawdziwe. Bo nawet jeśli ktoś nie jest tak sumienny, jak tego wymaga ludzka
natura, to i tak nie będzie wolny od oszustwa, jeśli nie wykaże się taką starannością w odniesieniu do depozytu,
jaka jest u niego zwyczajowo przyjęta; bo dobra wiara nie będzie zachowana, jeśli wykaże się mniejszą
starannością w odniesieniu do wspomnianego depozytu niż w odniesieniu do własnego mienia.
33. Labeo, Ostatnie Epitomy Jawolenusa, Księga VI.
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Twój niewolnik złożył w sekwestrze pewną sumę pieniędzy u Attiusa w domu Maeviusa, pod warunkiem, że
zostanie ci ona wydana, jeśli udowodnisz, że należy do ciebie, a jeśli nie, to że zostanie wydana Attiusowi.
Stwierdziłem, że można wytoczyć powództwo o nieokreśloną kwotę przeciwko temu, u którego pieniądze zostały
zdeponowane, to znaczy o ich wydanie, a po ich wydaniu można wytoczyć powództwo o ich odzyskanie,
ponieważ twój niewolnik, składając depozyt, nie mógł naruszyć twoich praw.
(34) Tenże, Prawdopodobieństwo, Księga II.
Możesz wytoczyć powództwo o depozyt przeciwko komukolwiek, kto odmawia zwrotu depozytu na innych
warunkach niż zapłacenie mu pieniędzy, nawet jeśli jest gotów zwrócić go pod tym warunkiem, bez zwłoki i bez
szkody.

Księga XVII
1. O powództwie na zlecenie i powództwie wzajemnym.
2. W sprawie powództwa partnerskiego.
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Tit. 1. Dotyczące działania w sprawie mandatu i przeciwdziałania.

1. Paulus, O edyktach, Księga XXXII.
Zobowiązanie mandatowe opiera się na zgodzie stron umawiających się.
(1) Stąd mandat może być otrzymany przez posłańca, jak i przez list.
(2) Ponadto, powództwo z tytułu mandatu jest dopuszczalne, gdy strona mówi: "Proszę, lub chcę, lub nakazuję",
lub gdy wyraża to na piśmie w jakimkolwiek innym języku.
(3) Zobowiązanie z tytułu mandatu może być również uzgodnione, aby stało się skuteczne w określonym czasie i
pod określonym warunkiem.
(4) Mandat jest nieważny, chyba że jest nieodpłatny, ponieważ wywodzi się z obowiązku i przyjaźni, stąd
odszkodowanie jest przeciwne do obowiązku; ponieważ, gdy w grę wchodzą pieniądze, transakcja odnosi się
raczej do leasingu i wynajmu.
2. Gaius, Diurnal albo Złote Sprawy, Księga II.
Zobowiązanie mandatu jest zawarte między nami niezależnie od tego, czy powierzam ci tylko mój interes, czy też
obciążam cię tylko interesem innej strony, czy też jego wraz z moim, czy też moim i twoim, czy też twoim i innym.
Gdy nakazuję ci zająć się sprawą, która dotyczy tylko ciebie, zlecenie jest zbyteczne i nie wynika z niego żadne
zobowiązanie.
1. Mandat odnosi się do mojej sprawy tylko wtedy, gdy na przykład każę ci prowadzić moje interesy, kupić dla
mnie działkę ziemi lub zostać moim poręczycielem.
2. Mandat odnosi się tylko do spraw innej osoby, na przykład, gdy nakazuję ci prowadzić interesy Titiusa, lub
kupić dla niego ziemię, lub zostać jego poręczycielem.
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3. Odnosi się do moich spraw i spraw innych osób, gdy na przykład każę ci prowadzić interesy Titiusa i moje, lub
kupić działkę ziemi dla siebie i Titiusa, lub zostać poręczonym za niego.
4. Odnosi się do twoich i moich spraw, gdy na przykład każę ci pożyczyć pieniądze na procent komuś, kto
negocjuje pożyczkę na mój rachunek.
5. Ma odniesienie do twoich spraw i do spraw innej osoby, gdy na przykład, kieruję cię, abyś pożyczył pieniądze
na procent Titiusowi, ale jeśli kieruję cię, abyś pożyczył mu je bez odsetek, zobowiązanie mandatu jest
zaciągnięte tylko na rzecz osoby trzeciej.
6. Zobowiązanie mandatu jest zaciągnięte tylko na korzyść ciebie, gdy na przykład każę ci raczej wydać twoje
pieniądze na zakup ziemi niż pożyczyć je na procent; lub, z drugiej strony, raczej pożyczyć je na procent niż
zainwestować je w ziemię. Tego rodzaju opłata jest, właściwie mówiąc, raczej radą niż nakazem i z tego powodu
nie jest obowiązkowa, ponieważ nikt nie jest związany radą, nawet jeśli nie jest ona korzystna dla strony, której
jest udzielana; ponieważ każdy ma prawo zbadać, czy rada będzie dla niego korzystna, czy nie.
(3) Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Co więcej, w przypadku mandatu zdarza się, że czasem stan strony, która go udziela, nie może się poprawić, a
czasem, gdy może się poprawić, ale nigdy nie może się pogorszyć.
1. W rzeczywistości, jeśli poleciłem ci kupić coś dla mnie, i nie powiedział nic o cenie, a ty kupujesz artykuł,
będzie prawo do działania po obu stronach.
2. 2. Jeśli ustaliłem cenę, a ty kupiłeś artykuł za więcej, pewne władze zaprzeczają, że będziesz miał prawo do
powództwa o mandat, nawet jeśli jesteś gotowy zapłacić kwotę nadwyżki; jest to bowiem niesprawiedliwe, że ja
powinienem mieć powództwo przeciwko tobie, jeśli nie byłbyś skłonny dokonać płatności, ale ty powinieneś mieć
przeciwko mnie, jeśli jesteś skłonny to zrobić.
4. Gajusz, Dzienniki albo Złote Sprawy, księga II.
Prokulus jednak uważa, że może on wytoczyć powództwo o kwotę ustalonej ceny; i ta opinia jest rzeczywiście
bardziej pobłażliwa.
(5) Paulus, O edyktach, księga XXXII.
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Dlatego też granice mandatu muszą być pilnie przestrzegane, gdyż strona, która je przekroczy, uznawana jest za
czyniącą coś innego niż to, co zostało jej nakazane.
1. A jeśli nie wykona tego, do czego się zobowiązał, będzie ponosił odpowiedzialność.
2. Jeśli więc polecę ci kupić dom Seiusa za sto aurei, a ty kupisz dom Titiusa za znacznie wyższą cenę, albo za
sto aurei, albo nawet za mniejszą sumę, to nie będzie się uważać, że wykonałeś polecenie.
3. 3. Jeżeli polecę ci sprzedać moją ziemię za sto aurei, a ty sprzedasz ją za dziewięćdziesiąt, a ja wniosę pozew
o odzyskanie ziemi, to nie zostanę wykluczony przez wyjątek, chyba że zapłacisz mi resztę brakującą do
mandatu i wynagrodzisz mi wszystkie straty.
4. Ponadto, jeśli pan każe swemu niewolnikowi sprzedać rzecz za pewną kwotę, a on sprzeda ją za mniej, pan
może również wnieść powództwo o jej odzyskanie; nie będzie też przedawniony w drodze wyjątku, chyba że
otrzyma odszkodowanie.
5. (5) Pozycja mandatariusza może być lepsza, na przykład, jeśli polecę ci kupić Stichusa za dziesięć aurei, a ty
kupisz go za mniej, albo za tę samą kwotę i otrzymasz jakiś dodatek do niewolnika; ponieważ w obu przypadkach
dokonałeś zakupu nie za więcej niż uzgodniona cena, ale w ramach tej ceny.
(6) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
Jeżeli zaszczyt jest przyznany w formie wynagrodzenia, to można wnieść powództwo o mandat.
1. Jeżeli komuś polecono prowadzenie pewnych interesów, może być pozwany w tym trybie, a postępowanie na
podstawie dobrowolnego pośrednictwa nie może być przeciwko niemu wszczęte, ponieważ jest on zobowiązany
tylko w takim zakresie, w jakim prowadził interesy; w tym przypadku jednak, ponieważ przyjął zlecenie, będzie
odpowiedzialny, nawet jeżeli nie prowadził interesów.
2. Jeżeli zezwoliłem komukolwiek, aby został moim poręczycielem lub w jakikolwiek inny sposób działał na moją
korzyść, jestem odpowiedzialny z tytułu mandatu. I o ile strona nie zobowiązała się wobec innej osoby, która nie
chciała tego uczynić, lub z zamiarem wręczenia jej prezentu lub prowadzenia jej interesów, powództwo z tytułu
mandatu będzie zasadne.
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3. Nie może być mandatu na niehonorową transakcję, a zatem postępowanie nie może być wszczęte przez tę
skargę.
4. Jeśli każę ci zająć się czymś, co mnie nie dotyczy, na przykład poręczyć za Seliusa lub udzielić pożyczki
Tycjuszowi, to - jak stwierdza Celsus w siódmej księdze Digestów - będę miał prawo do wniesienia powództwa na
podstawie mandatu i będę wobec ciebie odpowiedzialny.
5. Oczywiste jest, że jeśli polecę ci zrobienie czegoś, w czym jesteś zainteresowany, powództwo z tytułu mandatu
nie będzie przysługiwało, chyba że ja również będę miał w tym interes; albo jeśli nie zrobiłbyś danej transakcji,
gdybym ci jej nie polecił, nawet gdybym nie miał w tym interesu, powództwo z tytułu mandatu będzie jednak
przysługiwało.
6. Julianus w trzynastej księdze Digestów zadaje pytanie, czy jeśli zleceniodawca poleci swojemu
pełnomocnikowi wziąć pewną sumę pieniędzy i pożyczyć ją na procent na jego ryzyko, pod warunkiem, że
zapłaci on wspomnianemu zleceniodawcy pewne odsetki, a pełnomocnik może pożyczyć ją na wyższy procent, to
on sam będzie miał prawo do zysku; ponieważ, jak mówi Julianus, uważa się, że otrzymał pieniądze jako
pożyczkę. Oczywiste jest jednak, że gdyby powierzono mu zarządzanie całym interesem, również podlegałby
odpowiedzialności z tytułu mandatu, podobnie jak dłużnik, który prowadzi interesy swojego wierzyciela, jest
zwykle pociągany do odpowiedzialności z tytułu mandatu.
7. Niejaki Marius Paulus został poręczycielem strony o imieniu Daphnis i ustalono, że powinien otrzymać za to
wynagrodzenie. Przewidziano również, że w przypadku korzystnego zakończenia procesu zostanie mu
wypłacona pewna suma pieniędzy pod innym nazwiskiem. Klaudiusz Saturninus, pretor, nakazał mu zapłacić
znacznie większą sumę niż ta, o której była mowa powyżej, i ten sam Saturninus zabronił mu występować w
sądzie jako adwokat. Wydaje mi się, że złożył on zabezpieczenie na poczet zapłaty wyroku i że wystąpił jako
nabywca pozwu, a Mariusz Paulus zdaje się pragnąć, aby wytoczono przeciwko Dafnisowi powództwo
mandatowe o kwotę, na którą wydano przeciwko niemu wyrok. Bracia Boscy jednak w Reskrypcie stwierdzili, że z
powodu jego podstępnego postępowania nie przysługuje mu powództwo, ponieważ zgodził się za
wynagrodzeniem pieniężnym przyjąć na siebie odpowiedzialność. Z drugiej strony Marcellus mówi w odniesieniu
do strony, która złożyła obietnicę w zamian za pieniądze, że jeśli w rzeczywistości intencją było związanie się na
własne ryzyko, to nie może ona wnieść powództwa, ale jeśli nie było to intencją, to bardziej właściwe jest
wniesienie powództwa pretorskiego. Opinia ta wydaje się być zgodna z dobrem publicznym.
7. Papinianus, Opinie, Księga II.
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Gdy adwokat jest wyznaczony do prowadzenia sprawy i żąda większego honorarium, należy rozważyć, czy jego
klient chciał wynagrodzić go za jego usługi i w tym przypadku musi on zastosować się do tego, co zostało
uzgodnione, czy też adwokat nabył prawo do działania z nadzieją uzyskania większej sumy pieniędzy, co jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
Jeśli ustanowię pełnomocnika, a on nie zwróci mi dokumentów dotyczących sprawy, to za co będzie odpowiadał?
Labeo uważa, że będzie odpowiadał na podstawie pełnomocnictwa, a opinia tych, którzy uważają, że na tej
podstawie można wnieść powództwo depozytowe, nie jest słuszna; należy bowiem zawsze brać pod uwagę
pochodzenie każdej umowy i jej przyczynę.
1. Ale gdy przeciwnik adwokata jest zwolniony przez zmowę, ten ostatni będzie odpowiadał z powództwa o
mandat; ale jeśli adwokat nie jest wypłacalny, wtedy mówi, że powództwo z powodu oszustwa powinno być
przyznane przeciwko stronie, która została zwolniona przez zmowę.
2. Stwierdza się, że jeżeli pełnomocnik nie prowadzi sprawy, do której prowadzenia się zobowiązał, podlega
odpowiedzialności mandatowej.
3. 3. Jeżeli jedna osoba kieruje inną do prowadzenia spraw, które sama zleciła jej do prowadzenia, będzie miała
prawo do powództwa o pełnomocnictwo, ponieważ sama również ponosi odpowiedzialność; chociaż bowiem
powszechnie twierdzi się, że jeden pełnomocnik nie może wyznaczyć drugiego przed połączeniem spraw, to
jednak powództwo o pełnomocnictwo będzie zasadne, ponieważ może to uczynić tylko w celu prowadzenia
sprawy.
4. Czy w sytuacji, gdy niektórzy opiekunowie nakazali swojemu współopiekunowi zakup niewolnika dla ich
podopiecznego, a ten tego nie uczynił, to czy będzie można wnieść powództwo z urzędu? I czy tylko na
podstawie mandatu, czy też można wnieść również na podstawie kurateli? Julianus czyni tu pewne rozróżnienie,
gdyż mówi, że należy brać pod uwagę rodzaj niewolnika, którego opiekunowie kazali kupić jednemu ze swoich,
bo jeśli niewolnik był zbyteczny, a nawet uciążliwy, to opiekun będzie odpowiadał tylko z powództwa
mandatowego, a nie opiekuńczego. Jeśli jednak niewolnik był konieczny, to opiekun będzie odpowiadał z
powództwa opiekuńczego, i to nie tylko on sam, ale i inni; jeśli bowiem nie polecili mu dokonać zakupu, to będą
odpowiadać z powództwa opiekuńczego, ponieważ nie zakupili niewolnika, który był konieczny dla ich
podopiecznego; nie są więc zwolnieni z tego, że zlecili to swojemu współopiekunowi, ponieważ sami powinni byli
dokonać zakupu. Oczywiste jest, że mimo to będą oni mieli prawo do wniesienia powództwa z tytułu mandatu,
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ponieważ mandat nie został wykonany. Julianus mówi także, że z drugiej strony, opiekun, który dokonuje zakupu,
będzie miał prawo do powództwa o mandat przeciwko swoim współopiekunom.
5. Gdy człowiek wolny, który w dobrej wierze służy jako niewolnik, poleci Tycjuszowi, aby go kupił, i da mu na ten
cel pieniądze ze swojego peculium, które to peculium powinno pójść za nim i powinno pozostać w rękach
nabywcy działającego w dobrej wierze; a Tycjusz po zapłaceniu ceny dokonał manumisji wolnego człowieka,
który następnie został sądownie uznany za urodzonego jako wolny; Julianus twierdzi, że będzie miał prawo
wytoczyć powództwo przeciwko osobie, której polecił go kupić, ale wszystko, co może zyskać w tym powództwie,
to zmuszenie tej osoby do przeniesienia na niego praw do powództwa, które posiada przeciwko osobie, od której
kupił niewolnika. Oczywiste jest, że jeśli dał mu pieniądze pochodzące z peculium należącego do kupującego w
dobrej wierze, to nie może przenieść na niego żadnych praw do powództwa (tak twierdzi Julianus), ponieważ nie
ma żadnych, ponieważ kupujący dał mu swoje pieniądze; mówi też, że jest związany z tytułu sprzedaży i
powództwo to jest bezskuteczne, ponieważ cokolwiek by odzyskał, musiałby to naprawić w procesie o sprzedaż.
6. 6. Powództwo z tytułu mandatu będzie przysługiwało wtedy, gdy zacznie istnieć interes osoby, która go
udzieliła, ale jeśli nie ma ona żadnego interesu, powództwo będzie bezskuteczne, ponieważ będzie przysługiwało
tylko w zakresie jej interesu; tak na przykład, gdy poleciłem ci nabyć dla mnie działkę ziemi, ponieważ jeśli
miałem interes w dokonaniu zakupu, będziesz odpowiedzialny, ale jeśli ja sam nabyłem tę samą ziemię lub zrobił
to dla mnie inny podmiot, ponieważ nie mam żadnego interesu, powództwo z tytułu mandatu nie będzie
przysługiwało. Zleciłem ci prowadzenie moich interesów, ale nawet jeśli nikt ich nie prowadził, jeśli nie wynikła z
tego żadna strata, powództwo nie będzie przysługiwało, ale jeśli ktoś inny prowadził te interesy prawidłowo,
powództwo mandatowe nie będzie przysługiwało. Ta sama zasada ma zastosowanie w podobnych przypadkach.
7. Jeżeli poręczyciele, którzy nie wiedzieli, że ich dłużnik dokonał zapłaty, albo że został zwolniony za
pokwitowaniem lub na podstawie umowy, ponownie zapłacili należną od dłużnika wierzytelność, nie będą ponosić
odpowiedzialności mandatowej.
8. Dotyczy to również działania przysługującego poręczycielowi, co można ustalić na podstawie Reskryptu Braci
Boskich, skierowanego do Catullusa Julianusa w następujący sposób: "Jeśli strony, które stały się twoimi
poręczycielami, otrzymały wyrok przeciwko nim na kwotę wyższą niż żądany dług; i jeśli one, będąc inteligentne i
poinformowane o faktach, zaniedbały wniesienia apelacji, możesz chronić siebie, odwołując się do
sprawiedliwości sądu, jeśli wniosą powództwo na zlecenie". Zatem, jeśli nie znali faktów, ich niewiedza jest
usprawiedliwiona, ale jeśli byli ich świadomi, to na nich spoczywał obowiązek wniesienia odwołania, a nie czyniąc
tego, byli winni złej wiary. Ale co, jeśli przeszkodziło im w tym ubóstwo? Ich niezamożność powinna być wtedy ich
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usprawiedliwieniem, ale jeśli zawarli umowę z głównym dłużnikiem, w obecności świadków, że powinien on
złożyć apelację, jeśli uważa to za wskazane, jestem zdania, że działali właściwie.
9. Uznaje się, że działał w złej wierze ten, kto nie zwraca tego, co ma prawo przywrócić.
10. Jeśli więc poleciłem ci zakup niewolnika, a ty to uczyniłeś, będziesz odpowiedzialny za jego dostarczenie. Ale
jeśli oszukańczo zaniedbałeś jego zakupu (lub, być może, otrzymawszy pieniądze na ten cel, dałeś je innemu,
aby mógł dokonać zakupu) lub jeśli byłeś winny rażącego zaniedbania (na przykład, jeśli nakłoniony przez
przychylność, pozwoliłeś innemu go kupić), będziesz odpowiedzialny. Jeśli jednak niewolnik, którego kupiłeś,
uciekł, będziesz odpowiedzialny, jeśli stało się to w twojej złej wierze. Jeśli jednak nie było ani złej wiary, ani
niedbalstwa, nie ponosisz odpowiedzialności, chyba że musisz zapewnić zabezpieczenie, aby wydać niewolnika,
gdyby wszedł w twoje władanie. Jeśli jednak wyda go pan, musi pan oddać mi go w posiadanie, a jeśli zostanie
zapewnione zabezpieczenie przed jego odzyskaniem w drodze eksmisji, lub jeśli ma pan prawo żądać, aby
zabezpieczenie zostało panu zapewnione, myślę, że wystarczy, jeśli przeniesie pan to prawo do wniesienia
powództwa na mnie, tak aby mógł mnie pan ustanowić swoim pełnomocnikiem do działania w moich własnych
sprawach, a pan nie będzie zobowiązany do zadośćuczynienia więcej, niż faktycznie uzyska.
9. Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Powinieneś także złożyć zabezpieczenie w odniesieniu do swoich czynów.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
Ta sama zasada dotyczy także nieruchomości, gdzie agent kupuje działkę; ponieważ strona, która go
wyznaczyła, nie jest odpowiedzialna za nic więcej niż dobrą wiarę.
1. 1. Jeżeli jednak agentowi zostanie udzielone zabezpieczenie w odniesieniu do zdrowia niewolnika, lub takie
zabezpieczenie może zostać udzielone, lub jeżeli zostanie to dokonane w odniesieniu do innych wad, ta sama
zasada będzie miała zastosowanie; lub strona będzie miała wydany wyrok przeciwko niemu, jeżeli przez
zaniedbanie nie zapewni zabezpieczenia.
2. Jeśli plony są zbierane z ziemi, którą mój agent nabył dla mnie, obowiązkiem sędziego jest zmuszenie ich
również do naprawienia.
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3. Jeżeli mój pełnomocnik ma w swoich rękach pieniądze należące do mnie, będzie mi winien odsetki od dnia
jego zwłoki w ich wypłaceniu. Jeżeli jednak pożyczył pieniądze na procent i pobrał odsetki, uważamy w
konsekwencji, że jest on zobowiązany do zadośćuczynienia wszelkim zyskom, jakie z tego tytułu uzyskał,
niezależnie od tego, czy poleciłem mu pożyczyć pieniądze, czy nie, ponieważ dobra wiara wymaga, aby nie
czerpał on korzyści z cudzej własności. Jeśli jednak nie skorzystał z tych pieniędzy, ale przeznaczył je na własny
użytek, może zostać pozwany o odsetki według stopy prawnej zwyczajowo przyjętej w danym okręgu. Wreszcie,
Papinianus mówi, że nawet jeśli agent pobierałby odsetki i przeznaczył je na własny użytek, musi je spłacić.
4. Jeśli ktoś poleci Titiusowi, aby pożyczał pieniądze od tych, którzy go zatrudniają, nie można wytoczyć
przeciwko niemu powództwa mandatowego, (jak stwierdza Papinianus w Trzeciej Księdze Opinii), ponieważ jest
on odpowiedzialny z tytułu pożyczki, a zatem nie można go pozwać o odsetki niejako na podstawie mandatu, jeśli
nie było to wyraźnie określone w postanowieniu.
5. Papinianus mówi również w tej samej księdze, że w przypadku, gdy poręczyciel, który przyjął na siebie
odpowiedzialność, ponieważ jego mocodawca polecił mu jako swojemu agentowi pożyczyć pieniądze, otrzymał
wyrok przeciwko niemu, należy przyznać mu słuszne powództwo o charakterze postępowania instancyjnego,
ponieważ można uznać, że niejako wyznaczył go do udzielenia pożyczki.
6. 6. Jeśli komuś każę wyznaczyć kwotę od Titiusa, mogę wytoczyć powództwo mandatowe przeciwko temu,
komu to nakazałem, aby zmusić go do uwolnienia go, jeśli będę tego chciał; lub, jeśli wolę, mogę wytoczyć
powództwo, aby zmusić go do zastąpienia mnie lub kogokolwiek innego, kogo będę chciał. Papinianus stwierdza
w tej samej księdze, że jeśli matka daje posag w imieniu córki, a następnie, pod kierunkiem córki, czyni
zastrzeżenie w tym czasie, lub nawet później, to będzie ona odpowiedzialna za działanie na zlecenie, chociaż
sama jest tą, która dała posag.
7. Jeśli ktoś twierdzi, że transakcja, którą zlecił swojemu agentowi i niewolnikowi, zostanie zatwierdzona tylko
wtedy, gdy Semproniusz będzie przy niej obecny, a w wyniku tego powstanie nieściągalny dług, to Semproniusz,
który nie był winien oszustwa, nie będzie za to odpowiedzialny; i prawdą jest, że ten, kto zajmuje się sprawami
innego, nie mając zamiaru działać jako pełnomocnik, lecz wyłącznie z pobudek uczuciowych i przyjacielskich, w
celu doradzania pełnomocnikom i zarządcom oraz kierowania nimi za pomocą swojej rady, nie ponosi
odpowiedzialności mandatowej; gdyby jednak dopuścił się złej wiary, będzie odpowiadał nie z tytułu mandatu,
lecz z tytułu oszustwa.
8. Jeżeli polecę mojemu pełnomocnikowi, aby pożyczył moje pieniądze Titiusa bez odsetek, a on nie pożyczy mu
ich bez odsetek, to sprawdźmy, czy powinien mi zwrócić te odsetki? Labeo twierdzi, że powinien je zwrócić, mimo
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że poleciłem mu pożyczyć pieniądze bez odsetek, ale jeśli pożyczył je na własne ryzyko, to Labeo twierdzi, że nie
można żądać zwrotu odsetek.
9. Labeo twierdzi również, i jest to słuszne, że powództwo to również pozwala na zwrot pieniędzy, a ponieważ
strona, która działa jako agent, jest zobowiązana do dostarczenia plonów, może również odliczyć wszelkie
wydatki, które mogła ponieść przy ich zbieraniu; ale jeśli wydała cokolwiek na transport, kiedy jechała przez
ziemię, myślę, że taki wydatek również powinien zostać jej zrekompensowany, chyba że była zatrudniona za
wynagrodzeniem i uzgodniono, że sama pokryje swoje wydatki na tego rodzaju podróże, to znaczy, że powinna je
pokryć ze swojego wynagrodzenia.
10. Mówi on również, że jeśli agent poniesie jakikolwiek wydatek dla przyjemności, poza swoim mandatem, jego
mocodawca powinien pozwolić mu usunąć przedmiot, dla którego został poniesiony, jeśli można to zrobić bez
szkody dla niego, chyba że mocodawca chce, aby był odpowiedzialny za ten wydatek.
11. Poręczyciele i mandatariusze są uprawnieni do wniesienia powództwa z tytułu mandatu, nawet jeśli dokonali
zapłaty bez wszczęcia postępowania sądowego.
12. Julianus mówi, że ogólnie rzecz biorąc, jeśli poręczyciel zaniedbał wnieść wyjątek, który był osobisty i z
którego główny dłużnik nie mógł skorzystać, to i tak będzie miał prawo do powództwa o mandat, jeśli rzeczywiście
wyjątek nie mógł być honorowo wykorzystany. Jeżeli uczynił to świadomie w sprawie, w której dłużnik główny
mógł skorzystać z postępowania, nie będzie miał prawa do skargi na mandat, pod warunkiem, że miał prawo
rozstrzygnąć sprawę i zapytać stronę, czy woli podjąć się obrony we własnym imieniu, czy też za pośrednictwem
pełnomocnika.
13. 13. Jeżeli wierzyciel przekazuje poręczycielowi pokwitowanie w formie darowizny, to sądzę, że gdyby
wierzyciel chciał wynagrodzić poręczyciela, ten ostatni byłby uprawniony do wniesienia powództwa z urzędu; a
tym bardziej, gdyby wierzyciel przekazał mu pokwitowanie z powodu śmierci lub zapisał mu zwolnienie.
11. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga III.
Jeśli później stanę się spadkobiercą strony, na której korzyść wydano przeciwko mnie wyrok z tytułu
zabezpieczenia, będę miał prawo do powództwa o mandat.
12. Ulpianus, O edykcie, księga XXXI.

971

Jeśli jednak wierzyciel odrzuci pozew przeciwko poręczycielowi nie z powodu wynagrodzenia, lecz głównie jako
darowiznę, ten ostatni nie będzie miał prawa do powództwa przeciwko dłużnikowi.
(1) Marcellus natomiast twierdzi, że jeżeli ktokolwiek, z zamiarem dokonania darowizny na rzecz poręczyciela,
płaci wierzycielowi w jego imieniu, poręczenie będzie uprawnione do wniesienia powództwa z tytułu mandatu.
(2) Jest rzeczą oczywistą, mówi on, że gdy syn pod ojcowską kontrolą lub niewolnik jest poręczycielem, a ja
dokonuję za niego zapłaty, daję mu prezent; i ani ojciec, ani pan nie mogą wnieść powództwa o mandat. Dzieje
się tak dlatego, że ten, kto dokonał zapłaty, nie zamierzał dokonać darowizny na rzecz ojca.
(3) Jest jasne, że jeśli sługa, który jest poręczycielem, zapłaci wierzycielowi, jego pan będzie miał prawo do
wniesienia powództwa o mandat.
(4) Marcellus mówi również w tym samym miejscu, że jeśli syn pod kontrolą ojca stał się zabezpieczeniem bez
upoważnienia ojca, to nie będzie można wnieść powództwa, jeśli nie ma nic w peculium; ale jeśli stał się
zabezpieczeniem na polecenie ojca, lub płatność została dokonana z peculium, to tym bardziej ojciec powinien
być uprawniony do wniesienia powództwa.
(5) Gdybym nakazał synowi pod władzą ojcowską, aby dokonał za mnie zapłaty, Neratius mówi, że jego ojciec
byłby uprawniony do wniesienia powództwa o mandat, niezależnie od tego, czy sam dokonałby zapłaty, czy też
jego syn uczyniłby to z peculium, i jest to rozsądne, gdyż dla mnie nie ma różnicy, kto płaci moje długi.
(6) Gdybym nakazał synowi pod ojcowską kontrolą, aby zapłacił za mnie, a on uczynił to po emancypacji, to
prawda, że powództwo in factum powinno być przyznane synowi, ale ojciec będzie miał prawo do powództwa z
powodu dobrowolnego pośrednictwa, jeśli zapłaci po emancypacji syna.
(7) W drodze powództwa wzajemnego występują ci, którzy przyjęli pełnomocnictwo, jak na przykład ci, którzy
podjęli się pośrednictwa w sprawach ogólnych lub w pojedynczej transakcji.
(8) Stąd Papinianus pyta, czy mecenas, który kupił ziemię i zapłacił dwie trzecie ceny, i kazał wydać ją swemu
wyzwoleńcowi, aby ten zapłacił resztę, a po tym, jak to uczynił, a wyzwoleńca zgodził się, aby ziemia została
sprzedana przez mecenasa, może odzyskać trzecią część ceny? Mówi on, że jeśli wolnomularz przyjął zlecenie
na początku, to nie otrzymał darowizny i może odzyskać trzecią część pieniędzy z zakupu w drodze powództwa
wzajemnego, po odliczeniu zysków, które w międzyczasie pobrał; ale jeśli mecenas dał to w prezencie swojemu
wolnomularzowi, to będzie się uważać, że ten ostatni następnie przekazał to swojemu mecenasowi.
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(9) Jeżeli poleciłeś mi, abym coś dla ciebie kupił, a ja kupię to za własne pieniądze, będę miał prawo do
powództwa przeciwko tobie o zwrot ceny tego towaru; ale jeżeli zapłacę za to twoimi pieniędzmi, a nadal istnieje
jakieś saldo w dobrej wierze należne za zakup tego towaru, lub jeżeli odmówisz przyjęcia tego towaru po jego
zakupie, to przeciwne powództwo o mandat będzie uzasadnione. Podobnie będzie w przypadku, gdy poleci mi
Pan zrobić coś innego, a ja w tym celu poniosę koszty; mogę bowiem odzyskać nie tylko kwotę, którą wypłaciłem,
ale również odsetki od niej. Ponadto, odsetki nie tylko powinny być naliczane od momentu niewykonania
zobowiązania, ale sędzia powinien również oszacować wydatki, jeśli strona żąda zapłaty od dłużnika, a ten płaci,
gdy uzyskuje bardzo wysoką stopę procentową (ponieważ jest to całkowicie słuszne, że rozsądek powinien być
brany pod uwagę w sprawach tego rodzaju), lub gdy dłużnik sam pożyczył pieniądze na wysoką stopę
procentową i płaci je. Jeżeli jednak agent nie zwolnił dłużnika głównego od zapłaty odsetek, ale same odsetki
zostały utracone; lub jeżeli zwolnił go z niskiej stopy procentowej, a w celu wykonania swojego zaufania otrzymał
wyższą stopę, nie mam wątpliwości, że może on odzyskać odsetki w drodze powództwa o mandat, a (jak już
zostało ustalone) sędzia powinien rozstrzygnąć to wszystko zgodnie z zasadami słuszności i dobrej wiary.
(10) Dałem ci pieniądze, abyś zapłacił mojemu wierzycielowi, a ty tego nie zrobiłeś i będziesz mi winien odsetki; w
tym przypadku mój wierzyciel może odzyskać ode mnie należne pieniądze wraz z odsetkami, jak to stwierdził
cesarz Sewerus w Reskrypcie skierowanym do Hadrianusa Demonstratusa.
(11) Jeśli rozrzutny młodzieniec poleci ci, abyś zabezpieczył się przed nierządnicą, a ty, znając jej charakter,
podejmiesz się wykonania zlecenia, nie będziesz miał prawa do powództwa z mandatu, ponieważ sprawa jest
podobna do tej, w której pożyczasz pieniądze osobie dobrze wiedzącej, że je straci. Gdyby jednak jeszcze dalej
wprost zarzucił ci, że pożyczasz pieniądze nierządnicy, nie będziesz związany mandatem, gdyż został on
udzielony wbrew dobrej wierze.
(12) Gdzie pewien człowiek napisał list do swego przyjaciela w następujący sposób: "Proszę cię, abyś uznał
Sextiliusa Crescensa, mojego przyjaciela, za poleconego tobie", nie będzie on odpowiedzialny za działanie
mandatu, ponieważ list został napisany raczej w celu polecenia człowieka, a nie ze względu na mandat.
(13) Gdy jedna strona poleca drugiej pożyczyć pieniądze synowi pod kontrolą ojcowską, ten ostatni nie powinien
być uważany za pożyczającego je z naruszeniem Dekretu Senatu; ale z tego powodu, że ojciec będzie
odpowiedzialny albo za powództwo o peculium, albo za pieniądze wydane na własną korzyść, albo na podstawie
czynności wykonanej z jego polecenia, mandat będzie ważny. Ponadto twierdzę, że gdybym miał wątpliwości, czy
przyjął pożyczkę wbrew dekretowi Senatu, czy nie, i odmówiłbym mu pożyczenia pieniędzy z naruszeniem
dekretu Senatu, a następnie pojawiłby się ktoś, kto twierdziłby, że tak nie jest, a także powiedziałby wierzycielowi:
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"Udziel pożyczki na moje ryzyko, udzielisz dobrej pożyczki". Uważam, że jest podstawa do mandatu, a strona
będzie odpowiadać z powództwa.
(14) Jeśli nakazuję wierzycielowi, aby udzielił pożyczki po tym, jak pieniądze zostały już pożyczone, Papinianus
mówi, bardzo słusznie, że nie ma mandatu. Oczywiste jest, że jeśli nakazuję ci udzielić dłużnikowi zwłoki, abyś
mógł poczekać i nie ponaglać go do zapłaty, i oświadczam, że pieniądze będą na moje ryzyko, to myślę, że
prawdą jest, że całe ryzyko roszczenia powinno być przypisane do strony udzielającej mandatu.
(15) Mówi on również, że jeżeli opiekun prawny poleci, aby zobowiązanie, które zaciągnął, zostało przyjęte lub
zatwierdzone, będzie on odpowiedzialny z tytułu mandatu, to znaczy wobec tego, kto był jego podopiecznym, lub
wobec jego kuratora.
(16) Czy jeśli zarządzę pobór pieniędzy, a potem zmienię zdanie, to czy można wytoczyć powództwo mandatowe
przeciwko mnie lub przeciwko mojemu spadkobiercy? Marcellus mówi, że powództwo o mandat nie przysługuje,
ponieważ mandat wygasł wskutek zmiany zdania. Jeśli jednak poleci się pobranie pieniędzy, a następnie zabroni
się tego, a mimo to zostaną one pobrane, to dłużnik zostanie zwolniony.
(17) Marcellus powiada również, że jeśli ktoś poleci, aby po jego śmierci wystawiono mu pomnik, jego
spadkobierca może wystąpić z powództwem o mandat. Jeżeli jednak ten, kto otrzymał mandat, wzniósł pomnik
własnymi pieniędzmi, to sądzę, że może on wytoczyć powództwo mandatowe, nawet jeśli nie został zobowiązany
do wzniesienia pomnika własnymi pieniędzmi; powództwo bowiem będzie przysługiwało mu również przeciwko
temu, kto nakazał mu zaangażować własne pieniądze w budowę pomnika, a zwłaszcza jeśli poczynił już
przygotowania w tym celu.
13. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga X.
Zasada jest taka sama, jeśli poleciłem wam nabyć po mojej śmierci działkę ziemi od moich spadkobierców.
(14) Ulpianus, O edyktach, księga XXXI.
Nie ulega wątpliwości, że spadkobierca poręczyciela jest uprawniony do wytoczenia powództwa mandatowego,
jeśli dokonał zapłaty. Jeśli jednak sprzedał on majątek, a nabywca dokonał zapłaty, powstaje pytanie, czy będzie
on uprawniony do wniesienia powództwa o mandat? Julianus w Trzynastej Księdze mówi, że spadkobierca może
wnieść taki pozew, ponieważ może zostać pozwany z powodu nabycia, aby zmusić go do przeniesienia swoich
praw do działania, a zatem powództwo o nabycie będzie uzasadnione, ponieważ ma do tego prawo.
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1. Jeżeli poręczyciel pozostawia dwóch spadkobierców, a jeden z nich nabywa spadek od współspadkobiercy i
następnie płaci poręczycielowi wszystko to, za co zmarły poręczył, może on pociągnąć współspadkobiercę do
odpowiedzialności zarówno z tytułu umowy, jak i z tytułu nabycia. Będzie zatem uprawniony do wniesienia
powództwa o udzielenie pełnomocnictwa.
(15) Paulus, O Sabinusie, księga II.
Jeżeli polecę ci nabyć działkę ziemi, a potem napiszę, żebyś tego nie czynił, a ty dokonasz zakupu, zanim
dowiesz się, że go odwołałem, będę wobec ciebie odpowiedzialny z tytułu mandatu, ponieważ ten, kto podjął się
wykonania mandatu, nie powinien ponieść straty.
16. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
Jeśli ktoś poleci mi ponieść jakiś wydatek na moją własność, a ja to uczynię, powstaje pytanie, czy będzie można
wnieść pozew o mandat. Celsus w Siódmej Księdze Digestów mówi, że wydał następującą opinię, gdy Aureliusz
Cichy miał nakazać lekarzowi, u którego mieszkał, aby na własny koszt zbudował kort tenisowy, gorącą łaźnię i
inne budynki służące jego zdrowiu w ogrodach, które miał w Rawennie i do których miał zwyczaj przyjeżdżać co
roku. Celsus uznał więc, że po odliczeniu tego, co miało tendencję do zwiększania wartości jego budowli, można
wytoczyć przeciwko niemu powództwo mandatowe w celu odzyskania reszty.
17. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli polecę ci odebrać dziesięć aurei od Titiusa, a zanim zostaną one odebrane, wniosę przeciwko tobie
powództwo mandatowe, a ty odbierzesz tę kwotę przed rozstrzygnięciem sprawy, to jest ustalone, że wyrok
powinien być wydany przeciwko tobie.
18. Ulpianus, O Sabinusie, księga XL.
Gdy ktoś pozwala sobie na to, by ktoś inny polecił mu pożyczyć pieniądze, rozumie się, że otrzymał mandat.
19. Tenże, O Sabinusie, księga XLIII.
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Jeśli mój niewolnik poleci komuś kupić go, aby go wykupić, Pomponiusz bardzo trafnie rozważa kwestię, czy ten,
kto wykupił niewolnika dobrowolnie, może wytoczyć powództwo przeciwko sprzedawcy, aby zmusić go do
przyjęcia go z powrotem, ponieważ czynność zlecenia jest czynnością wzajemną. Pomponiusz powiada jednak,
że jest rzeczą bardzo niesprawiedliwą zmuszać mnie do odebrania niewolnika z powodu czynu tego niewolnika,
którego chcę się pozbyć na stałe; nie powinienem też być w tym przypadku odpowiedzialny za powództwo
mandatowe, bardziej niż gdybym ci go sprzedał.
20. Paulus, O Sabinusie, księga XI.
Ten, kto podjął się wykonania mandatu, nie może z tego tytułu odnieść żadnej korzyści; podobnie jak nie
powinien ponieść żadnej straty, gdyby nie mógł odebrać pieniędzy pożyczonych na procent.
1. 1. Poręczyciel może wytoczyć powództwo z tytułu dokonanych transakcji, jeżeli zobowiązał się do tego za
stronę, która była nieobecna, ponieważ powództwo z tytułu mandatu nie może być wytoczone, jeżeli mandat go
nie poprzedzał.
(21) Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVII.
Jeśli poręczam za ciebie z polecenia innego, nie mogę wytoczyć przeciwko tobie powództwa o mandat, tak jak to
się dzieje, gdy ktoś składa obietnicę, mając na względzie mandat innego. Jeśli jednak uczynię to w odniesieniu
nie do mandatu jednej osoby, lecz do mandatu dwóch, będę miał prawo wnieść przeciwko tobie powództwo z
tytułu mandatu, tak jak gdyby dwie osoby poleciły mi pożyczyć ci pieniądze, miałbym prawo wnieść powództwo
przeciwko obu.
22. Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli polecę ci, abyś poręczył za mnie na pewien czas, a ty to zrobisz i dokonasz zapłaty, to właściwą
odpowiedzią będzie, że nie będziesz miał prawa do powództwa o mandat, dopóki czas ten nie upłynie.
1. Zastanawiano się również, czy jeśli z mojego polecenia zabezpieczysz się na pewien czas na sumę, którą
byłem winien w tym czasie, i zapłacisz ją przed upływem tego czasu, to czy będziesz miał od razu prawo do
powództwa o mandat? Niektóre autorytety uważają, że prawo do wniesienia powództwa jest nabywane
natychmiast, ale za kwotę niższą niż mój interes w tym, aby płatność została dokonana w dniu, w którym była
należna. Lepiej jednak powiedzieć, że w międzyczasie nie można wnieść pozwu o tę sumę, skoro nie jest mi
wygodnie zapłacić ją przed wyznaczonym terminem.
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2. Zdarza się czasem, że jeśli prowadzę własne interesy, będę miał również prawo do praetorskiej skargi na
mandat; na przykład, gdy mój dłużnik zastępuje jednego ze swoich na moją korzyść na własne ryzyko, lub gdy
wszczynam postępowanie przeciwko głównemu dłużnikowi na prośbę poręczyciela; bo chociaż zbieram swój
własny dług, to jednak prowadzę jego interesy, a zatem to, czego nie uda mi się zebrać, mogę odzyskać przez
skargę na mandat.
3. Gdy osoby, których własność została oddana w zastaw i sprzedana, wprowadzają nieuczciwych nabywców i
kierują ich do kupna własności, rozumie się, że mandat został udzielony, chociaż mandat nie istnieje w tego
rodzaju okolicznościach; ponieważ, gdy kupuje się własną własność, taki zakup jest nieważny.
4. Julianus powiedział, że zobowiązanie mandatu odnosi się również do majątku tego, kto podjął się jego
wykonania, i z tego powodu powinno być ze wszech miar udowodnione; jeśli bowiem skieruję jednego z kilku
spadkobierców, którzy dokonują sprzedaży, aby nabył dla mnie majątek spadkowy, wspomniany spadkobierca
będzie odpowiadał z powództwa mandatowego za udział w majątku spadkowym, do którego jest uprawniony, a
zobowiązanie będzie wzajemne; Jeśli bowiem z tego powodu (czyli dlatego, że zobowiązał się do wykonania
zlecenia) nie wyda nieruchomości innemu licytantowi, dobra wiara wymaga, aby zapłacił mu cenę, za jaką
mogłaby ona zostać sprzedana. Z drugiej strony, jeśli nabywca nie był obecny na sprzedaży w celu nabycia
nieruchomości, której potrzebował, ponieważ polecił spadkobiercy nabyć ją dla niego; będzie całkowicie
sprawiedliwe, że powinien on mieć powództwo z tytułu mandatu, aby zabezpieczyć się za interes, który miał w
nabyciu nieruchomości.
5. Osoba, której majątek został skonfiskowany, może zlecić komukolwiek jego zakup, a jeśli to uczyni, będzie
miała prawo do słusznego powództwa, jeśli nie dochowa wiary. Zasada ta została ustanowiona, ponieważ w
przypadku konfiskaty mienia, a następnie jego nabycia, nie przechodzi ono na rzecz Skarbu Państwa.
6. Jeśli ktoś podjął się wykonania mandatu nakazującego mu obrabowanie świątyni, zranienie lub zabicie
człowieka, nie może nic odzyskać w ramach powództwa o mandat, ze względu na haniebny charakter mandatu.
7. Jeśli dam ci sto aurei, abyś dał je Tycjuszowi, a ty tego nie uczynisz, lecz sam ich użyjesz, Prokulus mówi, że
będziesz odpowiadał zarówno z powództwa o mandat, jak i z powództwa o kradzież; lecz jeśli dam ci je w taki
sposób, że będziesz mógł je oddać komu zechcesz, to tylko z powództwa o mandat.
8. Jeżeli każę twojemu niewolnikowi zapłacić na mój rachunek sumę pieniędzy, którą ci jestem winien; Neratius
powiada, że chociaż niewolnik pożyczył te pieniądze i wpisał je do twoich ksiąg jako otrzymane ode mnie, to
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jednak, jeżeli nie otrzymał ich od wierzyciela na mój rachunek, nie będę zwolniony, a ty nie możesz wytoczyć
przeciwko mnie powództwa o mandat; Jeśli jednak pożyczył je ze zrozumieniem, że ma je wpłacić na mój
rachunek, to z drugiej strony obie te okoliczności będą miały miejsce; nie ma bowiem różnicy, czy jakiś inny
niewolnik, czy ten sam, otrzymał w twoim imieniu pieniądze, które miały być wpłacone na mój rachunek, i jest to
tym bardziej słuszne, że ilekroć wierzyciel otrzymuje własne pieniądze, zwolnienie dłużnika nie następuje.
9. Mój zbiegły niewolnik, będąc w rękach złodzieja, zdobył trochę pieniędzy i kupił za nie innych niewolników,
których Titius otrzymał przez wydanie od sprzedawcy. Mela powiada, że mogę spowodować, aby Titius zwrócił mi
pieniądze w drodze powództwa mandatowego, ponieważ uważa się, że mój niewolnik polecił Titiusowi odebrać
niewolników przez wydanie, pod warunkiem, że uczynił to na prośbę niewolnika. Jeśli jednak sprzedawca
dostarczył niewolników Titiusa bez jego zgody, mogę wytoczyć powództwo o kupno, aby zmusić sprzedawcę do
dostarczenia mi niewolników, a sprzedawca będzie miał osobiste powództwo o zwrot przeciwko Titiusa za
dostarczenie niewolników, których mu nie był winien, choć sądził, że był winien.
10. Gdy kurator nieruchomości dokonuje sprzedaży, ale nie wypłaca dochodów wierzycielom, Trebatius, Ofilius i
Labeo uważają, że powództwo z tytułu mandatu przysługuje tym wierzycielom, którzy się stawią, a powództwo z
tytułu dokonanych transakcji mogą wytoczyć wierzyciele, którzy są nieobecni; Ale jeśli po wykonaniu
pełnomocnictwa obecnych wierzycieli przystąpi on do sprzedaży, to nieobecni wierzyciele nie mogą wnieść
powództwa z tytułu dokonanej transakcji, chyba że przeciwko tym, którzy polecili kuratorowi sprzedać
nieruchomość, tak jakby to oni dokonali transakcji z tymi pierwszymi. Jeśli jednak nakazali mu to zrobić, sądząc,
że są jedynymi wierzycielami, powództwo in factum powinno być przyznane na rzecz nieobecnych wierzycieli
przeciwko tym, którzy udzielili pełnomocnictwa.
11. Jednakże, tak jak można nie przyjąć mandatu, tak też w przypadku jego przyjęcia musi on zostać wykonany,
chyba że zostanie odwołany. Co więcej, można je odwołać w taki sposób, że dającemu pełnomocnictwo
pozostanie nienaruszone prawo do wygodnego rozporządzania sprawą, czy to przez siebie, czy przez kogoś
innego, albo że ten, kto podjął się wykonania pełnomocnictwa, mógłby zostać wykorzystany. Jeżeli zaś ten, komu
udzielono mandatu do nabycia czegoś, nie uczyni tego i nie oświadczy, że tego nie nabędzie, będzie
odpowiedzialny za własne zaniedbanie, a nie za zaniedbanie innego; i jest rzeczą ustaloną, że będzie on
odpowiedzialny z tytułu mandatu. Będzie on również odpowiedzialny (jak powiedział również Mela), jeśli
oszukańczo odwoła mandat w czasie, gdy nie mógł prawidłowo dokonać zakupu.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga II.
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Jeśli jednak mandatariusz jako usprawiedliwienie niewykonania mandatu poda chorobę lub śmiertelną wrogość
przeciwnika.
24. Paulus, Sentencje, Księga II.
Albo że powództwa wytoczone przeciwko dłużnikowi nie będą miały żadnej mocy ani skutku.
(25) Hermogenianus, Epitomy prawa, księga II.
Albo z jakiegokolwiek innego słusznego powodu, powinien zostać wysłuchany.
26. Paulus, O edyktach, księga XXXII.
Śmierć osoby udzielającej mandatu jest zaliczana do przyczyn zaniedbania jego wykonania, gdyż mandat kończy
się śmiercią. Jeśli jednak mandat został wykonany przez osobę, która o tym fakcie nie wiedziała, to uważa się, że
powództwo zostanie wniesione dla wygody. Julianus stwierdził również, że mandat wygasa wraz ze śmiercią
tego, kto go udzielił, ale zobowiązanie z niego wynikające czasami nadal istnieje.
1. Gdy ktoś polecił swojemu dłużnikowi, aby ten zapłacił za niego Titiusa, a dłużnik zapłacił pieniądze po śmierci
Titiusa; mimo że nie wiedział o tym fakcie, musi być zwolniony.
2. Pieniądze są rozumiane jako utracone przez poręczyciela, gdy dłużnik został zastąpiony przez niego na
korzyść wierzyciela, nawet jeśli nie był wypłacalny; ponieważ wierzyciel, który przyjmuje dłużnika, który został
zastąpiony, czyni zabezpieczenie dobrym.
3. W przypadku, gdy strona, która chce uczynić prezent dla poręczyciela, zwalnia swojego wierzyciela, który jest
jego własnym dłużnikiem, poręczyciel może natychmiast wnieść pozew na podstawie mandatu, ponieważ nie ma
różnicy, czy zapłacił pieniądze wierzycielowi, czy zwolnił go z jego zobowiązania.
4. Należy również pamiętać, że poręczyciel nie może odzyskać w procesie o mandat więcej, niż zapłacił.
5. Stałem się twoim poręczycielem na kwotę dziesięciu aurei, na twoje polecenie, i zapłaciłem agentowi
wierzyciela. Jeśli ten ostatni był prawdziwym pełnomocnikiem, jestem natychmiast upoważniony do wniesienia
powództwa z tytułu mandatu, ale jeśli nie był, mogę wnieść przeciwko niemu powództwo o zwrot.
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6. Mandatariusz nie może wliczyć w koszty wszystkich wydatków, które mógł ponieść, jak na przykład wtedy, gdy
został obrabowany przez złodziei, lub stracił mienie w wyniku katastrofy statku, lub gdy on lub członkowie jego
rodziny zostali zaatakowani przez chorobę, był zmuszony do poniesienia wydatków; ponieważ te rzeczy powinny
być raczej przypisane przypadkowi niż mandatowi.
7. Jeśli jednak niewolnik ukradnie ci to, co nabyłeś z mojego polecenia, Neratius mówi, że możesz wytoczyć
powództwo mandatowe, aby zmusić do wydania ci niewolnika w ramach zadośćuczynienia, jeśli stało się to bez
twojej winy; jeśli jednak wiedziałem, że niewolnik jest nieuczciwy, i nie ostrzegłem cię, abyś mógł się przed tym
zabezpieczyć, muszę ci wtedy zadośćuczynić kwocie twoich odsetek.
8. Pewien robotnik, z polecenia przyjaciela, kupił niewolnika za dziesięć aurei i nauczył go swojego fachu;
następnie sprzedał go za dwadzieścia aurei, do zapłaty których został zmuszony w drodze powództwa
mandatowego. Po tym wydano przeciwko niemu wyrok na korzyść kupującego, ponieważ niewolnik nie był
zdrowy. Mela mówi, że mandatariusz nie będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconej sumy, chyba że po
dokonaniu zakupu niewolnik stał się nie zdrowy bez złej woli z jego strony. Gdyby jednak udzielił mu instrukcji na
polecenie mandatariusza, byłoby odwrotnie, gdyż wtedy mógłby odzyskać to, co wydał, jak również to, co zostało
zapłacone za utrzymanie niewolnika, chyba że został poproszony o nieodpłatne udzielenie mu instrukcji.
27. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Jeśli ktoś napisze do kogoś innego, że zwolni swojego dłużnika i że sam wypłaci mu pieniądze, które ten jest mu
winien, to będzie podlegał odpowiedzialności mandatowej.
1. 1. Jeżeli oddałem ci niewolnika z zastrzeżeniem, że po mojej śmierci będziesz go manumitował, zobowiązanie
będzie ustanowione. Co więcej, ja sam będę miał prawo do powództwa przeciwko tobie, gdybym, zmieniwszy
zdanie, chciał odzyskać niewolnika.
2. Jeżeli strona zobowiązała się do wykonania mandatu i może go wykonać, nie powinna zaniechać tego, co
obiecała, w przeciwnym razie zostanie przeciwko niej wydany wyrok na kwotę odsetek mandanta. Jeżeli jednak
wie, że nie może spełnić świadczenia, powinien zawiadomić o tym mandanta, tak szybko jak tylko może, aby ten
pierwszy mógł zatrudnić kogoś innego, jeśli będzie tego chciał. Jeśli nie powiadomił go, kiedy mógł to zrobić,
będzie odpowiedzialny za kwotę odsetek mandanta, ale jeśli z jakiegoś powodu nie był w stanie go powiadomić,
będzie zabezpieczony.
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3. Mandat wygasa przez śmierć tego, komu został udzielony, jeśli zmarł, nie spełniwszy go w żaden sposób; a
jego spadkobierca, nawet jeśli mógł wykonać mandat, nie będzie miał prawa do powództwa o mandat z tego
powodu.
4. Wydatki poniesione w związku z wykonaniem mandatu, jeżeli zostały poniesione w dobrej wierze, powinny być
w każdym razie zapłacone; i nie ma znaczenia, czy ten, kto udzielił mandatu, zapłaciłby mniej, gdyby sam
prowadził działalność.
5. Jeśli z mojego polecenia udzielisz pożyczki Titiusowi i wytoczysz przeciwko mnie powództwo mandatowe, to
nie będę miał wyroku przeciwko sobie, chyba że przeniesiesz na mnie prawa do powództwa, które masz
przeciwko Titiusowi. Jeśli jednak pozwiesz Titiusa, ja sam nie będę zwolniony, lecz będę odpowiedzialny wobec
ciebie tylko w takim zakresie, w jakim nie będziesz mógł odzyskać pieniędzy od Titiusa.
28. Ulpianus, O Edykcie, księga XIV.
Papinianus w Trzeciej Księdze Pytań mówi, że mandatariusz dłużnika, który płaci, nie zwalnia dłużnika głównego
z mocy prawa; płaci on bowiem na podstawie własnego mandatu we własnym imieniu i dlatego uważa, że prawa
do powództwa przeciwko dłużnikowi głównemu powinny być przypisane mandatariuszowi.
29. Tenże, Dysputy, Księga VII.
Gdy wytoczono powództwo przeciwko poręczycielowi, a on, nie wiedząc, że pieniądze nie zostały dłużnikowi
wydane, dokonuje zapłaty z tytułu swojego poręczenia, powstaje pytanie, czy może on odzyskać kwotę, którą
zapłacił, w ramach powództwa mandatowego? I jeśli, rzeczywiście, będąc świadomym faktów, zaniedbał
wniesienia sprzeciwu z powodu oszustwa lub z powodu niezapłacenia pieniędzy, będzie on uważany za
współuczestnika oszustwa, ponieważ rażące niedbalstwo bardzo przypomina oszustwo. Jeżeli jednak nie znał on
faktów, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Na tej samej zasadzie, jeśli dłużnik jest uprawniony do
wyjątku, na przykład na podstawie umowy lub z innego powodu, a on, nie wiedząc o tym, nie korzysta z tego
wyjątku, należy stwierdzić, że będzie on uprawniony do powództwa na zlecenie, ponieważ główny dłużnik mógł
ostrzec swojego poręczyciela i powinien był to zrobić, aby zapobiec nieświadomemu zapłaceniu przez niego tego,
co nie było należne.
1. Kwestią dyskusyjną jest, czy w przypadku, gdy poręczyciel, nie wiedząc, że związał się bezprawnie, dokonuje
zapłaty, będzie miał prawo do wniesienia pozwu? Jeśli rzeczywiście nie znał faktów, jego niewiedza będzie
usprawiedliwieniem, ale jeśli nie znał prawa, należy przyjąć pogląd przeciwny.
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2. Jeśli poręczyciel, nie wiedząc, że dłużnik zapłacił, sam dokonuje zapłaty, to myślę, że będzie miał prawo do
powództwa o mandat; ponieważ powinien być usprawiedliwiony, gdyby nie wiedział, że dłużnik zapłacił, ponieważ
ten ostatni powinien powiadomić swojego poręczyciela, gdy tylko zapłaci, aby zapobiec temu, że wierzyciel go
wyprzedzi i wykorzystując jego niewiedzę, uzyska od niego kwotę, za którą został poręczony.
3. To również powinno być przedyskutowane w odniesieniu do poręczyciela, a mianowicie: jeśli po zapłaceniu nie
powiadomił dłużnika głównego, a ten ostatni następnie zaspokoił zobowiązanie, czego nie powinien był zrobić.
Uważam, że jeśli mógł go powiadomić, a tego nie zrobił, to jeśli poręczyciel wniesie pozew o mandat, to powinien
być przedawniony; jeśli bowiem nie powiadomił dłużnika po dokonaniu zapłaty, to jest winny czynu
przypominającego oszustwo. Ponadto, dłużnik główny powinien przenieść swoje prawo do powództwa na
poręczyciela, aby zapobiec otrzymaniu przez wierzyciela podwójnej zapłaty.
4. Nawet jeśli poręczyciel nie wykona pewnych czynności, nie jest winny oszustwa; jak na przykład w przypadku,
gdy zaniedbuje skorzystania z wyjątku opartego na pośrednictwie, niezależnie od tego, czy wiedział, czy też nie
wiedział o swoim prawie. W tym przypadku chodzi bowiem o dobrą wiarę i nie jest z nią zgodne sprzeczanie się o
miłe rozróżnienia prawa, lecz jedynie o ustalenie, czy strona jest dłużnikiem, czy nie.
5. We wszystkich wyżej wymienionych przykładach, gdy wierzyciel otrzymał pieniądze, które nie zostały
faktycznie pożyczone dłużnikowi, lub zostały mu wypłacone po raz drugi, powództwo o odzyskanie należności
zostanie wniesione przeciwko niemu, chyba że pieniądze zostały mu wypłacone na podstawie wyroku; w tym
przypadku powództwo o odzyskanie należności nie zostanie wniesione ze względu na autorytet wyroku, ale on
sam, z powodu swojej dwulicowości, powinien zostać ukarany za przestępstwo oszustwa.
6. Jeśli poręczyciel, który został zwolniony przez upływ czasu, mimo to zapłaci wierzycielowi, będzie miał prawo
do powództwa przeciwko dłużnikowi głównemu; ponieważ, mimo że został już zwolniony przez zachowanie wiary,
zwolnił dłużnika. Dlatego też, jeśli jest on gotów bronić dłużnika głównego przed jego wierzycielem, jest rzeczą
całkowicie sprawiedliwą, aby odzyskał to, co zapłacił, w drodze powództwa mandatowego. Takiego zdania był
również Julianus.
30. Julianus, Digest, Księga XIII.
Jeśli dam ci niewolnika z założeniem, że go zmanumitujesz, a potem mój pełnomocnik zabroni ci go
zmanumitować, to czy mogę wnieść powództwo z mandatu, jeśli dasz mu wolność?
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(1) Odpowiedziałem, że jeśli pełnomocnik miałby dobry powód, aby przeszkodzić manumisji niewolnika, którego
przyjąłem w jedynym celu manumitowania go; na przykład, jeśliby później dowiedział się, że fałszował rachunki
lub że spiskował przeciwko życiu swego dawnego pana, będę odpowiedzialny, jeśli nie zwrócę uwagi na
zawiadomienie pełnomocnika. Jeśli jednak zawiadomienie zostało dokonane przez pełnomocnika bez żadnego
ważnego powodu, a jedynie w celu zapobieżenia manumisji niewolnika, nie można wytoczyć przeciwko mnie
powództwa, nawet gdybym dał mu wolność.
31. Tenże, Digest, Księga XIV.
Jeżeli zlecę prowadzenie moich interesów stronie, która odpowiada wobec mnie w procesie o poczwórne
odszkodowanie (w ciągu roku), a po upływie roku tylko o zwykłe odszkodowanie, to nawet gdybym po upływie
roku wszczął przeciwko niej proces o mandat, będzie ona zobowiązana do zapłacenia mi poczwórnego
odszkodowania; ponieważ strona, która podejmuje się prowadzenia cudzych interesów, jest zobowiązana do
zapłacenia mu tego, co byłaby zmuszona zapłacić innym.
(32) Tenże, O Urseius Ferox, Księga III.
Jeżeli nie chciałbym wejść na nieruchomość, chyba że zapewniono by mnie, że otrzymam odszkodowanie za
ewentualną stratę, a w takich okolicznościach udzielono mandatu, to sądzę, że można wnieść powództwo o
mandat. Jeśli jednak jedna ze stron nakazała drugiej, aby nie odrzucała spadku, sprawa jest zupełnie inna;
ponieważ gdy spadek jest nabyty, nie może spowodować żadnej straty dla osoby, która go otrzymuje, ale
przyjęcie spadku jest czasami szkodliwe. Jednym słowem, za każdym razem, gdy takie umowy są zawierane, i za
każdym razem, gdy poręczyciel jest związany w imieniu stron, myślę, że obowiązek mandatu jest ustanowiony;
ponieważ nie ma większej różnicy, kim jest osoba, która po przesłuchaniu stała się poręczycielem, lub czy ktoś,
kto jest nieobecny, nakazuje to zrobić. Ponadto, należy zauważyć, że jest rzeczą powszechną, że majątki
uważane za niewypłacalne, są przejmowane na polecenie wierzycieli; i nie ma wątpliwości, że to stwarza
odpowiedzialność za działania na podstawie mandatu.
33. Tenże, O Miniciusie, księga IV.
Jeśli ktoś jest proszony o poręczenie i zobowiązuje się do mniejszej sumy, jest prawnie odpowiedzialny; jeśli
jednak zostaje zobowiązany do większej sumy, Julianus słusznie uważa - i jest to również opinia wielu
autorytetów - że nie będzie on odpowiedzialny z powództwa o mandat za większą sumę niż ta, o którą został
poproszony, ale tylko za sumę zawartą w żądaniu, ponieważ zrobił to, co mu polecono; ponieważ uważa się, że
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strona, która go poprosiła, polegała na jego dobrej wierze w zakresie, w jakim został poproszony o
odpowiedzialność.
34. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Pewien człowiek miał zwyczaj prowadzić interesy Lucjusza Titiusa jako jego agent, a po odebraniu pieniędzy od
dłużników tego pierwszego, wysłał mu list, w którym oświadczył, że pewna suma uzyskana z zarządzania jego
interesami pozostała w jego rękach, a on sam pożyczył ją i jest za nią dłużny z odsetkami w wysokości sześciu
procent. Powstało pytanie, czy w tych okolicznościach można wytoczyć powództwo o te pieniądze, jako
pożyczone, i czy można pobierać odsetki? Odpowiedź brzmiała, że pieniądze nie zostały pożyczone, w
przeciwnym razie można by twierdzić, że pieniądze byłyby uważane za pożyczone w każdej umowie, w której nie
ma zapłaty. Ten przypadek nie jest podobny do tego, w którym zawarto umowę, że będziesz miał, jako pożyczkę,
pieniądze, które zostały zdeponowane u ciebie, i zostały one pożyczone, ponieważ wtedy pieniądze, które były
moje, stają się twoje. Ponadto, jeśli każę ci pożyczyć pieniądze od mojego dłużnika, staje się to pożyczką,
ponieważ jest to interpretacja pobłażliwa; a dowodem na to jest to, że gdy strona, która chce pożyczyć pieniądze
innemu, daje mu srebro do sprzedania, nie może legalnie wnieść powództwa o pożyczone pieniądze, a mimo to
pieniądze uzyskane za srebro będą na ryzyko strony, która otrzymała srebro. We wskazanym przypadku należy
zatem uznać, że agent będzie odpowiedzialny za działanie na zlecenie, tak więc, mimo że pieniądze były na jego
ryzyko, musi on nadal płacić odsetki, które zostały uzgodnione.
1. Poleciłem panu, będącemu spadkobiercą udziału w nieruchomości, aby nabył dla mnie działkę należącą do tej
nieruchomości za określoną cenę, a pan to uczynił. Nie ulega wątpliwości, że w odniesieniu do udziałów
pozostałych współspadkobierców będzie między nami toczyć się postępowanie mandatowe. Natomiast w
odniesieniu do Pana udziału może powstać wątpliwość, czy należy wytoczyć powództwo z tytułu kupna czy z
tytułu mandatu, gdyż nie jest pozbawione podstaw przypuszczenie, że zakup został dokonany warunkowo w
odniesieniu do tego udziału; w istocie bowiem bardzo ważne jest pytanie, czy gdybym umarł przed zawarciem
umowy, a Pan, wiedząc o mojej śmierci, odmówiłby sprzedaży innemu z uwagi na mój mandat, mój spadkobierca
byłby odpowiedzialny wobec Pana z tego tytułu? A z drugiej strony, gdybyś sprzedał innemu, czy byłbyś
odpowiedzialny wobec mojego spadkobiercy? Gdyby bowiem uznano, że zakup został dokonany pod warunkiem,
można wszcząć postępowanie w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy po śmierci został spełniony jakikolwiek
inny warunek. Gdyby jednak postępowanie zostało wszczęte na podstawie pełnomocnictwa, na przykład gdybym
polecił nabyć ziemię należącą do kogoś innego, a nastąpiłaby śmierć, o czym ty wiedziałeś, i gdyby
pełnomocnictwo zostało wypowiedziane, nie można by wytoczyć powództwa na twoją korzyść przeciwko mojemu
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spadkobiercy; gdyby jednak postępowanie zostało podjęte na podstawie pełnomocnictwa, sposób postępowania
byłby taki sam jak w przypadku kupna.
(35) Neratius, Pergaminy, Księga V.
Jeśli poleciłbym ci nabyć dla mnie działkę ziemi, w której masz udział, to prawdą jest, że zgodnie z tym
mandatem jesteś zobowiązany dostarczyć mi również swój udział, po tym jak pozostałe udziały zostaną nabyte.
Jeśli jednak poleciłbym ci nabyć wspomniane udziały po określonej cenie, a ty nabyłeś niektóre z nich po
jakiejkolwiek cenie, twój udział w przychodach będzie podlegał pomniejszeniu, tak aby całkowita kwota nie
przekroczyła tej, za którą poleciłem nabyć nieruchomość. Jeśli jednak poleciłem ci dokonać zakupu bez ustalania
ceny, a ty kupisz akcje innych stron po różnych cenach, powinieneś również sprzedać swoje akcje za sumę, która
byłaby zatwierdzona przez osąd dobrego obywatela.
36. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VII.
Osoba tego rodzaju powinna zebrać wszystkie kwoty, duże i małe, i w ten sposób ustalić, jaką część ma zapłacić
strona, która otrzymała mandat. Wiele autorytetów przyjmuje tę zasadę.
1. W podobny sposób, w następującym przypadku, gdy poleciłem ci nabyć coś dla mnie za pewną cenę, a ty
przeprowadziłeś interes korzystnie w odniesieniu do innych współwłaścicieli i dokonałeś zakupu za niską cenę,
będziesz miał za swój udział kwotę swojego udziału, pod warunkiem, że mieści się ona w sumie zawartej w
mandacie; ale co jeśli strony, które posiadały ziemię wspólnie z tobą, były zmuszone do pozbycia się jej za niską
cenę, albo z powodu złego stanu ich spraw, albo z jakiegoś innego powodu? Nie powinieneś ponosić takiej samej
ofiary, ani nie powinieneś czerpać korzyści z tej okoliczności, ponieważ mandat powinien być bezinteresowny, ani
nie powinieneś być upoważniony, z tego powodu, do uniemożliwienia sprzedaży, ponieważ wiedziałeś, że
nabywca był bardziej zainteresowany nabyciem nieruchomości niż był w czasie, gdy polecił ci ją kupić.
2. Jeżeli poleciłbym panu nabyć dla mnie działkę ziemi, która jest sprzedawana przez pewne strony, jednakże w
taki sposób, że nie będę związany tym zleceniem, jeżeli nie nabędzie pan całej działki, a nie będzie pan w stanie
nabyć jej całej; będzie pan prowadził własne interesy w odniesieniu do udziałów, które pan nabył, niezależnie od
tego, czy ma pan udział w tej ziemi, czy nie. Skutek będzie również taki, że ten, komu udzielono takiego
pełnomocnictwa, będzie w międzyczasie kupował różne udziały na własne ryzyko, a jeśli nie kupi ich wszystkich,
pozostaną one w jego rękach, nawet jeśli ich nie chce. Bardziej prawdopodobne jest, że skoro strona może
podjąć się wykonania mandatu obarczonego takimi niedogodnościami i uczyniła to dobrowolnie, powinna
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wywiązać się ze swojego obowiązku, nabywając różne udziały, tak jak powinna to zrobić, nabywając je wszystkie
razem.
3. 3. Jeśli polecę ci nabyć dla mnie pewien kawałek ziemi i nie dodam, że nie będę odpowiedzialny na mocy
mandatu, jeśli nie kupisz go całego, a ty kupisz jedną lub kilka części tego samego; wtedy bez wątpienia
będziemy uprawnieni do działań na podstawie mandatu przeciwko sobie nawzajem, nawet jeśli nie mógłbyś
nabyć pozostałych części ziemi.
(37) Africanus, Pytania, Księga VIII.
Zostałem poręczony za ciebie, że pewien niewolnik powinien zostać wydany, i wywiązałem się z umowy. Kiedy
wniosę przeciwko tobie pozew o mandat, należy odnieść się do czasu, w którym dokonałem zapłaty, a nie do
czasu, w którym wniesiono pozew; a zatem, nawet jeśli niewolnik później umrze, mimo to będzie istniało
sprawiedliwe powództwo.
1. Zasada jest inna w przypadku klauzuli, ponieważ wtedy bierze się pod uwagę czas, w którym wniesiono
powództwo, chyba że zdarzyłoby się tak, że przyrzekający byłby odpowiedzialny za niedokonanie zapłaty we
właściwym czasie lub wierzyciel zaniedbałby jej otrzymania, ponieważ niepowodzenie żadnej ze stron nie
powinno przynieść mu korzyści.
38. Marcellus, Opinie.
Lucjusz Tycjusz pozwolił Publiuszowi Maeviusowi, swojemu synowi, zastawić dom będący w posiadaniu jego
syna na rzecz jego wierzyciela, ale nie z zamiarem zrobienia mu z niego prezentu; a potem Maevius, zmarłszy,
pozostawiając małoletnią córkę, opiekunowie tej ostatniej przyłączyli się do sprawy przeciwko Tycjuszowi, tak jak
to czynił Tycjusz w procesie wszczętym w celu ściągnięcia pożyczki. Pytam, czy ta część domu, którą Tycjusz
pozwolił obciążyć synowi, powinna być zwolniona decyzją sądu? Marcellus był zdania, że sędzia powinien ustalić,
czy powinna ona zostać zwolniona, biorąc pod uwagę charakter dłużnika i intencję stron umowy, a także czas, w
którym sporna nieruchomość została obciążona hipoteką, ponieważ rozstrzygnięcie tego rodzaju kwestii prawnej
zależy od decyzji sądu.
1. Istnieje kwestia, która nie jest podobna i która bardzo często się pojawia, a mianowicie, czy poręczyciel może
wszcząć postępowanie w celu uzyskania swojego zwolnienia przed dokonaniem płatności. Nie zawsze należy
czekać, aż dłużnik dokona zapłaty lub aż zostanie wydany przeciwko niemu wyrok po połączeniu spraw; jeśli
bowiem główny dłużnik długo zwlekał z zapłatą lub roztrwonił swój majątek, a zwłaszcza jeśli poręczyciel nie ma
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pieniędzy w swoich rękach gotowych do wypłacenia wierzycielowi, może on wtedy wystąpić przeciwko dłużnikowi
z powództwem o wydanie nakazu.
39. Neratius, Pergaminy, Księga VII.
Zarówno Arysteusz, jak i Celsus, ojciec, uważali, że mienie może być zdeponowane, a wykonanie mandatu
przyjęte, pod następującym warunkiem, a mianowicie: "Mienie powinno być na ryzyko strony, która otrzymała
depozyt lub podjęła się wykonania mandatu". Wydaje mi się, że jest to słuszne.
40. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Jeśli stałbym się poręczycielem za ciebie w twojej obecności i wbrew tobie, to nie będzie możliwe ani powództwo
mandatowe, ani powództwo z tytułu dokonanych transakcji. Niektóre autorytety uważają, że należy przyznać
powództwo słuszne, ale ja się z nimi nie zgadzam i uważam, że opinia Pomponiusza jest słuszna.
41. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga III.
Jeżeli bowiem ten, kto zobowiązał się do wykonania mandatu, przekroczy jego granice, nie będzie miał prawa do
powództwa o mandat, a ten, kto mu go udzielił, będzie miał prawo do powództwa przeciwko niemu.
42. Ulpianus, O edyktach, księga XI.
Jeśli polecę ci zbadać okoliczności jakiegoś majątku, a ty go ode mnie kupisz, twierdząc, że ma mniejszą wartość
niż w rzeczywistości, będziesz odpowiadał przede mną w procesie o mandat. Tak samo będzie, jeśli polecę ci
zbadać stan majątkowy osoby, której mam udzielić pożyczki, a ty fałszywie oświadczysz mi, że jest ona
wypłacalna.
43. Tenże, O Edykcie, Księga XXIII.
Osoba, która podejmuje się wykonania mandatu: "Złożyć pieniądze na pewien czas" i to czyni, może być
pozwana na podstawie tego mandatu i musi przenieść wszelkie prawa do działania nabyte przez zwłokę.
(44) Tenże, O Edykcie, Księga LXII.
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Oszustwem jest, gdy ktoś odmawia postępowania przeciwko dłużnikowi, którego może pozwać, lub gdy nie żąda
zapłaty, gdy można jej zażądać.
(45) Paulus, O Plaucjuszu, księga V.
Jeśli nabyłeś działkę ziemi z mojego polecenia, czy możesz wytoczyć przeciwko mnie powództwo o mandat, po
zapłaceniu pieniędzy za zakup, czy też przed tym, aby uniknąć sprzedaży własnej własności? Słusznie uważa
się, że w tym przypadku można wnieść powództwo o udzielenie pełnomocnictwa, aby zmusić mnie do przyjęcia
zobowiązania, którym jest pan związany ze zbywcą; ponieważ ja sam mógłbym wnieść powództwo przeciwko
panu, aby zmusić pana do przeniesienia swoich praw do wniesienia powództwa przeciwko zbywcy.
1. Jeżeli na moje polecenie podjął się pan obrony w sprawie, która jest jeszcze w sądzie, nie może pan bez
uzasadnionej przyczyny podjąć środków prawnych w celu przeniesienia obrony na mnie, ponieważ nie wykonał
pan jeszcze zlecenia.
2. Ponadto, jeżeli w czasie prowadzenia moich spraw zobowiążesz się wobec jednego z moich wierzycieli, należy
stwierdzić, że zanim dokonasz zapłaty, będziesz miał prawo wystąpić przeciwko mnie z powództwem o
zmuszenie mnie do przyjęcia zobowiązania, a jeżeli wierzyciel odmówi zmiany zobowiązania, będę zobowiązany
do udzielenia zabezpieczenia w celu obrony cię przed nim.
3. Jeżeli zobowiążę się, że stawisz się w sądzie, a ja cię nie przedstawię, lub jeżeli przyjąłem na siebie twoje
zobowiązanie, mogę wytoczyć powództwo z tytułu mandatu, aby zmusić cię do zwolnienia mnie przed
dokonaniem zapłaty.
4. 4. Gdybym polecił ci zapłacić mojemu wierzycielowi, a ty zobowiązałbyś się do tego, a w konsekwencji wydano
by przeciwko tobie wyrok, bardziej humanitarna opinia jest taka, że w tym przypadku powództwo z tytułu mandatu
będzie na twoją korzyść przeciwko mnie.
5. Tam, gdzie stwierdziliśmy, że powództwo mandatowe może być wniesione przed zapłaceniem pieniędzy,
mandatariusz nie będzie odpowiedzialny za brak zapłaty, ale tylko za swoje działanie; i tak jak jest sprawiedliwe,
że gdy uzyskaliśmy prawo do powództwa przeciwko mandatariuszowi, powinniśmy być zmuszeni do przypisania
go mandatariuszowi; tak też, na tej samej zasadzie, powinniśmy być zobowiązani w powództwie mandatowym do
uwolnienia go od odpowiedzialności.
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6. Jeżeli poręczyciel, z powodu poniesionych uzasadnionych kosztów, zapłaci większą sumę niż ta, do której się
zobowiązał, ten, za kogo został poręczony, musi wyrównać całą kwotę.
7. Zawarłem umowę z waszym dłużnikiem o zapłatę tego, co jesteście mi winni, na wasze ryzyko. Nerva i
Atilicinus twierdzą, że mogę wytoczyć przeciwko tobie powództwo mandatowe w odniesieniu do tego, czego
wcześniej nie udało mi się od niego ściągnąć, mimo że mandat dotyczył twoich spraw. Jest to rozsądne,
ponieważ wtedy ten, kto zastąpił dłużnika, nie jest zwolniony, jeśli jego wierzyciel podąża za roszczeniem, a nie
jest przez niego określone, że dzieje się to na ryzyko dłużnika.
8. Zasada jest taka sama, gdybym wytoczył powództwo przeciwko dłużnikowi głównemu na polecenie
poręczyciela, ponieważ poprzez wykonanie mandatu poręczyciel byłby zwolniony ze swojej poprzedniej
odpowiedzialności.
46. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIV.
Gdzie kto się wiąże za stronę, która obiecuje w następujący sposób, mianowicie: "Jeśli nie dostarczę Stichusa,
zapłacę sto tysięcy sestercji", a on kupuje Stichusa po niższej cenie i dokonuje zapłaty, aby postanowienie o stu
tysiącach sestercji, nie weszło w życie, ustala się, że może wnieść powództwo z tytułu mandatu. Najdogodniej
więc jest, aby we wszystkich przypadkach mandatu przestrzegano właściwej formy, tak że ilekroć mandat jest
pewny, jego warunki nie powinny być naruszone; ale gdy jest niepewny, lub zawiera kilka alternatyw, to chociaż
jego postanowienia mogły być wykonane przez wykonanie innych czynności niż te, które są nakazane przez sam
mandat, to jednak, jeśli było to korzystne dla mandatariusza, powództwo o mandat będzie zasadne.
47. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga III.
Julianus mówi, że jeśli żona obiecuje swój posag swojemu poręczycielowi, ponieważ jest mu dłużna z tytułu jego
poręczenia, to po zawarciu małżeństwa mąż może od razu wnieść powództwo mandatowe przeciwko dłużnikowi,
ponieważ uważa się, że stracił pieniądze, którymi mógłby pokryć wydatki poniesione w czasie małżeństwa.
1. 1. Jeżeli ktoś poręczył za ciebie wydanie niewolnika, a on wyda innego niewolnika poręczycielowi, to sam nie
będzie zwolniony, ani nie wyda ciebie, a zatem nie będzie miał prawa do wniesienia przeciwko tobie powództwa o
nakaz. Jeśli jednak zastrzegający uzyskał wspomnianego niewolnika przez lichwiarstwo, Julianus twierdzi, że
należy uznać, iż doszło do zwolnienia, a w konsekwencji do wniesienia powództwa mandatowego, ale dopiero po
dokonaniu lichwiarstwa.
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48. Celsus, Digest, Księga VII.
Kwintus Mucius Scaevola mówi, że jeśli ktoś dał zabezpieczenie za pieniądze pożyczone na procent, a główny
dłużnik, po wytoczeniu powództwa, próbuje zaprzeczyć, że pieniądze zostały pożyczone na procent, a
poręczenie, płacąc odsetki, pozbawia głównego dłużnika możliwości odmowy zapłaty, to nie może on odzyskać
tych pieniędzy od głównego dłużnika. Jeżeli jednak ten ostatni powiadomił poręczyciela, że odmówi zapłaty
należnej kwoty wraz z odsetkami, a poręczyciel nie chciał odmówić zapłaty ze względu na swoją reputację, może
on odzyskać od dłużnika głównego to, co zapłacił z tego tytułu. Scaevola uważał, że ta opinia jest uzasadniona,
ponieważ w pierwszym przypadku poręczyciel nie przywiązywał wagi do dobrej wiary, gdy wydawał się
pozbawiać dłużnika głównego możliwości skorzystania z przysługującego mu prawa; natomiast w drugim
przypadku nie powinien być źródłem szkody dla poręczyciela, gdyby miał na względzie własne poczucie honoru.
1. Jeżeli polecę ci, abyś prowadził dla mnie interesy, pożyczając pieniądze, ze zrozumieniem, że masz przenieść
wierzytelność na mnie na moje ryzyko, i że zysk, jeśli w ogóle, będzie mój; myślę, że mandat będzie ważny.
2. Jeżeli jednak poleciłbym ci prowadzić interesy dla siebie, tak że roszczenie pozostanie w twoim posiadaniu, to
znaczy, że możesz pożyczać pieniądze każdemu, komu zechcesz, i otrzymywać odsetki, a ja sam poniosę
ryzyko, to taka transakcja jest poza warunkami mandatu, tak samo jak gdybym polecił ci nabyć dla mnie
jakąkolwiek działkę ziemi.
49. Marcellus, Digest, Księga VI.
W dobrej wierze kupuję niewolnika od Titiusa i mam go w posiadaniu. Tytus sprzedał go na moje polecenie, nie
wiedząc, że naprawdę do niego należy; albo ja sam sprzedałem go na polecenie Tytusa, który stał się
spadkobiercą tego, kto go kupił; powstaje pytanie, czy można wnieść powództwo z tytułu wyższego tytułu i z
tytułu mandatu? Jestem zdania, że Tycjusz, chociaż dokonał sprzedaży jako pełnomocnik, jest odpowiedzialny
wobec nabywcy i że nie byłby uprawniony do powództwa o zwrot, nawet gdyby wydał rzecz, a zatem powództwo
z tytułu mandatu będzie zasadne, jeżeli był zainteresowany, aby niewolnik nie został sprzedany. Z drugiej strony,
mandatariusz, jeśli chce otrzymać od niego nieruchomość, będzie pozbawiony wyjątku z powodu oszustwa i
będzie uprawniony, jako spadkobierca, do powództwa przeciwko sprzedawcy na podstawie nabycia dokonanego
przez spadkodawcę, który pozostawił mu nieruchomość.
50. Celsus, Digest, Księga XVIII.

990

Jeżeli ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą jako poręczyciel, zapłacił poręczycielowi, rozumiejąc, że ten
zwolni dłużnika i poręczyciela z odpowiedzialności, i uczynił to zgodnie z prawem, może pociągnąć poręczyciela
do odpowiedzialności na podstawie dobrowolnego pełnomocnictwa; nie ma też znaczenia, czy poręczyciel
ratyfikował swoją czynność, czy też nie, ponieważ mimo to będzie on uprawniony do wniesienia powództwa z
tytułu pełnomocnictwa, gdy tylko ją ratyfikuje, a nawet zanim wypłaci pieniądze pełnomocnikowi.
1. 1. Gdy należna jest określona ilość zboża, a poręczyciel dostarcza zboże afrykańskie, lub, zmuszony
koniecznością zapłaty, daje coś o większej wartości niż cena dostarczanego mienia, lub przekazuje Stichusa, a
ten umiera lub staje się bezwartościowy z powodu słabości lub wady, kwota ta może być odzyskana przez
powództwo mandatowe.
51. Jawolenus, O Kasjuszu, księga IX.
Poręczyciel, chociaż przez pomyłkę zapłacił pieniądze przed terminem, nie może jednak wnieść pozwu przeciwko
wierzycielowi; nie może też wnieść powództwa o mandat, do którego może być uprawniony przeciwko dłużnikowi
głównemu, zanim nadejdzie dzień zapłaty.
52. Tenże, Listy, Księga I.
Jeśli ktoś poręczył za drugiego za pewną ilość pszenicy, bez względu na jej jakość, to sądzę, że może zwolnić
dłużnika głównego, dostarczając mu dowolny rodzaj pszenicy, ale nie może odzyskać od dłużnika głównego
żadnego innego rodzaju pszenicy, z wyjątkiem tej najgorszej jakości, przez dostarczenie której mógłby się
uwolnić od roszczeń zastawnika. Dlatego też, jeśli główny dłużnik jest gotów dać poręczycielowi ten sam rodzaj
pszenicy, przez wydanie którego wierzyciel mógłby się uwolnić, a poręczyciel wnosi pozew o ten sam rodzaj
pszenicy, który dostarczył, czyli o ziarno wyższej jakości, myślę, że może on zostać zablokowany przez wyjątek z
powodu oszustwa.
53. Papinianus, Pytania, Księga IX.
Gdy ktoś poręcza za drugiego, polegając na honorze osoby trzeciej, która jest obecna i nie sprzeciwia się, może
pociągnąć obu do odpowiedzialności z tytułu mandatu. Jeśli jednak, wykonując mandat jednej ze stron, poręcza
nieświadomie lub z niewiedzy, może pozwać tylko tego, kto udzielił mu mandatu, a nie tego, kto zaciągnął
zobowiązanie. Nie ma to wpływu na mnie, ponieważ główny dłużnik jest zwolniony przez pieniądze poręczyciela,
ponieważ dzieje się tak nawet wtedy, gdy dokonujesz płatności w imieniu innego na moje polecenie.
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(54) Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Gdy niewolnik poleca komuś, aby go kupił, to zlecenie jest nieważne. Ale jeśli mandat został udzielony w celu
manumitowania niewolnika, a osoba, o której mowa, nie manumituje go, pan i sprzedawca mogą pozwać o zwrot
pieniędzy z zakupu, a także można wnieść powództwo z powodu uczucia, ponieważ można przypuszczać, że
niewolnik był naturalnym synem lub bratem. Osoby uczone w prawie uważały, że w sprawach w dobrej wierze
należy zwracać uwagę na względy uczuciowe. W przypadku, gdy nabywca zapłacił cenę z własnych pieniędzy (w
przeciwnym razie nie mógłby być zwolniony z odpowiedzialności z tytułu sprzedaży), często pojawia się pytanie,
czy może on właściwie wnieść powództwo z tytułu peculium? Bardziej poprawna i rozsądna opinia wydaje się być
taka, że pretor nie miał na myśli tego rodzaju umów zawieranych przez niewolników, przez które próbowali oni
uniknąć złego traktowania przez swoich panów.
1. 1. Jeśli wolny człowiek, który w dobrej wierze służy jako niewolnik, zleci komuś wykupienie go, a uczyni to za
pieniądze nabywcy, ustala się, że przeciwne powództwo mandatowe będzie zasadne; pod warunkiem jednak, że
prawa do powództwa, które nabywca ma przeciwko sprzedawcy, zostaną przyznane, zakładając, że nabywca nie
dokonał manumitacji wspomnianego wolnego człowieka.
55. Tenże, Opinie, Księga I.
Agent, który nie przywłaszcza sobie własności, która jest zamknięta, ale nie wraca po jej dostarczeniu, jest
odpowiedzialny z tytułu mandatu, ale nie z tytułu kradzieży.
56. Tenże, Opinie, Księga III.
Jeżeli ktokolwiek polecił pożyczyć pieniądze, mandatariusz może pozwać mandatariusza bez odwołania się do
dłużnika głównego i bez sprzedaży zastawów, a wierzyciel może nawet odwołać się do niego, jeżeli w piśmie
zaznaczono, że ma do tego prawo, nawet jeżeli zastawy zostaną sprzedane; cokolwiek bowiem umieszcza się w
umowie w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, nie ogranicza w żaden sposób skutku prawa powszechnego.
(1) Jeżeli poręczyciel złożył pieniądze w sądzie, a ze względu na wiek strony, która wnosi pozew, zapieczętował
je i złożył publicznie, może on natychmiast wystąpić z powództwem mandatowym.
(2) Nie mniej konieczne jest zbadanie dobrej wiary mandatariusza przez cały czas, gdy właściciel majątku
powraca do prowincji po pięciu latach nieobecności, będąc zmuszonym do wyjazdu w interesach do państwa;
chociaż mógł odnowić mandat bez otrzymania rozliczenia. A zatem, ponieważ obowiązkiem pełnomocnika jest
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przeniesienie wszystkiego, co zostało dokonane w czasie pierwszego zarządu przedsiębiorstwa, na rachunek
drugiego, połączy on sprawy załatwione w pierwszym okresie z tymi, które zostały załatwione w drugim.
(3) Wynagrodzenie, które zależy od niepewnej obietnicy, nie może być zgodnie z prawem pobrane w drodze
nadzwyczajnego postępowania, ani też nie ma prawa do jego ustalenia w drodze powództwa mandatowego.
(4) Skarga na pełnomocnictwo jest konieczna w celu odzyskania poniesionych w dobrej wierze koniecznych
wydatków, nawet jeśli pełnomocnik nie dokończył powierzonych mu spraw.
57. Tenże, Opinie, Księga X.
Jest ustalone, że mandat na sprzedaż niewolników wygasa przez śmierć tego, kto podjął się jego wykonania;
Mimo że spadkobiercy, przez pomyłkę i nie z zamiarem kradzieży, lecz wykonania obowiązku, który zmarły na
siebie nałożył, sprzedają niewolników, uważa się, że mogą oni zostać nabyci przez nabywców w drodze lichwy,
ale po powrocie sprzedawcy niewolników z prowincji nie może on legalnie skorzystać z powództwa publicznego,
w którym, po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, zostałby mu przyznany wyjątek na podstawie jego legalnej
własności niewolników; Nie jest bowiem właściwe, aby ten, kto polegał na dobrej wierze pewnej osoby, poniósł
szkodę z powodu błędu lub niedoświadczenia spadkobierców.
58. Paulus, Pytania, Księga IV.
Jeśli bronisz Titiusa zgodnie z mandatem, który został ci wcześniej udzielony, nawet jeśli on nie żyje, a ty o tym
nie wiesz, to myślę, że będziesz miał prawo do powództwa o mandat przeciwko spadkobiercy Titiusa, ponieważ
mandat wygasa przez śmierć mandatariusza, ale powództwo o mandat nie. Jeżeli jednak podjął się Pan obrony w
sprawie bez żadnego mandatu, to rozpoczął Pan niejako prowadzenie spraw zmarłego i będzie Pan miał prawo
wystąpić przeciwko niemu z powództwem z tytułu dobrowolnego pośrednictwa, tak jak gdyby zwolnił go Pan z
odpowiedzialności. Można również powiedzieć, że jego spadkobierca będzie podlegał takiemu samemu działaniu.
1. Lucjusz Tacyt udzielił mandatariusza swojemu wierzycielowi, dłużnik następnie zmarł, a większość wierzycieli
wyraziła na to zgodę, pretor zarządził, że powinni oni otrzymać część swoich należności od spadkobiercy, przy
czym wierzyciel, w imieniu którego udzielono mandatariusza, był w tym czasie nieobecny. Pytam, czy gdyby ten
mandatariusz został pozwany, to czy miałby prawo do takiego samego wyjątku jak spadkobierca dłużnika?
Odpowiedziałem, że gdyby on sam był obecny przed pretorem i wyraził na to zgodę, umowa byłaby uznana za
opartą na właściwych podstawach i że wyjątek ten powinien być przyznany zarówno poręczycielowi, jak i
mandatariuszowi. Ponieważ jednak w podanym przypadku był on nieobecny, niesprawiedliwe jest pozbawianie
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go prawa wyboru, ponieważ gdyby był obecny, mógłby zażądać swojego zastawu lub przywileju i odmówić
przyjęcia dekretu pretora. Nikt bowiem nie może twierdzić, że gdyby wierzyciel został pozbawiony prawa wyboru,
spadkobierca odniósłby korzyść, ale mandatariusz lub poręczyciel byłby, ponieważ byłby zmuszony do
zadośćuczynienia im tej samej części w procesie o mandat. Ale jeśli wierzyciel otrzymałby swoją część długu od
spadkobiercy, czy byłaby jakakolwiek wątpliwość, że mógłby wnieść powództwo przeciwko poręczycielowi o
pozostałą część? Przez sam fakt wniesienia pozwu przeciwko spadkobiercy można by uznać, że wyraził zgodę
na dekret.
59. Tenże, Opinie, Księga IV.
Jeżeli Kalpurniusz zobowiązał się do zapłaty pieniędzy, które zostały pożyczone na polecenie Tycjusza, ale nie
zostały mu wręczone z zamiarem zrobienia z nich prezentu, to spadkobierca Tycjusza może wytoczyć przeciwko
niemu powództwo mandatowe, aby zmusić go do przeniesienia swoich praw. Ta sama zasada obowiązuje, gdy
pieniądze zostały wyegzekwowane od Kalpurniusza.
1. Paulus uważał, że jeżeli poręczyciel nabył od wierzyciela rzecz daną w zastaw przez dłużnika, to spadkobierca
dłużnika może wytoczyć przeciwko niemu powództwo o zwrot tej rzeczy i może go zmusić do wydania zysków
wraz z całym długiem; nie powinien on bowiem być uważany za kogoś obcego, kto stał się nabywcą, ponieważ w
każdej umowie był zobowiązany do zachowania dobrej wiary.
2. Paulus wyraził również opinię, że jeśli w mandacie wpisany jest dzień, w którym Lucjusz Tacyt oświadczył na
piśmie, że wyda nieruchomość, nie stanowi to przeszkody do wniesienia przeciwko niemu powództwa
mandatowego po upływie tego czasu.
3. Mówi on również, że można wybrać jednego z dwóch mandatariuszy, którzy są zobowiązani do zapłaty całej
kwoty, nawet jeśli nie zostało to wspomniane w mandacie; ale po wydaniu wyroku przeciwko obu, egzekucja
może i powinna być wydana przeciwko każdemu z nich tylko na połowę wyroku.
4. Wierzyciel sprzedał zastaw; pytam, czy jeżeli nabywca został pozbawiony posiadania na podstawie tytułu
nadrzędnego, to czy wierzyciel może odwołać się do mandanta? I czy to ma znaczenie, czy dokonał sprzedaży
na podstawie prawa przysługującego mu jako wierzycielowi, czy też zagwarantował tytuł prawny zgodnie z
prawem zwyczajowym? Paulus uważał, że jeśli wierzyciel nie mógłby uzyskać ze sprzedaży zastawów
wystarczającej kwoty, aby spłacić dług, to poręczenie nie powinno być zwolnione. Z tej opinii wynika, że nie
będzie on odpowiedzialny na podstawie eksmisji, ale że przyczyni się to do jego zwolnienia.
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5. So-and-So do So-and-So, Pozdrowienie: "Nakazuję ci pożyczyć osiem aurei Błażejowi Sewerusowi, mojemu
krewnemu, pod takim a takim zastawem, a ja będę odpowiedzialny za wspomnianą sumę, jak również za
wszelkie dodatki do niej w postaci odsetek; ty zaś będziesz zwolniony z odpowiedzialności za to samo, dopóki
Błażej Sewerus będzie żył". Mandatariusz będąc potem często pozywany, nie odpowiedział, a ja pytam, czy
zostanie zwolniony przez śmierć dłużnika? Paulus odpowiedział, że zobowiązanie wynikające z mandatu jest
zobowiązaniem wieczystym, choć być może w mandacie umieszczono informację, że z jego tytułu mandatariusz
będzie zwolniony z kwoty, dopóki będzie żył Błażej Sewerus.
6. Paulus stwierdził również, że nie uważa się, iż dana osoba spełniła warunki mandatu, jeśli zostało w nim
zapisane, że od dłużnika należy wymagać odpowiedniego zabezpieczenia, jeśli nie otrzymano ani poręczenia, ani
zastawu.
60. Scaevola, Opinie, Księga I.
Wierzyciel pozwał mandatariusza, a ponieważ wyrok został wydany przeciwko niemu, odwołał się. Powstaje
pytanie, czy dłużnik może być pozwany przez wierzyciela, gdy apelacja jest w toku? Odpowiedziałem, że może
być.
1. Titius napisał do strony, która miała się wkrótce ożenić, w następujący sposób : "Titius do Seius, Pozdrowienie.
Znasz moje nastawienie do Sempronii, a skoro zamierzasz się z nią ożenić za moją aprobatą, chciałbym, abyś
był pewien, że zawierasz małżeństwo zgodnie ze swoją rangą. I chociaż wiem, że Tytia, jej matka, obieca
dziewczynie odpowiedni posag, to jednak nie waham się zostać twoim poręczycielem, aby lepiej zabezpieczyć
twoją przyjaźń wobec moich domowników. Przyjmij zatem do wiadomości, że zwolnię cię z odpowiedzialności za
to, co z nią zawarłeś, i że nakazałem to uczynić w dobrej wierze." W ten sposób Titia, która nie nakazała Titiusowi
uczynić tego, co obiecał na piśmie, ani potem tego nie ratyfikowała, obiecała posag Seiusowi. Pytam, czy gdyby
spadkobierca Titiusa dokonał zapłaty, miałby prawo do powództwa o mandat przeciwko spadkobiercy Titii?
Odpowiedziałem, że zgodnie z podanym stanem faktycznym nie miałby prawa do powództwa. Pojawiło się
również pytanie, czy miałby prawo do wniesienia powództwa na podstawie dokonanych transakcji?
Odpowiedziałem, że nie mógłby wnieść powództwa na tej podstawie, ponieważ było oczywiste, że Titius udzielił
pełnomocnictwa nie tyle w imieniu Titii, co zgodnie z własną wolą. Zapytano również, czy gdyby mąż wniósł
pozew przeciwko mandatariuszowi, to czy nie byłby on wykluczony przez wyjątek? Odpowiedziałem, że nie
stwierdzono nic, co mogłoby go przed tym uchronić.
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2. Powstało pytanie, czy w przypadku, gdy ktoś upoważnił dwie osoby do prowadzenia jego spraw, każda z nich
może być pozwana o całą kwotę w pozwie o mandat? Odpowiedziałem, że każdy z nich może być pozwany
oddzielnie o całą kwotę, pod warunkiem, że od obu nie zostanie wyegzekwowane więcej niż było należne.
3. Jeżeli zostało uzgodnione lub milcząco zrozumiane między mężem a jego teściem, że ciężar utrzymania żony
powinien być ponoszony przez męża, jeżeli ojciec płacił odsetki od posagu, mąż nie będzie miał prawa do
odzyskania tego, czego nie zużył, ale jeżeli ojciec dziewczyny udowodni, że polecił zięciowi utrzymywać córkę,
będzie można wytoczyć powództwo mandatowe.
4. Lucjusz Tycjusz zobowiązał się do zarządzania swoimi interesami synowi swojego brata, w następujących
słowach: "Seius do syna, Pozdrowienie. Uważam, że zgodnie z naturą syn powinien prowadzić interesy dla ojca i
brata, bez żadnych wyraźnych koncesji. Ja jednak upoważniam cię do prowadzenia wszystkich moich interesów,
jakie tylko zechcesz, gdy zajdzie taka potrzeba, czy to w celu dokonania sprzedaży, czy zawarcia umowy, czy
dokonania zakupu, czy też zajęcia się czymkolwiek innym; tak jakbyś był właścicielem całej mojej własności, a ja
ratyfikuję wszystko, co zrobisz, nie sprzeciwiając się w żadnym z twoich działań." Powstało pytanie, czy jeśli
strona powinna alienować własność lub udzielić mandatu, nie z zamiarem przeprowadzenia transakcji, ale
oszukańczo; czy jego akt będzie ważny? Odpowiedziałem, że ten, kto udzielił mandatu, o którym mowa, z
pewnością pozwolił na dużą swobodę, ale oczekiwał, że działalność będzie prowadzona w dobrej wierze. Pytam
również, czy gdy Secjusz zaciągnął zobowiązania w związku z pełnieniem obowiązków sędziego, Lucjusz
Tycjusz może być pozwany z tego powodu, czy też jego majątek będzie odpowiedzialny z powodu wyżej
wymienionych słów listu? Odpowiedziałem, że nie można go pozwać i że jego majątek nie będzie podlegał
odpowiedzialności.
61. Paulus, O Neratiusie, księga II.
Jeśli poleciłem synowi pozostającemu pod władzą ojcowską, aby wytoczył powództwo o dług, a on, po
wyemancypowaniu się, go ściągnął, mogę słusznie wytoczyć powództwo o peculium w ciągu roku, ale Paulus
mówi, że powództwo musi być wytoczone przeciwko samemu synowi.
62. Scaevola, Digest, Księga VI.
W sporze o spadek po zmarłym między wyznaczonym spadkobiercą z jednej strony a Maeviusem, wujem
ojcowskim i ciotkami ojcowskimi spadkodawcy z drugiej strony; Maevius oświadczył w liście, który napisał do
swoich sióstr, że cokolwiek uzyska w przypadku korzystnego wyroku, będzie należało do nich wszystkich razem;
ale nie zawarto żadnej umowy zgodnie z warunkami tego listu. Powstało pytanie, czy jeśli Maevius zawarł umowę
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ze spadkobiercą w taki sposób, że w wyniku tej umowy pewna nieruchomość i inny majątek przejdzie w jego
ręce, to czy pozew oparty na tym liście może być wniesiony przeciwko niemu przez jego siostry? Odpowiedź
brzmiała, że tak.
1. Udzieliłem pełnomocnictwa w następujących słowach: "Lucjusz Titius do swego przyjaciela Gajusza,
Pozdrowienie. Błagam cię, abyś w imieniu Publiusza Maeviusa poręczył za Semproniusza, a czegokolwiek
Publiusz ci nie wypłaci, ja to spełnię; zawiadamiam cię o tym niniejszym listem napisanym własnoręcznie."
Pytam, czy gdyby Gajusz nie stał się poręczycielem, a jedynie pokierował wierzycielem i postąpił inaczej niż było
to określone w mandacie, to czy poniósłby odpowiedzialność w procesie o mandat? Odpowiedź brzmiała, że
będzie odpowiedzialny.
Tyt. 2 Odnośnie do powództwa w sprawie spółki.
1. Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Związek partnerski może być zawarty albo bezterminowo, to jest za życia stron, albo na pewien czas, albo
rozpocząć się w określonym czasie, albo pod jakimś warunkiem.
(1) Przy zawiązaniu spółki jawnej cały majątek wspólników należy od razu do nich wszystkich wspólnie.
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga X.
Ponieważ, chociaż dostawa nie ma miejsca w rzeczywistości, to jednak milcząco zakłada się, że ma ona miejsce.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Istniejące długi pozostają w tym samym stanie, ale prawa do działania powinny być wzajemnie przypisane.
1. Jeżeli spółka jawna została zawarta w sposób wyraźny, majątki, zapisy, darowizny i dobra nabyte w jakikolwiek
sposób, są nabywane wspólnie.
2. Powstaje pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem "majątek zgodny z prawem", gdy majątek przypada
któremuś ze wspólników do wspólnego posiadania? Czy należy przez to rozumieć taki, który przechodzi na
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stronę z mocy prawa, czy taki, który jest zapisany w testamencie? Bardziej prawdopodobne jest, że odnosi się to
tylko do majątku, który zstępuje z mocy prawa.
3. Jeżeli spółka została zawarta w sposób nieuczciwy lub w celu popełnienia oszustwa, jest ona nieważna z mocy
prawa, ponieważ dobra wiara sprzeciwia się oszustwu i podstępowi.
4. Modestinus, Reguły, Księga III.
Nie ma wątpliwości, że partnerstwo może być utworzone przez dostarczenie nieruchomości, ustnie i za
pośrednictwem posłańca.
1. Partnerstwo rozwiązuje się przez zrzeczenie się, przez śmierć, przez utratę praw obywatelskich i przez
ubóstwo.
(5) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
Spółki osobowe są tworzone albo ogólnie, gdy cały majątek jest wspólny, albo specjalnie, dla jakiegoś
szczególnego rodzaju działalności, dla ściągania podatków, albo nawet dla pojedynczej transakcji.
1. 1. Co więcej, ważny związek partnerski może być zawarty przez strony, które nie mają tych samych środków;
często bowiem ten, kto jest mniej zamożny, uzupełnia swoją pracą to, czego mu brakuje w majątku.
2. Spółka nie może być legalnie zawarta w celu dokonania darowizny.
6. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli zawrzesz ze mną spółkę, rozumiejąc, że będziesz miał kontrolę nad udziałami w spółce, to kontrola ta
powinna być taka, jaką sprawowałby dobry obywatel, i powinna być zgodna z osądem jednego z nich, ponieważ
możemy nie być równymi partnerami; na przykład wtedy, gdy jeden z nas włożył w spółkę więcej pracy,
przemysłu lub kapitału.
(7) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXX.
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(7) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXX. Zgodne z prawem jest zawarcie zwykłego związku partnerskiego, i
wtedy, jeśli nie ma innych postanowień, uważa się, że obejmuje on wszystko, co zostało nabyte przez zysk, to
znaczy, gdy jakikolwiek zysk został osiągnięty z kupna, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu.
8. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Za zysk uważa się to, co pochodzi z pracy każdego ze wspólników.
9. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Sabinus nie dodaje, że takie partnerstwo powinno obejmować spadek, zapis, darowiznę mortis causa lub non
mortis causa, a to być może dlatego, że te rzeczy nie przychodzą bez przyczyny, ale są przyznawane ze względu
na zasługi.
10. Paulus, O Sabinusie, Księga VI.
A to z tego powodu, że bardzo często spadek przechodzi na nas jako dług po rodzicach lub po wyzwoleńcu.
(11) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Quintus Mucius wyraża tę samą opinię w odniesieniu do spadków, zapisów i darowizn.
12. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Dług należny wspólnikowi nie jest wliczany do kapitału spółki, chyba że pochodzi z zysku osiągniętego przez
jednego ze wspólników.
13. Tenże, O Edykcie, księga XXXII.
Jeżeli w umowie spółki jest napisane, że zyski i dochody są wspólne, to jest jasne, że należy to rozumieć tylko
jako odnoszące się do takich zysków, które pochodzą z wysiłków partnerów.
(14) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
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Jeżeli partnerzy uzgodnili, że wspólny majątek nie będzie dzielony przed upływem pewnego czasu, nie uważa
się, że uzgodnili oni, iż nie wystąpią ze spółki przed upływem tego czasu. Jaki byłby jednak skutek, gdyby umowa
została zawarta w celu niewycofania się? Czy byłaby ona ważna? Pomponiusz bardzo słusznie stwierdza, że
taka umowa byłaby nieważna, ponieważ jeśli nie zostałaby zawarta, a jeden z partnerów wycofałby się w
nieodpowiednim czasie, powództwo o partnerstwo będzie przeciwko niemu uzasadnione; a nawet jeśli umowa
została zawarta, aby nie wycofywać się ze spółki w określonym czasie, a partner wycofałby się przed upływem
tego czasu, jego wycofanie się byłoby ważne; Nie ponosiłby również odpowiedzialności w ramach powództwa o
zawarcie związku partnerskiego ten, kto wystąpiłby z niego na tej podstawie, że nie został spełniony warunek,
pod którym związek partnerski został zawiązany, lub że jego partner wyrządził mu tak wielką szkodę i stratę, że
nie byłoby dla niego korzystne, aby to znosić;
15. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
Albo też dlatego, że nie mógł korzystać z majątku, który był przedmiotem działalności spółki.
16. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy wspólnik występuje ze spółki, ponieważ, nawet wbrew swojej woli,
jest zmuszony być nieobecny przez dłuższy czas w służbie publicznej; chociaż czasami można mu się
przeciwstawić, ponieważ może prowadzić transakcje spółki przez inną osobę lub obciążyć nią swojego partnera;
jednak nie można tego zrobić, chyba że jego partner ma szczególne kwalifikacje do prowadzenia działalności lub
inny może być łatwo pozyskany do zarządzania spółką przez partnera, który jest zmuszony do nieobecności.
(1) Dlatego też, jeżeli uzgodniono, że majątek spółki nie będzie dzielony, chyba że zaistnieje jakiś ważny powód,
nie może on zostać sprzedany lub zadysponowany w inny sposób, aby można było dokonać podziału. I w
rzeczywistości można powiedzieć, że sprzedaż nie jest absolutnie zabroniona, ale można złożyć wyjątek
przeciwko nabywcy, jeśli dzieli on nieruchomość, zanim sprzedawca miał do tego prawo.
17. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Wspólnik, który zbywa majątek w takich okolicznościach, narusza umowę dotyczącą tego majątku i podlega
powództwu o partnerstwo lub o podział majątku wspólnego.
(1) Jeżeli spółka zostaje rozwiązana z powodu nieobecności partnera, własność pozostaje wspólna, dopóki ten
ostatni nie stwierdzi, co nabył ten, który wystąpił ze spółki, gdyż ewentualną stratę powinien ponieść tylko ten,
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który wystąpił; natomiast to, co nabył nieobecny partner, należy wyłącznie do niego, a ewentualną stratę z tego
tytułu należy podzielić wspólnie.
(2) Przy zawiązywaniu spółki nic nie zyskuje wspólnik dający zabezpieczenie, że się nie wycofa, ponieważ
nieopatrzne wycofanie się powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą z mocy prawa w powództwie
dotyczącym spółki.
18. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
Gdy niewolnik zawrze spółkę, nie wystarczy, że pan każe mu się z niej wycofać, lecz jego wspólnik musi być
powiadomiony o jego rezygnacji z niej.
(19) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Gdy ktoś zostaje przyjęty do spółki, sam jest wspólnikiem tego, kto go przyjął. Jest to jak najbardziej słuszne, bo
skoro spółka powstaje za zgodą, to nie może być moim wspólnikiem ten, kogo ja nie chcę nim być. Co by się
jednak stało, gdyby mój wspólnik go przyjął? Byłby on tylko jego partnerem;
20. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Albowiem partner mojego partnera nie jest moim.
21. Tenże, O Sabinusie, księga XX.
I cokolwiek taki wspólnik uzyska z naszego partnerstwa, podzieli się z tym, który go przyjął; nie będziemy bowiem
mieli z nim naszego wspólnego udziału, a ten, który go przyjął, będzie za niego odpowiedzialny wobec
partnerstwa; to znaczy, że wspomniany wspólnik będzie miał przeciwko niemu prawo powództwa i zapłaci
partnerstwu wszystko, co odzyska.
22. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga X.
Z drugiej strony, ten, który go dopuścił, będzie przed nim odpowiedzialny za działania pozostałych partnerów, jak
również za swoje własne, ponieważ sam ma prawo do wniesienia przeciwko nim powództwa. Jest również
pewne, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby postępowanie w sprawie spółki zostało wszczęte między
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wspólnikiem, który go dopuścił, a tym, który został dopuszczony, zanim zostanie to uczynione między
pozostałymi wspólnikami a tym, który go dopuścił.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Pomponiusz ma wątpliwości, czy wystarczy, że wspomniany wspólnik przeniesie na swoich wspólników prawo do
wniesienia pozwu przeciwko nowoprzyjętemu, w przypadku straty, gdyby ten nie okazał się wypłacalny, czy też
powinien ich w pełni zwolnić z odpowiedzialności. Uważam, że ten, kto dopuścił nowego wspólnika, będzie
zobowiązany do całkowitego zwolnienia ich z odpowiedzialności, ponieważ trudno byłoby zaprzeczyć, że ponosi
on winę za takie działanie.
1. Pyta on również, czy jakiekolwiek zyski, które mogły powstać w związku z przyjęciem wspomnianego
wspólnika, mogą być potrącone ze stratą, która została spowodowana jego zaniedbaniem? Marcellus stwierdza
bowiem w szóstej księdze Digestów, że jeśli niewolnik jednego z kilku wspólników, któremu pan powierzył
prowadzenie spraw spółki, prowadzi je w sposób niedbały, to ten, który mu je powierzył, musi wyrównać stratę
spółki; nie można też odliczyć od tej straty zysków, które mogły przypaść spółce dzięki niewolnikowi. Mówi on
również, że Boski Marek postanowił, że jeden wspólnik nie może powiedzieć drugiemu: "Zrzeknij się zysków,
które narosły dzięki twojemu niewolnikowi, jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie za stratę".
(24) Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Jest rzeczą oczywistą, że jeśli dwaj wspólnicy powierzą niewolnikowi jednego z nich prowadzenie interesów
spółki, pan tego niewolnika nie będzie odpowiedzialny inaczej jak tylko do wysokości peculium; obaj bowiem
powinni odpowiadać na to samo ryzyko, gdyż obaj go wyznaczyli.
25. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Wspólnik jest tym bardziej odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione przez jego współuczestników z powodu
jego niedbalstwa, nawet jeśli wartość majątku spółki mogła być zwiększona na wiele innych sposobów dzięki jego
pracy. Cesarz Antoninus wydał to orzeczenie w sprawie, która trafiła do niego w drodze apelacji.
(26) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.

1002

Jeśli więc wspólnik prowadzi interesy związane ze spółką w sposób niedbały, ale pod wieloma względami
przynosi spółce korzyść majątkową, zysk nie będzie kompensowany z niedbalstwem; jak stwierdził Marcellus w
szóstej księdze Digestów.
27. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Wszystkie długi zaciągnięte w czasie istnienia spółki muszą być zapłacone ze wspólnej kasy, nawet jeśli zapłata
nastąpiła dopiero po rozwiązaniu spółki. Jeśli więc wspólnik zawarł umowę pod warunkiem, a warunek ten
nastąpił po rozwiązaniu spółki, to dług musi być spłacony z majątku wspólnego. Stąd, jeśli w międzyczasie spółka
zostanie rozwiązana, partnerzy powinni się wzajemnie zabezpieczyć.
28. Tenże, O Edykcie, Księga LX.
Jeśli jesteśmy wspólnikami i jeden z nas jest winien sumę pieniędzy płatną w określonym czasie, a spółka zostaje
rozwiązana, wspólnik nie może odliczyć tej sumy, jakby była należna w tym czasie, ale musi być podzielona
między wszystkich wspólników, którzy powinni dać zabezpieczenie, aby bronić swojego drugiego wspólnika, gdy
nadejdzie dzień zapłaty.
29. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli podział udziałów nie jest wspomniany przy zawiązywaniu spółki, uważa się, że są one równe. Jeśli jednak
zostanie ustalone, że jeden będzie miał dwa udziały lub trzy, a drugi jeden, czy będzie to ważne? Jest ustalone,
że tak, pod warunkiem, że strony dostarczyły więcej pieniędzy lub pracy do spółki, lub gdy istnieje jakikolwiek
inny uzasadniony powód.
1. Kasjusz uważa, że spółkę można zawiązać w taki sposób, że chociaż jeden ze wspólników nie będzie
odpowiedzialny za straty, to zysk będzie wspólny dla wszystkich. Będzie to jednak ważne (jak mówi Sabinus)
tylko wtedy, gdy wartość usług wspólnika będzie równa stracie; często bowiem zdarza się, że praca jednego ze
wspólników przynosi spółce większą korzyść niż zainwestowany kapitał. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli
jeden partner sam odbywa podróż morską lub lądową, ponieważ tylko on jest narażony na niebezpieczeństwo.
2. Arystoteles stwierdza, że Kasjusz był zdania, że partnerstwo nie może być utworzone w taki sposób, że jeden
partner bierze zysk, a drugi ponosi straty, a partnerstwo tego typu jest zwykle nazywane "leoninowskim". My
również uważamy, że partnerstwo tego rodzaju jest nieważne, gdy jeden z partnerów bierze zysk, a drugi nie

1003

otrzymuje żadnego zysku, ale ponosi stratę; partnerstwo jest wyjątkowo niesprawiedliwe, gdy jeden z partnerów
ponosi stratę, a nie otrzymuje żadnej korzyści z tego tytułu.
30. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Mucjusz stwierdza w XIV księdze, że spółka nie może być zawiązana w taki sposób, aby jeden wspólnik ponosił
pewną część strat, a drugi otrzymywał inną część zysku. Serwiusz w swoich Uwagach o Mucjuszu mówi, że taka
spółka nie może być legalnie zawiązana, gdyż przez zysk rozumie się tylko ten, który pozostaje po odjęciu
wszystkich strat, a strata nie istnieje, jeśli wcześniej nie odjęto całego zysku. Spółka może jednak zostać
utworzona w taki sposób, że różne kwoty zysku pozostające w funduszach spółki, po odliczeniu wszystkich strat,
mogą zostać wypłacone wspólnikom; i w podobny sposób, w przypadku poniesienia straty, różne jej części mogą
zostać rozdzielone pomiędzy kilku wspólników.
(31) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Aby można było wytoczyć powództwo w sprawie spółki, spółka musi brać udział w postępowaniu, ponieważ nie
wystarczy, że majątek jest wspólny, chyba że spółka występuje jako strona w pozwie, ponieważ powództwo może
być wytoczone wspólnie nawet poza spółką; jak na przykład w przypadku wspólnego posiadania majątku bez
zamiaru zawiązania spółki, co ma miejsce w przypadku zapisania majątku dwóm osobom, a także w przypadku
zakupu rzeczy przez dwie osoby w tym samym czasie; lub gdy majątek lub darowizna przechodzi lub zostaje nam
przekazany wspólnie, lub gdy oddzielnie nabywamy udziały dwóch współwłaścicieli bez zamiaru stania się
wspólnikami:
32. Tenże, O Edykcie, Księga II.
Jeśli bowiem spółka została zawiązana na podstawie wyraźnej umowy, powództwo w sprawie spółki jest
zasadne; jeśli jednak nie ma umowy, powództwo może być wytoczone w odniesieniu do samego majątku, a
transakcje uważa się za przeprowadzone wspólnie.
33. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Tak jak w przypadku rolników, tak i tam, gdzie jest kilku nabywców; ponieważ tam, gdzie nie chcą oni walczyć ze
sobą, mają zwyczaj kupować majątek wspólnie za pośrednictwem posłańców, a to bardzo różni się od spółki.
Dlatego też, jeśli wychowanek zawiera spółkę bez upoważnienia opiekuna, nadal będzie odpowiedzialny za
powództwo z powodu wspólnego prowadzenia interesów.
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34. 34. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XX.
W tych przypadkach, gdy jedna ze stron wydała pieniądze na wspólny majątek, zebrała plony lub zyski z tego
majątku, albo zmniejszyła jego wartość, nie ma podstaw do wytoczenia powództwa o partnerstwo; ale między
współspadkobiercami będzie wytoczone powództwo o partnerstwo spadku, a między innymi powództwo o podział
majątku wspólnego. Powództwo o podział majątku wspólnego może być również wytoczone między osobami,
którym przysługuje on na podstawie prawa dziedzicznego.
35. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Nikt nie może zawrzeć spółki w taki sposób, aby jego spadkobierca mógł stać się w niej wspólnikiem. Można
jednak wytoczyć powództwo przeciwko spadkobiercy wspólnika, aby zmusić go do wypełnienia zobowiązania
zmarłego;
36. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Musi on również naprawić skutki zaniedbań strony, której jest prawnym następcą, nawet jeśli sam nie jest
wspólnikiem.
(37) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
Jest rzeczą oczywistą, że jeśli spadkobiercy wspólników mają zamiar zawiązać spółkę w spadku za nową zgodą,
to cokolwiek później uczynią, będzie stanowiło podstawę do wytoczenia powództwa o spółkę.
38. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Arbiter w procesie o partnerstwo powinien dopilnować, aby w czasie trwania partnerstwa zostało udzielone
zabezpieczenie na wypadek przyszłej straty lub zysku. Sabinus uważa, że należy to czynić we wszystkich
sprawach w dobrej wierze, czy to w sensie ogólnym, np. wynikających z partnerstwa, dobrowolnego pośrednictwa
lub kurateli, czy też o szczególnym charakterze, np. gdy opierają się na mandacie, pożyczce do użytku lub
depozycie.
1. Jeśli ty i ja zawarliśmy spółkę, a majątek z niej pochodzący jest wspólny, Prokulus mówi, że mogę odzyskać
wszelkie wydatki, jakie poniosłem w związku z tym majątkiem, oraz wszelkie zyski, jakie ty z niego osiągnąłeś, w
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drodze powództwa o spółkę lub powództwa o podział majątku wspólnego; i że jedno z tych powództw kładzie
kres drugiemu.
(39) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
Jeśli ty i ja posiadamy wspólne pole, a ty zakopujesz na nim zwłoki, to mogę wytoczyć przeciwko tobie
powództwo partnerskie.
40. Tenże, O Sabinusie, księga XVII.
Spadkobierca wspólnika, chociaż nie jest wspólnikiem, powinien jednak dokończyć to, co zmarły pozostawił
niekompletne; i w tym przypadku można wziąć pod uwagę wszelką złą wiarę, której może być winien.
41. Ulpianus, O Edykcie, Księga XX.
Jeżeli jeden wspólnik zawarł z drugim umowę dotyczącą kary umownej, nie może on wnieść powództwa o
zawarcie umowy spółki, jeżeli wysokość kary umownej jest równa wysokości jego udziału.
(42) Tenże, O Sabinusie, księga XLV.
Jeśli jednak uzyskał karę umowną po wytoczeniu powództwa partnerskiego, będzie miał prawo do o tyle
mniejszej kwoty, że kara zostanie zaliczona na poczet należności głównej.
43. Tenże, O Edykcie, Księga XXVIII.
Jeśli wytoczono powództwo o podział majątku wspólnego, prawo do powództwa partnerskiego nie wygasa,
ponieważ to ostatnie odnosi się do partnerstwa i zawartych w nim zobowiązań i nie może być zasądzone; jeśli
jednak później zostanie wytoczone powództwo partnerskie, będzie można odzyskać mniej niż w przypadku
pierwszego powództwa.
44. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Gdybym dał ci perły do sprzedania, rozumiejąc, że jeśli sprzedasz je za dziesięć aurei, musisz mi zapłacić
dziesięć, ale jeśli sprzedasz je za więcej, możesz mieć nadwyżkę; wydaje mi się, że jeśli zostało to uczynione z
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zamiarem utworzenia spółki, można wytoczyć powództwo o spółkę, w przeciwnym razie można wytoczyć
powództwo o umowę ustną.
(45) Tenże, O Sabinusie, księga XXX.
Powództwo o kradzież z majątku wspólnego może być wytoczone przeciwko wspólnikowi, który przez oszustwo
lub w złym zamiarze usunął ten majątek lub rozporządził nim w celu ukrycia, ale będzie on również odpowiadał z
powództwa o partnerstwo, ponieważ jedno powództwo nie niweczy drugiego. Ta sama zasada ma zastosowanie
do wszystkich działań w dobrej wierze.
46. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Ta sama zasada dotyczy dzierżawcy i osoby, która prowadzi interesy innej osoby, jak również osoby, która
wykonuje nasze pełnomocnictwo i opiekuna.
47. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Jeżeli wytoczę powództwo o odzyskanie skradzionej własności, prawo do powództwa z tytułu partnerstwa
wygasa, chyba że mam jeszcze inny interes w tej sprawie.
(1) Gdy wspólnik wyrządził szkodę w mieniu wspólnym, Celsus, Julianus i Pomponiusz twierdzą, że będzie on
odpowiedzialny na podstawie Lex Aquilia;
48. Paulus, O Sabinusie, Księga VI.
Paulus, O Sabinusie, Księga VI. Ale mimo to będzie on również odpowiedzialny w procesie o partnerstwo,
(49) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
Jeżeli swoim czynem wyrządził szkodę spółce, jak na przykład, gdy zranił lub zabił niewolnika należącego do niej
i prowadzącego jej interesy.
50. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
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Skutkiem wniesienia powództwa o partnerstwo jest to, że partner musi być zadowolony z jednego lub drugiego
postępowania; ponieważ oba mają na celu odzyskanie własności, a nie, jak w przypadku powództwa o kradzież,
jedynie ściągnięcie kary.
51. Ulpianus, O Sabinusie, Księga III.
Bardzo słusznie dodaje się również: "Powództwo o kradzież będzie przysługiwało tylko wtedy, gdy wspólnik
usunął własność w sposób oszukańczy i w złym zamiarze", ponieważ gdyby uczynił to bez złych zamiarów, nie
podlegałby powództwu o kradzież. I rzeczywiście, powszechnie uważa się, że strona, która posiada udział w
nieruchomości wolałaby zgodnie z prawem korzystać z tego samego, a nie tworzyć zamiar kradzieży.
1. Zobaczmy zatem, czy będzie on odpowiadał na podstawie Lex Fabia; i chociaż rozsądek podpowiada, że nie
powinien być odpowiedzialny, to jednak, jeśli porwał niewolnika lub go ukrył, będzie odpowiadał na podstawie Lex
Fabia.
52. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Gdy działka przylegająca do dwóch innych ma być sprzedana, a jedna ze stron prosi drugą o jej kupno, aby
mogła przenieść na nią tę część, która łączy się z jej własnymi terenami, a wkrótce potem sama kupuje tę
działkę, przy czym jej sąsiad nie wie o transakcji, powstaje pytanie, czy sąsiad ma prawo do powództwa
przeciwko niemu. Julianus stwierdził, że jest to skomplikowana kwestia faktyczna, ponieważ jeśli intencją było,
aby sąsiad kupił ziemię Lucjusza Titiusa i przekazał ją mnie, to sąsiad nie miałby prawa do wytoczenia
powództwa przeciwko mnie, który dokonałem zakupu; ale jeśli intencją było, aby dokonać zakupu wspólnej
nieruchomości, to byłbym odpowiedzialny za powództwo partnerskie, aby zmusić mnie do przeniesienia na ciebie
pozostałej części ziemi po odjęciu tej części, którą poleciłem ci kupić.
1. Dobra wiara jest istotnym elementem tego powództwa w sprawie spółki.
2. Powstaje pytanie, czy wspólnik odpowiada tylko za oszustwo, czy również za zaniedbanie? Celsus stwierdza w
siódmej księdze Digestów, że partnerzy są odpowiedzialni wobec siebie nawzajem za zaniedbania, jak również
za oszustwa. I mówi, że jeśli, tworząc partnerstwo, jeden z nich obiecał dostarczyć swoje umiejętności i pracę, jak
na przykład, gdy trzoda posiadana wspólnie ma być wypasana; lub dajemy pole stronie do poprawy, z którego
plony mają być zbierane wspólnie; w tym przypadku z pewnością będzie odpowiedzialny za zaniedbanie,
ponieważ zapłatą jest wartość jego pracy i umiejętności. Gdy wspólnik uszkadza wspólną własność, uważa się,
że jest on również odpowiedzialny za zaniedbanie.
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3. Partnerzy nie są odpowiedzialni za nieprzewidziane wypadki, to znaczy za te, które są nieuniknione. Dlatego
też, jeśli stado, po jego oszacowaniu, zostało dostarczone partnerowi i zostało utracone w wyniku napadu
rabusiów lub pożaru, strata musi być poniesiona wspólnie, jeśli nie ma oszustwa lub zaniedbania po stronie, która
otrzymała wspomniane stado po jego oszacowaniu. Jeśli jednak zostało ono skradzione przez złodziei, stratę
musi ponieść ten, komu zostało powierzone, ponieważ ten, kto otrzymał trzodę po jej wycenie, był zobowiązany
do opieki nad nią. Opinie te są słuszne, a powództwo o partnerstwo będzie zasadne, pod warunkiem, że trzoda,
nawet jeśli została wyceniona, została dostarczona do wypasu z zamiarem utworzenia partnerstwa.
4. Dwie strony zawarły spółkę w zakresie produkcji płaszczy żołnierskich. Jeden z nich, wyruszywszy w podróż w
celu zakupu materiałów, wpadł w sidła złodziei i jego pieniądze zostały zabrane, jego niewolnicy zostali ranni, a
on sam stracił swój prywatny majątek. Julianus twierdzi, że strata musi być poniesiona wspólnie, a zatem
wspólnik będzie miał prawo do powództwa partnerskiego o połowę straty nie tylko pieniędzy, ale także innych
dóbr, których wspólnik nie zabrał ze sobą, chyba że odbył podróż w celu zakupu towarów na rachunek spółki.
Julianus bardzo słusznie twierdzi, że jeśli poniesiono jakiekolwiek wydatki na lekarzy, drugi wspólnik jest
odpowiedzialny za swój udział. Jeśli więc majątek został utracony w wyniku katastrofy statku, a w grę wchodził
towar, którego nie zwykło się przewozić statkiem, obie strony muszą ponieść stratę, ponieważ zarówno ona, jak i
zyski muszą być dzielone wspólnie, jeśli nie nastąpiło to z powodu zaniedbania partnera.
5. Gdy dwóch bankierów jest wspólnikami, a jeden z nich czerpie zyski z transakcji oddzielnie i przywłaszcza
sobie zysk z niej, powstaje pytanie, czy zysk ten powinien być podzielony? Cesarz Sewerus w Reskrypcie do
Flawiusza Feliksa udzielił następującej odpowiedzi: "Jeżeli spółka, której celem jest prowadzenie działalności
bankowej, została wyraźnie w tym celu zawiązana, to zgodnie z prawem zysk, jaki wspólnik uzyska w jakikolwiek
sposób niezwiązany z tą działalnością, nie należy do spółki".
6. Papinianus mówi również w Trzeciej Księdze Opinii: "Gdy bracia zatrzymują niepodzielnie majątek swoich
rodziców, aby dzielić między siebie zyski i straty z tego tytułu, to wszelkie nabytki, które uzyskują z jakiegokolwiek
innego źródła, nie należą do wspólnej kasy".
7. Podobnie stwierdza w Trzeciej Księdze Opinii, że będąc konsultowanym w odniesieniu do pewnych faktów,
wydał następującą opinię: "Między Flawiuszem Wiktorem a Vellicusem Asianusem została zawarta umowa, że za
pieniądze Wiktora zostanie zakupiona ziemia, pewne budynki zostaną wzniesione dzięki pracy i umiejętnościom
Asianusa, a po sprzedaży wspomnianych budynków Wiktor powinien otrzymać zainwestowane pieniądze i pewną
sumę oprócz tego, a Asianus, który wniósł swoją pracę do spółki, powinien być uprawniony do pozostałej części".
W tym przypadku powództwo o partnerstwo jest zasadne.

1009

8. W tej samej księdze Papinianus stwierdza, że w przypadku dobrowolnego partnerstwa między dwoma braćmi,
wynagrodzenie i inne rekompensaty powinny być wnoszone do wspólnej kasy partnerstwa; chociaż syn, który jest
wyemancypowany, nie byłby zmuszony do oddania tego, co uzyskał w ten sposób swojemu bratu, który
pozostaje pod kontrolą ojca, ponieważ, jak mówi, nawet jeśli pozostałby pod kontrolą ojcowską, te rzeczy nadal
byłyby jego prywatną własnością.
9. Podał również, że jego zdaniem związek partnerski nie może trwać dłużej niż do śmierci partnerów, a zatem
nikt nie może być pozbawiony władzy rozporządzania testamentowego lub przeniesienia swojego majątku na
bardziej odległego konkurenta niż inni, którzy są bardziej blisko spokrewnieni.
10. Papinianus uważał również, że w przypadku, gdy wspólnik naprawiał pewne części budynku należącego do
spółki, który popadał w ruinę lub stał się zniszczony, mógł on, jako uprzywilejowany wierzyciel, albo odzyskać
wydaną kwotę główną wraz z odsetkami w ciągu czterech miesięcy od zakończenia prac, albo mógł nabyć ten
budynek jako swój własny po upływie tego czasu, i że mimo to miał prawo wytoczyć powództwo w sprawie spółki
o odzyskanie swojego udziału; na przykład, jeśli wolał uzyskać to, co należało do niego, niż własność
nieruchomości. Adres Boskiego Marka ustalił termin czterech miesięcy na wygaśnięcie interesu, ponieważ po tym
czasie partner nabędzie własność.
11. Jeśli osoby tworzą spółkę w celu nabycia czegoś, a następnie nieruchomość nie została nabyta z powodu
oszustwa lub zaniedbania jednego z nich, ustalono, że powództwo w sprawie spółki będzie uzasadnione.
Oczywiste jest, że jeśli doda się warunek, a mianowicie: "Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana w określonym
czasie", a okres ten upłynie, a partner nie jest winny zaniedbania, powództwo o partnerstwo nie może być
wniesione.
12. Kasjusz stwierdził, że powództwo partnerskie jest również dostępne w celu odzyskania wydatków
poniesionych przez jednego z partnerów w celu naprawy cieku wodnego będącego wspólną własnością.
13. Mela twierdzi również, że w przypadku, gdy dwaj sąsiedzi wnieśli po pół stopy ziemi w celu zbudowania
wspólnej ściany, która miała podtrzymywać budynki należące do każdego z nich, a po zbudowaniu tej ściany
jeden z nich nie pozwolił drugiemu na korzystanie z jej podpory, powództwo o partnerstwo byłoby zasadne. Ten
sam organ orzekł, że w przypadku, gdy dwie strony nabyły pustą działkę, aby uniknąć odcięcia im światła, i
została ona dostarczona jednemu z nich, który nie pozwolił drugiemu na posiadanie tego, co zostało uzgodnione,
można wnieść powództwo w sprawie spółki.
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14. W przypadku, gdy kilka spółek osobowych zostało utworzonych przez te same osoby, ustalono, że jeden
wyrok będzie wystarczający do rozstrzygnięcia wszystkich kontrowersji, które mogą powstać w odniesieniu do
nich.
15. W przypadku, gdy jeden ze wspólników odbywa podróż związaną z działalnością spółki, na przykład w celu
zakupu towarów, otrzyma on jedynie zwrot wydatków poniesionych przez niego w związku ze spółką. Może on
zatem prawidłowo zaliczyć do kosztów podróży uzasadnione wydatki, które poniósł na zakwaterowanie w hotelu,
na zwierzęta pociągowe i wynajem pojazdów, a także na transport siebie i swoich bel towarów, w tym cenę
tychże.
16. Neratius mówi, że jeśli ktoś jest komplementariuszem, powinien umieścić cały swój majątek w funduszu
spółki; i dlatego podaje jako swoją opinię, że spółka będzie odpowiedzialna, zgodnie z prawem akwiliańskim, za
każdą szkodę wyrządzoną jemu samemu, lub jeśli jakakolwiek osobista krzywda została wyrządzona jemu lub
jego synowi.
17. Mówi on także, że wspólnik, który zawarł spółkę jawną, nie jest zobowiązany do wnoszenia do wspólnej kasy
tego, co nabył w sposób niezgodny z prawem.
18. Z drugiej strony, starożytne autorytety zastanawiają się, czy komplementariusz, przeciwko któremu wydano
wyrok w sprawie o wyrządzenie szkody, może na drodze postępowania sądowego zmusić spółkę do naprawienia
szkody? Atilicinus, Sabinus i Cassius odpowiedzieli, że gdyby został niesprawiedliwie skazany, miałby prawo
odwołać się do tego rodzaju środków; ale jeśli wspomniana szkoda wynikła z jakiegoś bezprawnego działania z
jego strony, sam musi ponieść stratę; co zgadza się z tym, co według Aufidiusza było opinią Serwiusza, że jeśli
było dwóch komplementariuszy, a jeden z nich otrzymał wyrok za niestawienie się w sądzie, to nie mógł odzyskać
kwoty wyroku z majątku spółki; ale jeśli on, będąc obecnym, poniósł niesprawiedliwą decyzję, to musi otrzymać
zwrot z funduszu spółki.
53. Tenże, O Sabinusie, księga XXX.
Oczywiste jest, że dochody z kradzieży lub innego naruszenia prawa nie powinny być wliczane do majątku spółki,
ponieważ partnerstwo w przestępstwie jest podłe i niehonorowe. Oczywiste jest jednak, że jeśli uzyskane w ten
sposób mienie stanie się częścią wspólnej kasy, zysk musi zostać podzielony:
54. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
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Z tego powodu, że jeśli wspólnik włoży do kasy spółki pieniądze pochodzące z przestępstwa, nie może ich
odzyskać, chyba że zostanie zmuszony do ich wydania na mocy orzeczenia sądowego.
55. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Jeśli zatem strona, która dopuściła się czynu zabronionego, zostanie pozwana, może albo oddać tylko to, co
sprzeniewierzyła, albo uczynić to z karą. Może oddać tylko to, co przywłaszczył, jeśli drugi wspólnik nie wiedział,
że umieścił to w majątku spółki. Jeśli jednak wiedział o tym fakcie, również on będzie podlegał karze, ponieważ
jest rzeczą sprawiedliwą, aby ten, kto uczestniczył w zysku, miał również udział w stracie.
56. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Nie ma też różnicy, czy wspólnik jest zmuszony do oddania majątku uzyskanego w wyniku kradzieży, gdy spółka
jeszcze istnieje, czy też po jej rozwiązaniu. Ta sama zasada odnosi się do wszystkich powództw, które wynikają z
niehonorowego postępowania, jak np. powództwa oparte na zranieniu, rabunku z użyciem przemocy, zepsuciu
niewolników i innych tego rodzaju, jak również do wszystkich kar pieniężnych nakładanych w procesach o
przestępstwa.
57. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Pomponiusz mówi, że nie należy zapominać, iż zasady te obowiązują tylko wtedy, gdy spółka została zawarta w
celu honorowym i zgodnym z prawem; jeśli bowiem została zawarta w celu złamania prawa, będzie nieważna,
gdyż powszechnie uważa się, że nie może być spółki w sprawach niehonorowych.
58. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Należałoby się zastanowić, czy można wnieść pozew o partnerstwo, gdy majątek, który jeden z partnerów wniósł
do wspólnej kasy, został utracony. Kwestia ta została omówiona przez Celsusa w siódmej księdze Digestów, w
odniesieniu do listu Korneliusza Feliksa w następujący sposób: "Ty masz trzy konie, a ja jeden; zawiązujemy
spółkę z tym porozumieniem, że weźmiesz mojego konia, sprzedasz zaprzęg czterokonny i zapłacisz mi jedną
czwartą uzyskanego dochodu". Jeśli zatem mój koń umrze przed zakończeniem sprzedaży, Celsus powiada, że
nie sądzi, aby spółka nadal istniała, i że żadna część wartości twoich koni nie jest należna, gdyż spółka nie
została zawarta w celu utworzenia zaprzęgu czterech koni, lecz w celu sprzedaży jednego. Ale jeśli intencją stron
było utworzenie czterokonnego zaprzęgu i posiadanie go we wspólnym posiadaniu, i że pan powinien być
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uprawniony do trzech czwartych udziału, a ja do jednej czwartej udziału w tym samym, nie ma wątpliwości, że
jesteśmy partnerami w tym zakresie.
(1) Celsus omawia również kwestię, gdy wnieśliśmy pieniądze na zakup towarów, a moje pieniądze zostały
utracone, na czyje ryzyko? Mówi on, że jeśli pieniądze zostały utracone po tym, jak zostały umieszczone w
funduszu partnerskim, co nie miałoby miejsca, gdyby nie powstało partnerstwo, obie strony muszą ponieść stratę,
tak jak w przypadku utraty pieniędzy, które były zabierane do odległego miejsca w celu zakupu towarów. Jeśli
jednak pieniądze zostały utracone zanim zostały umieszczone we wspólnej kasie, ale po przeznaczeniu ich na
ten cel, twierdzi on, że nie można nic odzyskać na tej podstawie, ponieważ nie należały one do spółki w
momencie ich utraty.
(2) Gdy syn pod ojcowską kontrolą wchodzi do spółki, a potem zostaje wyemancypowany przez ojca, to Julianus
zadaje pytanie, czy ta sama spółka nadal istnieje? Julianus stwierdza w czternastej księdze Digestów, że spółka
nadal istnieje, ponieważ w tego rodzaju umowach należy brać pod uwagę początek transakcji. Istnieją jednak
podstawy do wniesienia dwóch pozwów, jednego przeciwko ojcu, a drugiego przeciwko synowi. Ten przeciwko
ojcu powinien być wniesiony za to, za co przestał być odpowiedzialny w dniu poprzedzającym emancypację,
ponieważ nie jest odpowiedzialny za czas istnienia spółki po emancypacji; ten przeciwko synowi natomiast
obejmuje oba okresy, to znaczy cały czas objęty spółką; mówi on bowiem, że jeśli partner syna był winny
jakiegokolwiek oszustwa po emancypacji tego ostatniego, powództwo z tego powodu powinno być przyznane
synowi, a nie ojcu.
(3) Jeżeli mój niewolnik utworzył spółkę z Titiusem i trwa ona nadal po alienacji niewolnika, to można powiedzieć,
że pierwsza spółka została zakończona przez alienację niewolnika i że rozpoczęła się zupełnie nowa, a zatem
powództwo o spółkę będzie przysługiwało zarówno na moją korzyść, jak i na korzyść nabywcy niewolnika.
Powództwo powinno być również przyznane zarówno przeciwko mnie, jak i przeciwko wspomnianemu nabywcy,
w odniesieniu do wszelkich przyczyn, które powstały przed zbyciem niewolnika; ale w odniesieniu do
wszystkiego, co miało miejsce później, powództwo powinno być przyznane wyłącznie przeciwko nabywcy.
59. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XII.
Do tego stopnia partnerstwo jest rozwiązywane przez śmierć, że nie możemy nawet przyznać, że spadkobierca
może przejąć partnerstwo. Sabinus stwierdza, że dotyczy to spółek prywatnych, ale w tych, których celem jest
ściąganie podatków, spółka mimo wszystko istnieje nadal po śmierci wspólnika, ale tylko pod warunkiem, że
udział zmarłego został przeniesiony na spadkobiercę, tak że drugi wspólnik również musi podzielić się ze

1013

spadkobiercą, a to również zależy od okoliczności; bo co by się stało, gdyby umarł ten, ze względu na którego
usługi spółka została specjalnie utworzona lub bez którego nie można by zarządzać jej sprawami?
(1) To, co wspólnik straci przez hazard lub w wyniku cudzołóstwa, nie może być zaliczone na poczet majątku
partnerskiego, lecz jeśli wspólnik stracił coś na skutek naszych oszustw, może to od nas odzyskać.
60. Tenże, O Sabinusie, księga XIII.
Labeo mówi, że wspólnik, który nie zgłosi spółce uzyskanego przez siebie zysku, lub ten, który wykorzysta
pieniądze dla własnej korzyści, musi zapłacić od nich odsetki, nie jako zwykłe odsetki, ale jako odszkodowanie za
to, co jego wspólnik poniósł z powodu jego zaniedbania. Jeżeli jednak nie korzystał on z pieniędzy lub nie był w
zwłoce, stosuje się zasadę przeciwną. Ponadto, po śmierci wspólnika nie można oszacować szkody z tytułu
jakiegokolwiek działania jego spadkobiercy, ponieważ spółka została rozwiązana przez śmierć wspólnika.
(1) Partner, próbując zapobiec ucieczce niewolników, którzy stanowili część zasobów spółki, został zraniony;
Labeo twierdzi, że wydatki, które poniósł w związku z tym na usługi medyczne, nie mogą być odzyskane w
drodze powództwa partnerskiego, ponieważ nie były one rzeczywiście spowodowane działalnością spółki,
chociaż zostały dokonane na jej rzecz; Podobnie jak w przypadku, gdy ktoś uchylił się od ustanowienia strony
spadkobiercą lub pominął ją w zapisie, lub zarządzał swoim majątkiem w sposób bardziej niedbały z powodu
partnerstwa, za wszelkie korzyści, które sam uzyskał z powodu partnerstwa, nie byłby zobowiązany do wniesienia
do wspólnej kasy; tak jak na przykład, gdyby został ustanowiony spadkobiercą z powodu partnerstwa lub
cokolwiek zostało mu przyznane z tego powodu.
61. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
Jednak według Julianusa w takim przypadku może on odzyskać to, co sam sobie wypłacił za usługi medyczne; i
to jest prawda.
62. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
Jeśli Tytus, z którym zawarłem spółkę, umrze, a ja będę uważał, że jego majątek należy do Seneki, sprzedam
wspólny majątek i wezmę połowę zysku ze sprzedaży, a Seneka weźmie drugą połowę, to ty, który w
rzeczywistości jesteś spadkobiercą Tytusa, nie możesz odzyskać ode mnie w procesie o spółkę pieniędzy, które
wypłaciłem, jak to było w przypadku Neratiusa i Arystypa, ponieważ otrzymałem tylko wartość mojego udziału.
Nie ma też żadnego znaczenia, czy rozporządzam swoim udziałem osobno, czy też razem z tym, co druga strona
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twierdzi, że jest jej udziałem. W przeciwnym razie skutek byłby taki, że nawet jeśli dwóch partnerów sprzedałoby
majątek spółki, każdy z nich byłby odpowiedzialny wobec drugiego w procesie o spółkę za połowę tego, co
weszło w jego ręce. Ale ty nie byłbyś zobowiązany do zadośćuczynienia mi w procesie o majątek, cokolwiek
mógłbyś uzyskać od Seiusa, ponieważ to, co weszło w jego posiadanie, było ceną twojego udziału i nic nie
mogłoby być odzyskane od niego przeze mnie, ponieważ już uzyskałem to, co było moje.
63. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXI.
Opinia Sabinusa jest słuszna, a mianowicie, że jeśli strony nie są wspólnikami jawnymi, lecz tylko
stowarzyszonymi w określonym celu, lub jeśli działały w złej wierze, aby uniknąć odpowiedzialności, to i tak mogą
uzyskać wyrok przeciwko sobie w zakresie swoich zasobów. Jest to całkowicie uzasadnione, ponieważ spółka
osobowa pod pewnymi względami przypomina wspólnotę braterską.
(1) Należy rozważyć, czy tylko poręczenie partnera powinno być zwolnione z odpowiedzialności, czy też jest to w
istocie osobista korzyść dla wszystkich? Myślę, że ta druga opinia jest lepsza; jeśli jednak poręczyciel podejmie
się obrony powództwa partnera, może na tym zyskać; Julianus mówi bowiem w czternastej księdze Digestów, że
obrońca partnera może otrzymać wyrok przeciwko niemu tylko do wysokości środków tegoż partnera. I dodaje, że
ta sama zasada odnosi się do tego, kto występuje jako obrońca patrona. Zasada ta obowiązuje również ogólnie w
stosunku do wszystkich, którzy są pozywani do wysokości posiadanych środków.
(2) Wyjątek ten jednak nie powinien być przyznany ojcu lub panu wspólnika, jeżeli spółka została zawarta na
polecenie któregokolwiek z nich; nie będzie on bowiem przyznany spadkobiercy i innym następcom wspólnika, z
tego powodu, że nie przyznajemy spadkobiercom lub następcom tego samego przywileju, aby nie wydawano
przeciwko nim wyroku ponad miarę ich środków.
(3) Ale w jaki sposób można oszacować zasoby finansowe partnera? Ustalono, że zadłużenie wspólnika nie
powinno być odliczane, co stwierdził Marcellus w Siódmej Księdze Digestów, chyba że, jak twierdzi, długi zostały
zaciągnięte w odniesieniu do samej spółki.
(4) Należy również rozważyć, czy wspólnik powinien w takim przypadku zabezpieczyć to, czego nie może
zapłacić, czyli złożyć zwykłą obietnicę, że to zrobi. Uważam, że taka opinia jest lepsza.
(5) Jeżeli w przypadku trzech partnerów, jeden z nich wniesie powództwo przeciwko jednemu z pozostałych i
odzyska swój cały udział, a następnie drugi wniesie powództwo przeciwko pozostałemu partnerowi, ale nie
będzie mógł odzyskać swojego całego udziału, ponieważ wspomniany partner nie jest wypłacalny; Powstaje
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pytanie, czy ten, który nie otrzymał wszystkiego, do czego był uprawniony, może wytoczyć powództwo przeciwko
temu, który otrzymał całość swojego udziału, w celu dokonania podziału, to znaczy zrównania wszystkich
udziałów, ponieważ niesprawiedliwe jest, aby jeden otrzymał więcej, a inni mniej z tej samej spółki? Opinia ta jest
oparta na zasadzie słuszności.
(6) W celu ustalenia, czy wspólnik jest w stanie zapłacić należną kwotę, należy wziąć pod uwagę czas, w którym
wydano wyrok.
(7) Ten, kto dopuścił się oszustwa w celu uniknięcia zapłaty, jest zdolny do jej dokonania, ponieważ nie jest
rzeczą sprawiedliwą, aby ktoś odnosił korzyści z własnego oszustwa. Należy to rozumieć w ten sposób, że
dotyczy to wszystkich, przeciwko którym wniesiono pozew, w miarę posiadanych przez nich środków. Jeżeli
jednak strona nie jest w stanie dokonać zapłaty nie z powodu oszustwa, lecz z powodu własnego zaniedbania,
należy uznać, że wyrok nie powinien zostać wydany przeciwko niej.
(8) Powództwo w sprawie spółki może być również wniesione przeciwko spadkobiercy wspólnika, nawet jeśli nie
jest on wspólnikiem, ponieważ nawet jeśli nim nie jest, jest on jednak spadkobiercą zysków spółki. Tę samą
zasadę obserwujemy w odniesieniu do spółek osobowych w zakresie poboru podatków i innych tego samego
rodzaju, a mianowicie, że spadkobierca nie jest wspólnikiem, chyba że został dopuszczony do spółki; mimo to,
wszystkie zyski spółki należą do niego, w tym samym stopniu, w jakim jest on odpowiedzialny za straty, które
mogą wystąpić albo w czasie trwania spółki w zakresie poboru podatków, albo później. Zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku spółek dobrowolnych.
(9) Jeżeli jeden z dwóch panów zapisuje niewolnikowi pozostającemu we wspólnym posiadaniu spadek bez jego
wolności, to spadek ten należy w całości do pozostałego przy życiu wspólnika. Powstaje jednak pytanie, czy
może on wytoczyć powództwo o podział spadku z tytułu spółki przeciwko spadkobiercy zmarłego wspólnika?
Julianus mówi, że Sekstus Pomponiusz twierdzi, iż Sabinus jest zdania, że spadek nie może być podzielony.
Julianus twierdzi, że opinia ta jest uzasadniona, ponieważ to, co zostało nabyte, nie zostało dokonane z powodu
partnerstwa, lecz z powodu udziału partnerstwa w niewolniku. Nie jest konieczny podział tego, co wspólnik nie
nabywa w ramach spółki, ale za pomocą własnego majątku.
(10) Spółka partnerska kończy się przez nieistnienie osób, które ją tworzą, przez utratę majątku, przez wolę
partnerów i przez postępowanie sądowe. Związek partnerski uznaje się zatem za rozwiązany, gdy ustają osoby
wchodzące w jego skład, majątek należący do niego, porozumienie partnerów lub postępowanie sądowe
dotyczące tego związku. Partnerzy przestają istnieć poprzez zmianę praw cywilnych w największym, pośrednim
lub najmniejszym stopniu lub poprzez śmierć. Majątek jest uważany za utracony, jeśli nie pozostaje, lub jego stan
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ulega zmianie; nikt bowiem nie może być wspólnikiem w majątku, który już nie istnieje, ani w takim, który został
poświęcony na cele religijne lub przepadł na rzecz państwa. Partnerstwo jest rozwiązywane z woli stron, przez
odstąpienie.
64. Kallistratus, Pytania, Księga I.
Dlatego też, jeśli partnerzy zaczynają działać oddzielnie i każdy z nich prowadzi działalność na własny rachunek,
nie ma wątpliwości, że spółka została rozwiązana.
65. Paulus, O Edykcie, księga XXXII.
Prokulus mówi, że spółka zostaje rozwiązana, niezależnie od tego, czy jest ogólna, czy szczególna, kiedy
podejmuje się kroki prawne w celu jej zakończenia.
(1) Labeo mówi, że spółka ulega rozwiązaniu, gdy majątek jednego ze wspólników zostaje sprzedany przez jego
wierzycieli.
(2) Labeo twierdzi również, że jeśli partnerstwo zostało utworzone w celu nabycia lub dzierżawy czegoś, to
wówczas wszelkie zyski, które mogły powstać, lub wszelkie straty, które mogły mieć miejsce, muszą zostać
podzielone wspólnie po śmierci jednego z partnerów.
(3) Stwierdziliśmy, że związek partnerski może zostać rozwiązany na mocy sprzeciwu stron, to znaczy, jeśli
wszystkie z nich są jednego zdania w tym względzie. Ale co jeśli tylko jeden z nich się wycofa? Kasjusz
stwierdził, że ten, kto występuje ze spółki, zwalnia swoich wspólników od odpowiedzialności, o ile sam jest za nią
odpowiedzialny, ale nie zwalnia się od odpowiedzialności wobec nich. Ta zasada powinna być jednak
przestrzegana tylko wtedy, gdy wycofanie się jest dokonane z nieuczciwych pobudek; na przykład, jeśli tworzymy
spółkę jawną, a następnie spadek przechodzi na jednego z partnerów i on wycofuje się z tego powodu; jeśli
spadek przyniósłby jakąkolwiek stratę, musi ją ponieść wspólnik, który wycofał się ze spółki, ale może on być
zmuszony przez powództwo o spółkę do dzielenia się z innymi zyskami wynikającymi z tego samego. Jeżeli po
wystąpieniu ze spółki nabędzie on jakiś majątek, nie będzie on dzielony z pozostałymi wspólnikami, ponieważ nie
popełniono w odniesieniu do niego oszustwa.
(4) Ponadto, jeżeli zawiążemy spółkę w celu nabycia pewnej nieruchomości, a następnie Pan zechce nabyć ją
samodzielnie i z tego powodu wystąpi Pan ze spółki, będzie Pan odpowiedzialny do wysokości mojego udziału w
tej nieruchomości. Jeśli jednak wycofasz się, ponieważ zakup był dla ciebie niezadowalający, nie będziesz
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odpowiedzialny, nawet jeśli ja go kupię, ponieważ w tym przypadku nie ma oszustwa. Takiego zdania był również
Julianus.
(5) Również Labeo w swoim dziele o ostatnich sprawach stwierdził, że jeśli jeden ze wspólników wystąpi ze spółki
w czasie, kiedy w interesie drugiego było, aby nie została ona rozwiązana, to będzie on odpowiadał z powództwa
o spółkę; jeśli bowiem zawrzemy spółkę w celu zakupu niewolników, a po jej zawarciu ty wystąpisz ze spółki w
czasie, który nie sprzyja sprzedaży niewolnika, to w takim przypadku będziesz odpowiadał z powództwa o spółkę,
ponieważ pogorszyłeś moją sytuację. Prokulus uważa tę opinię za słuszną tylko wtedy, gdy w interesie spółki
leży, aby nie została ona rozwiązana; zwykle bowiem większą wagę przywiązuje się do tego, co jest korzystne
dla spółki, niż do prywatnych korzyści jednego ze wspólników. Zasady te mają zastosowanie tylko w przypadku,
gdy w momencie tworzenia partnerstwa nie uzgodniono nic w odniesieniu do tych kwestii.
(6) Jeżeli spółka została zawarta na określony czas, jeden z partnerów, występując z niej przed upływem tego
czasu, zwalnia swojego partnera z odpowiedzialności wobec siebie, ale nie zwalnia siebie z odpowiedzialności
wobec swojego partnera. W związku z tym, jeżeli po jego wystąpieniu zostanie osiągnięty jakikolwiek zysk, nie
będzie on miał prawa do żadnego udziału w nim; ale jeżeli zostały poniesione jakiekolwiek wydatki, musi on
również zapłacić swój udział, chyba że jego wystąpienie nastąpiło z powodu jakiejś konieczności. Jeśli jednak
czas upłynął, każda ze stron może się wycofać, ponieważ można to zrobić bez oszukańczego zamiaru.
(7) Odstąpić od spółki można również za pośrednictwem innych osób, dlatego też uważa się, że agent może
odstąpić od spółki również w imieniu swojego mocodawcy. Zastanówmy się jednak, czy to, co zostało
powiedziane na ten temat ma zastosowanie do tego, komu powierzono ogólny zarząd majątkiem spółki, czy do
tego, komu udzielono specjalnych wskazówek w tym zakresie; czy też odstąpienie może być legalnie dokonane w
obu przypadkach? Ta druga opinia jest bardziej poprawna, chyba że dający zlecenie wyraźnie zabronił
pełnomocnikowi wycofania się.
(8) Jest również ustalone, że mój partner może powiadomić mojego agenta o swoim odstąpieniu. Serwiusz mówi
w przypisie do Alfenusa, że w mocy zleceniodawcy, gdy zawiadomienie o odstąpieniu jest przekazane jego
agentowi, jest ratyfikowanie lub odrzucenie go według własnego uznania; dlatego też będzie on uważany za
zwolnionego z odpowiedzialności, którego agentowi zostało przekazane zawiadomienie o odstąpieniu; ale
również ten, który zawiadomił agenta o swoim odstąpieniu, będzie zwolniony, jeśli tego chce; jak stwierdziliśmy w
odniesieniu do jednego partnera, który osobiście zawiadamia drugiego o swoim odstąpieniu.
(9) Spółka partnerska zostaje rozwiązana przez śmierć jednego z partnerów, nawet jeśli została utworzona za
zgodą wszystkich, a kilku z nich przetrwało, chyba że poczyniono inne ustalenia w momencie tworzenia spółki;
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spadkobierca partnera nie może również wstąpić do spółki, ale może uczestniczyć w jej zyskach po śmierci.
Ponadto, wszelkie straty wynikające z oszustwa lub zaniedbania w prowadzeniu działalności przed śmiercią
partnera, muszą zostać wyrównane spadkobiercy, jak również przez niego.
(10) Ponadto spółka osobowa utworzona w szczególnym celu ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia
działalności, dla której została zawarta. Jeśli jednak jeden ze wspólników umarłby, podczas gdy sprawy spółki
byłyby jeszcze niezmienione, a powód utworzenia spółki pojawiłby się dopiero po jego śmierci, musimy wtedy
dokonać takiego samego rozróżnienia jak w przypadku zlecenia; mianowicie, jeśli śmierć jednego ze wspólników
była nieznana drugiemu, spółka będzie nadal istnieć; ale jeśli była znana, zostanie rozwiązana.
(11) Tak jak związek partnerski nie przechodzi na spadkobierców partnera, tak też nie przechodzi na arogatora,
aby w przeciwnym razie partner nie wszedł w związek z osobami wbrew jego woli. Ten, kto został wyalienowany,
pozostaje jednak w spółce, ponieważ nawet jeśli syn pozostający pod kontrolą ojca zostanie wyemancypowany,
pozostaje on nadal wspólnikiem.
(12) Stwierdziliśmy, że związek partnerski może być rozwiązany również przez konfiskatę mienia, która odnosi się
do przepadku całego majątku partnera na rzecz państwa, ponieważ ten ostatni jest uważany za zmarłego, gdy
inny partner go zastąpi.
(13) W przypadku poniesienia wydatków związanych z majątkiem spółki, po jej rozwiązaniu, partner nie może ich
odzyskać w ramach powództwa o podział majątku spółki, ponieważ nie jest prawdą, że wydatki te zostały
poniesione na rzecz drugiego partnera lub na poczet udziału w spółce; jednak w ramach powództwa o podział
majątku wspólnego należy uwzględnić te wydatki, ponieważ pomimo rozwiązania spółki, podział majątku
pozostaje w mocy.
(14) Jeżeli pieniądze należące do spółki znajdują się w rękach jednego ze wspólników, a kapitał jednego z nich
jest w pewnym stopniu pomniejszony, pozew powinien być wniesiony tylko przeciwko wspólnikowi, który jest w
posiadaniu pieniędzy, a po odliczeniu tego, co jest mu należne, wszyscy mogą wnieść pozew o resztę, która jest
należna każdemu z nich.
(15) Czasami konieczne jest wytoczenie powództwa w sprawie spółki, gdy spółka jeszcze istnieje; na przykład,
gdy została ona utworzona w celu ściągania podatków; jeżeli z powodu różnych umów żadnemu ze wspólników
nie opłaca się wystąpić ze spółki, a jeden z nich nie umieścił zebranej kwoty we wspólnej kasie.
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(16) Jeżeli jeden z partnerów pozostaje w związku małżeńskim, a związek partnerski zostaje rozwiązany w trakcie
trwania małżeństwa, wówczas wspomniany partner może wziąć z majątku partnerskiego posag swojej żony, z
pierwszeństwem przed innymi roszczeniami, ponieważ powinien on być w rękach tego, kto ponosi ciężary
małżeństwa. Jeśli jednak związek partnerski zostałby rozwiązany po ustaniu małżeństwa, powinien on otrzymać
posag w dniu, w którym powinien on zostać wypłacony.
66. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga X.
Jeśli w czasie podziału majątku partnerskiego zaistnieją okoliczności, które sprawiają, że posag lub choćby jego
część nie powinny być oddane, sędzia powinien nakazać, aby zostały podzielone między partnerów.
67. Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli jeden ze wspólników sprzedaje majątek spółki za zgodą pozostałych, cena powinna być podzielona, a także
powinno być zapewnione zabezpieczenie na przyszłość; jeśli zaś wspomniany wspólnik poniósł już jakąś stratę,
musi ona zostać mu wyrównana. Jeśli jednak pieniądze zostały podzielone bez żadnego zabezpieczenia, a
wspólnik, który dokonał sprzedaży, był zmuszony do zapłacenia czegoś z tego tytułu, to czy może on odzyskać
od niektórych wspólników to, czego nie był w stanie odzyskać od innych, jeśli wszyscy nie są wypłacalni?
Proculus uważa, że ciężar ten powinni ponieść pozostali, jeżeli nie można go ściągnąć od niektórych z nich; i że
można tego bronić na tej podstawie, że w chwili powstania spółki ustanowiona została wspólnota zysków i strat.
(1) Jeżeli jeden z kilku wspólników, nie należących do spółki jawnej, pożyczył pieniądze, należące do nich
wszystkich, i pobrał odsetki, to powinien on podzielić te odsetki tylko wtedy, gdy pożyczył pieniądze w imieniu
spółki; gdyby bowiem uczynił to we własnym imieniu, to ponieważ poniósł ryzyko utraty kapitału, ma prawo
zatrzymać odsetki.
(2) W przypadku, gdy wspólnik ponosi pewne konieczne wydatki w związku z działalnością spółki, może on
wnieść powództwo o odsetki do spółki, jeżeli powinien był pożyczyć pieniądze na procent. Jeżeli jednak użył w
tym celu swoich własnych pieniędzy, uważa się, nie bez racji, że ma on prawo żądać takiej samej kwoty odsetek,
jaką mógłby uzyskać, gdyby pożyczył te pieniądze komukolwiek innemu.
(3) Wyrok nie może być wydany przeciwko wspólnikowi w zakresie jego środków, chyba że przyznał się on do
tego, że jest wspólnikiem.
68. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga X.
Żaden wspólnik, nawet jeśli spółka jest spółką jawną, nie może zbyć większej sumy niż ta, która składa się na
jego udział.
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(1) Powstaje pytanie, czy uważa się, że strona popełniła czyn w celu uniknięcia zapłaty kwoty, za którą jest
odpowiedzialna, kto rozporządza swoim majątkiem w sposób oszukańczy, aby uniknąć przyszłego pozwu, lub kto
nie wykorzystuje okazji do osiągnięcia zysku z tego tytułu? Lepsza opinia jest taka, że w tym przypadku
prokonsul miał na myśli osobę, która pozbyła się swojej własności, a to możemy wywnioskować z interdyktów, w
których znajduje się zdanie: "Ponieważ dopuściłeś się oszustwa, aby uniknąć wejścia w posiadanie".
69. Ulpianus, O edyktach, księga XXXII.
Gdy zawiązuje się spółkę w celu dokonywania zakupów i uzgodni się, że jeden ze wspólników będzie
zaopatrywał pozostałych w prowiant i pozostawi im prowadzenie interesów, to jeśli nie będzie zaopatrywał ich w
prowiant, można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o spółkę, jak również o sprzedaż.
70. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Nie można zawrzeć spółki wieczystej.
71. Tenże, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga III.
Dwie osoby zawiązały spółkę, aby uczyć gramatyki i dzielić między siebie zyski, które mogłyby być uzyskane z
tego zawodu. Po uzgodnieniu w umowie spółki tego, co chcieliby robić, postanowili między sobą w następujący
sposób: "Cokolwiek jest napisane powyżej, musi być wykonane i nie może być przeciwstawione, a jeśli
wspomniane postanowienia nie będą przestrzegane, wtedy dwadzieścia tysięcy sestercji będzie zapłacone".
Powstało pytanie, czy jeśli któreś z tych postanowień zostało naruszone, można było wytoczyć powództwo w
sprawie spółki? Odpowiedź brzmiała, że gdyby po zawarciu umowy w odniesieniu do partnerstwa zastrzegli, co
następuje: "Czy przyrzekacie, że te postanowienia będą przestrzegane zgodnie z tym, co zostało tu określone?"
Rezultat byłby taki, że gdyby strony zrobiły to w celu zmiany ich umowy, powództwo o partnerstwo nie leżałoby,
ale cała sprawa byłaby uważana za stałą klauzulę. Jeśli jednak nie postanowiły w ten sposób: "Czy przyrzekasz,
że te postanowienia będą przestrzegane zgodnie z tym, co zostało tu określone?", ale w następujący sposób:
"Jeśli te postanowienia nie będą przestrzegane, to zostanie zapłacone dziesięć aurei", to uznał, że sprawa nie
stała się klauzulą, ale tylko to, co odnosiło się do kary zostało zmienione, ponieważ strona obiecująca nie
zobowiązała się do zrobienia obu rzeczy, to znaczy, że dokona płatności i wykona umowę, a jeśli tego nie zrobi,
to poniesie karę; a zatem powództwo o partnerstwo byłoby możliwe.
(1) Dwóch współwyzwolonych mężczyzn zawarło spółkę w celu dzielenia się wszystkimi "zyskami, korzyściami i
uposażeniami", a następnie jeden z nich, po tym jak został mianowany spadkobiercą przez swojego patrona,
pozostawił spadek drugiemu. Odpowiedź brzmiała, że żaden z nich nie był zobowiązany do umieszczenia tego,
co otrzymał w funduszu partnerskim.
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72. Gaius, Diurnal, czyli Złote Sprawy, Księga II.
Jeden wspólnik jest odpowiedzialny wobec drugiego na podstawie zaniedbania, to znaczy zaniechania działania i
braku staranności. W tym wypadku jednak przez niedbalstwo nie należy rozumieć braku najdokładniejszej
staranności, wystarczy bowiem, aby w sprawach spółki stosował taką samą staranność, jaką ma w zwyczaju
stosować w swoich własnych; bo jeśli ktoś bierze sobie wspólnika, który wykazuje bardzo małą staranność,
winien jest tylko siebie.
73. Ulpianus, Opinie, w odpowiedzi na Maksymina, Księga I.
Gdy osoby tworzą spółkę z całym swoim majątkiem, to znaczy z majątkiem, jaki którykolwiek z nich może później
nabyć, majątek, który przypada jednemu z nich, musi być umieszczony we wspólnej kasie.
(1) Stwierdził on również wobec Maksymina, że jeśli osoby tworzą związek partnerski całego swojego majątku w
taki sposób, że cokolwiek zostanie wydane lub uzyskane, będzie miało wspólny zysk lub koszt; wszelkie sumy,
które mogą być wydane na dzieci jednego z nich, muszą obciążać obu.
74. Paulus, O Edykcie, Księga LXII.
Jeśli ktoś zawarł spółkę i dokonuje zakupu, to należy on do niego indywidualnie, a nie do wspólnej kasy, ale
można go zmusić pozwem partnerskim, aby uczynił go wspólną własnością.
75. Celsus, Digest, Księga XV.
Jeżeli spółka została zawarta z założeniem, że Titius będzie regulował udziały, a Titius umrze zanim podejmie
decyzję, spółka jest nieważna, ponieważ intencją było, aby nie istniała inna spółka niż ta, która podlega decyzji
Titiusa.
76. Prokulus, Listy, Księga V.
Zawarłeś ze mną spółkę pod warunkiem, że Nerva, nasz wspólny przyjaciel, zadecyduje o jej udziałach; i Nerva
postanowił, że ty będziesz wspólnikiem do jednej trzeciej, a ja do dwóch trzecich kapitału. Pytasz, czy to powinno
być ratyfikowane zgodnie z prawami partnerstwa, czy też mimo to jesteśmy równymi partnerami? Sądzę, że lepiej
byłoby, gdybyś zapytał, czy jesteśmy wspólnikami do wysokości udziałów, które on ustanowił, czy też do
wysokości tych, które zostałyby rozdzielone przez dobrego obywatela; są bowiem dwa rodzaje arbitrów, jeden,
którego orzeczenia powinniśmy przestrzegać, czy jest ono sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, a zasada ta musi
być przestrzegana, gdy odwołujemy się do arbitrażu za wspólną zgodą stron. Jest też drugi rodzaj, którego
orzeczenie należy porównać z tym, które wydałby dobry obywatel, chociaż strona, która ma je wydać, została
wyraźnie wybrana;
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77. Paulus, Pytania, Księga IV.
Na przykład, gdy w grę wchodzi intencja dzierżawy i wymagana jest decyzja wydzierżawiającego.
78. Proculus, Epistoły, Księga V.
Uważam, że w podanym przypadku należy kierować się osądem dobrego obywatela, tym bardziej, że decyzja w
sprawie powództwa partnerskiego jest decyzją, w której chodzi o dobrą wiarę.
79. Paulus, Pytania, Księga IV.
Jeśli więc wyrok Nerwy jest tak niewłaściwy, że widać jego oczywistą niesprawiedliwość, można go skorygować
wyrokiem wydanym w dobrej wierze.
80. Prokulus, Listy, Księga V.
Co by się stało, gdyby Nerva decydował, że jedna ze stron powinna być wspólnikiem w wysokości tysiąca
udziałów, a druga w wysokości dwóch tysięcy udziałów? Decyzja dobrego obywatela nie mogłaby nie być taka,
że nie jesteśmy wspólnikami w takim samym stopniu; na przykład tak, jak gdyby jeden z nas wniósł do spółki
więcej pracy, umiejętności, kredytu i pieniędzy niż drugi.
81. Papinianus, Pytania, Księga IX.
Gdy wspólnik obiecał posag swojej córce, a zanim go wypłacił, zmarł, pozostawiając ją spadkobierczynią, a ona
potem wniosła pozew przeciwko mężowi o swój posag, została zwolniona przez pokwitowanie od męża. Powstało
pytanie, czy gdyby wniosła powództwo w sprawie spółki cywilnej, powinna otrzymać kwotę posagu jako
roszczenie uprzywilejowane, jeśli zostało uzgodnione między partnerami, że posag powinien być pobrany ze
wspólnej kasy? Twierdzę, że umowa nie była niesprawiedliwa, pod warunkiem, że dziewczyna nie zawarła jej
tylko w odniesieniu do jednego z partnerów; ponieważ, jeśli umowa była wzajemna, nie robiło to żadnej różnicy,
jeśli tylko jeden z partnerów miał córkę. Ponadto, jeśli ojciec odzyskałby posag, który dał po śmierci córki podczas
małżeństwa, pieniądze powinny być zwrócone partnerom, ponieważ w ten sposób powinniśmy interpretować
umowę sprawiedliwie. Jeśli jednak małżeństwo zostałoby rozwiązane przez rozwód w trakcie trwania związku,
posag zostałby odzyskany wraz z akcesoriami, tak aby mógł być ponownie przekazany innemu mężowi. Jeśli
jednak pierwszy mąż nie był w stanie odzyskać posagu, nie można było wziąć kolejnego z funduszy partnerstwa,
chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione. W proponowanym przykładzie wydaje się jednak najbardziej
prawdopodobne, że posag został rzeczywiście wypłacony, a przynajmniej obiecany. Gdyby bowiem córka
otrzymała posag z mocy prawa, po tym jak stała się spadkobierczynią swojego ojca, pieniądze nie powinny
znaleźć się w funduszu partnerskim, ponieważ miałaby do nich prawo, nawet gdyby pojawił się inny
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spadkobierca. Jeśli jednak została zwolniona na podstawie pokwitowania od męża, pieniądze nie powinny być
zapisane na poczet funduszu partnerskiego, które nie zostały wypłacone.
82. Tenże, Opinie, Księga III.
Jeden wspólnik nie jest zobowiązany za długi zaciągnięte przez drugiego, zgodnie z prawem o partnerstwie,
chyba że pieniądze zostały złożone we wspólnej skrzyni.
83. Paulus, Podręczniki, Księga I.
Powstało pytanie, czy gdy drzewo, które rośnie na linii granicznej, lub kamień, który rozciąga się po obu stronach
linii dwóch sąsiadujących działek, będzie należał proporcjonalnie do właściciela każdej działki; czy też, jeśli
drzewo zostanie ścięte lub kamień usunięty, pozostanie niepodzielony; Tak jak w przypadku, gdy dwie masy
metalu należące do dwóch właścicieli są stopione razem, cała masa staje się wspólną własnością obu; a zatem w
tym przypadku, gdy drzewo jest oddzielone od gleby, istnieje tym bardziej powód, aby uznać, że należy do obu
właścicieli, niż w przypadku masy metalu; ponieważ tworzy tylko jedno ciało złożone z tej samej substancji. Jest
to jednak zgodne z naturalnym rozumem, że po oddzieleniu kamienia lub drzewa, każdy z dwóch właścicieli
powinien mieć tę samą część, do której był uprawniony, gdy pozostawało ono w ziemi.
84. Labeo, Abridgments by Javolenus, Księga VI.
Ilekroć z czyjegoś polecenia zostanie zawiązany związek partnerski, czy to z synem tego ostatniego, czy też z
inną osobą, można wytoczyć powództwo bezpośrednie przeciwko temu, kto był na widoku przy zawiązywaniu
związku partnerskiego.
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Księga XVIII
1. W sprawie umowy kupna i umów między kupującym a sprzedającym (...)
2. Dotyczące sprzedaży warunkowej w określonym czasie.
3. Dotyczące warunkowego unieważnienia sprzedaży.
4. Dotyczące sprzedaży majątku lub roszczenia.
5. Dotyczące unieważnienia sprzedaży, oraz kiedy dozwolone jest odstąpienie od kupna.
6. Dotyczące ryzyka i korzyści związanych ze sprzedanym majątkiem.
7. W sprawie usunięcia niewolników (...)

Tyt. 1. O umowie kupna i umowach między kupującym a sprzedającym oraz o tym,
jakie rzeczy nie mogą być jej przedmiotem.
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1. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Pochodzenie kupna i sprzedaży wywodzi się z wymiany, gdyż dawniej nie znano pieniędzy, nie istniała nazwa
towaru ani cena czegokolwiek, lecz każdy, zgodnie z wymogami czasu i okoliczności, wymieniał artykuły, które
były dla niego bezużyteczne, na inne rzeczy, których potrzebował; często bowiem zdarza się, że to, czego jeden
ma w nadmiarze, innemu brakuje. Ale ponieważ nie zawsze i niełatwo zdarzało się, że kiedy ty miałeś to, czego
ja chciałem, albo z drugiej strony, że ja miałem to, co ty byłeś skłonny wziąć, wybrano substancję, której
publiczna i wieczysta wartość, dzięki jej jednolitości jako środka wymiany, przezwyciężyła trudności wynikające z
barteru, a ta substancja, ukuta przez władzę publiczną, reprezentowała użytkowanie i własność, nie tyle ze
względu na sam materiał, ile ze względu na swoją wartość, i oba artykuły nie były już nazywane towarami, ale
jeden z nich był nazywany ceną drugiego.
(1) Ale chociaż można wątpić, czy dziś można dokonać prawdziwej sprzedaży bez użycia monety, jak na
przykład, gdybym dał togę, a w zamian otrzymał tunikę; Sabinus i Kasjusz sądzą, że w tym wypadku mamy do
czynienia z prawdziwym kupnem i sprzedażą, ale Nerva i Proculus są zdania, że jest to wymiana, a nie kupno.
Sabinus podaje za przykład Homera, który relacjonuje, że armia Greków kupowała wino za miedź, żelazo i
niewolników, w następujący sposób: "Długowłosi Grecy kupowali tu wino, jedni z nich za miedź, inni za
błyszczące żelazo, inni za skóry, inni znów za bydło, a jeszcze inni za niewolników". Wersety te jednak zdają się
wskazywać na wymianę, a nie na zakup, podobnie jak następujące: "Jupiter, syn Saturna, przesłonił zdolności
Glaucusa, dopóki nie zmienił broni z Diomedesem, synem Tydeusza". Na poparcie opinii Sabinusa można z
większym skutkiem przytoczyć następujący fragment, to znaczy, gdzie ten sam poeta mówi: "Kupił za swoje
mienie." Opinia Nerwy i Prokulusa jest jednak lepsza, gdyż czym innym jest sprzedać, a czym innym kupić; czym
innym być kupującym, a czym innym sprzedającym; tak jak cena jest jedną rzeczą, a towar inną; ale w wymianie
nie można ustalić, kto jest kupującym, a kto sprzedającym.
(2) Kupno wywodzi się z prawa narodów, a zatem jest dokonywane za zgodą i może być zawierane między
stronami, które są nieobecne, przez posłańca, jak również przez listy.
2. Ulpianus, O Sabinusie, Księga I.
Kupno nie może być zawarte między ojcem a synem, chyba że ma to związek z castrense peculium.

1026

1. Żadna sprzedaż nie może się odbyć bez ceny. Nie jest jednak konieczne, aby pieniądze na zakup zostały
rzeczywiście zapłacone, ale umowa udoskonala sprzedaż bez sporządzania jej na piśmie.
(3) Tenże, O Sabinusie, Księga XXVIII.
Jeśli artykuł jest sprzedawany z założeniem, że jeśli nie spodoba się kupującemu, nie będzie uważany za
kupiony, to nie jest on sprzedawany pod warunkiem, ale zakup może być anulowany warunkowo.
4. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Przyjmuje się, że kupno ma miejsce, gdy jego przedmiotem jest wolnomularz lub miejsce święte lub religijne,
które nie podlega sprzedaży, jeśli jest kupowane przez stronę, która o tym fakcie nie wie:
5. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Ponieważ niełatwo jest odróżnić wolnego człowieka od niewolnika.
(6) Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Celsus, syn, powiada, że nie można kupić człowieka, o którym wiadomo, że jest wolny, ani żadnej innej
własności, jeśli wiadomo, że nie podlega alienacji; jak na przykład miejsc świętych i religijnych, albo takich, które
nie są przedmiotem handlu, ale są własnością publiczną, które, choć nie należą absolutnie do ludzi, są używane
do celów publicznych, jak na przykład Campus Martius.
1. Gdzie sprzedano działkę ziemi za trzy roczne płatności, z porozumieniem: "że jeśli pieniądze nie zostaną
zapłacone we wskazanych terminach, sprzedaż ziemi będzie nieważna, a jeśli nabywca w międzyczasie będzie
uprawiał wspomnianą ziemię i zbierał z niej plony, zostaną one zwrócone, jeśli sprzedaż zostanie unieważniona,
a nabywca musi wyrównać sprzedawcy kwotę brakującej ceny, jeśli nie uda mu się sprzedać nieruchomości po
tym komuś innemu"; jeśli pieniądze nie zostaną zapłacone w podanych terminach, ustala się, że sprzedawca
będzie miał prawo do powództwa o sprzedaż na tej podstawie. Nie powinniśmy uważać, że to mylące, że gdy
zakup został anulowany, akcja sprzedaży może mieć miejsce, w przypadku zarówno zakupu, jak i sprzedaży,
należy raczej zwrócić uwagę na intencję stron niż na zastosowany język, a zgodnie z tym, co zostało powiedziane
w odniesieniu do intencji, oczywiste jest, że zrozumienie było tylko takie, że sprzedawca nie powinien być
związany z nabywcą, jeśli pieniądze nie zostały zapłacone w wyznaczonym czasie, a nie, że wzajemne
zobowiązania zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy powinny zostać zwolnione.
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2. Warunek ustalony na początku umowy może być później zmieniony przez inną umowę; tak jak obie strony
mogą bezwzględnie unieważnić sprzedaż, gdy czynności, które miały być wykonane przez obie strony, nie
zostały jeszcze wykonane.
(7) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Gdzie sprzedaż niewolnika została dokonana w następujących warunkach, a mianowicie: "Po złożeniu przez
niego rachunków, zgodnie z wolą jego pana", jest to sprzedaż warunkowa. Sprzedaż warunkowa jest zawierana
dopiero po spełnieniu warunków. Czy w wyżej wymienionym warunku sprzedaży pan sam formułuje swój osąd
zgodnie z własną wolą, czy też w rzeczywistości należy uznać, że odnosi się on ogólnie do osądu dobrego
obywatela? Jeśli bowiem rozumiemy, że chodzi o wolę pana, to sprzedaż jest nieważna; podobnie jak gdyby ktoś
dokonał sprzedaży pod warunkiem: "Jeśli będzie chciał", lub gdy strona przyrzeka stipulatorowi: "Zapłacę
dziesięć aurei, jeśli zechcę", ponieważ nie powinno to zależeć od woli dłużnika, czy jest on związany, czy nie.
Dlatego też starożytne autorytety uważały, że klauzula ta odnosi się raczej do osądu dobrego obywatela, niż do
osądu właściciela niewolnika. Stąd, jeśli ten ostatni mógł przyjąć rachunki niewolnika, ale tego nie zrobił lub jeśli
je przyjął i udaje, że tego nie zrobił, warunek sprzedaży jest spełniony, a sprzedawca może być pozwany w
procesie o sprzedaż.
1. Zakup dokonany w następujących warunkach: "Kupię to od ciebie za tę samą cenę, jaką ty za to zapłaciłeś,
albo dam sumę, którą mam w skrzyni", jest ważne. Cena nie jest niepewna, ponieważ kwota zapłacona przy
sprzedaży może być łatwo ustalona, ponieważ więcej wątpliwości istnieje co do sumy, za którą artykuł został
zakupiony, niż w odniesieniu do samej nieruchomości.
2. Gdy ktoś dokonuje zakupu w następujących warunkach: "Kupię twoją ziemię za sto aurei, i za tyle więcej, za ile
będę mógł ją sprzedać", sprzedaż jest ważna, i jest od razu zawarta: albowiem cena, sto aurei jest pewna, to
znaczy, że ta cena, jednakże, będzie zwiększona, jeśli kupujący powinien sprzedać ziemię za większą sumę.
8. Pomponius, O Sabinusie, księga IX.
Ani kupno, ani sprzedaż nie mogą mieć miejsca bez własności, która może być sprzedana; niemniej jednak plony
i wydajność bydła mogą być przedmiotem kupna; a kiedy narodziny miały miejsce, jako że transakcja jest
kompletna, sprzedaż jest uważana za zakończoną. Jeżeli jednak sprzedawca nie dopuścił do tego, aby plony były
zebrane lub bydło się nie urodziło, można wnieść powództwo o kupno.
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1. Sprzedaż jest jednak czasami rozumiana jako zawarta bez własności będącej jej przedmiotem, jak na przykład,
gdy zakup jest uzależniony od przypadku; co ma miejsce, gdy kupowane są ryby lub ptaki, które mają być
jeszcze złowione, lub pieniądze, które mają być rzucone ludności. Zakup jest również zakontraktowany, nawet
jeśli nic się nie wydarzy, ponieważ odnosi się do oczekiwania. Jeśli kupno odnosi się do pieniędzy rzuconych
ludowi, a kupujący zostaje pozbawiony przez eksmisję tego, co zabezpieczył, nie powstaje żadne zobowiązanie z
tytułu kupna, ponieważ rozumie się, że taka była intencja stron.
9. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVIII.
Jasne jest, że zgoda obu stron jest konieczna przy każdej sprzedaży i kupnie. Ale jeśli różnią się one albo co do
ceny, albo co do czegoś innego związanego ze sprzedażą, będzie ona niekompletna. Dlatego, jeśli ja myślałem,
że kupuję Pole Kornelianowe, a ty myślałeś, że sprzedajesz mi Pole Sempronowe, z tego powodu, że nie
zgadzamy się co do przedmiotu transakcji, sprzedaż będzie nieważna. Ta sama zasada obowiązuje, gdy ja byłem
przekonany, że sprzedałeś mi Stichusa, a ty sądziłeś, że sprzedałeś mi Pamphilusa, który był nieobecny;
ponieważ gdy nie zgadzamy się co do przedmiotu, jest oczywiste, że sprzedaż jest bezskuteczna.
1. Jeśli nie zgadzamy się w odniesieniu do nazwy, ale nie ma sporu co do przedmiotu, transakcja kupna i
sprzedaży jest bez wątpienia ważne; dla błędu w nazwie nie ma konsekwencji, gdy własność sama jest
uzgodniona.
2. Stąd pojawia się pytanie, gdzie nie popełniono błędu co do samego przedmiotu, ale jest jeden co do substancji,
z której się składa; jak, na przykład, jeśli ocet jest sprzedawany za wino, miedź za złoto, lub ołów za srebro lub
coś innego, co przypomina srebro, czy jest kupno i sprzedaż. Marcellus w Szóstej Księdze Digestów mówi, że w
tym przypadku mamy do czynienia z kupnem i sprzedażą, ponieważ przedmiot został uzgodniony, choć wystąpił
błąd co do materii, z której się składa. Jestem tego samego zdania, jeśli chodzi o wino i ocet; ponieważ są to
prawie te same rzeczy, to znaczy ta sama substancja, pod warunkiem, że wino stanie się kwaśne, ale jeśli nie
stało się kwaśne, ale było takie na początku, to znaczy, jeśli zawierało ocet, będzie się uważać, że jedna rzecz
została sprzedana za drugą. Jednak w innych przypadkach, myślę, że sprzedaż była nieważna, gdy popełniono
błąd w odniesieniu do substancji, z której artykuły były złożone.
10. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Inaczej byłoby w przypadku, gdyby strona rzeczywiście sprzedała złoto, a nabywca myślał, że jest to metal o
mniejszej wartości, gdyż wtedy sprzedaż będzie ważna.

1029

11. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
W przeciwnym razie, co możemy powiedzieć, gdy kupującym był ślepiec, lub gdy popełniono błąd w substancji,
lub gdy był on niewykwalifikowany w rozpoznawaniu natury substancji; czy mamy utrzymywać, że strony zgodziły
się co do własności? A jak może się na to zgodzić ten, kto jej nie widział?
1. Jeśli myślę, że kupuję dziewiczą niewolnicę, podczas gdy w rzeczywistości jest ona kobietą, zakup będzie
ważny; nie ma bowiem błędu co do jej płci. Jeśli jednak sprzedałbym ci kobietę, a ty myślałbyś, że kupujesz
chłopca, z powodu pomyłki co do płci, kupno i sprzedaż będą nieważne.
12. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XXXI.
We wszystkich wyżej wymienionych kwestiach należy brać pod uwagę osobowość kupujących i sprzedających, a
nie tych, przez których nabywa się prawo do działania na podstawie umowy; ponieważ jeśli mój niewolnik lub mój
syn, który jest pod moją kontrolą, dokonuje zakupu we własnym imieniu, w mojej obecności, to nie należy pytać,
jakie jest moje zdanie, ale co myśli strona, która zawarła umowę.
(13) Tenże, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli sprzedasz niewolnika, wiedząc, że ma on zwyczaj uciekać, albo jednemu z moich niewolników, albo osobie,
której poleciłem go kupić, i ta ostatnia nie wie o tym fakcie, a ja nie, to jest pewne, że nie będziesz
odpowiedzialny za powództwo o kupno.
14. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Ale co powiemy, gdy obie strony są w błędzie co do istoty i natury przedmiotu sprzedaży, jak na przykład, gdy ja
myślę, że sprzedaję złoto, a ty myślisz, że kupujesz złoto, podczas gdy w rzeczywistości metalem jest mosiądz;
lub gdy na przykład dwóch współspadkobierców sprzedaje bransoletę, o której mówi się, że jest ze złota, po
wysokiej cenie innemu współspadkobiercy, a okazuje się, że w większości jest to miedź? Uważa się, że jest to
sprzedaż, ponieważ bransoleta zawierała trochę złota, ponieważ jeśli artykuł jest pozłacany, nawet jeśli myślę, że
jest to złoto, sprzedaż będzie ważna, ale jeśli miedź jest sprzedawana za złoto, sprzedaż nie będzie ważna.
(15) Paulus, O Sabinusie, Księga V.

1030

Nawet jeśli strony zgadzają się co do przedmiotu, który jest przedmiotem sprzedaży, to i tak, jeśli zgodnie z
biegiem natury przestanie on istnieć przed zawarciem sprzedaży, zakup będzie nieważny.
1. Kupujący może wykorzystać swoją niewiedzę, pod warunkiem, że nie jest to niewiedza człowieka wyjątkowo
nieostrożnego.
2. Jeśli sprzedajesz mi moją własną własność, a ja jestem nieświadomy tego faktu, a ty dostarczasz ją innemu na
moje polecenie, Pomponiusz nie uważa, że moja własność przechodzi, ponieważ nie było zamierzone, aby moja
przeszła na drugą stronę, ale aby twoja to zrobiła. Dlatego ta sama zasada ma zastosowanie, gdy ja zamierzam
dać jakąś moją własność innemu, a ty dostarczasz mu ją na moje polecenie.
(16) Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Zakup mojej własnej własności jest nieważny, niezależnie od tego, czy dokonałem go świadomie, czy nie, ale jeśli
kupię ją, nie wiedząc o tym, mogę odzyskać to, co zapłaciłem, ponieważ nie powstało żadne zobowiązanie.
1. Nie jest jednak przeszkodą do sprzedaży to, że nabywca korzystał tylko z użytkowania danej nieruchomości.
17. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Niemniej jednak obowiązkiem sędziego w tego rodzaju przypadku jest obniżenie ceny.
18. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
W przypadku, gdy nabyta nieruchomość jest współwłasnością kupującego i kogoś innego, należy stwierdzić, że
cena musi być proporcjonalnie zmniejszona, a zakup będzie ważny w odniesieniu do części nieruchomości, a
nieważny w odniesieniu do pozostałej części. Jeśli niewolnik, na rozkaz swego pana, pokazując granice pola,
które zostało sprzedane, przez pomyłkę lub oszustwo, obejmuje więcej ziemi niż jest zawarte w traktacie, należy
rozumieć, że wskazał on linie graniczne tam, gdzie jego pan chciał, aby to zrobił. Alfenus wyraża tę samą opinię,
gdy niewolnik oddaje się w posiadanie.
19. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XLI.
To, co sprzedałem, nie staje się własnością kupującego, chyba że cena została mi zapłacona lub zostało złożone
zabezpieczenie zapłaty, albo też polegamy na dobrej wierze kupującego bez żadnego zabezpieczenia.
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20. Tenże, O Sabinusie, księga IX.
Sabinus uważał, że jeśli życzymy sobie, aby coś dla nas wykonano, na przykład posąg, wazę lub ubranie, z
założeniem, że nie damy za to nic poza pieniędzmi, to uważa się, że jest to prawdziwa sprzedaż i że nie można
tego uznać za wynajęcie, jeśli materiał nie jest dostarczony przez stronę, dla której rzecz ma być wykonana.
Sprawa wygląda inaczej, gdy dostarczam ziemię, na której macie zbudować dom; ponieważ w tym przypadku to,
co stanowi istotę konstrukcji, jest dostarczane przeze mnie.
21. Paulus, O Sabinusie, księga V.
Labeo twierdzi, że niejasność umowy powinna raczej szkodzić sprzedającemu, który wymienił warunki, niż
kupującemu, ponieważ ten pierwszy mógł je wyraźniej określić, zanim cokolwiek zostało zrobione.
(22) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVIII.
Nie jest zbyteczne umieszczenie w umowie sprzedaży następującego zdania, mianowicie: "Jeśli nieruchomość
jest pod jakimkolwiek względem święta lub religijna, nie będzie uwzględniona", ponieważ ma to zastosowanie
tylko do pewnych działek ziemi o ograniczonym zasięgu; jeśli bowiem cała działka jest religijna, święta lub
publiczna, zakup będzie nieważny.
23. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Nabywca może odwołać to, co zapłacił, na tej podstawie, że nie było to należne.
24. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Powództwo o kupno będzie zasadne w przypadku małych części działki, jak wspomniano powyżej; ponieważ,
choć miejsce to nie może być wyraźnie święte lub religijne, to jednak jest włączone do większej części tego, co
jest kupowane, jako dodatek.
25. Tenże, O Sabinusie, Księga XXXIV.
Jeśli sprzedaż jest dokonana w następujących warunkach: "Albo ta, albo tamta nieruchomość", zakup będzie
dotyczył którejkolwiek nieruchomości, którą sprzedający wybierze.
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1. Osoba, która sprzedaje nieruchomość, nie jest zobowiązana do przeniesienia jej na nabywcę, tak jak jest do
tego zmuszony ten, kto składa obietnicę ziemi określonemu podmiotowi.
(26) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVII.
Jeśli świadomie kupię coś od osoby, której majątek jest zakazany do sprzedaży, lub od takiej, której dano czas na
podjęcie decyzji, czy przyjmie majątek, czy nie, na takich warunkach, że nie ma ona prawa pomniejszać majątku
tego majątku, nie stanę się właścicielem tego majątku. Inaczej będzie jednak, jeśli kupię nieruchomość od
dłużnika wiedząc, że jego wierzyciel został oszukany.
27. Paulus, O Sabinusie, księga VIII.
Kto kupuje własność od kogokolwiek, myśląc, że należy ona do niego, kupuje ją w dobrej wierze; ale kto kupuje
cokolwiek od wychowanka bez upoważnienia jego opiekuna, albo gdy jest podżegany przez oszusta, o którym
wie, że nie jest jego opiekunem, nie będzie uważany za nabywcę w dobrej wierze; tego zdania był również
Sabinus.
28. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Nie ma żadnych wątpliwości, że każdy może sprzedać własność należącą do innego, ponieważ w tym przypadku
mamy do czynienia ze sprzedażą i kupnem, ale nabywca może zostać pozbawiony własności w drodze procesu
sądowego.
29. Tenże, O Sabinusie, księga XLIII.
Kiedy niewolnik jest sprzedawany, jego peculium nie jest sprzedawane razem z nim, a zatem nie uważa się, że
został sprzedany wraz z jego peculium, niezależnie od tego, czy nie zostało ono zastrzeżone, czy też zostało
wyraźnie stwierdzone, że sprzedaż nie obejmuje peculium. Jeśli zatem niewolnik ukradł coś, co stanowi część
peculium, można to odzyskać w drodze powództwa, tak jak każdą inną skradzioną rzecz, pod warunkiem, że
rzecz ta znalazła się w rękach nabywcy.
30. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
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Uważam, że sprzedawca jest jednak uprawniony do powództwa o wydanie, jak również do powództwa o
sprzedaż.
31. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Jeśli do peculium dodano później jakieś rzeczy, muszą one zostać zwrócone sprzedającemu, jak na przykład
potomstwo niewolnicy i wszystko, co zostało uzyskane dzięki pracy niewolnika.
32. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIV.
Gdy ktoś sprzedaje sklepy używane do celów bankowych lub inne, które są zbudowane na ziemi publicznej, nie
sprzedaje ziemi, ale tylko prawo; ponieważ są to sklepy publiczne, korzystanie z nich należy wyłącznie do osób
prywatnych.
33. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
Gdzie w umowie sprzedaży umieszczono następującą klauzulę: "Cieki wodne i rynny pozostaną takie, jakie są
obecnie", a nie dodano, o jakie cieki wodne czy rynny chodzi, należy przede wszystkim rozważyć zamiar stron.
Jeśli nie jest to oczywiste, wówczas zostanie przyjęta konstrukcja, która jest szkodliwa dla sprzedającego,
ponieważ język jest niejednoznaczny.
34. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Jeśli przy sprzedaży działki ziemi stwierdza się, że: "niewolnik Stichus jest włączony", a nie można ustalić, o
którego z nich chodzi, w przypadku gdy jest kilku niewolników o tym imieniu i kupujący miał na myśli jednego, a
sprzedający innego, to ustala się, że sprzedaż ziemi będzie mimo to ważna. Labeo twierdzi jednak, że Stichus
powinien zostać wydany temu, kogo miał na myśli sprzedający, i nie ma większego znaczenia, jaka była wartość
niewolnika, czy był on wart więcej czy mniej niż nieruchomość, w której się znajdował, ponieważ czasami
kupujemy nieruchomość ze względu na jej wyposażenie, na przykład, kiedy dom jest kupowany ze względu na
marmury, posągi i obrazy, które się w nim znajdują.
(1) Sprzedaż może być legalnie dokonana ze wszystkich dóbr, które ktoś ma w swoim posiadaniu lub które może
później nabyć; ale nie może być sprzedaży tego, co albo Prawo Natury lub Narodów, albo zwyczaje państwa,
usunęły z handlu.
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(2) Nie możemy świadomie nabyć wolnego człowieka, ani też nie można dopuścić do zakupu lub zapisu opartego
na założeniu, że może on stać się niewolnikiem; chociaż stwierdziliśmy, że można nabyć własność, która jeszcze
nie istnieje; nie jest bowiem słuszne przewidywanie takiej ewentualności.
(3) Ponadto, jeśli zarówno kupujący, jak i sprzedający wiedzą, że sprzedana rzecz została skradziona, żadna ze
stron nie zaciąga zobowiązania. Jeżeli tylko nabywca wie o tym fakcie, sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności; nie może on jednak nic odzyskać na podstawie sprzedaży, chyba że dobrowolnie dostarczy
to, na co się zgodził. Jeśli jednak sprzedawca wiedział, że własność została skradziona, ale kupujący nie wiedział
o tym fakcie, zobowiązanie jest zaciągnięte po obu stronach; tak też stwierdził Pomponiusz.
(4) Zakup własnej własności jest ważny tylko wtedy, gdy nabywca od początku zamierzał wejść w jej posiadanie
od sprzedawcy i nie mógł tego uczynić w żaden inny sposób.
(5) Czym innym jest smakowanie, a czym innym mierzenie wszystkiego, co jest oferowane do sprzedaży;
smakowanie bowiem jest zaletą, ponieważ daje kupującemu możliwość odrzucenia tego; miara natomiast
pozwala mu jedynie stwierdzić wysokość zakupu, a nie to, czy artykuł jest sprzedawany za zbyt dużą lub zbyt
małą sumę.
(6) Jeżeli zakup jest dokonany w następujących warunkach: "Albo Stichus albo Pamphilus jest przeze mnie
kupiony", sprzedający ma prawo dostarczyć któregokolwiek z nich, tak jak to jest w postanowieniach; ale jeśli
jeden z nich umrze, pozostały przy życiu musi być dostarczony, i stąd ryzyko pierwszego niewolnika wiąże się ze
sprzedającym, a ryzyko drugiego z kupującym. Jeśli jednak obaj umrą, cena nadal będzie należna, ponieważ ten,
który przeżyje drugiego, zawsze jest na ryzyko kupującego. To samo należy powiedzieć, jeśli kupujący miał
prawo wyboru, które z nich chce mieć; pod warunkiem, że pozostawiono mu tylko decyzję, które z nich kupi, a nie
czy w ogóle dokona zakupu.
(7) Opiekun nie może nabyć własności podopiecznego. Ta sama zasada rozciąga się na podobne przypadki, to
jest na kuratorów, agentów i osoby, które prowadzą cudze interesy.
35. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga X.
Ponieważ przy kupnie często daje się zadatek, nie wynika z tego, że gdy się go nie daje, umowa jest nieważna,
lecz tylko to, że łatwiej można udowodnić, iż cena była uzgodniona.
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(1) Uznaje się, że transakcja jest niedoskonała, gdy sprzedawca mówi do strony, która chce kupić: "Możesz to
nabyć za jakąkolwiek cenę, którą chcesz dać, lub za jakąkolwiek, którą uważasz za słuszną, lub za jaką uważasz,
że artykuł jest wart".
(2) Pewne władze utrzymują, że nie można zawrzeć umowy na zakup śmiertelnej trucizny, ponieważ ani spółka,
ani mandat nie mają żadnej mocy w sprawie, w której chodzi o przestępstwo. Opinia ta może być rzeczywiście
bardzo słuszna w odniesieniu do substancji, które nie mogą być dla nas użyteczne, nawet z dodatkiem czegoś
innego. Natomiast w odniesieniu do substancji, które po zmieszaniu z innymi tracą swoją szkodliwość do tego
stopnia, że można z nich sporządzić odtrutki i inne zdrowe leki, należy wyrazić inną opinię.
(3) Jeśli ktoś poleci swojemu przyjacielowi, który miał wyruszyć w podróż, aby poszukał zbiegłego niewolnika, a
jeśli go znajdzie, aby go sprzedał, to nie można powiedzieć, że postąpił wbrew dekretowi Senatu, ponieważ go
nie sprzedał, podobnie jak jego przyjaciel, jeśli sprzedał go w jego obecności. Również nabywca, jeśli kupuje
niewolnika, który jest obecny, jest uważany za uczestnika legalnej transakcji.
(4) Jeśli zakupione mienie zostało utracone w wyniku kradzieży, należy najpierw sprawdzić, co zostało
uzgodnione między stronami w odniesieniu do jego przechowywania. Jeśli wydaje się, że nie zawarto żadnej
umowy, należy wymagać od sprzedawcy takiej samej staranności w jego pieczy, jaką dobry szef gospodarstwa
domowego zachowałby w stosunku do własnego mienia. Jeśli użył takiej staranności, a nieruchomość została
mimo to utracona, będzie on bezpieczny, ponieważ może przenieść swoje prawo do działania w celu odzyskania
go, jak również swoje prawo do osobistego działania na nabywcę. Dlatego też musimy rozważyć sytuację prawną
tego, kto sprzedaje mienie należące do innego, ponieważ nie jest on uprawniony do powództwa o jego
odzyskanie, ani też do powództwa osobistego. Z tego powodu powinien on otrzymać wyrok przeciwko niemu,
ponieważ gdyby sprzedał swoją własność, mógłby przenieść te prawa do działania na nabywcę.
(5) W odniesieniu do artykułów, które są określone przez wagę, liczbę i miarę (jak na przykład zboże, wino, olej i
srebro) sprzedaż jest uważana za dokonaną w tych przypadkach, jak również w innych, tylko wtedy, gdy została
zawarta umowa w odniesieniu do ceny; a czasami, nawet gdy umowa została zawarta co do ceny, sprzedaż nie
jest uważana za dokonaną, chyba że artykuły zostały zmierzone, zważone lub policzone. Gdy bowiem całe wino,
oliwa, zboże lub srebro, bez względu na to, ile ich jest, jest sprzedawane za określoną cenę, obowiązuje ta sama
zasada, co w przypadku innych dóbr. Jeżeli jednak wino było sprzedawane w oddzielnych dzbanach, oliwa w
oddzielnych naczyniach, ziarno w oddzielnych miarach, a srebro w oddzielnych wagach, a za każde z nich
ustalona była określona cena, to powstaje pytanie, w jakim czasie zakup został dokonany? Pytanie to może być
również zadane w odniesieniu do artykułów, które są liczone, gdzie cena była ustalona według pewnej liczby tych
artykułów. Sabinus i Kasjusz utrzymują, że kupno stało się dokonane, gdy artykuły zostały policzone, zmierzone

1036

lub zważone; ponieważ sprzedaż uważa się za dokonaną pod warunkiem, że należy je zmierzyć w
poszczególnych naczyniach, zważyć funt po funcie lub policzyć jeden po drugim.
(6) Jeżeli więc sprzedaje się trzodę jako całość za pewną sumę, sprzedaż uważa się za doskonałą po ustaleniu
ceny; jeżeli jednak sprzedaje się zwierzęta po sztukach za określoną cenę za każdą z nich, stosuje się zasady,
które przed chwilą ustaliliśmy.
(7) Jeśli wino jest sprzedawane z winiarni, na przykład, w stu miarach, jest całkowicie prawdziwe (i to również
wydaje się być ustalone), że będzie ono całkowicie na ryzyko sprzedawcy, zanim zostanie zmierzone. Nie ma
znaczenia, czy cena została ustalona za sto miar, czy też uzgodniono ją za każdą z nich.
(8) Jeżeli ktoś, sprzedając działkę ziemi, zatai przed nabywcą nazwisko swego sąsiada, a ten, dowiedziawszy się
o tym, nie powinien nabyć tej nieruchomości, uważamy, że sprzedawca będzie za to odpowiedzialny.
36. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIII.
Jeśli ktoś, dokonując sprzedaży, wyznacza cenę za nieruchomość, której nie spodziewa się żądać, ponieważ
zamierza ją oddać, nie uważa się, że ją sprzedał.
37. Tenże, Dysputy, Księga III.
Gdy ktoś sprzedaje działkę ziemi, która przeszła na niego na mocy prawa dziedzicznego, w następujących
warunkach: "Możesz nabyć tę ziemię za tę samą sumę, za którą została ona kupiona przez spadkodawcę", a
następnie zostanie ustalone, że nie została ona w ogóle kupiona przez spadkodawcę, ale że została mu
podarowana, to uważa się, że sprzedaż została dokonana bez żadnej ceny, a zatem że przypominała sprzedaż
dokonaną pod warunkiem, która jest nieważna, jeśli warunek nie miał miejsca.
38. Tenże, Dysputy, Księga VII.
Jeśli ktoś sprzedaje nieruchomość po niskiej cenie w celu dokonania darowizny, to sprzedaż jest ważna;
uważamy bowiem, że sprzedaż całej sumy czegokolwiek jest nieważna, jeśli dokonuje się tego wyłącznie w celu
dokonania darowizny, ale jeśli nieruchomość jest sprzedawana po niższej cenie z powodu darowizny, to nie ma
wątpliwości, że sprzedaż będzie ważna. Zasada ta ma zastosowanie do transakcji między osobami prywatnymi,
ale gdy sprzedaż jest dokonywana po niskiej cenie z powodu darowizny między mężem i żoną, nie ma ona
żadnej mocy ani skutku.
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(39) Julianus, Digest, Księga XV.
Jeżeli dłużnik odkupił majątek zastawiony na rzecz swojego wierzyciela, nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności jako nabywca własnego majątku, a wszystkie prawa jego wierzyciela pozostają nienaruszone.
1. Jest prawdopodobne, że jeśli ktoś sprzedaje oliwki, które jeszcze wiszą na drzewach, i zastrzega sobie
dziesięć funtów oleju, który ma być z nich uzyskany, to znaczy, że zamierzał otrzymać zapłatę za to, co zostało z
nich uzyskane do dziesięciu funtów oleju. Dlatego też, jeśli kupujący może wydobyć tylko pięć funtów oliwy z tych
oliwek, to według wielu autorytetów nie będzie on odpowiedzialny za więcej niż pięć funtów oliwy, którą uzyskał.
40. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga IV.
Pewien człowiek, który sprzedał działkę ziemi, zawarł w umowie następujący zapis: "Nabywca powinien zmierzyć
ziemię w ciągu następnych trzydziestu dni i zawiadomić go o pomiarze, a jeśli nie zrobi tego w tym czasie,
sprzedawca będzie zwolniony ze swojego zobowiązania". Nabywca zawiadomił o pomiarze w określonym czasie,
który okazał się mniejszy niż przypuszczał i z tego tytułu otrzymał pieniądze od sprzedawcy. Następnie sprzedał
ziemię, a kiedy sam dokonywał jej pomiaru dla swojego nabywcy, stwierdził, że na działce jest znacznie mniej
ziemi, niż sądził. Powstało pytanie, czy kwota niedoboru może być odzyskana od jego sprzedawcy. Odpowiedź
brzmiała, że należy zbadać warunki umowy. Jeśli bowiem stwierdzono, że "nabywca powinien zmierzyć ziemię w
ciągu następnych trzydziestu dni i powiadomić właściciela, ile brakuje w pomiarze", a on powiadomił go po
upływie trzydziestu dni, nie byłoby to dla niego korzystne; Ale jeśli w umowie było ustalone, "że nabywca
powinien zmierzyć ziemię w ciągu najbliższych trzydziestu dni i powiadomić go o pomiarze tego samego", nawet
jeśli powiadomił go, że działka była mniejsza niż przypuszczano, mógł, nawet po kilku latach, wnieść powództwo
o odzyskanie wartości niedoboru.
(1) W umowie sprzedaży ziemi sprzedający przyznał prawo do uzyskania wody; powstało pytanie, czy prawo
drogi do wody było również zawarte. Odpowiedź brzmi: wydaje się, że taki był zamiar stron, a zatem sprzedawca
był zmuszony do przyznania prawa drogi.
(2) Strona, która sprzedała pole, oświadczyła, że zawiera ono osiemnaście jugerów i zastrzegła, że po jego
zmierzeniu otrzyma określoną cenę za każdy juger. Okazało się, że pole zawierało dwadzieścia jugerów i
uznano, że należała się zapłata za dwadzieścia.
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(3) Sprzedawca gruntu zastrzegł sobie zboże, które zostało zasiane ręką, a na tym gruncie wyrosło zboże, które
spadło z łodygi. Powstało pytanie, czy zostało to uwzględnione w umowie. Odpowiedź brzmiała, że należy
dokładnie rozważyć intencję, ale zgodnie z warunkami umowy, intencją wydawało się, że to, co spadło z łodygi
nie powinno być włączone, tak samo jak to, co spadło z worka siewcy lub wyrosło z nasion zrzuconych przez
ptaki.
(4) Kiedy strona sprzedawała ziemię i zastrzegała sobie cały plon z tej ziemi, uważano, że trzcina i drewno, które
zostały ścięte, były włączone do tego plonu.
(5) Niewolnik twierdził, że beczki, które znajdowały się na gruncie należącym do jego pana, były jego własnością.
Uznano, że beczki, które zostały zakupione przez niewolnika, który uprawiał ziemię i które stanowiły część jego
peculium, powinny zostać wydane nabywcy.
(6) Również koło, za pomocą którego czerpie się wodę, jest częścią budynku, tak samo jak wiadro.
41. Julianus, O Urseius Ferox, Księga III.
Pewna osoba próbowała kupić działkę ziemi od innego, który ją obciążył, z założeniem, że "będzie ona uważana
za zakupioną przez nią, jeśli sprzedający zwolni ziemię, pod warunkiem, że zrobi to przed Kalendami Lipcowymi".
Powstało pytanie, czy może on prawidłowo wnieść powództwo o kupno na podstawie takiej umowy, aby zmusić
sprzedawcę do usunięcia obciążenia z ziemi. Odpowiedź brzmiała, że powinniśmy ustalić intencję kupującego i
sprzedającego, ponieważ jeśli intencją sprzedającego było całkowite usunięcie zastawu z ziemi przed Kalendami
Lipcowymi, powództwo o kupno powinno być wniesione, aby zmusić go do tego, oraz że zakup nie był rozumiany
jako dokonany pod warunkiem; na przykład, jeśli kupujący zwrócił się do sprzedającego w następujący sposób:
"Kupię twoją ziemię, jeśli usuniesz zastaw na niej przed Kalendami Lipcowymi", lub "Jeśli odkupisz ją od Titiusa
przed tą datą". Jeżeli zakup został dokonany pod warunkiem, postępowanie nie może być wszczęte, dopóki
warunek nie zostanie spełniony.
1. Sprzedałeś mi stół pokryty srebrem, rozumiejąc, że jest on solidny, a żadne z nas nie wiedziało, że tak nie jest.
Sprzedaż jest nieważna, a pieniądze zapłacone z tego tytułu mogą być odzyskane.
42. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Panowie nie mogą, ani sami, ani przez swoich pełnomocników, pozbywać się niewolników, nawet jeśli są winni
przestępstwa, w celu walki z dzikimi zwierzętami. Stwierdzają to równieI bracia BoIy w Reskrypcie.
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43. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
To, co się mówi podczas sprzedaży na pochwałę własności, nie będzie wiązało sprzedającego, jeśli prawda jest
oczywista; tak na przykład, gdy sprzedający mówi, że niewolnik jest przystojny lub dom dobrze zbudowany. Jeśli
jednak twierdzi, że niewolnik jest dobrze wykształcony lub jest wykwalifikowanym rzemieślnikiem, musi uczynić
swoje oświadczenia dobrymi, ponieważ sprzedał nieruchomość za wyższą cenę z ich powodu.
1. Istnieją pewne obietnice, które nie wiążą sprzedającego, jeśli majątek jest w takim stanie, że kupujący nie
może o tym nie wiedzieć; jak na przykład, gdy ktoś kupuje niewolnika, któremu wydłubano oczy, a sprzedający
zapewnia o jego zdrowiu, ponieważ uważa się, że zapewnił o każdej innej części jego ciała, z wyjątkiem tej, w
której sam siebie oszukuje.
2. 2. Sprzedawca powinien zapewnić, że nie jest winny oszukańczego zamiaru; i to nie tylko wtedy, gdy mówi
dwuznacznie w celu oszustwa, ale także wtedy, gdy zdradziecko i sztucznie dysymuluje.
44. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Jeśli ktoś kupuje dwóch niewolników w tym samym czasie za tę samą cenę, a jeden z nich umrze przed
zakończeniem sprzedaży, zakup tego, który przeżyje, jest nieważny.
45. Tenże, Reguły, Księga IV.
Labeo w Księdze ostatnich przypadków podaje, że jeśli ktoś kupuje jako nowe ubranie, które zostało odnowione,
to według Trebatiusza nabywca musi być zwolniony z odpowiedzialności do wysokości swojego interesu, jeśli
przez nieuwagę kupił odnowione ubranie. Pomponiusz również przychyla się do tej opinii, z którą zgadza się
Julianus, ponieważ twierdzi, że jeśli sprzedawca nie wiedział, że odzież nie jest nowa, odpowiada tylko za
wartość samej rzeczy, ale jeśli wiedział o tym fakcie, odpowiada również za szkody poniesione przez kupującego
z tego powodu, tak jak gdyby nieświadomie sprzedał wazę pokrytą złotem za pełną, ponieważ musi naprawić
złoto, które sprzedał.
46. To samo o informatorach.
Nie wolno nikomu, kto sprawuje urząd publiczny, nabywać dóbr należących do tego urzędu, ani samemu, ani
przez inną osobę; w przeciwnym razie nie tylko straci te dobra, ale może zostać pozwany o poczwórne
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odszkodowanie, zgodnie z konstytucjami Sewera i Antoninusa. Zasada ta dotyczy również zarządcy dworu
cesarskiego. Może być ona jednak egzekwowana tylko wtedy, gdy pozwolenie na taki zakup nie zostało wyraźnie
udzielone danemu urzędnikowi.
(47) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Jeśli służebność cieku wodnego jest dołączona do pola, prawo do pobierania wody przechodzi na nabywcę,
nawet jeśli nic nie zostało powiedziane w odniesieniu do niej; podobnie jak rury, przez które woda jest
prowadzona,
(48) Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Nawet jeśli znajdują się one na zewnątrz domu.
49. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
A nawet jeśli prawo do pobierania wody nie wynika z tego, że zostało utracone, to i tak rury i rowy, dopóki są
połączone, należą do nabywcy jako część nieruchomości. Pomponiusz stwierdził to również w Dziesiątej Księdze.
50. Tenże, O edykcie, księga XI.
Labeo pisze, że jeśli sprzedasz mi bibliotekę pod warunkiem, że dekurioni kampańscy sprzedadzą mi teren, na
którym będę mógł ją zbudować, a ja nie będę winny, że nie otrzymam tego ostatniego, to nie ma wątpliwości, że
można wytoczyć powództwo De praescriptis verbis, aby zmusić mnie do spełnienia tego warunku. Uważam, że
można również wytoczyć powództwo o sprzedaż, tak jak gdyby warunek został spełniony, ponieważ nabywca jest
odpowiedzialny za jego niespełnienie.
51. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Brzegi przylegające do sprzedanego gruntu nie są uwzględniane w pomiarach tego ostatniego, ponieważ nie
należą do nikogo, lecz są dostępne dla wszystkich na mocy prawa narodów; dotyczy to również dróg, miejsc
religijnych i świętych. Dlatego zwyczajem jest, aby przewidzieć wszelkie korzyści dla sprzedającego, wyraźnie
stwierdzając, że autostrady, brzegi strumieni i miejsca publiczne nie są włączone do pomiaru nieruchomości.
52. Tenże, O Edykcie, Księga LIV.

1041

Senat zarządził, że nikt nie może burzyć budynków w mieście lub na wsi, aby uzyskać za nie więcej, ani kupować
lub sprzedawać żadnych materiałów do ich budowy w ramach handlu. Kary ustalone dla tych, którzy naruszą ten
Dekret Senatu są takie, że ten, kto dokonał zakupu, będzie zmuszony zapłacić podwójną kwotę ceny do Skarbu
Publicznego, a w odniesieniu do tego, kto sprzedał materiały, sprzedaż zostanie uznana za nieważną. Jest
rzeczą oczywistą, że jeśli zapłaci mi Pan pieniądze za zakup, ponieważ jest Pan zobowiązany do wpłacenia
podwójnej kwoty do Skarbu Państwa, może Pan odzyskać je ode mnie, ponieważ sprzedaż jest nieważna, jeśli o
mnie chodzi. Ten dekret Senatu zaczyna obowiązywać nie tylko wtedy, gdy ktoś sprzedaje swoją wiejską
siedzibę lub miejską rezydencję, ale także wtedy, gdy sprzedaje tę należącą do kogoś innego.
53. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVIII.
Aby własność przeszła na nabywcę, nie jest istotne, czy cena została zapłacona, czy też udzielono poręczenia z
tego tytułu. To, co stwierdziliśmy w odniesieniu do poręczenia, należy rozumieć jako mające szersze
zastosowanie w przypadku, gdy sprzedającemu zostaje udzielone zabezpieczenie na poczet pieniędzy z zakupu
w jakikolwiek sposób, na przykład za pośrednictwem innego dłużnika lub przez dostarczenie zastawu; w tych
przypadkach jest tak samo, jak gdyby cena została rzeczywiście zapłacona.
54. Paulus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Jeśli nieruchomość została sprzedana w dobrej wierze, nie powinno się jej unieważniać z błahego powodu.
55. Tenże, O Edykcie Kurulów Aediles, Księga II.
Sprzedaż bez wynagrodzenia i wyimaginowana uważana jest za niebyłą, a zatem alienacja własności nie jest
brana pod uwagę.
56. Tenże, O Edykcie, Księga L.
Jeśli ktoś sprzedaje niewolnicę pod warunkiem, że nie będzie się ona prostytuować, a jeśli ten warunek zostanie
naruszony, będzie miał prawo ją odebrać; będzie miał do tego prawo, nawet jeśli niewolnica przeszła przez ręce
kilku nabywców.
57. Paulus, O Plaucjuszu, Księga V.
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Kupiłem dom, którego sprzedawca i ja sam nie wiedzieliśmy w chwili sprzedaży, że został spalony. Nerva,
Sabinus i Kasjusz twierdzą, że nic nie zostało sprzedane, mimo że teren pozostał, a zapłacone pieniądze można
odzyskać w drodze powództwa. Jeśli jednak jakaś część budynku pozostała, Neratius mówi, że w tego rodzaju
sprawach ważne jest, aby sprawdzić, jaka jego część uniknęła spalenia, i jeśli większa część została spalona,
nabywca nie może być zmuszony do wypełnienia umowy, a nawet może odzyskać to, co zapłacił. Jeżeli jednak
połowa domu, lub nawet mniej niż połowa, została spalona, nabywca będzie zmuszony do spełnienia warunków
sprzedaży, po dokonaniu wyceny nieruchomości zgodnie z osądem dobrego obywatela; a każde zmniejszenie
wartości, które zostało uznane za spowodowane pożarem, powinno być odliczone od kwoty, która ma być
zapłacona przez nabywcę.
1. Jeśli sprzedający wiedział, że dom został spalony, a kupujący nie wiedział o tym fakcie, sprzedaż nie będzie
ważna, jeśli cały budynek został zniszczony przed dokonaniem transakcji. Jeśli jednak jakakolwiek część
budynku pozostała, sprzedaż będzie ważna, a sprzedawca musi zwrócić nabywcy kwotę jego udziału w tym, co
zostało zniszczone.
2. W podobny sposób należy również omówić kwestię z przeciwnego punktu widzenia, to znaczy, gdy nabywca
był świadomy, że dom został spalony, ale sprzedawca był tego nieświadomy; i w tym przypadku sprzedaż musi
być ważna, a cała cena musi być zapłacona przez nabywcę sprzedawcy, jeśli nie zostało to już zrobione, bo jeśli
została zapłacona, nie może być odzyskana.
3. Jeżeli zarówno kupujący, jak i sprzedający wiedzieli, że dom został całkowicie lub częściowo zniszczony przez
pożar, transakcja jest bezskuteczna z powodu oszustwa po obu stronach, a umowa, która zależy od dobrej wiary,
nie może obowiązywać, gdy obie strony są winne oszustwa.
58. Papinianus, Pytania, Księga X.
Nie uważa się za zawartą umowę kupna ziemi, na której drzewa na niej rosnące zostały obalone przez wiatr lub
strawione przez ogień, jeśli została ona zawarta w zamian za te drzewa (jak na przykład w przypadku drzew
oliwnych), i to niezależnie od tego, czy sprzedawca był tego świadomy, czy też nie. Niezależnie bowiem od tego,
czy nabywca był tego świadomy, czy nie, czy też obie strony były tego świadome, obowiązuje ta sama zasada,
która w poprzednich przypadkach została ustanowiona w odniesieniu do budynków.
59. Celsus, Digest, Księga VIII.
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Kiedy sprzedaje się działkę ziemi i nie stwierdza się, że jest ona w jak najlepszym stanie, słuszna jest opinia
Kwintusa Mucjusza, że sprzedawca musi dostarczyć nieruchomość nie wolną od wszelkich obciążeń, ale taką,
jaka była w danym momencie. To samo należy powiedzieć o posiadłościach miejskich.
(60) Marcellus, Digest, Księga VI.
W warunkach sprzedaży ziemi było zawarte, że nabywca powinien być uprawniony do sześćdziesięciu beczek
jako dodatek do tegoż, a ponieważ było ich sto, uznano, że sprzedający miał prawo wybrać te, które chciał
dostarczyć.
61. The Same, Digest, Księga XX.
Myślę, że mogę nabyć moją własną własność pod warunkiem, ponieważ może się zdarzyć, że przestanie ona być
moja.
62. Modestinus, Reguły, księga V.
Jeśli ktoś sprawuje urząd publiczny w jakiejś prowincji lub służy tam jako żołnierz, nie może nabyć ziemi w tej
prowincji, chyba że własność, która należała do jego przodków, zostanie sprzedana przez Skarb Państwa.
1. Jeśli ktoś nieświadomie kupuje miejsca święte, religijne lub publiczne, sądząc, że należą one do osób
prywatnych, uważa się, że zakup jest nieważny, a nabywca może wytoczyć przeciwko sprzedawcy powództwo o
sprzedaż, aby odzyskać kwotę interesu, jaki miał, nie dając się oszukać.
2. Jeżeli nieruchomość jest kupowana masowo, odbywa się to na ryzyko nabywcy, pod warunkiem, że
sprzedawca nie jest winny oszustwa, nawet jeżeli nieruchomość nie została przeniesiona.
(63) Javolenus, O Kasjuszu, Księga VII.
Gdy pan każe swemu niewolnikowi sprzedać rzecz pewnej osobie, a ten sprzedaje ją innej, sprzedaż nie będzie
ważna. Ta sama zasada odnosi się do osoby wolnej, ponieważ sprzedaż nie może być dokonana na rzecz osoby,
której właściciel nie chciał sprzedać własności.
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1. Jeżeli opisana została zawartość działki, zbędne jest wymienianie granic sąsiednich działek. Jeśli są one
wymienione, konieczne jest również podanie nazwisk sprzedawców tych działek, jeśli któryś z nich przypadkiem
posiada sąsiednie grunty.
64. The Same, Epistoły, Księga II.
"Działka ziemi jest zakupiona dla mnie i Titiusa". Pytam, czy sprzedaż obejmuje część wspomnianej ziemi, czy
całość, czy też jest nieważna? Odpowiedziałem: Uważam, że wzmianka o Titiusie jest zbyteczna, a zatem, że
zakup całego traktu jest mój.
65. Tenże, Listy, Księga XI.
Między tobą a mną została zawarta umowa, że sprzedasz mi pewną liczbę płytek po specjalnej cenie. Co byś
zrobił w takim przypadku, czy uznałbyś to za sprzedaż, czy za dzierżawę? Odpowiedź brzmiała, że jeśli
uzgodniono, że dostarczę ci materiału na dachówki, które mają być zrobione na mojej ziemi, to myślę, że byłoby
to kupno, a nie dzierżawa; ponieważ dzierżawa istnieje tylko wtedy, gdy materiał, z którego coś jest zrobione,
zawsze pozostaje własnością tej samej strony, ale kiedy jest zmieniany i alienowany, transakcja powinna być
rozumiana raczej jako kupno niż dzierżawa.
66. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XXXI.
Przy sprzedaży działki pewne rzeczy powinny być zagwarantowane, nawet jeśli nie są zawarte w umowie, na
przykład to, że nabywca nie straci działki lub jej użytkowania w wyniku powołania się na tytuł nadrzędny. Istnieją
również pewne rzeczy, których sprzedający nie jest zobowiązany zapewnić, chyba że są one wyraźnie
wymienione; jak na przykład prawo drogi, ścieżka, droga, po której można pędzić bydło, oraz ciek wodny. Zasada
ta odnosi się również do służebności miejskich.
1. Jeżeli sprzedany grunt jest obciążony służebnością, a sprzedawca nie wspomniał o tym fakcie, lecz wiedząc o
tym, milczał, i z tego powodu nabywca nieruchomości, nie korzystając ze służebności przez niewiedzę w czasie
określonym przez prawo, utracił ją; niektóre władze bardzo słusznie uważają, że sprzedawca jest odpowiedzialny
za powództwo o nabycie z powodu oszustwa.
2. Kwintus Mucjusz mówi, że każdy, kto wspomina o surowcach jako nie należących do domu lub działki, mówi
dwa razy to samo, ponieważ surowce są rzeczami, które nie należą ani do domu, ani do ziemi.
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67. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXXIX.
Gdy dokonuje się alienacji własności, przenosimy jej własność na drugą stronę, wraz z jej wyposażeniem, czyli w
takim samym stanie, jak gdyby własność pozostała w naszych rękach; i ta zasada ma zastosowanie do
wszystkich przypadków w prawie cywilnym, chyba że coś przeciwnego zostało wyraźnie stwierdzone.
68. Prokulus, Listy, Księga VI.
Jeżeli sprzedając działkę ziemi, w umowie stwierdzasz, że to, co pobierzesz od dzierżawcy jako czynsz, będzie
należało do nabywcy, to uważam, że powinieneś nie tylko wykazać się dobrą wiarą, ale i starannością w
pobieraniu tego czynszu; to znaczy, że powinieneś nie tylko unikać wszelkich oszukańczych zamiarów, ale i
wszelkiego niedbalstwa.
1. Niektórzy mają w zwyczaju dodawać te słowa: "Sprzedawca nie ma oszukańczych zamiarów", a nawet jeśli to
nie jest dodane, nie powinno być oszukańczych zamiarów.
2. Sprzedawca nie jest uważany za wolnego od oszukańczego zamiaru, jeśli wykonuje jakąkolwiek czynność lub
robi cokolwiek, aby uniemożliwić kupującemu wejście w posiadanie ziemi. W tym przypadku można zatem
wytoczyć powództwo o kupno, nie po to, aby zmusić sprzedającego do wydania samego posiadania, ponieważ z
wielu powodów może się zdarzyć, że nie będzie mógł tego zrobić, ale po to, aby, jeśli był winny lub jest teraz
winny złej wiary, można było oszacować odszkodowanie za to samo.
69. Tenże, Listy, Księga XI.
Rutilia Polla kupiła jezioro na rogu dóbr sabatyńskich i dziesięć stóp ziemi wokół tegoż jeziora. Pytam, czy gdyby
jezioro się powiększyło, to czy dziesięć stóp ziemi należnych Rutilii Polli to te, które są pod wodą, czy też dziesięć
stóp wokół wody, gdy jezioro się powiększy? Prokulus odpowiedział: "Sądzę, że jezioro, które kupiła Rutilia Polla,
zostało jej sprzedane w takim stanie, w jakim było w tamtym czasie, z dziesięcioma stopami ziemi, które wówczas
otaczały i?, a ponieważ jezioro potem powiększyło się, nie powinna być uprawniona do posiadania większej ilości
ziemi, niż nabyła".
70. Licinius Rufinus, Reguły, Księga VIII.
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Wiele autorytetów uważało, że zakup wolnego człowieka może być dokonany, jeśli transakcja odbyła się między
stronami nieświadomymi faktów. Uznano, że ta sama zasada ma zastosowanie nawet wtedy, gdy sprzedający
wie, że tak jest, a kupujący jest tego nieświadomy; jeśli bowiem kupujący, wiedząc, że człowiek jest wolny, kupuje
go, zakup będzie nieważny.
71. Papiriusz Justus, Konstytucje, Księga I.
Cesarze Antoninus i Werus użyli następujących słów w Reskrypcie skierowanym do Sekstusa Werusa: "W mocy
stron umowy leży ustalenie ceny i miary wina, w odniesieniu do którego prowadzą negocjacje, ponieważ nikt nie
może być zmuszony do sprzedaży, jeśli nie jest zadowolony z ceny lub miary artykułu; zwłaszcza gdy nie ma
naruszenia zwyczaju kraju."
(72) Papinianus, Pytania, Księga XII.
Gdy po zawarciu umowy strony odejmują coś od zakupionej nieruchomości, uważa się, że jest to zawarte w
pierwotnej umowie, ale gdy dokonują uzupełnień, nie sądzimy, że stanowią one część umowy. Ma to miejsce, gdy
dodawane jest coś, co wspiera zakup; na przykład, gdy dostarczana jest gwarancja na podwójną kwotę lub gdy
gwarancja jest dostarczana wraz z poręczeniem. Ale w przypadku, gdy kupujący wnosi pozew, w którym umowa
nie jest ważna, a
a sprzedawca również wniesie powództwo, będzie on miał prawo skorzystać z wyjątku. Słusznie zadano pytanie,
czy ta sama zasada ma zastosowanie, gdy cena została później podwyższona lub obniżona, ponieważ istotą
zakupu jest cena. Paulus stwierdza w notatce, że jeśli wszystko pozostaje w pierwotnym stanie, a następnie
zostaje zawarta umowa w odniesieniu do zwiększenia lub zmniejszenia ceny, uważa się, że strony wycofały się z
poprzedniej umowy, a nowy zakup został dokonany.
1. Papinianus mówi, że gdy sprzedaż jest dokonana w następujących warunkach, a mianowicie: "Ta sprzedaż
będzie nieważna, jeśli ma odniesienie do czegokolwiek świętego, religijnego lub publicznego", a nieruchomość
nie jest w użytku publicznym, ale należy do Skarbu Państwa, jej sprzedaż będzie ważna, a sprzedawca nie może
skorzystać z wyjątku, ponieważ nie będzie on działał.
73. Tenże, Opinie, Księga III.
Jeżeli świątynia zostanie zniszczona przez trzęsienie ziemi, to teren, na którym stoi budynek, nie jest
profanowany, a zatem nie może być sprzedany.
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1. 1. Jeśli w murze otaczającym grobowiec ziemia została użyta na ogród lub inną uprawę, to jest ona profanum i
należy do nabywcy, jeśli sprzedawca nie wyłączył jej wyraźnie.
74. Tenże, Definicje, Księga I.
Uznaje się, że posiadanie zostało przeniesione w przypadku wydania kluczy do magazynu, w którym znajduje się
towar, pod warunkiem, że zostaną one oddane w tym magazynie; kiedy to zostanie uczynione, nabywca
natychmiast nabywa własność i posiadanie tego towaru, nawet jeśli nie otworzył magazynu; a jeśli towar nie
należy do sprzedawcy, prawo użytkowania zaczyna biec natychmiast.
75. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Jeśli ktoś sprzedaje działkę pod warunkiem, że sam będzie ją dzierżawił lub płacił pewną sumę, lub że nabywca
nie może jej sprzedać nikomu innemu poza samym sprzedawcą, lub jeśli uzgodniono podobne postanowienia,
sprzedawca ma prawo wytoczyć powództwo o sprzedaż, aby zmusić nabywcę do wywiązania się z umowy.
(76) Paulus, Opinie, Księga VI.
Beczki, które są zakopane w magazynach, uważa się za przeniesione wraz ze sprzedażą tych pierwszych, chyba
że są one wyraźnie wyłączone.
1. 1. Osoba, która wstępuje w prawa nabywcy, może skorzystać z tego samego sposobu obrony, który mógłby
zastosować sam nabywca, w tym nawet z zarzutu przedawnienia opartego na długim posiadaniu, jeśli posiadanie
obu nabywców trwało w czasie określonym przez prawo.
77. Javolenus, On the Last Works of Labeo, księga IV.
W umowie sprzedaży ziemi zastrzeżono kamieniołomy na tej ziemi, gdziekolwiek by się znajdowały, a po długim
czasie znaleziono na niej kamieniołomy. Tubero uznał, że należą one do sprzedającego; Labeo uznał, że należy
wziąć pod uwagę intencję, a jeśli nie można jej ustalić, nie można uznać, że kamieniołomy zostały zastrzeżone,
ponieważ nikt nie sprzedałby ani nie zastrzegł czegoś, co nie istnieje, a kamieniołomy nie istnieją, jeśli nie są
widoczne i nie są eksploatowane. Gdyby przyjąć inną interpretację, cała działka stanowiłaby kamieniołom, gdyby
zdarzyło się, że pod całą jej powierzchnią znajdowałby się kamień. Popieram tę opinię.
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(78) Labeo, Dzieła ostatnie, Epitomy Javolenusa, Księga IV.
W umowie stwierdzono, że pewne rury wodociągowe, o których mowa w umowie sprzedaży, należą do nabywcy.
Pojawiło się pytanie, czy budynek, z którego woda była doprowadzana rurami, był częścią składową?
Odpowiedziałem, że wydaje się, iż intencją było, aby był on akcesorium, chociaż nie było to zawarte w pisemnym
dokumencie.
1. Kupił Pan działkę ziemi od pewnej osoby, której synem później zarządzał, ale nie wszedł Pan w jej posiadanie.
Stwierdziłem, że posiadanie może zostać panu zapewnione poprzez spowodowanie opuszczenia terenu przez
podopiecznego i jego rodzinę, i że wtedy może pan wejść w posiadanie tego terenu.
2. Pewien mężczyzna nabył działkę pod warunkiem, że jej posiadanie zostanie mu zapewnione, gdy tylko cena
zostanie zapłacona. Zmarł pozostawiając dwóch spadkobierców, jeśli jeden z nich zapłaciłby całą sumę, mógłby
zatrzymać swój udział w pozwie o podział; ale jeśli zapłaciłby tylko część ceny, nie mógłby wnieść powództwa o
kupno przeciwko sprzedającemu, ponieważ dług zaciągnięty w ten sposób nie może być podzielony.
3. Jeżeli sprzedajesz zboże, które nie jest skoszone i zgadzasz się naprawić każdą stratę poniesioną z powodu
siły lub złej pogody, a wspomniane zboże zostało zniszczone przez śnieg; jeżeli opad był bardzo duży i większy
niż to, co zwykle ma miejsce o tej porze roku, można wytoczyć przeciwko tobie powództwo o kupno.
79. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, Księga V.
Sprzedałeś połowę ziemi pod warunkiem, że nabywca wydzierżawi ci drugą połowę, którą zastrzegłeś sobie na
dziesięć lat za określony czynsz, płatny co roku. Labeo i Trebatius zaprzeczają, że można wytoczyć powództwo o
sprzedaż, aby zmusić nabywcę do wywiązania się z tego, na co się zgodził. Ja jestem przeciwnego zdania, nawet
jeśli sprzedaliście ziemię po bardzo niskiej cenie, aby ta dzierżawa mogła być wam oddana w dzierżawę; uważa
się bowiem, że jest to część ceny ziemi, ponieważ została ona sprzedana na mocy tej umowy. Takie jest prawo w
obecnym czasie.
80. Labeo, Dzieła ostatnie, Epitomy Jawolenusa, Księga V.
Jeżeli sprzedający przy sprzedaży zastrzega sobie wszystkie uprawy, które zostały zasiane ręcznie, to nie uważa
się za zastrzeżone tych, które zostały zasadzone na stałe, lecz tylko te, które są zwykle siane co roku, aby można
było zebrać ich plon; gdyby bowiem interpretować to inaczej, to wszystkie winorośle i drzewa byłyby uznane za
zastrzeżone.
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(1) Stwierdziłem, że nie można dokonać zakupu nieruchomości w następujących warunkach, a mianowicie: "Będę
korzystał z prawa do projektu mojego domu nad twoim", i że z tego powodu powództwo o zakup może być
wniesione.
(2) Prawo do cięcia drewna zostało sprzedane na okres pięciu lat i powstało pytanie, do kogo będą należały
spadające żołędzie? Wiem, że Servius wyraził opinię, że w tym przypadku należy kierować się tym, co wydaje się
być intencją stron. Jeśli jednak nie da się tego ustalić, żołędzie, które spadły z drzew, które nie zostały ścięte,
będą należały do sprzedającego, a te, które pozostały na ściętych drzewach, będą własnością kupującego.
(3) Nikt nie może być uznany za sprzedawcę rzeczy, której własność jest kwestionowana, jeżeli nie została ona
wydana nabywcy; jest to bowiem albo dzierżawa, albo inny rodzaj umowy.
81. Scaevola, Digest, Księga VII.
Tycjusz, pożyczając pewną sumę na procent, zastawił ziemię i dał Lucjusza jako poręczyciela, którego obiecał
zwolnić z odpowiedzialności w ciągu trzech lat, a gdyby tego nie uczynił w wyznaczonym czasie, a poręczyciel
spłacił dług, polecił mu, aby jako nabywca zatrzymał dla swoich wierzycieli ziemię, którą obciążył. Pytam, czy
gdyby Lucjusz jako poręczyciel nie został zwolniony przez Tycjusza i zapłaciłby wierzycielowi, to czy byłby
nabywcą wspomnianych ziem? Odpowiedź brzmiała, że jeśli poręczyciel miałby otrzymać ziemię jako zakup, a
nie na poczet zobowiązania, to zakup został dokonany pod warunkiem, a zobowiązanie zostało zaciągnięte.
1. Lucjusz Tycjusz obiecał dostarczać sto tysięcy miar zboża rocznie z własnej ziemi do ziemi Gajusza Sezjusza.
Lucjusz Tytus sprzedał następnie swoją ziemię i umieścił w umowie następujące słowa: "Ziemia Lucjusza Titiusa
zostaje sprzedana w dniu dzisiejszym i ma podlegać tym samym prawom i tym samym warunkom, jakimi obecnie
dysponuje sprzedawca." Pytam, czy nabywca jest odpowiedzialny wobec Gajusza Secjusza za dostarczenie
zboża. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, nabywca nie jest zobowiązany do jego
dostarczenia.
Tyt. 2. dotyczący sprzedaży warunkowej w określonym czasie.
(1) Paulus, O Sabinusie, księga V.
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Sprzedaż warunkowa na pewien czas odbywa się w następujący sposób: "Taką a taką działkę ziemi uważa się za
kupioną przez ciebie, chyba że przed pierwszymi kalendami stycznia przyszłego roku uzyskam lepsze warunki,
dzięki którym będę mógł zrzec się własności tejże".
2. Ulpianus, O Sabinusie. Księga XXVIII.
Ilekroć ziemia jest sprzedawana na pewien okres, należy ustalić, czy sprzedaż jest absolutna, czy też pod jakimś
warunkiem, a następnie zapytać, czy nie jest ona niewątpliwie warunkowa. Wydaje mi się, że lepsza jest opinia,
że interpretacja umowy zależy od tego, jaka była intencja stron, ponieważ jeśli było zrozumiałe, że sprzedaż
powinna zostać unieważniona, jeśli zaoferowano korzystniejsze warunki, zakup jest bezwzględny i zostanie
unieważniony, jeśli warunek ma miejsce. Jeśli jednak intencją było, że zakup powinien być udoskonalony, jeśli
lepsze warunki nie zostały zaoferowane, zakup będzie warunkowy.
1. Dlatego, gdy zgodnie z rozróżnieniem, którego dokonaliśmy, sprzedaż jest absolutna, Julianus stwierdza, że
ten, komu sprzedano nieruchomość na takich warunkach, może ją nabyć przez uzukaptację i ma prawo do upraw
i wszystkich akcesoriów, a strata będzie jego, jeśli nieruchomość zostanie zniszczona.
(3) Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Ponieważ po zniszczeniu nieruchomości stan sprzedawcy nie może ulec poprawie.
4. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Gdy sprzedaż jest warunkowa, Pomponiusz zaprzecza, że nabywca ma prawo lichwy i że plony nie należą do
niego.
(1) Julianus w księdze piętnastej zadaje następujące pytanie, mianowicie: Jeżeli w czasie wyznaczonym do
sprzedaży majątek ulegnie zniszczeniu, albo niewolnica umrze, czy można z tego tytułu dopuścić doliczenie jej
potomstwa lub zysków? Julianus zaprzecza, że można to uczynić, ponieważ nie ma zwyczaju, aby zezwalano na
powiększenie majątku, oprócz tego, który został sprzedany.
(2) Julianus pyta również w tej samej księdze. Jeśli dwóch niewolników zostało sprzedanych za dwadzieścia
aurei warunkowo, na pewien czas, i jeden z nich ucieknie, a potem pojawi się nabywca chcący kupić pozostałego
niewolnika i zaoferuje więcej niż dwadzieścia aurei, to czy pierwsza umowa zostanie unieważniona? Mówi on, że
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ten przykład jest inny niż ten dotyczący potomstwa niewolnika, a zatem, że w tym przypadku pierwszy zakup jest
unieważniony, a drugi może być zawarty.
(3) Marcellus natomiast w piątej księdze Digestów stwierdza, że gdy sprzedaje się ziemię pod warunkiem
złożenia lepszej oferty i ta ostatnia zostaje złożona, to jeśli nabywca zastawił nieruchomość, to przestaje ona być
obciążona, z czego można wnioskować, że nabywca jest właścicielem w czasie pośrednim, bo inaczej zastaw nie
będzie ważny.
(4) Julianus mówi także w Osiemdziesiątej Księdze Digestów, że ten, kto nabywa ziemię pod warunkiem, że w
określonym czasie zostaną zaoferowane lepsze warunki, może skorzystać z interdyktu Quod vi aut clam,
ponieważ ma do tego prawo ten, w czyim interesie leży, aby takie zdarzenie nie miało miejsca. Mówi on jednak,
że gdy ziemia jest sprzedawana pod takim warunkiem, zarówno jej zalety, jak i wady należą do nabywcy, zanim
sprzedaż zostanie dokonana na rzecz osoby trzeciej; a zatem, że jeśli dokonano jakiejkolwiek czynności siłowej
lub potajemnej, pierwszy nabywca będzie uprawniony do interdyktu, nawet jeśli zaoferowano lepsze warunki; ale
mówi on również, że może on wnieść ten pozew, tak jak może domagać się plonów, które zebrał ze sprzedanej
nieruchomości.
(5) Dlatego też, gdy sprzedaż jest unieważniona po jej dokonaniu, lub gdy warunek, pod którym została zawarta,
nie jest dotrzymany, gdy oferowane są lepsze warunki (przy założeniu, że istnieje fałszywy nabywca), Sabinus
bardzo słusznie stwierdza, że własność należy do pierwszego nabywcy, ponieważ nie wydaje się, aby były
oferowane lepsze warunki, ponieważ nie pojawił się inny prawdziwy nabywca. Jeśli jednak pojawi się inny
nabywca, ale nie zaoferuje lepszych warunków niż ten pierwszy, należy również stwierdzić, że wszystko
pozostaje w takim samym stanie, jak gdyby się nie pojawił.
(6) Uznaje się, że lepsze warunki są oferowane, jeżeli do ceny dodaje się cenę. Jeżeli jednak cena nie jest
podwyższona, to lepsze warunki są oferowane, jeżeli zapłata ceny jest łatwiejsza lub następuje wcześniej. Jeśli
zaś mowa jest o dogodniejszym miejscu zapłaty, to również uważa się, że zaoferowano lepsze warunki, co
Pomponiusz stwierdził w Dziewiątej księdze o Sabinusie. Mówi on również, że lepsze warunki są również
uważane za zaoferowane, jeśli bardziej wypłacalna strona przedstawi się jako nabywca. Jeśli więc inny nabywca
jest skłonny dać tę samą cenę, ale zgadza się kupić nieruchomość na mniej uciążliwych warunkach lub nie
wymaga zabezpieczenia, uważa się, że zaoferowano lepsze warunki. Ta sama opinia musi być zatwierdzona,
jeśli jest on gotowy do zakupu nieruchomości za niższą cenę, ale zwalnia sprzedającego z warunków, które były
dla niego uciążliwe w pierwszej transakcji.
5. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
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Wszystko bowiem, co przyczynia się do wygody sprzedającego, powinno być uważane za zapewniające
korzystniejsze warunki.
(6) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Co więcej, to, co zostało powiedziane, a mianowicie, że plony zebrane w międzyczasie należą do pierwszego
nabywcy, jest prawdą tylko tak długo, jak długo nie pojawi się nabywca, który zaoferuje lepsze warunki, lub gdy
okaże się, że ten, który się pojawi, jest fałszywy. Jeśli jednak pojawi się inny nabywca, to zgodnie z ustaleniami
pierwszy musi zwrócić plony sprzedawcy, co Julianus stwierdził w Czterdziestej Ósmej Księdze Digestów.
1. Gdy pojawia się ktoś, kto oferuje lepsze warunki, a następnie pierwszy nabywca licytuje przeciwko niemu i
nieruchomość pozostaje w jego rękach, można mieć wątpliwości, czy jest on uprawniony do plonów, tak jak
byłby, gdyby nie oferowano lepszych warunków, czy też należą one do sprzedawcy, nawet jeśli pierwszy
nabywca jest tym, który złożył lepszą ofertę. Myślę, że ostatni wniosek wydaje się być rozsądny, ale mimo to
ważne jest, jak mówi Pomponiusz, aby upewnić się, jaka była intencja stron.
7. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Sprzedawca może przyznać nieruchomość ostatniemu nabywcy, gdy oferowane są lepsze warunki, chyba że ten
pierwszy jest gotów wylicytować większą sumę.
8. Tenże, O Edykcie, księga XXXIII.
Sprzedawca ma obowiązek powiadomić pierwszego nabywcę, gdy oferowane są lepsze warunki, tak aby, jeśli
ten drugi podniósł cenę, mógł to uczynić podobnie.
9. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Sabinus mówi, że sprzedawca może odrzucić lepsze warunki i trzymać się pierwszej propozycji, jeśli uważa ją za
korzystniejszą, a my przyjęliśmy tę zasadę. Ale co należy zrobić, jeśli intencją stron było wyraźne stwierdzenie, że
nabywca może wycofać swoją ofertę w przypadku, gdy zostanie złożona lepsza? Należy stwierdzić, że pierwszy
zakup jest unieważniony, nawet jeśli sprzedawca nie akceptuje drugiego.
10. Julianus, Digest, Księga XIII.
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Jeśli jednak zastaw został sprzedany przez wierzyciela w przypadku sprzedaży warunkowej, nie można uznać, że
działał on w dobrej wierze, jeśli nie przyjął podwyższonej ceny. Co jednak, jeśli nowy nabywca był ubogi i
interweniował tylko po to, by zapobiec sprzedaży? Wierzyciel może zasądzić nieruchomość na rzecz pierwszego
nabywcy bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka.
(11) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Opinii Sabinusa, że ziemia nie może być sprzedana po raz drugi, jeśli jest obwarowana tego rodzaju warunkiem,
broni on następującym argumentem. Uważa on, że ziemia od razu stała się własnością pierwszego nabywcy, tak
jak gdyby nie oferowano lepszych warunków, gdy nie została ona zasądzona pozytywnie na rzecz drugiego
nabywcy, lecz jedynie w celu wylicytowania ceny przez innego. Julianus natomiast w Piętnastej Księdze Digestów
stwierdza, że intencja stron umowy jest sprawą bardzo ważną i że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ziemia była
często przenoszona, pod warunkiem, że sprzedający uczyni to po pierwszej, drugiej lub trzeciej licytacji.
1. Sabinus mówi też, że jeśli z trzech sprzedających dwóch przyznało nieruchomość ostatniemu nabywcy, ale
jeden nie wyraził na to zgody, to udział tego ostatniego będzie należał do pierwszego nabywcy; i jest to prawdą,
gdy sprzedający sprzedali swoje udziały różnym osobom,
(12) Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Nawet jeśli udziały sprzedających były nierówne.
13. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Jeżeli wszystkie trzy strony sprzedały swoje udziały za tę samą cenę, to należy powiedzieć, że cała własność
należy do pierwszego nabywcy; tak jak gdyby ktoś sprzedał mi na jakiś czas cały kawałek ziemi pod tym
warunkiem, a potem zasądził połowę na rzecz innej strony za wyższą cenę. Celsus podaje w ósmej księdze
Digestów, że Mucjusz, Brutus i Labeo byli tego samego zdania co Sabinus. Celsus również aprobuje tę opinię i
dodaje, że dziwi się, iż nikt nie zauważył, że jeśli pierwszy nabywca zawarł umowę ze świadomością, że nie chce
dokonać zakupu, jeśli nie obejmuje ona całej nieruchomości, to nie można go zmusić do kupna tej części, której
jeden ze współwłaścicieli odmówił późniejszemu nabywcy.
1. Prawdą jest jednak, że jeden ze sprzedających może sam zaoferować lepsze warunki, ponieważ możemy
również nabyć nasz udział wraz z pozostałą częścią całej nieruchomości.
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14. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Jeśli sprzedający udaje, że zaoferowano mu lepsze warunki, podczas gdy w rzeczywistości cena była niższa, a
on sprzedałby nieruchomość stronie za tę cenę lub za taką samą, jaka została wcześniej zaoferowana, będzie
odpowiedzialny wobec obu nabywców za całą kwotę.
1. W przypadku, gdy nabywca zapewnia innego, który nie jest wypłacalny, a ziemia jest zasądzona na jego rzecz,
Sabinus mówi: "Nie widzę, jak nieruchomość może być nabyta przez tego pierwszego, ponieważ inna i
prawdziwa sprzedaż została następnie dokonana." Prawdą jest jednak, że w przypadku, gdy sprzedawca został
oszukany, będzie miał prawo do powództwa o sprzedaż przeciwko pierwszemu nabywcy, w zakresie, w jakim był
zainteresowany, aby tego nie uczyniono. W drodze tego powództwa sprzedawca odzyska plony, które zgromadził
pierwszy nabywca, a także odszkodowanie w zakresie, w jakim nieruchomość uległa pogorszeniu na skutek
zaniedbania lub oszustwa tego ostatniego. Taką opinię wyrazili również Labeo i Nerva.
2. Jeżeli jednak żadna ze stron nie zapewniła nowego nabywcy, ale ziemia została mu przyznana ze względu na
większą kwotę, którą zaoferował, nawet jeśli nie był wypłacalny, pierwszy zakup zostaje unieważniony, ponieważ
to, co sprzedawca zatwierdził, jest rozumiane jako bardziej korzystne, ponieważ miał prawo nie przyznać
własności ostatniemu nabywcy.
3. Jeżeli jednak wychowanek kupuje nieruchomość za wyższą cenę bez upoważnienia opiekuna, to jeśli
sprzedawca przyjmie jego ofertę, to pierwsze kupno zostanie unieważnione; ta sama zasada obowiązuje w
przypadku niewolnika należącego do innej osoby. Byłoby jednak inaczej, gdyby sprzedający, przez pomyłkę,
przyznał własność swojemu niewolnikowi lub swojemu synowi, który jest pod jego kontrolą, lub samemu
właścicielowi nieruchomości, ponieważ w takich okolicznościach nie może dojść do sprzedaży. Z drugiej strony,
jeśli przyznałby nieruchomość niewolnikowi innego, którego uważał za wolnego, byłby odpowiedzialny; a sprawa
będzie podobna do tej z niewypłacalnym dłużnikiem.
4. Gdy nabywca oferuje lepsze warunki, nie nabywa nic poza sprzedaną własnością.
5. Jednak lepsze warunki nie są oferowane, gdy inna strona jest skłonna zapłacić tę samą cenę, ponieważ nie
otrzymuje plonów, które należały do pierwszego nabywcy, ponieważ nie są one przedmiotem transakcji między
drugim nabywcą a sprzedawcą.
15. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
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Jeśli ziemia została sprzedana warunkowo w ten sposób, a sprzedawca umrze przed upływem czasu, lub jego
spadkobierca pojawi się później, lub nie pojawi się wcale, ziemia będzie należeć do pierwszego nabywcy,
ponieważ nie można zrozumieć, że zaoferowano lepsze warunki, które zostałyby zaakceptowane przez
właściciela, ponieważ ten, który sprzedał nieruchomość, już nie żyje. Jeżeli jednak spadkobierca pojawi się przed
upływem tego czasu, można mu zaoferować lepsze warunki.
(1) Jeżeli działkę gruntu sprzedaje się z zastrzeżeniem tego rodzaju warunku, a zapłacono za nią więcej,
rozumiejąc, że te akcesoria, których nie otrzymał pierwszy nabywca, zostaną dostarczone drugiemu; jeżeli
wartość tych akcesoriów nie jest mniejsza od podwyższenia ceny przy drugiej sprzedaży, pierwsza sprzedaż
będzie ważna, ponieważ jeżeli są one mniejsze, warunki drugiej sprzedaży nie będą korzystniejsze od warunków
pierwszej. Podobnego oszacowania należy dokonać również w przypadku, gdy drugiemu nabywcy przyznano
dłuższy termin płatności, aby można było obliczyć odsetki za dodatkowy czas.
16. Ulpianus, O edyktach, Księga XXXII.
Cesarz Severus stwierdził w Reskrypcie: "Tak jak w przypadku, gdy dom jest sprzedawany pod warunkiem w ten
sposób, zyski muszą być przywrócone sprzedającemu, w przypadku lepszej oferty; tak też będzie on miał prawo
do zatrzymania dochodu z nieruchomości, gdy wykaże, że nie jest on wystarczający do opłacenia niezbędnych
wydatków, które pierwszy nabywca udowodni, że poniósł w międzyczasie". Sądzę, że Cesarz miał na myśli
działanie przy sprzedaży.
17. Julianus, Digest, Księga XV.
Gdy dwaj niewolnicy zostali w ten sposób warunkowo sprzedani osobno za dziesięć aurei, a pojawia się ktoś, kto
mówi, że zapłaci trzydzieści za obu, należy ustalić, czy chce on dodać dziesięć do ceny jednego, czy pięć do
ceny każdego z nich. W pierwszym przypadku niewolnik, do którego ceny się dodaje, nie zostanie kupiony przez
pierwszego nabywcę, a w drugim przypadku obaj niewolnicy będą należeć do drugiego. Jeśli nie jest pewne, do
ceny którego z nich dokonano dodatku, uważa się, że pierwszy zakup nie jest unieważniony.
18. Africanus, Pytania, Księga III.
Jeżeli działka została sprzedana warunkowo w ten sposób dwóm partnerom, a jeden z nich podwyższył cenę, to
bardzo słusznie uważa się, że pierwsza sprzedaż jest unieważniona, nawet w odniesieniu do udziału strony, która
podwyższyła kwotę.
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19. Javolenus, O Plautiusie, Księga II.
Jeśli sprzedano działkę pod warunkiem złożenia lepszej oferty, a następnie zaoferowano wyższą cenę, a
sprzedawca przyznaje tę działkę drugiemu nabywcy wraz z inną przylegającą do niej działką i czyni to bez
oszukańczego zamiaru; nie będzie on odpowiedzialny wobec poprzedniego nabywcy, nawet jeśli sprzedał mu nie
tylko to, co było zawarte w ofercie za wyższą cenę, ale także inną działkę; mimo to, jeśli sprzedawca nie był
winny oszustwa, transakcja z pierwszym nabywcą jest zakończona, ponieważ należy jedynie rozważyć, czy
przeniesienie na drugiego nabywcę zostało dokonane w dobrej wierze.
20. Papinianus, Opinie, Księga III.
Pierwszy nabywca, po zaoferowaniu lepszych warunków przez innego, nie może wnieść powództwa przeciwko
drugiemu o pieniądze zapłacone sprzedawcy, chyba że zgodnie z warunkami umowy dokonano zamiany
drugiego nabywcy w celu zapłaty.
Tit. 3. Odnośnie do warunkowego unieważnienia sprzedaży.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Gdy działkę ziemi sprzedaje się warunkowo po zapłaceniu pieniędzy, uważa się, że jest ona raczej unieważniona
pod warunkiem, niż że została zawarta pod jednym warunkiem.
2. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXV.
Gdy sprzedający działkę ziemi przewiduje w umowie, że jeśli pieniądze nie zostaną zapłacone w wyznaczonym
czasie, nieruchomość nie będzie uważana za sprzedaną, ta ostatnia klauzula jest rozumiana jako oznaczająca,
jeśli sprzedający życzy sobie, aby nie została ona sprzedana, ponieważ to postanowienie jest dokonane na jego
korzyść. Gdyby bowiem rozumieć ją w innym znaczeniu, a dom, który został zakupiony, miałby zostać spalony,
nabywca miałby w swojej mocy, nie płacąc pieniędzy, unieważnić sprzedaż nieruchomości, która odbyła się na
jego własne ryzyko:
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
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Ponieważ klauzula dotycząca unieważnienia sprzedaży w przypadku braku zapłaty, która jest umieszczona w
umowie, zależy od woli sprzedającego, ponieważ, jeśli nie chce tego zrobić, nie można go zmusić do jej
wykonania.
(4) Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli działkę ziemi sprzedano pod warunkiem zapłacenia ceny, to znaczy, że sprzedaż będzie nieważna, jeśli
cena nie zostanie zapłacona w określonym czasie, zastanówmy się, w jaki sposób sprzedawca może postępować
w odniesieniu do ziemi, jak również zysków, które z niej otrzymał, a także w przypadku, gdy ziemia uległa
zniszczeniu z powodu działania nabywcy. Zakup jest wprawdzie zakończony, ale już postanowiono, że można
wnieść powództwo o sprzedaż, o czym mówią reskrypty cesarza Antoninusa i króla Sewera.
1. To, co mówi Neratius, jest jednak rozsądne, a mianowicie, że czasami nabywca ma prawo do zysków, gdy traci
cenę, którą zapłacił. Dlatego ta opinia Neratiusa, która jest sprawiedliwa, ma zastosowanie, gdy kupujący zapłacił
pewną część pieniędzy na zakup.
2. Papinianus bardzo słusznie mówi w Trzeciej Księdze Opinii, że jak tylko klauzula w umowie zaczyna działać,
sprzedawca musi określić, czy chce, aby sprzedaż została anulowana, czy też będzie domagał się ceny;
ponieważ jeśli zdecyduje się na anulowanie sprzedaży, nie może później przyjąć innego sposobu postępowania.
3. Zwyczajem przy tego rodzaju sprzedaży jest również uzgodnienie, "że jeśli sprzedający sprzeda ten sam
kawałek ziemi, może odebrać od pierwszego nabywcy kwotę niedoboru w cenie". Stąd, w tym przypadku,
powództwo o sprzedaż może być wniesione przeciwko pierwszemu nabywcy.
4. Marcellus, w dwudziestej księdze, ma wątpliwości, czy umowa tego rodzaju jest skuteczna, gdy ten, kto został
powiadomiony o zapłacie, nie czyni tego, czy też gdy w rzeczywistości nie oferuje pieniędzy. Myślę, że lepsza
opinia jest taka, że powinien je dać, jeśli chce być zwolniony z odpowiedzialności na umowie sprzedaży. Jeśli
jednak nie pojawi się nikt, komu mógłby je wręczyć, będzie bezpieczny.
5. Neratius, Pergaminy, Księga V.
Jeśli w umowie sprzedaży ziemi jest napisane, że jeśli cena nie zostanie zapłacona w określonym czasie,
nieruchomość nie zostanie uznana za sprzedaną; należy rozumieć, że intencją jest, aby nabywca był w tym
czasie uprawniony do plonów z tej ziemi, ale jeśli zostanie ona przywrócona sprzedawcy, Arystoteles jest zdania,
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że powództwo o odzyskanie plonów powinno być przyznane mu przeciwko nabywcy, ponieważ nic, co pochodzi z
tej nieruchomości, nie powinno pozostać w rękach strony, która nie wywiązała się z umowy.
(6) Scaevola, Opinie, Księga II.
Kiedy zostałem zapytany o umowę sprzedaży ziemi uzależnioną od zapłaty, odpowiedziałem, że jeśli nabywca
uczyni cokolwiek, aby uniemożliwić wykonanie umowy, a sprzedawca będzie chciał ją wyegzekwować, ziemia
pozostanie niesprzedana, a cokolwiek zostało zapłacone jako zadatek lub z jakiegokolwiek innego powodu,
powinno pozostać w rękach sprzedawcy.
1. Wyrażono również opinię, że w przypadku, gdy ziemia pozostaje niesprzedana z powodu nieprzestrzegania
umowy, cokolwiek może być zakwalifikowane jako akcesoria, nie powinno pozostać w posiadaniu nabywcy.
2. Sprzedawca otrzymał resztę pieniędzy z zakupu po dniu wymienionym w umowie sprzedaży. Opinia była taka,
że należy uznać, iż sprzedawca zrzekł się przywileju umowy, jeśli nie wyegzekwował jej wykonania i nie otrzymał
reszty pieniędzy należnych po dniu ustalonym na zapłatę.
7. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Jeśli sprzedający zażąda ceny po upływie czasu określonego w umowie na jej zapłatę, uważa się, że zrzekł się
on korzyści z tej umowy, ponieważ nie może postąpić inaczej i odwołać się do umowy.
(8) Scaevola, Opinie, Księga VII.
Pewna kobieta sprzedała pewne ziemie Gajuszowi Secjuszowi i otrzymała pewną sumę pieniędzy tytułem
zadatku, przy czym ustalono czas zapłaty pozostałej części kwoty; uzgodniono również, że jeśli nabywca nie
spełni warunków umowy, straci zadatek, a nieruchomość pozostanie niesprzedana. W wyznaczonym dniu
nabywca, w obecności świadków, zaoferował zapłatę pozostałej kwoty i zapieczętował worek zawierający tę
kwotę pieczęciami wszystkich stron, ale sprzedawca nie był obecny. Następnego dnia nabywca został
powiadomiony przez Skarb Państwa, w obecności świadków, aby nie płacił kobiecie do czasu zaspokojenia
roszczenia Skarbu Państwa. Powstało pytanie, czy w tym przypadku grunty nie powinny być odzyskane przez
sprzedającą zgodnie z jej umową.
1. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, nabywca nie popełnił żadnego czynu naruszającego
umowę sprzedaży.
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Tit. 4. Dotyczące sprzedaży nieruchomości lub roszczenia.
1. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
(1) Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX: Jeżeli prawo do dziedziczenia majątku jest sprzedane za życia tego, kto
je posiada, albo jeżeli jest sprzedane tam, gdzie jest bezwartościowe, sprzedaż jest nieważna, ponieważ nie
istniało nic, co mogłoby być sprzedane.
(2) Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIX.
Sprzedawca prawa do majątku nie jest zmuszony do zabezpieczenia się przed odzyskaniem go przez lepszy
tytuł, ponieważ dorozumiane porozumienie między nabywcą a sprzedawcą jest takie, że ten pierwszy nie
powinien mieć nic więcej ani mniej niż spadkobierca byłby uprawniony. Oczywiste jest, że sprzedawca może
zostać zmuszony do udzielenia zabezpieczenia na to, co faktycznie wpadnie w jego ręce.
1. Czy w przypadku sprzedaży prawa do dziedziczenia należy rozważyć, czy należy wziąć pod uwagę stan
majątku w chwili śmierci, czy w chwili wejścia w posiadanie spadku, czy też stan majątku w chwili sprzedaży?
Lepsza opinia jest taka, że zamiar stron powinien być realizowany, a powszechnie uważa się, że zamiarem było,
aby to, co wchodziło w skład spadku w chwili zawarcia umowy sprzedaży, zostało uznane za sprzedane.
2. Można również zadać pytanie, czy w sytuacji, gdy osoba, która sprzedała majątek spadkodawcy, sama została
zastąpiona przez małoletniego spadkobiercę, to, co znalazło się w rękach osoby, która sprzedała majątek ze
spadku po małoletnim spadkobiercy, stanowiłoby podstawę do wniesienia powództwa o nabycie. Lepsza opinia
jest taka, że nie byłoby to uwzględnione, ponieważ majątek małoletniego jest inny niż majątek jego ojca,
ponieważ, chociaż jest tylko jeden testament, istnieją jednak dwa majątki. Oczywiste jest, że jeśli taka była
intencja, należy uznać, że majątek małoletniego jest również objęty sprzedażą; przede wszystkim, jeśli prawo do
dziedziczenia zostało sprzedane, gdy dziedziczenie małoletniego było jeszcze nienaruszone.
3. Powstaje pytanie co do konstrukcji tej klauzuli, a mianowicie: "To, co weszło w posiadanie spadkobiercy, który
zbywa swoje prawo do spadku". Moim zdaniem odnosi się ona do przypadku, w którym zbywca nie uzyskał
jeszcze żadnego majątku należącego do spadku, a jedynie nabył przywilej przeniesienia swoich praw do
działania na nabywcę, ponieważ w przypadku, gdy uzyskał on posiadanie majątku spadkowego lub ściągnął
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należne mu długi, uważa się, że majątek ten wszedł w jego ręce w szerszym znaczeniu. Natomiast w przypadku,
gdy uzyskał on cenę nieruchomości sprzedanej przed sprzedażą jego prawa do dziedziczenia, oczywiste jest, że
cena tej nieruchomości znalazła się w jego rękach. Powinna ona zostać przez niego zatrzymana, ponieważ
wydaje się, że rzeczywiście weszła w jego posiadanie, a nie na pierwszy rzut oka jedynie wydaje się, że tak się
stało; dlatego też nie uważa się, że to, co zapłacił w drodze zapisów, weszło w jego ręce. Ponadto, gdy istnieje
jakiekolwiek zadłużenie lub inne obciążenie majątku, słusznie mówi się, że nie weszło ono w jego ręce. Wymogi
słuszności wymagają jednak, aby spadkobierca zapłacił nabywcy wartość wszelkich przedmiotów należących do
spadku, które oddał przed sprzedażą.
4. I znowu, nie tylko to, co znalazło się w rękach zbywcy prawa do spadku, ale także to, co znalazło się w rękach
jego spadkobiercy z majątku, musi zostać wydane nabywcy; i nie tylko to, co już uzyskał, ale także to, co może, w
jakimkolwiek czasie później, wejść w jego posiadanie, musi zostać oddane.
5. 5. Ponadto, jeśli jakakolwiek czynność została popełniona w wyniku oszukańczego zamiaru stron, aby
zapobiec dostaniu się własności do rąk spadkobiercy, to również musi zostać naprawiona na rzecz nabywcy. Za
winnego podstępnego zamiaru niedopuszczenia do tego, aby majątek dostał się w ręce spadkobiercy, uważa się
tego, kto zbywa jakiekolwiek składniki majątku spadkowego lub zwalnia dłużnika z odpowiedzialności za pomocą
pokwitowania, lub w sposób oszukańczy uniemożliwia objęcie ich w posiadanie, jeżeli jest to możliwe. Strona jest
odpowiedzialna nie tylko wtedy, gdy popełniła czyn z zamiarem oszustwa, ale także wtedy, gdy dopuściła się
rażącego niedbalstwa. Nie trzeba jednak naprawiać niczego, co zostało utracone lub zdeprecjonowane bez
oszukańczego zamiaru ze strony sprzedawcy.
6. Zadano pytanie, czy zbywca prawa dziedziczenia spadku powinien odpowiadać przed nabywcą za dług
należny od syna, który był pod jego kontrolą, lub od jego niewolnika, wobec strony, której prawo do majątku
sprzedał? Uważa się, że powinien on odpowiadać wobec niego tylko za to, co zostało stwierdzone, że należało
do peculium jego syna, lub zostało użyte na korzyść jego własnego majątku.
7. Często zadawane jest pytanie, czy jeśli zbywca prawa do nieruchomości uzyskał z tego tytułu jakikolwiek zysk,
to czy musi go zrekompensować nabywcy? Kwestię tę omawia Julianus w szóstej księdze Digestów. Twierdzi on,
że spadkobierca może zatrzymać to, co pobrał, a co nie było należne, i że nie będzie odpowiedzialny za to, że
zapłacił to, co nie było należne; należy bowiem przestrzegać zasady, że spadkobierca nie jest zobowiązany do
naprawienia nabywcy długu, który pobrał, a który nie był należny, i że nie może pobrać od niego tego, co zapłacił,
gdy nie było należne. Jeżeli jednak spadkobierca dokona zapłaty po wydaniu przeciwko niemu wyroku,
wystarczy, że poniósł szkodę na skutek niekorzystnego orzeczenia bez żadnego oszustwa z jego strony, nawet
jeżeli wierzyciel nie był stroną, na korzyść której wydano orzeczenie. Zgadzam się z niniejszą opinią.

1061

8. Należy powiedzieć, że spadkobierca powinien przenieść na nabywcę nie tylko wszelkie prawa do działania
należące do spadku, ale także takie zobowiązania, które sam spadkobierca zaciągnął na swoją korzyść, a które
otrzymał z majątku; dlatego też, jeśli spadkobierca przyjął poręczenie od dłużnika spadkowego, powinien
przenieść na nabywcę wszelkie roszczenia, jakie może mieć wobec tego poręczenia. Jeżeli jednak odnowił
zobowiązanie lub wszczął w związku z nim postępowanie sądowe, musi przenieść uzyskane prawo do
powództwa.
9. Ponieważ wszystkie zyski z dziedziczenia spadku są nabywane przez nabywcę, musi on również ponieść
wszelkie straty wynikające z tego tytułu.
10. Jeśli więc spadkobierca sprzedałby prawo do dziedziczenia spadku i w konsekwencji otrzymałby wyrok
przeciwko niemu, nie będzie miał prawa do powództwa przeciwko nabywcy, ponieważ wyrok został wydany
przeciwko niemu nie dlatego, że był spadkobiercą, ale dlatego, że dokonał sprzedaży. Zobaczmy jednak, czy jeśli
zapłaci on nabywcy spadku cenę otrzymaną za sprzedaną nieruchomość, to czy będzie podstawa do wniesienia
powództwa o sprzedaż. Sądzę, że tak.
11. W przypadku, gdy zbywca sam przekazał coś w imieniu majątku, lub zrobił to jego agent, lub ktokolwiek inny,
kto prowadził jego interesy, będzie podstawa do powództwa o sprzedaż; pod warunkiem, że cokolwiek zostało
wypłacone z majątku zbywcy prawa do dziedziczenia. Jeśli jednak sprzedawca nie poniósł żadnych kosztów na
własny rachunek, należy w konsekwencji uznać, że powództwo na jego korzyść nie będzie zasadne.
12. Julianus stwierdza, że jeśli zbywca prawa dziedziczenia zastrzegł niewolnika bez swojego peculium, a
wytoczono przeciwko niemu powództwo De peculio z powodu tego peculium lub pozwano go o pieniądze wydane
na rzecz majątku zmarłego, to można odzyskać tylko to, co zapłaciłby z tytułu tego peculium i przeszłoby na
nabywcę, lub kwotę, która rzeczywiście została wydana na majątek zmarłego; w tych przypadkach bowiem spłacił
on długi nabywcy, a. we wszystkich innych przypadkach sprzedawca będzie miał wyrok wydany przeciwko niemu
we własnym imieniu.
13. Co zatem, jeśli sprzedawca prawa dziedziczenia do majątku zastrzegłby niewolnika wraz ze swoim peculium i
wytoczono by przeciwko niemu powództwo o peculium, czy byłby zmuszony do zapłaty? Marcellus w szóstej
księdze Digestów twierdzi, że nie można od niego dochodzić zwrotu tej kwoty, jeśli intencją stron było, aby
sprzedający miał prawo do tego, co pozostało z peculium, po zapłaceniu roszczenia. Jeśli jednak intencja była
inna, słusznie twierdzi, że nabywca może wytoczyć przeciwko niemu powództwo o odzyskanie tej kwoty. W
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przypadku, gdy strony nie uzgodniły wyraźnie niczego, a jedynie wspomniały o pecidium, ustalono, że powództwo
o sprzedaż nie będzie zasadne.
14. W przypadku, gdy sprzedawca prawa do dziedziczenia nieruchomości zastrzega sobie dom, w związku z
którym udzielono zabezpieczenia w celu zapobieżenia grożącej szkody, istotna jest intencja stron; jeśli bowiem
zastrzeżenie zostało dokonane w taki sposób, że musi on ponieść ciężar straty, jak również ciężar
zabezpieczenia przed szkodą, nic nie może być odzyskane od nabywcy; ale jeśli intencją było, aby nabywca
zapłacił ten dług, ciężar postanowienia spocznie na nim. Jeśli intencji nie można ustalić, prawdopodobne jest, że
rozumiano, iż odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wystąpiły przed dokonaniem sprzedaży, spoczywa na
nabywcy, ale to, co może wystąpić w innym czasie, musi przejąć spadkobierca.
15. 15. Jeśli Tycjusz sprzeda Secjuszowi swoje prawo do dziedziczenia po Maeviusie, a następnie, gdy zostanie
mianowany spadkobiercą Secjusza, sprzeda swoje prawo do dziedziczenia Attiusowi, czy można wytoczyć
powództwo przeciwko Attiusowi na podstawie poprzedniej sprzedaży? Julianus twierdzi, że cokolwiek zbywca
prawa do dziedziczenia może odzyskać od obcego spadkobiercy, może też odzyskać od nabywcy prawa do
dziedziczenia. Jasne jest, że jeśli pojawi się inny spadkobierca Sejusza, to cokolwiek sprzedawca zapłacił z tytułu
spadku po Maeviusie, może odzyskać od wspomnianego spadkobiercy w ramach powództwa o sprzedaż; jeśli
bowiem umówiłem się z Sejuszem na podwójną wartość niewolnika, zostanę jego spadkobiercą i sprzedam
majątek Titiusowi, a niewolnik zostanie nabyty przez kogoś innego z lepszego tytułu, będę musiał naprawić
majątek Titiusowi.
16. Jeśli zbywca prawa dziedziczenia do majątku zapłacił cokolwiek w formie podatków publicznych, to w
konsekwencji należy powiedzieć, że nabywca będzie musiał mu to wynagrodzić, ponieważ są to obciążenia
stanowiące ciężar majątku. A jeśli zdarzy się, że spadkobierca zapłaci cokolwiek z tytułu ceł, zastosowanie
będzie miała ta sama zasada.
17. Jeżeli po pogrzebie spadkobierca sprzeda swoje prawa do spadku, to czy może odzyskać od nabywcy koszty
pogrzebu? Labeo twierdzi, że nabywca musi zwrócić koszty pogrzebu, ponieważ one również wchodzą w skład
zobowiązań spadkowych. Javolenus uważa, że ta opinia jest słuszna, i ja się z nim zgadzam.
18. Gdy ktoś staje się spadkobiercą dłużnika, przestaje być wierzycielem, przez zamieszanie. Jeśli jednak
sprzeda swoje prawo do dziedziczenia spadku, uważa się za całkowicie słuszne, aby nabywca zajął miejsce
spadkobiercy, a zatem był odpowiedzialny wobec sprzedawcy albo za to, co spadkodawca był winien w chwili
swojej śmierci (chociaż jego dług ustał, gdy sprzedawca wszedł do spadku), albo za to, co było należne w
określonym czasie lub pod pewnym warunkiem, po tym, jak warunek został spełniony; pod warunkiem jednak, że
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powództwo zostanie wytoczone przeciwko spadkobiercy dłużnika, ponieważ powództwo nie powinno być
wytoczone przeciwko nabywcy na jakiejkolwiek podstawie, na której mogłoby być wytoczone przeciwko
spadkobiercy.
19. W przypadku, gdy wyznaczony spadkobierca utraci jakiekolwiek służebności poprzez wejście na
nieruchomość, może on wytoczyć powództwo o sprzedaż przeciwko nabywcy, aby zmusić go do przywrócenia
tych służebności.
20. 20. Jeżeli jednak zbywca nie zapłacił jeszcze nic, ale w jakikolwiek sposób związał się z majątkiem, może on
mimo to wystąpić przeciwko nabywcy.
(3) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVII.
W przypadku, gdy sprzedający nieruchomość straci pieniądze należące do tego ostatniego, które pobrał, nie
będąc winnym oszustwa lub zaniedbania, uważa się, że nie będzie on odpowiedzialny wobec nabywcy.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
W przypadku sprzedaży wierzytelności, Celsus stwierdza w dziewiątej księdze Digestów, że sprzedający nie jest
zobowiązany do zagwarantowania wypłacalności dłużnika, lecz jedynie do zapewnienia, że jest on prawowitym
dłużnikiem, chyba że uzgodniono coś innego.
5. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
I tak jest bez żadnego wyjątku, chyba że intencja była inna. Jeśli jednak strona ma być dłużnikiem na pewną
sumę, sprzedawca odpowiada do tej sumy; ale jeśli suma jest niepewna i nic nie jest należne, odpowiada do
wysokości odsetek kupującego,
6. Tenże, Pytania, Księga V.
Prawo do wytoczenia powództwa o zwrot zastawu powinno być również przypisane kupującemu, nawet jeśli
zastaw został otrzymany przez sprzedającego po sprzedaży; korzyści sprzedającego muszą bowiem przypaść
kupującemu.
7. Tenże, O Plaucjuszu, Księga XIV.
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Gdy strona sprzedaje prawo do dziedziczenia majątku, musi istnieć majątek, aby można było dokonać zakupu; w
tym przypadku bowiem zakup nie jest dokonywany przypadkowo, jak w przypadku polowań i innych tego rodzaju
przypadków; ponieważ, gdy nie ma majątku, nie można zawrzeć umowy kupna, a zatem cena może być
odzyskana w drodze powództwa.
8. Javolenus, O Plautiusie, Księga II.
Gdy sprzedający nie ma prawa dziedziczenia do nieruchomości, aby ustalić, ile powinien zapłacić kupującemu,
należy dokonać rozróżnienia, a mianowicie: gdy prawo dziedziczenia faktycznie istnieje, ale nie należy do
sprzedającego, należy je wycenić; ale jeśli w ogóle nie ma prawa dziedziczenia, w odniesieniu do którego wydaje
się, że umowa została zawarta, kupujący może odzyskać od sprzedającego jedynie cenę, którą zapłacił, oraz
wszelkie wydatki, które poniósł w związku z nieruchomością.
9. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
I jakikolwiek interes, jaki miał nabywca w zawarciu umowy sprzedaży.
10. Javolenus, O Plaucjuszu, księga II.
Jeśli przy sprzedaży spadku ustalono, że wszelkie prawa sprzedającego zostaną sprzedane, ale potem nic nie
zostanie przez niego zagwarantowane, i nawet jeśli prawo do spadku nie należało do sprzedającego, nie będzie
on mimo to odpowiedzialny z tego tytułu, ponieważ oczywistym zamiarem było, że skoro jakikolwiek zysk
wynikający z transakcji będzie należał do kupującego, musi on również ponieść ryzyko.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Przyznaje się bowiem, że sprzedaż prawa do dziedziczenia majątku może być dokonana w następujących
warunkach: "Jeśli mam jakieś prawa do majątku, są one sprzedane tobie", tak jak gdyby kupowane było
oczekiwanie na prawo; sprzedaż w ten sposób może być bowiem dokonana czegokolwiek, co jest niepewne, jak
na przykład tego, co może zostać złapane w sieć.
12. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga X.
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Ale należy rozumieć, że to działa tylko wtedy, gdy strona nie jest świadoma, że nie ma prawa do spadku, który
sprzedała; ponieważ gdyby wiedziała, byłaby odpowiedzialna na podstawie oszustwa.
13. Paulus, O Plaucjuszu, księga XIV.
Jeśli istnieje prawo do dziedziczenia, choć nie zostało ustalone, że nabywca będzie miał prawo do wszystkich
praw, które posiadał zbywca, wówczas ten ostatni musi zagwarantować, że jest spadkobiercą. Jeśli zostanie to
uwzględnione w umowie, sprzedawca zostanie zwolniony, jeśli okaże się, że nie ma prawa do dziedziczenia.
14. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIII.
Gdy ktoś zbywa wierzytelności przeciwko synowi pozostającemu pod władzą ojcowską, musi również przenieść
wszelkie prawa, jakie ma przeciwko ojcu dłużnika.
(1) Gdy sprzedaje się prawo dziedziczenia spadku, sprzedający powinien wydać należący do niego majątek; i nie
ma różnicy, jaka jest jego wartość.
15. Gaius, On the Provincial Edict, Księga X. Chyba że sprzedający podał kwotę.
16. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Jeśli jako spadkobierca sprzedasz prawo dziedziczenia do majątku, to ponieważ zgodnie z dekretem senatu z
Trebeli musi on zostać ci przywrócony, będziesz odpowiedzialny do wysokości udziału nabywcy.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIII.
Mamy w zwyczaju zarówno kupować, jak i sprzedawać wierzytelności należne od dłużników pod pewnymi
warunkami lub płatne w określonym czasie; jest to bowiem własność, którą można kupić i sprzedać.
18. Julianus, Digest, Księga XV.
Jeżeli jeden z kilku spadkobierców zapłaciłby całą sumę pieniędzy należną od spadkodawcy z tytułu kary, zanim
pozostali spadkobiercy weszliby do spadku, a następnie sprzedałby swoje prawo dziedziczenia do tego spadku i
nie mógłby odzyskać niczego od swoich współspadkobierców z tytułu ich własności, może on prawidłowo
wystąpić przeciwko nabywcy prawa do dziedziczenia, zarówno na podstawie postanowienia, jak i na podstawie
sprzedaży, ponieważ jest oczywiste, że wszystkie pieniądze zostały przez niego zapłacone na poczet spadku,
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ponieważ obowiązuje ta sama zasada, co w procesie o podział, w którym każdy ze spadkobierców nie może
odzyskać nic ponad to, co wydał jako spadkobierca.
19. The Same, Digest, Księga XXV.
Jest wielką różnicą, czy wierzytelność jest sprzedawana pod jakimś warunkiem, czy też zobowiązanie jest
zaciągnięte pod warunkiem, a sprzedaż jest bezwzględna. W pierwszym przypadku, jeśli warunek nie jest
spełniony, sprzedaż jest nieważna; w drugim, sprzedaż jest dokonana natychmiast po zawarciu umowy; na
przykład, jeśli Titius jest ci winien dziesięć aurei pod jakimś warunkiem, a ja kupię od ciebie jego banknot, mogę
natychmiast wnieść powództwo o sprzedaż, aby zmusić cię do uwolnienia go.
20. Africanus, Pytania, Księga VII.
Jeśli sprzedasz mi swoje prawo do dziedziczenia po Lucjuszu Tytusie, a potem staniesz się spadkobiercą jego
dłużnika, będziesz podlegał powództwu o sprzedaż.
(1) Jest to o wiele prostsze w przypadku, gdy strona staje się spadkobiercą swojego wierzyciela i sprzedaje swoje
prawo do dziedziczenia majątku.
21. Paulus, Pytania, Księga XVI.
Sprzedawca sprzedał pewnej osobie swoje prawo do dziedziczenia spadku i zgodził się w umowie przenieść na
nią wszystko, co należy do spadku. Powstało pytanie, co powinien dostarczyć zgodnie z postanowieniem;
ponieważ postanowienie nie jest w żaden sposób podwójnie wiążące, tak że zarówno majątek, jak i cena są
należne. I w rzeczywistości, jeśli strona później sprzedała nieruchomość, a umowa została zawarta, uważamy, że
cena jest zawarta w umowie. Jeśli jednak zastrzeżenie zostało dokonane wcześniej, a strona uzyskała własność,
w tym przypadku będzie winna własność. Jeśli sprzedałby niewolnika, a ten by umarł, czy byłby winien cenę tego
niewolnika? Gdyby ten, kto obiecał Stichusa, sprzedał go, a niewolnik w tym czasie nie żył, nie byłby winien ceny,
gdyby nie był w zwłoce. Jeśli jednak sprzedałem prawo do dziedziczenia majątku, a następnie zbyłem należący
do niego majątek, to będzie się uważać, że prowadziłem interesy nabywcy, a nie majątku. Ale to nie dotyczy
przypadku, gdy chodzi o jakąś szczególną własność, bo jeśli sprzedam wam niewolnika, a zanim zostanie
wydany, sprzedam go ponownie osobie trzeciej i otrzymam cenę, a niewolnik umrze; Zastanówmy się, czy nie
jestem wam winien czegoś z tytułu zakupu, ponieważ nie byłem w zwłoce z dostawą, ponieważ cena niewolnika,
który został sprzedany drugiemu nabywcy, nie została pobrana z tytułu własności, ale z tytułu transakcji; a zatem
wynik jest taki sam, jak gdybym nie sprzedał niewolnika innej osobie, ponieważ będę wam winien własność, a nie
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prawo do powództwa przeciwko drugiemu nabywcy. Gdy jednak sprzedaje się prawo do dziedziczenia majątku,
uważa się za milcząco uzgodnione, że jeśli zrobię coś jako spadkobierca, muszę to wynagrodzić nabywcy, w taki
sam sposób, jak gdybym prowadził jego interesy; podobnie jak sprzedawca działki ziemi jest zobowiązany przez
względy dobrej wiary do oddania plonów, nawet jeśli nie byłby w ogóle winny zaniedbania zbiorów plonów
należących do innego, chyba że mógłby zostać wezwany do odpowiedzialności za zaniedbanie. Ale co jeśli
sprzedałem nieruchomość, podczas gdy inna strona była w posiadaniu, i przyjąłem wycenione odszkodowanie,
czy jestem winien stronie nieruchomość lub cenę tego samego? Z pewnością byłbym mu winien mienie,
ponieważ nie byłbym zmuszony do przeniesienia na niego moich praw do działania, ale samo mienie. Gdybym
został pozbawiony własności siłą lub został skazany na zapłacenie podwójnego odszkodowania z powodu
powództwa o kradzież, nie miałoby to żadnego wpływu na kupującego, ponieważ jeśli sprzedawca przestałby
posiadać nieruchomość bez swojej winy, byłby zobowiązany do przeniesienia swoich praw do działania, a także
odszkodowania, które otrzymał, ale nie nieruchomości; a w przypadku, gdy budynek zostałby zniszczony przez
pożar, powinien przenieść ziemię, na której stał.
22. Scaevola, Opinie, Księga II.
Sprzedawca prawa do dziedziczenia nieruchomości otrzymał część ceny, ale nabywca nie zapłacił mu pozostałej
części. Pojawiło się pytanie, czy nieruchomość należąca do spadku może być zatrzymana na podstawie
zastawu? Odpowiedziałem, że w przedstawionym stanie faktycznym nic nie stało na przeszkodzie, aby tak się
stało.
23. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Zbywca wierzytelności przysługującej mu wobec dłużnika głównego jest zobowiązany do przeniesienia wszelkich
wynikających z niej praw, nie tylko wobec samego dłużnika, ale także wobec poręczycieli tej wierzytelności,
chyba że uzgodniono inaczej.
(1) Zbywca wierzytelności obowiązany jest wydać nabywcy w stanie nienaruszonym wszystko, co uzyskał bądź
przez potrącenie, bądź przez ściągnięcie.
24. Labeo, Dzieła ostatnie, Epitomy Jawolenusa, Księga IV.
Sprzedałeś swoje prawo do dziedziczenia majątku Korneliusza; wtedy Attius (któremu Korneliusz zapisał spadek,
którym ty, jako spadkobierca, byłeś obciążony), zanim otrzymał spadek od nabywcy, zmarł, czyniąc cię jego
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spadkobiercą. Uważam, że powództwo o sprzedaż może być wniesione przez Pana w celu wypłaty Panu spadku,
ponieważ prawo dziedziczenia zostało sprzedane za niższą cenę, aby nabywca mógł wypłacić spadek; nie ma
też znaczenia, czy pieniądze były należne Attyce, która ustanowiła Pana swoim spadkobiercą, czy zapisobiercy.
25. Tenże, Prawdopodobieństwo, Księga II.
Gdy sprzedaje się prawo do dziedziczenia majątku z wyjątkiem należącej do niego działki, a następnie
sprzedawca nabywa coś z tytułu tej działki, musi ją wydać nabywcy prawa do dziedziczenia. Paulus twierdzi, że w
tego rodzaju przypadkach należy zawsze zbadać intencję stron. Jeśli jednak nie można tego ustalić, sprzedawca
musi przekazać nabywcy nieruchomość, która została przez niego nabyta w ten sposób, ponieważ wydaje się, że
weszła ona w jego ręce w związku z dziedziczeniem, a nie w inny sposób, tak jak gdyby pozbywając się
dziedziczenia nie wyłączył wspomnianej działki gruntu.
Tit. 5. O unieważnieniu sprzedaży i o tym, kiedy wolno odstąpić od kupna.
1. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Celsus, młodszy, był zdania, że jeśli syn pod ojcowską kontrolą sprzedałby mi majątek, który stanowił część jego
peculium, to nawet jeśli zawarto umowę, że sprzedaż ma być anulowana, powinna być ona zawarta między
ojcem, synem i mną; gdybym bowiem zawarł umowę tylko z ojcem, syn nie byłby zwolniony z odpowiedzialności; i
zapytano, czy taka umowa nie byłaby całkowicie nieważna, czy też w rzeczywistości ja nie byłbym zwolniony, a
syn pozostałby związany; jak na przykład w przypadku, gdy podopieczny zawarłby umowę bez upoważnienia
opiekuna, on sam byłby zwolniony, ale strona, z którą zawarł umowę, nie. Nie jest bowiem prawdą to, co
powiedział Arystoteles, a mianowicie, że umowa może być zawarta tak, że tylko jedna z umawiających się stron
będzie odpowiedzialna, ponieważ jedna z nich nie może unieważnić umowy sprzedaży; dlatego, jeśli umowa jest
odnowiona przez jedną ze stron, uważa się, że taka umowa jest nieważna. Należy jednak powiedzieć, że jeśli
ojciec zawiera umowę, a druga strona jest zwolniona z odpowiedzialności, to syn również zostanie zwolniony w
tym samym czasie.
2. Tenże, O Sabinusie, księga XXIV.
Jeśli po tym, jak coś od ciebie kupiłem, ponownie kupię to od ciebie za wyższą lub niższą cenę, to rozumie się, że
unieważniliśmy pierwszą sprzedaż; ponieważ sprzedaż jest nadal uważana za niekompletną przez naszą umowę,
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podczas gdy sprawy pozostają niezmienione, a zatem późniejsza sprzedaż będzie ważna, tak jakby żadna inna
jej nie poprzedzała. Nie możemy jednak zastosować tej samej zasady, jeśli sprzedaż jest ponawiana po
zapłaceniu ceny, ponieważ po jej zapłaceniu nie mogliśmy uczynić sprzedaży niekompletną.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Kupno i sprzedaż są zawierane za wspólną zgodą, a więc mogą być również unieważnione za wspólną zgodą,
zanim transakcja została zawarta. Powstało więc pytanie, czy można uchylić zobowiązanie z woli stron, jeśli
kupujący przyjął poręczenie lub sprzedający zawarł klauzulę. Julianus twierdzi, że wtedy rzeczywiście powództwo
o sprzedaż nie byłoby zasadne, ponieważ wyjątki oparte na umowie są zawarte w umowie zawartej w dobrej
wierze. Należy jednak zastanowić się, czy w takiej sytuacji można by zastosować wyjątek zwalniający
poręczyciela. Jestem zdania, że jeśli główny zobowiązany zostanie zwolniony, to zwolnione zostanie również
poręczenie. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w której, jeśli sprzedawca wszczyna postępowanie na podstawie
klauzuli, może on zostać wykluczony przez wyjątek. Prawo jest również takie samo w przypadku, gdy nabywca
zawarł w umowie dostawę nieruchomości.
4. Paulus, Uwagi na temat Digestów Julianusa, Księga VIII.
Jeśli umowa dotyczyła zakupu togi lub naczynia, a sprzedawca zgodził się, że jeden z tych przedmiotów nie
powinien być sprzedany, uważam, że tylko zobowiązanie dotyczące tego przedmiotu jest unieważnione.
5. Julianus, Digest, Księga XV.
Gdy kupujący zwalnia sprzedającego lub sprzedający zwalnia kupującego z odpowiedzialności, wydaje się, że
intencją obu stron jest, aby transakcja została zakończona; i rezultat jest taki sam, jak gdyby zostało uzgodnione
między nimi, że żadna z nich nie może żądać niczego od drugiej. W tym przypadku jest jednak bardziej
oczywiste, że zwolnienie nie jest ważne ze względu na jego charakter, ale ze względu na siłę umowy.
(1) Sprzedaż jest unieważniona przez samo porozumienie stron, jeżeli transakcja nie została zawarta.
(2) Jeżeli sprzedany niewolnik umiera, to sprzedaż odbywa się w takim samym stanie, jakby został wydany, tzn.
sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności, a stratę niewolnika musi ponieść kupujący. Dlatego też, o ile nie
zawarto innej zgodnej z prawem umowy, powództwa o kupno i sprzedaż są zasadne.
6. Paulus, O Edykcie, Księga II.
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Jeśli strony uzgodniły, że sprzedana nieruchomość zostanie zwrócona w określonym czasie, jeśli nie będzie to
zgodne z prawem, Sabinus uważa, że należy wnieść powództwo o kupno, lub przyznać powództwo in factum,
przypominające powództwo o kupno.
7. To samo, Pytania, Księga V.
Jeśli kupuję po raz drugi, pod warunkiem, coś, co już nabyłem bezwzględnie, to późniejsze nabycie jest
nieważne.
(1) Jeżeli wychowanek osobiście zawiera umowę bez upoważnienia swego opiekuna, a następnie dokonuje
zakupu za jego zgodą, to chociaż sprzedawca jest już związany z nim umową, to jednak, ponieważ wychowanek
nie ponosi odpowiedzialności, sprzedaż jest ponawiana, aby mogli być wzajemnie związani. Jeżeli w pierwszej
kolejności interweniowała władza opiekuna, a następnie wychowanek dokonał zakupu bez jego zgody, drugi
zakup jest nieważny. Można również zadać pytanie, czy można unieważnić zakup, jeśli umowa została zawarta
przez wychowanka bez upoważnienia opiekuna, ponieważ taka umowa ma taki sam skutek, jak gdyby
wychowanek w pierwszej kolejności dokonał zakupu bez upoważnienia opiekuna, a zatem sam nie jest
odpowiedzialny; ale jeśli wystąpi z powództwem o nieruchomość, czy sprzedawca może ją zatrzymać do czasu
zapłaty? Można jednak zasadnie twierdzić, że skoro nabycie zostało na początku dokonane w sposób
prawidłowy, nie jest zgodne z dobrą wiarą dotrzymywanie umowy, jeżeli w jej wyniku druga strona została
postawiona w niekorzystnym położeniu, zwłaszcza jeżeli została wprowadzona w błąd w wyniku pozornego
błędu.
8. Scaevola, Opinie, Księga II.
Titius, agent Seius, został wyznaczony na spadkobiercę tego ostatniego po jego śmierci, a Titius, nie wiedząc, że
ten nie żyje, sprzedał działkę ziemi za pośrednictwem niewolnika należącego do majątku i podpisał się jako
agent. Powstało pytanie, czy pełnomocnik mógł unieważnić sprzedaż, gdyby wiedział o śmierci przed zawarciem
transakcji? Odpowiedź brzmiała, że jeśli Tycjusz sam nie sprzedałby nieruchomości, nie poniósłby
odpowiedzialności cywilnej z tego powodu, że podpisał umowę niewolnika, który dokonał sprzedaży, ale byłby
odpowiedzialny przed pretorianami w imieniu wspomnianego niewolnika.
9. The Same, Digest, Księga IV.
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Pewien kawałek ziemi, który należał do Lucjusza Titiusa, został sprzedany na poczet podatku publicznego.
Lucjusz Tytus, uznawszy, że jest dłużnikiem, oświadczył, że jest gotów zapłacić cały podatek, a ponieważ
sprzedaż nieruchomości nie wystarczyła na zapłacenie całej kwoty, gubernator prowincji unieważnił sprzedaż i
nakazał przywrócić ziemię Lucjuszowi Tytusowi. Powstało pytanie, czy po decyzji gubernatora, a przed
przywróceniem ziemi, została ona włączona do majątku Lucjusza Titiusa? Odpowiedź brzmiała, że tak nie było,
zanim cena nie została zwrócona nabywcy, lub jeśli cena nie została jeszcze przez niego zapłacona, zanim
roszczenie o podatki zostało zaspokojone.
10. The Same, Digest, Księga VII.
Secjusz kupił działkę ziemi od Lucjusza Titiusa pod warunkiem, że nieruchomość pozostanie niesprzedana, jeśli
w określonym czasie nie zostanie zapłacona. Secjusz, zapłaciwszy od razu część ceny, po śmierci sprzedawcy
został ustanowiony opiekunem małoletnich dzieci Titiusa wraz z innymi, ale nie zapłacił pozostałej części ceny
swoim współopiekunom, zgodnie z umową, i nie zaliczył tej kwoty do majątku opiekuna. Powstało pytanie, czy
zakup był nieważny. Odpowiedź brzmi, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, sprzedaż została
uznana za bezskuteczną.
(1) Nabywca pewnej ziemi, podejrzewając, że Numeria i Sempronia wywołają kontrowersje w związku z jej
sprzedażą, uzgodnił ze sprzedającym, że pewna część ceny pozostanie w jego rękach do czasu, aż sprzedający
udzieli mu poręczenia. Następnie sprzedawca wprowadził do umowy następujące postanowienie, a mianowicie:
"Jeżeli cała suma nie zostanie zapłacona do określonego czasu, a sprzedający nie będzie chciał sprzedać tych
ziem, pozostaną one niesprzedane". W międzyczasie sprzedawca wygrał sprawę przeciwko jednej ze swoich
przeciwniczek i zawarł kompromis z drugą, tak że nabywca mógł wejść w posiadanie ziemi bez żadnych sporów.
W związku z tym, że nie zostało złożone poręczenie, a cała suma pieniędzy nie została zapłacona w
wyznaczonym czasie, zgodnie z warunkami umowy, powstało pytanie, czy ziemia pozostała niesprzedana?
Odpowiedź brzmiała, że skoro umowa przewidywała, że pieniądze nie powinny być wypłacone przed udzieleniem
poręczenia na poczet sprzedaży, a nabywca nie zrobił nic, co mogłoby uniemożliwić wykonanie umowy, ta
ostatnia część nie może być egzekwowana.

Tit. 6. Dotyczące ryzyka i korzyści związanych ze sprzedaną nieruchomością.
1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVIII.
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Jeśli wino po sprzedaży skwaśnieje lub ulegnie jakiemuś innemu defektowi, kupujący musi ponieść stratę, tak
samo jak w przypadku rozlania wina z powodu stłuczenia naczyń, w których się znajdowało, lub z innego
powodu. Jeśli jednak sprzedawca bierze na siebie ryzyko, musi to robić przez czas, w którym się mu poddaje; ale
jeśli nie określił czasu, wino będzie na jego ryzyko aż do jego spożycia, ponieważ kiedy to nastąpi, sprzedaż jest
wtedy całkowicie zakończona. Dlatego też, niezależnie od tego, czy uzgodniono, że wino będzie na jego ryzyko,
czy nie, będzie on za nie odpowiedzialny aż do jego zużycia. Jeżeli jednak przed spożyciem zawierające je
naczynia lub beczki zostaną zapieczętowane przez kupującego, uważamy, że wino nadal pozostaje na ryzyko
sprzedawcy, chyba że zawarto inne porozumienie.
(1) Sprzedawca musi być również odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wina do czasu jego pomiaru,
ponieważ przed pomiarem nie jest ono, do pewnego stopnia, uważane za sprzedane. Po dokonaniu pomiaru
wino przestaje być na ryzyko sprzedawcy, a nawet przed pomiarem jest on zwolniony z odpowiedzialności, jeśli
nie sprzedał go według miary, lecz w słojach lub beczkach.
(2) Jeżeli beczka została zapieczętowana przez kupującego, Trebatius twierdzi, że uważa się, iż została mu ona
dostarczona; Labeo natomiast jest przeciwnego zdania. Opinia tego ostatniego jest słuszna, ponieważ
zwyczajowo pieczętuje się beczkę, aby nie można było zmienić wina, a nie uważa się, że beczka została
dostarczona w tym momencie.
(3) Sprzedawca ma prawo wylać wino, jeżeli wyznaczył pewien czas na jego odmierzenie, a nie nastąpiło to w
dniu, który był wyznaczony. Nie powinien on jednak wylać wina, zanim nie powiadomi nabywcy w obecności
świadków, aby usunął wino, albo nie uprzedzi go, że jeśli tego nie uczyni, wylejemy je. Będzie to jednak bardziej
godne pochwały, jeśli nie wyleje go, gdy miał do tego prawo. Może więc żądać wynagrodzenia za korzystanie z
beczek, ale tylko wtedy, gdy w jego interesie leży, aby beczki, w których było wino, były puste; na przykład gdyby
miał je wydzierżawić lub gdyby było konieczne, aby wydzierżawił inne. Wygodniej jest jednak wydzierżawić inne
naczynia i nie dostarczać wina, dopóki czynsz za inne nie zostanie zapłacony przez kupującego, albo sprzedać
wino w dobrej wierze, to znaczy tak, aby wszystko udało się zrobić bez niedogodności dla siebie, aby jak
najmniejsza strata wynikła dla kupującego.
(4) Jeżeli kupuje się wino w beczkach i nie uzgodniło się terminu jego dostawy, należy przyjąć, że intencją jest,
aby wino zostało odciągnięte zanim beczki będą potrzebne dla następnego rocznika. Jeśli nie zostaną one
opróżnione do tego czasu, należy postąpić tak, jak to zostało przyjęte przez starożytnych, to znaczy sprzedawca
powinien odmierzyć wino za pomocą koszyka i pozwolić mu uciec, ponieważ starożytne władze ustanowiły tę
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zasadę ze względu na odmierzanie, aby wielkość odmierzania nie była widoczna, ale aby strata poniesiona przez
kupującego była znana.
2. Gaius, Codzienne zdarzenia, Księga II.
Jeśli sprzedawca potrzebuje naczyń na nowy rocznik, a jest kupcem, który ma zwyczaj kupować i sprzedawać
wino, należy rozważyć czas, w którym wino może być wygodnie usunięte z posiadania sprzedawcy.
(1) Ponadto zobaczmy, w jaki sposób sprzedawca musi dbać o wino, zanim nadejdzie czas wyznaczony na jego
zmierzenie; czy musi on zachować dokładną lub zwykłą staranność, czy też odpowiada tylko za oszustwo?
Sądzę, że sprzedawca powinien zachować jedynie zwykłą staranność i jest usprawiedliwiony w przypadku
nieuniknionego wypadku lub przejawu siły wyższej.
3. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Sprzedawca musi dołożyć takiej samej staranności, jaką powinien dołożyć, gdy przedmioty są pożyczane do
użytku; to znaczy, że musi dołożyć większej staranności niż w odniesieniu do swojej własnej własności.
4. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Jeśli ktoś sprzedałby swoje wino i zastrzegłby, że należy je skosztować w określonym czasie, a potem zostałby
obarczony winą za niedopełnienie tego obowiązku, to czy sprzedawca powinien ponosić ryzyko kwaśności lub
pleśni wina tylko za czas, który upłynął przed ustalonym dniem? Czy też powinien on ponosić odpowiedzialność
również po upływie tego czasu; a jeśli wino uległo zepsuciu po tym czasie, to czy sprzedawca musi przejąć to
ryzyko? Czy też należy raczej uznać, że sprzedaż została zawarta, ponieważ została dokonana pod warunkiem,
to znaczy, że wino powinno zostać zbadane przed upływem określonego terminu? Istotną kwestią jest zamiar
stron. Uważam jednak, że jeżeli nie można ustalić zamiaru, należy uznać, że kupno nadal trwa, a sprzedawca
musi przyjąć na siebie ryzyko nawet po upływie dnia wyznaczonego na degustację wina, ponieważ spowodował
je sam.
(1) Jeżeli wino jest sprzedawane luzem, sprzedawca jest odpowiedzialny tylko za jego przechowywanie; a z tego
wynika, że jeżeli nie jest sprzedawane pod warunkiem degustacji, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
jego kwasowość lub pleśń, lecz kupujący musi ponieść całe ryzyko. Jest jednak rzeczą niezwykłą, aby ktokolwiek
kupował wino bez skosztowania go; dlatego też, jeżeli nie został wyznaczony dzień na ten cel, kupujący może
skosztować je kiedy chce, a do czasu, kiedy to uczyni, sprzedawca musi być odpowiedzialny za jego
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kwaskowatość lub pleśń; ponieważ, gdy dzień na skosztowanie został ustalony, czyni to warunki kupującego
lepszymi.
(2) Jeżeli wino zostało sprzedane luzem, opieka nad nim ustaje z chwilą nadejścia terminu jego odbioru; należy to
rozumieć w ten sposób, że termin ten jest podany. Jeżeli jednak nie jest on określony, należy rozważyć, czy
sprzedawca jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad winem przez czas nieokreślony. Lepszą opinią jest
(zgodnie z tym, co wyjaśniliśmy powyżej), że albo należy ustalić intencję stron w odniesieniu do czasu, albo
należy powiadomić nabywcę, aby usunął wino. Pewne jest, że wino powinno być usunięte zanim beczki będą
potrzebne dla rocznika.
5. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Jeśli z winy kupującego wino nie zostało usunięte w wyznaczonym czasie, sprzedawca nie jest zobowiązany do
odpowiedzialności za nie po tym czasie, chyba że opóźnienie było spowodowane nieuczciwym zamiarem z jego
strony. Jeśli na przykład sprzedano sto dzbanów wina w pewnej piwnicy, sprzedawca musi ponosić ryzyko do
czasu ich zmierzenia, chyba że winę za opóźnienie ponosi nabywca.
6. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli kupuję pewne wino, z wyjątkiem tego, które jest kwaśne i spleśniałe, Prokulus mówi, że chociaż wyjątek ten
jest uczyniony na korzyść kupującego, jeśli jest on skłonny przyjąć wino, które jest kwaśne, to jednak wino
kwaśne i spleśniałe nie będzie uwzględnione w sprzedaży; cokolwiek bowiem kupujący nie jest skłonny przyjąć,
nie powinien być zmuszony do przyjęcia, gdyż jest to niesprawiedliwe, a sprzedawca nie powinien mieć prawa
sprzedać wina innemu.
7. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Jeśli po sprzedaży ziemia zostanie wzbogacona o złoża aluwialne lub jej powierzchnia zmniejszy się z tego
samego powodu, nabywca będzie czerpał z tego korzyść lub ponosił niedogodności. Jeżeli bowiem po sprzedaży
całe pole zostanie pokryte rzeką, kupujący musi ponieść stratę, a zatem w ten sam sposób ma prawo do
wszelkich korzyści z tego wynikających.
(1) Wszystko, co jest sprzedawane, musi być przekazane wraz z gruntem, chyba że uzgodniono, iż nie należy
tego czynić. To, co nie może być wymierzone, musi być również przeniesione, jeśli tak było uzgodnione; jak na
przykład drogi, granice i zagajniki przylegające do posesji. Jeśli jednak nic nie zostało powiedziane na ten temat,
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nie muszą one być przeniesione; dlatego też zwyczajem jest wyraźne zapewnienie, że gaje i drogi publiczne,
które znajdują się w traktach ziemskich, wszystkie zostaną zmierzone i włączone do przeniesienia.
8. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIII.
Konieczne jest ustalenie, kiedy sprzedaż jest kompletna, ponieważ wtedy będziemy wiedzieć, kto musi być
odpowiedzialny za ryzyko; ponieważ, kiedy sprzedaż została udoskonalona, kupujący musi je przyjąć. Jeśli
jakość i ilość nieruchomości, które mają być sprzedane są określone, jak również cena tego samego, i to jest
sprzedawane bez żadnych warunków, transakcja jest kompletna. Jeśli jednak jest ona sprzedawana pod
warunkiem, a warunek ten nie zostanie spełniony, sprzedaż jest nieważna, tak jak w przypadku klauzuli. Prokulus
i Oktawenus twierdzą, że nieruchomość jest na ryzyko kupującego, gdy tylko warunek zostanie spełniony, a
Pomponiusz popiera tę opinię w Dziewiątej Księdze. Jeśli jednak, podczas gdy warunek jest jeszcze w toku, albo
kupujący albo sprzedający umrze, ustalono, że jeśli warunek zostanie spełniony, ich spadkobiercy będą również
związani, tak jakby transakcja została zawarta w odniesieniu do jakiegoś czasu, który minął. Jeśli jednak
nieruchomość zostanie dostarczona w czasie, gdy warunek jest w toku, nabywca jako taki nie może jej nabyć
przez uzurpację i może odzyskać jakąkolwiek cenę, którą mógł zapłacić, podczas gdy plony zebrane w czasie
pośrednim będą należeć do sprzedawcy; w ten sam sposób postanowienia i zapisy warunkowe wygasają, jeśli
nieruchomość zostanie zniszczona, podczas gdy warunek pozostaje niespełniony. Jest rzeczą oczywistą, że
jeżeli majątek przetrwa, chociaż w stanie uszkodzonym, nabywca musi ponieść stratę.
(1) W przypadku, gdy sprzedaż jest dokonana w następujących warunkach: "Ten niewolnik jest sprzedany bez
względu na to, czy pewien statek przypłynie, czy nie przypłynie z Azji". Julianus jest zdania, że sprzedaż jest
natychmiast zawarta, gdyż jest pewne, że umowa jest kompletna.
(2) Jeśli sprzedajesz mi użytkowanie pewnej rzeczy, to jest różnica, czy pozbywasz się tylko prawa do używania i
korzystania z niej, które należy tylko do ciebie, czy też, jeśli jesteś właścicielem rzeczy, sprzedajesz mi jej
użytkowanie; w pierwszym przypadku bowiem, nawet gdybyś natychmiast umarł, twój spadkobierca nie będzie mi
nic winien, ale jeśli będziesz żył, prawo to przejdzie na mojego spadkobiercę. W drugim przypadku nic nie
przejdzie na mojego spadkobiercę, ale twój spadkobierca zaciągnie zobowiązanie.
9. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga X.
Jeśli po zbadaniu kawałka ziemi, a przed zawarciem umowy sprzedaży, drzewa na tym kawałku zostaną obalone
przez siłę wiatru, powstaje pytanie, czy one również powinny zostać wydane nabywcy? Odpowiedź brzmi, że nie,
ponieważ on ich nie kupił, gdyż zanim kupił ziemię, przestały być jej częścią. Jeżeli jednak nabywca nie wiedział,
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że drzewa zostały obalone, a zbywca wiedział o tym i nie poinformował go, będzie on odpowiedzialny za
odszkodowanie w wysokości odsetek nabywcy, pod warunkiem, że sprzedaż dojdzie do skutku.
10. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
Jeśli w sprzedaży warunkowej uzgodniono również, że nieruchomość powinna pozostać na ryzyko kupującego,
myślę, że umowa będzie ważna.
(1) Scaevola w przypisie do Siódmej Księgi Julianusa mówi, że nabywca nie może wnieść powództwa o
odzyskanie sprzedanej ziemi, jeśli przed dokonaniem pomiaru część tej ziemi została zniszczona przez zalanie,
trzęsienie ziemi lub inny wypadek.
11. Alfenus Verus, Digest, Księga II.
Kiedy dom, który został sprzedany, spłonął, ponieważ pożar nie może mieć miejsca bez czyjejś
odpowiedzialności, jakie jest prawo? Odpowiedź brzmi: ponieważ pożar może mieć miejsce bez winy głowy
domu, jeśli nie został spowodowany przez zaniedbanie jego niewolników, pan niekoniecznie będzie winien. Stąd
też, jeśli sprzedawca wykonuje taką samą staranność w dbaniu o dom, jak oszczędni i sumienni ludzie mają w
zwyczaju robić, a jakikolwiek wypadek się zdarzy, nie będzie on odpowiedzialny.
12. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga III.
Aedyl zerwał kilka łóżek, które kupiła pewna partia i które zostały pozostawione na drodze. Jeśli zostały one
dostarczone kupującemu, lub jeśli to on był winny, że nie zostały dostarczone, musi ponieść straty.
13. Julianus, O Urseius Ferox, Księga III.
Nabywca byłby uprawniony do powództwa na mocy Lex Aquilia przeciwko aedile, jeśli ten działał bezprawnie; lub
z pewnością będzie miał powództwo o sprzedaż przeciwko sprzedawcy, aby zmusić go do przypisania mu praw
do działania, które ma przeciwko aedile.
14. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga III.
Jeśli łóżka nie zostały dostarczone, a kupujący nie przeszkodził w ich dostarczeniu przez zwłokę, stratę musi
ponieść sprzedający.
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(1) Jeżeli zakupione materiały po dostarczeniu zostaną utracone w wyniku kradzieży, uważa się, że nabywca
musi pokryć stratę; w przeciwnym razie musi to uczynić sprzedawca. Drewno uważa się za dostarczone z chwilą
oznaczenia go przez kupującego.
15. Gaius, Daily Occurrences, Księga II.
Jeśli sprzedawane jest wino w beczkach, które z powodu swojej natury uległo zepsuciu, zanim zostało usunięte
przez kupującego, a sprzedawca ręczył za jego dobrą jakość, będzie on odpowiedzialny wobec kupującego; jeśli
jednak nie powiedział nic na ten temat, kupujący musi ponieść stratę, ponieważ nie skosztował wina, lub jeśli je
skosztował, wyrobił sobie błędną opinię i może winić tylko siebie. Oczywiste jest, że jeżeli sprzedawca wiedział,
że dobra jakość wina nie utrzyma się do dnia, w którym miało ono zostać odebrane, i nie poinformował o tym
kupującego, ponosi odpowiedzialność w zakresie interesu tego ostatniego, który polegał na tym, że został
ostrzeżony.
16. Javolenus, O Kasjuszu, Księga VII.
Gdy nabywca niewolnika prosi o pozwolenie na wynajęcie go do czasu, gdy będzie mógł zapłacić jego cenę, nie
nabywa nic dzięki usługom tego niewolnika, ponieważ nie jest on uważany za dostarczonego, którego posiadanie
sprzedawca zatrzymuje poprzez wynajęcie go. Nabywca będzie odpowiedzialny za niewolnika, jeśli cokolwiek mu
się stanie bez oszustwa sprzedawcy.
17. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXI.
Należy zauważyć, że w momencie, gdy nabywca zaczyna nie wywiązywać się ze swoich obowiązków,
sprzedawca odpowiada nie za zaniedbanie, lecz jedynie za oszustwo. Jeśli zarówno sprzedawca, jak i nabywca
będą w zwłoce, Labeo twierdzi, że nabywca będzie bardziej poszkodowany niż sprzedawca. Należy jednak
rozważyć, czy strona, która jest w zwłoce jako ostatnia, nie jest bardziej poszkodowana, bo co by było, gdybym
zawiadomił sprzedawcę, a on nie dostarczyłby mi zakupionej przeze mnie nieruchomości, a następnie, gdy
później ją zaoferuje, odmówiłbym jej przyjęcia? Oczywiste jest, że w tym przypadku to ja powinienem ucierpieć z
powodu niewykonania zobowiązania. Jeżeli jednak zwłoka została spowodowana przez kupującego, a następnie,
mimo że wszystko było nienaruszone, sprzedawca popadł w zwłokę, gdy był w stanie dokonać dostawy,
sprawiedliwe jest, aby to on poniósł szkodę z powodu późniejszego opóźnienia.
18. Papinianus, Opinie, Księga III.
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W przypadku, gdy obowiązek zapewnienia mieszkania dla wolnych strzelców wygasa z powodu ich śmierci,
nabywca nieruchomości nie będzie odpowiedzialny wobec sprzedawcy z tego tytułu; jeśli nie zawarto innej
umowy niż ta, że zgodnie z wolą zmarłego, oprócz zapłaconej ceny, należy zapewnić wolnym strzelcom
mieszkanie.
(1) Jeżeli przed zapłatą ceny powstanie spór co do własności nieruchomości, kupujący nie jest zobowiązany do
jej zapłaty, chyba że sprzedający złoży wypłacalne zabezpieczenie przed jego eksmisją.
19. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Jeśli kupujący jest w zwłoce wobec sprzedającego w zapłacie ceny, musi zapłacić mu tylko odsetki i nie będzie
odpowiedzialny za nic, co sprzedający mógłby uzyskać, gdyby nie było zwłoki; na przykład, jeśli sprzedający był
kupcem, a cena została zapłacona, mógłby zyskać więcej ze sprzedaży swojego towaru niż z odsetek.
Tit. 7. O usuwaniu niewolników i o tym, gdzie niewolnik jest sprzedawany pod warunkiem, że zostanie poddany
manumisji, lub przeciwnie.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli niewolnik został sprzedany pod warunkiem, że nie będzie przebywał w określonym miejscu, strona, która go
sprzedała pod tym warunkiem, może umorzyć tę część umowy i pozwolić mu pozostać w Rzymie. Papinianus w
Trzeciej Księdze mówi, że warunek ten powinien być przestrzegany ze względu na bezpieczeństwo pana, aby nie
narażać go na niebezpieczeństwo.
2. Marcjanus, Sprawy publiczne, Księga II.
Jeśli niewolnik został sprzedany pod warunkiem usunięcia go z Włoch, może pozostać w prowincji, chyba że było
to wyraźnie zabronione.
3. Paulus, O Edykcie, Księga L.

1079

Jeśli niewolnik został sprzedany pod warunkiem, że w określonym czasie zostanie poddany manumantacji, to
jeśli nie zostanie poddany manumantacji, staje się wolny, niezależnie od tego, że ten, kto go sprzedał, może
nadal trzymać się swojego pierwotnego zamiaru. Nie jest konieczne ustalanie woli spadkobiercy.
4. Marcellus, Digest, Księga XXIV.
Jeśli nieletni poniżej dwudziestego roku życia sprzeda ci niewolnika i wyda go, pod warunkiem, że ty go
manumitujesz, to przekazanie jest bezskuteczne, nawet jeśli wydał go z zamiarem, że gdy osiągnie wiek
dwudziestu lat, ty go manumitujesz; nie ma bowiem większego znaczenia, czy data jego wolności jest odroczona,
gdyż prawo sprzeciwia się tego rodzaju postanowieniom jako nieuzasadnionym.
5. Papinianus, Pytania, Księga X.
Gdy niewolnik ma zakaz zamieszkiwania na przedmieściach pewnego miasta na mocy umowy ze zbywcą, uważa
się, że ma on również zakaz zamieszkiwania w samym mieście. I rzeczywiście, chociaż zostało to nakazane
edyktami cesarskimi, to jego znaczenie jest oczywiste, ponieważ ten, kto jest pozbawiony mieszkania w mniej
ważnych częściach miasta, nie może cieszyć się nim w ważniejszych częściach tego samego miasta.
6. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Jeżeli sprzedawca zapewnia nabywcę, że nie dokona manumitacji niewolnicy ani nie podda jej prostytucji, a w
razie popełnienia czynu stanowiącego pogwałcenie tego postanowienia może ona zostać odzyskana przez
swego pana lub uznana za wolną, a na podstawie klauzuli można żądać kary; niektóre autorytety uważają, że
można powołać się na wyjątek oparty na złej wierze, ale Sabinus uważa, że nie można tego zrobić. Rozsądek
jednak podpowiada, że klauzula nie może się ostać, jeśli pominie się warunek: "aby nie została poddana
manumisji", gdyż jest rzeczą niewiarygodną, aby ktoś miał zamiar poddać niewolnika manumisji, a nie miał na
myśli aktu, który by to zrealizował. Jeżeli jednak jest postanowione, że niewolnik nie może być poddany
prostytucji, nie ma powodu, dla którego kara nie powinna być zasądzona i ściągnięta, ponieważ nabywca
przyniósłby hańbę niewolnikowi i jednocześnie podważyłby intencje sprzedawcy; ponieważ, pomijając to
zastrzeżenie, zostało ustalone, że powództwo o sprzedaż jest zasadne.
(1) Gdy kupujący popełnia lub nie popełnia czynu sprzecznego z przepisami regulującymi sprzedaż, orzeka się
niekiedy, że sprzedający nie może wnieść powództwa o sprzedaż, aby go ukarać, chyba że sprzedający miałby w
tym interes majątkowy, na przykład dlatego, że sam obiecał karę; nie należy jednak sądzić, aby dobry obywatel
uważał, że w interesie sprzedającego leży, aby jego gniew został w ten sposób uśmierzony. Opinia Sabinusa
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skłania mnie jednak do twierdzenia przeciwnego, ponieważ uważa on, że powództwo może zostać wniesione,
ponieważ wydaje się, że niewolnik został sprzedany za niższą cenę ze względu na warunek.
7. Tenże, Pytania, Księga X.
Niewolnik został sprzedany pod warunkiem, że nie powinien pozostać we Włoszech, a strony uzgodniły, bez
zastrzeżenia, że jeśli warunek nie zostanie spełniony, kupujący zapłaci karę. Trudno jest stwierdzić, że
sprzedawca może wnieść powództwo na tej podstawie z powodu chęci zemsty; ale może to zrobić prawidłowo,
jeśli warunek nie jest przestrzegany, a odpowiedzialność za obiecaną karę powinna się pojawić. Wynika z tego,
że może on wytoczyć powództwo jedynie o kwotę, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić, ponieważ wszystko,
co wykracza poza tę kwotę, jest karą, a nie próbą odzyskania własności. Gdyby jednak umowa przewidywała, że
niewolnik nie powinien zostać usunięty w ramach kary, powództwo może zostać wytoczone na podstawie
uczucia; te dwa przypadki nie wydają się być sprzeczne, ponieważ w interesie jednego człowieka jest, aby drugi
odniósł korzyść; w rzeczywistości upokorzenie kary, która nie została wymierzona, posiada jedynie cechę
okrucieństwa.
8. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Pojawiło się pytanie, czy jeśli człowiek sprzedał swojego niewolnika i polecił, aby został on poddany manumisji w
określonym czasie, a następnie zmienił zdanie, a nabywca mimo to poddał go manumisji, będzie miał prawo do
powództwa z tego tytułu. Stwierdziłem, że prawo do wniesienia powództwa z tytułu sprzedaży wygasa, jeśli
niewolnik zostanie poddany manumulacji lub jeśli sprzedawca zmieni zdanie.
9. Paulus, Pytania, Księga V.
Titius sprzedał niewolnika pod warunkiem, że jeśli pozostanie w Rzymie, będzie mógł go aresztować. Nabywca
sprzedał go innej osobie pod tym samym warunkiem, a niewolnik uciekł od drugiego nabywcy i pozostał w
Rzymie. Zapytałem, czy mógł zostać aresztowany, a jeśli tak, to przez kogo? Odpowiedziałem, że nie ma
wątpliwości, że skoro był zbiegiem, to nic nie zostanie uznane za sprzeczne z warunkiem, ponieważ nie miał
prawa opuścić swojego pana; ani też, tylko dlatego, że był zbiegiem, nie mógł zamieszkać w Rzymie. Jeśli jednak
pozostał tam za zgodą drugiego nabywcy, to strona, która narzuciła warunek, powinna być uprzywilejowana, a
drugi sprzedawca może być uznany za tego, który odwołał się do niego tylko w celu ostrzeżenia nabywcy i
uwolnienia się od odpowiedzialności; nie mógł on bowiem w żaden sposób pozbawić swojego sprzedawcy
korzyści płynącej z warunku, tak jak gdyby obiecał zapłacić karę, byłby odpowiedzialny, nawet gdyby sam
również przewidział tę karę. Ale jeśli obiecał karę, to będą dwa powództwa i niewolnik może być aresztowany.
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Jeśli jednak pierwszy sprzedawca dokonał sprzedaży pod warunkiem, że jeśli niewolnica stanie się prostytutką,
będzie wolna, a drugi, że może zostać zatrzymana, to wolność będzie miała pierwszeństwo przed prawem do
aresztowania. Jest oczywiste, że jeśli pierwszy warunek zawierał prawo do zajęcia, a ostatni prawo do wolności,
to należy uznać, że ten, który przyznaje jej wolność, będzie miał pierwszeństwo; ponieważ oba warunki są
dodane dla dobra niewolnicy, i tak jak aresztowanie przez sprzedawcę uwalnia ją od szkody, tak wolność
wywołuje ten sam skutek.
10. Scaevola, Digest, Księga VII.
Pewien człowiek sprzedał Pamphilusa i Stichusa, a w umowie sprzedaży zawarł, że ponieważ sprzedał tych
niewolników za niską cenę, nie powinni oni podlegać żadnej służebności oprócz tej, którą miał Seius, a po jego
śmierci powinni pozostać wolni. Powstało pytanie, czy niewolnicy, co do których została zawarta umowa między
kupującym a sprzedającym, staną się wolni z mocy samego prawa po śmierci kupującego? Odpowiedź brzmiała,
że zgodnie z konstytucją boskiego Hadriana, ogłoszoną w odniesieniu do tego punktu, jeśli Pamfilus i Stichus,
niewolnicy, o których mowa, nie zostaną poddani manumisji, nie staną się wolni. Klaudiusz mówi, że Boski Marek
postanowił, że jeśli w umowie sprzedaży umieszczono warunek wolności, to niewolnicy staną się wolni w ciągu
sześciu miesięcy, nawet jeśli nie zostaną poddani manumisji, choć sprzedawca odroczył ich uwolnienie do
śmierci nabywcy.
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Księga XIX
1. Dotycząca czynności kupna i sprzedaży.
2. O dzierżawie i wynajmie.
3. Dotyczące czynności szacowania wartości nieruchomości.
4. Dotyczące zamiany nieruchomości.
5. Dotyczące czynności praescriptis verbis i in factum.

Tit. 1. Dotyczące czynności kupna i sprzedaży.

1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVIII.
Jeśli sprzedana nieruchomość nie zostanie dostarczona, nabywca będzie uprawniony do wytoczenia powództwa
w celu odzyskania kwoty swojego interesu w doprowadzeniu do tego. Interes ten jest czasem większy niż cena
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samej nieruchomości, gdy jest więcej wart dla kupującego niż wartość nieruchomości lub to, za co została ona
zakupiona.
(1) Jeżeli sprzedawca wiedział, że nieruchomość jest obciążona służebnością, i zataił ten fakt, nie może uniknąć
powództwa o kupno, pod warunkiem, że kupujący nie wiedział, że tak jest; ponieważ wszystko, co jest dokonane
z naruszeniem dobrej wiary, jest objęte powództwem o kupno. Rozumiemy, że sprzedawca wie o obciążeniu i
ukrywa je nie tylko wtedy, gdy nie informuje o tym nabywcy, ale także wtedy, gdy zaprzecza, że wspomniana
służebność jest należna, gdy jest o to pytany. Jeśli zasugerujesz, jako przykład, że sprzedawca powiedział:
"Żadna służebność nie jest należna, ale na wypadek, gdyby taka niespodziewanie się pojawiła, nie będę ponosił
odpowiedzialności", to sądzę, że będzie on odpowiedzialny z tytułu powództwa o nabycie, ponieważ służebność
była należna i on o tym wiedział. Jeżeli jednak sprzedawca podjął środki, aby uniemożliwić kupującemu ustalenie,
że służebność jest należna, uważam, że będzie on odpowiedzialny z tytułu powództwa o nabycie. I, ogólnie rzecz
biorąc, powinienem powiedzieć, że jeśli działał on w sposób oszukańczy, ukrywając istnienie służebności,
powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, ale nie po tym, jak wyraził zgodę na dostarczenie
zabezpieczenia. Zasady te są prawidłowe, gdy nabywca nie wiedział o istnieniu służebności, ponieważ nie uważa
się, że zataił on cokolwiek, gdy druga strona o tym wie, ani nie należy informować tego, kto nie jest nieświadomy
faktów.
2. Paulus, O Sabinusie, księga V.
Jeżeli wymiary działki są wymienione w czasie sprzedaży, a kwota nie jest podana, to powództwo o kupno jest
zasadne. Pełne posiadanie nieruchomości nie jest rozumiane jako przeniesione na nabywcę, jeśli jakikolwiek
zapisobierca lub powiernik ustanowiony dla jej zachowania jest w jej posiadaniu, lub jeśli posiadają ją jacyś
wierzyciele. To samo należy powiedzieć, gdy w posiadaniu jest nienarodzone dziecko, ponieważ pojęcie pełnego
posiadania ma zastosowanie również w tym przypadku.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Wydanie posiadania, które powinno być dokonane przez sprzedawcę, jest tego rodzaju, że jeśli ktokolwiek może
prawnie pozbawić nabywcę posiadania, nie będzie się rozumieć, że posiadanie zostało wydane.
(1) Jeżeli kupujący żąda wydania całego majątku i wnosi powództwo na podstawie tegoż żądania, zyski nie będą
uwzględnione w tymże żądaniu; ponieważ, gdy ktoś żąda wydania gruntu, rozumie się, że musi być wydane całe
posiadanie, a wydanie plonów nie jest objęte takim żądaniem, ponieważ nie powinno być w nim zawarte nic
więcej, jak tylko samo przeniesienie gruntu; ale powództwo o wydanie plonów będzie uzasadnione.
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(2) Jeżeli kupuję ścieżkę, zagrodę dla bydła, ogólne prawo drogi lub prawo przeprowadzania wody przez waszą
posesję, nie ma tu dostawy samego posiadania; dlatego też powinniście zapewnić mnie, że nie zrobicie nic, co
mogłoby przeszkodzić w wykonywaniu mojego prawa.
(3) Jeżeli sprzedawca wina nie wywiązuje się z obowiązku jego dostarczenia, powinien być skazany na
zapłacenie najwyższej ceny za wino, albo w czasie sprzedaży, albo w czasie oszacowania szkód w sądzie, a
także jego najwyższej wartości albo w miejscu, gdzie dokonano sprzedaży, albo w miejscu, gdzie wniesiono
pozew.
(4) Jeżeli nabywca jest odpowiedzialny za zwłokę, wartość wina musi być oszacowana w momencie wniesienia
pozwu i w odniesieniu do najniższej ceny tego wina w miejscu, w którym zostało to zrobione. O zwłoce mówi się,
gdy sprzedawca nie ma żadnych przeszkód w dostarczeniu wina, zwłaszcza jeśli zawsze był gotów je dostarczyć.
Ponadto, nie jest konieczne rozważenie ceny wina w miejscu, w którym wniesiono pozew, ale tam, gdzie wino ma
być dostarczone, ponieważ jeśli wino jest sprzedawane w Brindisi, nawet jeśli umowa została zawarta gdzie
indziej, musi być dostarczone w Brindisi.
4. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Jeśli sprzedasz mi niewolnika, wiedząc, że jest on złodziejem lub popełnił jakąś szkodę, a ja nie będę o tym
wiedział, nawet jeśli obiecałeś mi podwójne odszkodowanie, będziesz wobec mnie odpowiedzialny w procesie o
kupno do wysokości tego, jaki byłby mój interes, gdybym znał charakter niewolnika; nie mogę bowiem wytoczyć
przeciwko tobie powództwa na podstawie postanowienia, zanim sam czegoś nie stracę.
1. Jeśli okaże się, że pomiar pola jest mniejszy niż podano, sprzedający będzie odpowiedzialny za kwotę
niedoboru; ponieważ gdy pomiar jest niedostateczny, nie można ustalić jakości ziemi, która nie istnieje. I nie tylko
kupujący będzie uprawniony do powództwa, gdy pomiar pola jest niedostateczny w całości, ale także w
odniesieniu do jakiejkolwiek części tego samego; jak na przykład, jeśli stwierdzono, że jest tyle jugerów w winnicy
lub sadzie oliwnym, a okaże się, że ilość jest mniejsza. Dlatego w takich przypadkach należy dokonać szacunku
w odniesieniu do dobrej jakości gleby.
(5) Tenże, O Sabinusie, Księga V.
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Gdy spadkobierca jest zobowiązany testamentem do sprzedaży majątku należącego do spadku, i to czyni, można
wytoczyć przeciwko niemu powództwo albo o sprzedaż, albo o rachunek testamentowy, o wszystkie akcesoria
należące do nabytego majątku.
1. 1. Jeżeli jednak, błędnie sądząc, że to jemu powierzono sprzedaż nieruchomości, sprzedaje ją, to należy
uznać, że nie można wytoczyć przeciwko niemu powództwa o sprzedaż, ponieważ może się on wyłączyć z
powództwa na podstawie oszukańczego zamiaru, podobnie jak ten, który, będąc w błędzie, obiecał, że dostarczy
nieruchomość pod takim zarzutem, może wyłączyć z powództwa drugą stronę, powołując się na wyjątek oparty
na oszukańczym zamiarze. Pomponiusz twierdzi nawet, że może on wytoczyć powództwo o nieokreśloną kwotę,
aby uzyskać zwolnienie.
(6) Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w procesie o sprzedaż, nawet jeśli nie wiedział, że wymiary pola są
mniejsze od przedstawionych.
1. Jeśli sprzedam ci dom za pewną kwotę pod warunkiem, że naprawisz inny dom należący do mnie, mogę
wytoczyć powództwo o sprzedaż, aby zmusić cię do naprawy. Jeśli jednak uzgodniono jedynie, że masz naprawić
wspomniany dom, nie uważa się, że dokonano zakupu i sprzedaży, jak mówi Neratius.
2. Ponadto, jeśli sprzedałem ci wolną działkę za pewną cenę i wydałem ją pod warunkiem, że po wybudowaniu
przez ciebie domu przekażesz mi połowę tej działki, to jest pewne, że jestem uprawniony do powództwa o
sprzedaż, aby zmusić cię do wybudowania, a także do przeniesienia na mnie własności po ukończeniu budowy;
tak długo, jak jak jakikolwiek warunek dotyczący sprzedanej nieruchomości nie zostanie przez ciebie spełniony,
jest ustalone, że jestem uprawniony do powództwa o sprzedaż.
3. Jeżeli kupisz ziemię na miejsce pochówku, a sprzedawca wybuduje dom w pobliżu tego miejsca, zanim
dokona się tam pochówku, możesz wystąpić przeciwko niemu z powództwem.
4. 4. Jeśli sprzedasz mi naczynie jakiegokolwiek rodzaju i oświadczysz, że ma ono określoną pojemność lub
wagę, jeśli okaże się, że jest ono wybrakowane pod jednym z tych względów, mogę wytoczyć przeciwko tobie
powództwo o sprzedaż. Jeśli jednak sprzedasz mi wazę i zagwarantujesz, że będzie ona doskonała, a okaże się,
że taka nie jest, musisz mi wynagrodzić wszelkie straty, jakie poniosłem z tego tytułu; jeśli jednak nie będzie
zrozumiałe, że gwarantujesz, że będzie ona doskonała, będziesz odpowiedzialny jedynie za oszustwo. Labeo jest
innego zdania i uważa, że należy uznać, iż strona musi zagwarantować, że waza jest doskonała tylko wtedy, gdy
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nie uzgodniono inaczej, i ta opinia jest słuszna. Minicjusz podaje, że Sabinus uważał, iż podobną gwarancję
należy rozumieć jako udzieloną w przypadku wynajmu beczek.
5. Jeśli sprzedam ci prawo drogi, możesz mnie powiadomić, abym udowodnił mój tytuł do niej tylko wtedy, gdy
grunt, na którym chcesz nabyć służebność, należy do ciebie; byłoby bowiem niesprawiedliwe, gdybym był
odpowiedzialny, gdybyś nie mógł nabyć służebności, ponieważ nie jesteś właścicielem sąsiedniego gruntu.
6. Gdybym jednak sprzedał wam działkę ziemi i oświadczył, że do tej działki dołączone jest prawo drogi, to z
pewnością będę odpowiedzialny z tytułu prawa drogi, ponieważ jestem związany jako sprzedawca obydwoma
tymi prawami własności.
7. Jeśli syn pod ojcowską kontrolą sprzeda i dostarczy mi nieruchomość, będzie odpowiedzialny, tak jakby był
głową gospodarstwa domowego.
8. Jeśli sprzedawca popełnił jakiekolwiek oszustwo w odniesieniu do sprzedanej nieruchomości, nabywca będzie
miał prawo do powództwa o nabycie na tej podstawie. Konieczne jest bowiem rozważenie każdego oszustwa w
procesie, a cokolwiek sprzedawca obiecał dostarczyć, musi dostarczyć kupującemu.
9. Jeśli sprzedawca świadomie sprzedaje nieruchomość, która jest obciążona lub należy do innej osoby, a w
umowie jest zapisane, że nie zobowiązuje się do niczego z tego tytułu, należy wziąć pod uwagę jego oszukańcze
zachowanie, które zawsze powinno być nieobecne w transakcji sprzedaży, która jest transakcją w dobrej wierze.
7. Tenże, O Sabinusie, księga X.
Kiedy sprzedałeś mi działkę, której użytkowanie było zastrzeżone, oświadczyłeś, że wspomniane użytkowanie
należy do Titiusa, podczas gdy w rzeczywistości pozostaje ono w twoich rękach. Jeżeli wytoczy Pan powództwo
o odzyskanie użytkowania, nie mogę się do Pana odwołać, dopóki Titius żyje; a nie jest on w takiej sytuacji, że
nawet gdyby użytkowanie było jego, to by je utracił, bo wtedy (to znaczy, gdyby Titius utracił swoje prawa cywilne
lub umarł) mógłbym się odwołać do Pana jako sprzedawcy. Ta sama zasada prawa obowiązuje, jeśli
oświadczysz, że użytkowanie należy do Titiusa, podczas gdy w rzeczywistości należy ono do Seiusa.
8. Paulus, O Sabinusie, księga V.

1087

Jeśli dostarczę ci pole wolne od wszelkich obciążeń, podczas gdy w rzeczywistości powinienem dostarczyć je
jako przedmiot służebności, będę miał prawo wytoczyć powództwo o zwrot nieokreślonej kwoty, aby zmusić cię
do zezwolenia na nałożenie należnej służebności.
1. Jeśli przekażę pole podlegające służebności, które powinienem przekazać wam jako wolne, będziecie mieli
prawo do powództwa o kupno, aby uwolnić się od tej służebności, którą nie powinniście być obciążeni.
9. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XX.
Jeśli ten, kto nabył kamienie na kawałku ziemi, odmawia ich usunięcia, można wytoczyć przeciwko niemu
powództwo o sprzedaż, aby go do tego zmusić.
10. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVI.
Nie jest rzeczą niezwykłą, że jedna osoba może być jednocześnie odpowiedzialna za dwa zobowiązania w
odniesieniu do tej samej sprawy; kiedy bowiem ten, kto ma zobowiązanego zbywcę, staje się spadkobiercą
innego, wobec którego ten sam zbywca jest odpowiedzialny, ustala się, że istnieją dwa równoległe prawa do
działania połączone w tej samej osobie, jedno, które ma ona jako własne, i drugie, które pochodzi z majątku; i
wyznaczony spadkobierca, jeśli dla własnej wygody chce skorzystać z tych dwóch powództw oddzielnie, musi
wnieść swoje własne powództwo przeciwko zbywcy, zanim wejdzie w posiadanie spadku, a następnie, po
uczynieniu tego, wnieść powództwo, które pochodzi z tego ostatniego. Jeżeli najpierw wejdzie w posiadanie
nieruchomości, może wytoczyć tylko jedno powództwo, ale może to zrobić w taki sposób, aby uzyskać jak
największą korzyść z obu umów. Z drugiej strony, jeśli jeden ze zbywców stałby się spadkobiercą drugiego,
oczywiste jest, że musi on podwójnie zabezpieczyć nabywcę przed eksmisją.
11. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Ten, kto dokonuje zakupu, może skorzystać z powództwa o zakup.
1. Po pierwsze, należy pamiętać, że w tego rodzaju przypadku należy wprowadzić tylko to, co może być
przedmiotem gwarancji, ponieważ jest to działanie w dobrej wierze, nie ma nic bardziej zgodnego z dobrą wiarą
niż to, że to, co zostało uzgodnione między stronami umowy, powinno zostać wykonane. Jeżeli jednak nic nie
zostało specjalnie uzgodnione, będą one wówczas odpowiedzialne wobec siebie za to, co w sposób naturalny
wchodzi w zakres transakcji.
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2. Po pierwsze, sprzedawca musi przenieść samą nieruchomość, to znaczy dostarczyć ją; a własność tej
nieruchomości przejdzie na nabywcę, jeśli w rzeczywistości należała do sprzedawcy. Jeśli nie należała do niego,
sprzedawca będzie związany tylko w przypadku eksmisji, pod warunkiem, że cena została zapłacona, lub że
zostało złożone zabezpieczenie na tę samą rzecz. Nabywca może jednak zostać zmuszony do zapłacenia
sprzedawcy ceny zakupu.
3. Zarówno Labeo, jak i Sabinus uważają, że zwrot ceny w przypadku wadliwego tytułu własności jest również
objęty transakcją kupna, a my zgadzamy się z ich opinią.
4. Sprzedawca powinien również zagwarantować zdrowie zwierząt, a ten, kto sprzedaje zwierzęta ciężarne,
zwykle obiecuje, że będą one jeść i pić tak, jak powinny.
5. Gdy ktoś myśli, że kupuje niewolnicę jako dziewicę, podczas gdy jest ona kobietą, a sprzedawca świadomie
pozwala mu na popełnienie tego błędu; powództwo o zwrot ceny nie będzie jednak miało miejsca w tym
przypadku, ale powództwo może być wniesione przy zakupie w celu unieważnienia umowy, a gdy cena zostanie
zwrócona, niewolnica powinna być zwrócona.
6. Gdy ktoś kupuje wino i płaci pewną sumę tytułem zadatku, a potem ustala się, że zakup jest nieważny,
Julianus mówi, że można wnieść powództwo o zwrot zadatku, a także, że można wnieść powództwo o
unieważnienie sprzedaży. Proponuję następujące pytanie, a mianowicie: Przypuśćmy, że pierścionek został
przekazany jako zadatek, a sprzedaż została zakończona, cena zapłacona, a własność dostarczona, ale
pierścionek nie został zwrócony; jakie postępowanie powinno zostać wszczęte? Czy powinien to być osobisty
pozew o zwrot, gdy coś zostało dane w określonym celu i cel ten został osiągnięty, czy też powinien być
wniesiony pozew o sprzedaż? Julianus twierdzi, że powództwo o sprzedaż będzie zasadne. Jest pewne, że
można wytoczyć powództwo osobiste, ponieważ pierścień jest teraz w rękach sprzedawcy bez żadnego powodu.
7. Neratius mówi, że sprzedawca będzie odpowiedzialny wobec kupującego, jeśli sprzeda mu niewolnika, który
nie ma zwyczaju uciekać, nawet jeśli nie jest tego świadomy.
8. Neratius mówi, że ta sama zasada obowiązuje, nawet jeśli sprzedaje się niewolnika należącego do kogoś
innego, i że jest się zobowiązanym do zagwarantowania mu, że nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej za
kradzież lub jakiekolwiek szkody; i że ogólnie rzecz biorąc, wszystkie władze uważają, że powództwo o kupno
jest uzasadnione, aby umożliwić kupującemu zabezpieczenie, że będzie mógł trzymać niewolnika bez przeszkód,
a także, że posiadanie może być mu wydane.
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9. Mówi on również, że jeśli sprzedawca nie wyda niewolnika, wyrok zostanie wydany przeciwko niemu na kwotę
odsetek kupującego; a jeśli nie dostarczy zabezpieczenia, wyrok musi zostać wydany przeciwko niemu na
największą kwotę, na jaką sprzedawca może być odpowiedzialny.
10. Neratius mówi również, że we wszystkich tych przypadkach zabezpieczenie musi być udzielone na
największą kwotę, która może być odzyskana; to znaczy, że w przypadku późniejszego działania, odszkodowanie
musi być ocenione po odliczeniu kwoty zabezpieczenia.
11. Twierdzi on również bardzo słusznie, że jeśli zabezpieczenie nie zostało udzielone dla jednego artykułu, gdy
zostało udzielone dla innych, wyrok musi zostać wydany bez żadnego potrącenia.
12. W Drugiej Księdze Opinii stwierdza on również: "W przypadku, gdy nabywca ma wyrok wydany przeciwko
niemu w sprawie o szkodę, może on odzyskać w powództwie o kupno tylko najmniejszą kwotę, za którą mógłby
zostać zwolniony". Twierdzi on również, że jeśli nabywca wytoczył powództwo warunkowe, niezależnie od tego,
czy bronił się on przed powództwem w sprawie o zabójstwo, czy też nie, ponieważ było oczywiste, że niewolnik
wyrządził szkodę, może on mimo to wystąpić z powództwem warunkowym lub z powództwem o kupno.
13. Neratius mówi również, że sprzedawca powinien, dostarczając nieruchomość, postawić nabywcę w takiej
pozycji, aby miał on przewagę w walce o jej posiadanie. Julianus natomiast w Piętnastej Księdze Digestów
stwierdza, że nie należy uważać, iż nieruchomość została wydana, jeśli nabywca nie ma lepszego tytułu do
posiadania. Dlatego też powództwo o kupno będzie zasadne, jeśli nie zostanie przyznana taka korzyść.
14. Kasjusz twierdzi, że strona, która uzyskała odszkodowanie na podstawie podwójnego zastrzeżenia, nie może
odzyskać niczego na poczet innych dóbr, w odniesieniu do których zwyczajowo udziela się zabezpieczenia w
przypadku sprzedaży. Julianus uważa, że jeśli nie ma podwójnego zastrzeżenia, należy wnieść powództwo o
kupno.
15. Wreszcie w Dziesiątej Księdze o Minicjuszu mówi, "że jeśli ktoś sprzedaje niewolnika pod warunkiem, że w
ciągu trzydziestu dni zapłaci podwójne odszkodowanie, jeśli tytuł nie będzie dobry, i że po tym czasie nie będzie
za nic odpowiedzialny", a nabywca nie zażąda zapłaty w wyznaczonym terminie, sprzedawca nie będzie
odpowiedzialny, o ile nieświadomie sprzedał niewolnika należącego do kogoś innego; w tym przypadku jest on
bowiem zmuszony jedynie do zagwarantowania nabywcy, że tytuł nie będzie kwestionowany przez niego samego
lub przez jego spadkobierców. Jeśli ktoś świadomie sprzedaje niewolnika należącego do innej osoby, uważa on,
że sprzedawca nie jest wolny od oszustwa i dlatego będzie odpowiedzialny w procesie o kupno.
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16. Myślę, że opinia Julianusa w odniesieniu do zastawów jest również całkowicie poprawna; ponieważ jeśli
wierzyciel zgodnie z prawem sprzedaje zastaw, a następnie nabywca zostaje go pozbawiony przez kogoś z
lepszym tytułem, nie będzie on odpowiedzialny i nie może być pozwany w procesie o kupno w celu odzyskania
ceny; ten punkt został ustalony w kilku konstytucjach cesarskich. Oczywiste jest, że sprzedawca musi dać
gwarancję przeciwko oszustwu; ponieważ wyraźnie zobowiązuje się w tym względzie, ale nawet jeśli tego nie
zrobi i sprzeda nieruchomość, będąc świadomym, że nie miał do niej żadnego roszczenia, lub że nie należała
ona do strony, która ją zastawiła, będzie on odpowiedzialny w procesie o kupno, ponieważ wykazaliśmy, że
powinien być odpowiedzialny za złą wiarę.
17. Jeśli ktoś sprzedaje nieruchomość i oświadcza przy tym, że jej wyposażenie przechodzi na nabywcę,
wszystko, co powiedzieliśmy w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości, będzie miało zastosowanie w tym
przypadku, z wyjątkiem tego, że sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za podwójne odszkodowanie w
przypadku eksmisji, ale będzie zobowiązany do utrzymania nabywcy w posiadaniu, a to nie tylko dotyczy jego
samego, ale także wszystkich innych.
18. Jeżeli osoba, która dokonuje sprzedaży, zgadza się na utrzymanie nabywcy w posiadaniu, zobaczmy, w jakim
zakresie staje się odpowiedzialna. Sądzę, że czyni to znaczną różnicę, czy obiecuje, że nabywca nie będzie
niepokojony ani przez niego, ani przez osoby od niego pochodzące, czy też zgadza się, że jego posiadanie nie
będzie kwestionowane przez kogokolwiek; ponieważ, gdy składa obietnicę dla siebie, nie jest uważany za
gwarantującego tytuł przeciwko innym. Jeśli więc nieruchomość zostanie odzyskana przez kogoś z lepszym
tytułem, lub jeśli zostanie zawarty warunek, sprzedawca nie będzie odpowiedzialny na podstawie tego warunku;
lub, jeśli taki nie zostanie zawarty, nie będzie odpowiedzialny na podstawie kupna. Julianus jednak stwierdza w
Piętnastej Księdze Digestów, że nawet jeśli sprzedawca wyraźnie oświadczy, że nabywca będzie miał
niezakłócone posiadanie, tak dalece jak to dotyczy jego i jego spadkobierców, można bronić się, że strona nie
jest odpowiedzialna przy zakupie za kwotę odsetek kupującego, ale będzie odpowiedzialna tylko za zwrot ceny.
Mówi on również, że ta sama zasada ma zastosowanie, gdy w umowie sprzedaży jest wyraźnie stwierdzone, że
nie udziela się gwarancji przeciwko eksmisji, oraz że w przypadku eksmisji sprzedawca będzie odpowiedzialny za
zapłaconą cenę, ale nie za żadne odszkodowanie, ponieważ umowy zawarte w dobrej wierze nie pozwalają na
zawarcie umowy, na mocy której nabywca może stracić nieruchomość, a sprzedawca zatrzymać cenę; chyba że,
jak mówi, ktoś zgodziłby się przestrzegać wszystkich wyżej wymienionych umów, tak jak to ma miejsce w
przypadku, gdy sprzedawca otrzymuje pieniądze, a towar nie trafia do rąk kupującego; jak na przykład, gdy
kupujemy przyszłe zarzucenie sieci przez rybaka, lub jakąkolwiek zwierzynę, która może być schwytana w sidła
zastawione przez myśliwego, lub jakiekolwiek ptaki złapane przez ptasznika; ponieważ nawet jeśli nic nie
zostanie schwytane, kupujący będzie jednak zobowiązany do zapłacenia ceny. Przeciwnie jednak należy sądzić
w odniesieniu do wyżej wymienionych umów, chyba że sprzedawca świadomie sprzedał własność innej osoby;
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wtedy bowiem, zgodnie z cytowaną przez nas opinią Julianusa, należy uznać, że będzie on odpowiedzialny za
powództwo w sprawie kupna, z tego powodu, że popełnił oszustwo.
12. Celsus, Digest, Księga XXVII.
Jeśli kupuję zarzucenie sieci rybaka, a ten odmawia zarzucenia swojej sieci, niepewność wyniku musi być
uwzględniona przy ocenie szkody. Jeżeli rybak odmawia mi dostarczenia złowionych ryb, należy oszacować, co
złowił.
(13) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Julianus w Piętnastej Księdze czyni różnicę w rozstrzyganiu w sprawie o kupno między osobą, która świadomie
sprzedała rzecz, a tą, która zrobiła to nieświadomie; mówi bowiem, że ten, kto sprzedał trzodę chorą lub wadliwą
belkę, a zrobił to nieświadomie, musi zadośćuczynić roszczeniu w sprawie o kupno, o ile kupujący zapłaciłby
mniej, gdyby wiedział o tych wadach. Jeżeli jednak wiedział o nich, ale milczał i oszukał kupującego, będzie
zobowiązany do naprawienia całej szkody, jaką kupujący poniósł z tytułu sprzedaży. Dlatego też, jeśli budynek
zawali się z powodu wady w cenie drewna, o której mowa powyżej, cała jego wartość musi być oszacowana przy
ocenie szkody; lub jeśli trzoda umrze z powodu zarażenia chorobą, nabywca musi otrzymać odszkodowanie w
stopniu, w jakim miał interes w sprzedaży nieruchomości w dobrym stanie.
1. 1. Ponadto, jeśli ktoś sprzedaje niewolnika, który jest złodziejem lub który ma zwyczaj uciekać, a czyni to
świadomie, powinien zwolnić nabywcę z odpowiedzialności do wysokości jego interesu w tym, że nie został
oszukany. Jeżeli jednak nie wiedział o tym, gdy sprzedawał mu niewolnika, odpowiada za niewolnika, który ma
zwyczaj uciekać, do wysokości mniejszej sumy, którą kupujący zapłaciłby, gdyby wiedział, że ma on taki zwyczaj;
nie odpowiada natomiast w ogóle, gdy niewolnik jest złodziejem. Powodem tego rozróżnienia jest to, że zbiegłego
niewolnika nie można zatrzymać w areszcie, a sprzedawca ponosi odpowiedzialność niejako z tytułu eksmisji;
możemy natomiast zatrzymać niewolnika, który jest złodziejem.
2. Wiele jest zawarte w klauzuli, o której wspomnieliśmy, a mianowicie: "Do wysokości interesu kupującego w
tym, aby nie zostać oszukanym", jak na przykład, gdyby nakłaniał innych do ucieczki z nim, lub gdyby ukradł
mienie w czasie, gdy uciekał.
3. Co by się jednak stało, gdyby sprzedający nie wiedział, że niewolnik był złodziejem, a zapewnił, że był
oszczędny i wierny, i sprzedał go za wysoką cenę? Zobaczmy, czy byłby on odpowiedzialny za powództwo z
tytułu kupna. Myślę, że byłby odpowiedzialny, ale przypuśćmy, że nie znał charakteru niewolnika? Nie powinien
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twierdzić tak pozytywnie czegoś, czego nie znał. Jest więc różnica między tym przypadkiem a tym, w którym
sprzedawca znał charakter niewolnika, ponieważ ten, kto wie, powinien ostrzec kupującego, że jest złodziejem,
ale w drugim przypadku nie powinien być tak gotowy do pochopnego oświadczenia.
4. W przypadku, gdy sprzedawca popełnił oszustwo w celu sprzedaży nieruchomości za wyższą cenę; na
przykład, jeśli skłamał w sprawie umiejętności niewolnika, lub w odniesieniu do jego peculium, będzie on
odpowiedzialny w pozwie o zakup, za dodatkową kwotę, którą zapłacono mu za niewolnika przy założeniu, że
miał on własność prywatną, lub był wykwalifikowany w jakimś handlu.
5. Z drugiej strony Julianus mówi też, że Terencjusz Wiktor zmarł, pozostawiając brata jako spadkobiercę, i że
zarządca wyodrębnił z majątku pewne przedmioty, dokumenty i niewolników, a po ich zabraniu łatwo można było
sprawić, że majątek wydawał się mało wartościowy; zarządca namówił więc spadkobiercę, aby przeniósł na niego
swoje prawa do tego majątku. Czy w takiej sytuacji spadkobierca będzie mógł wystąpić z powództwem o
sprzedaż? Julianus mówi, że powództwo o sprzedaż przysługuje tylko w takim zakresie, w jakim majątek byłby
bardziej wartościowy, gdyby nie został usunięty.
6. Julianus mówi również, że sprzedawca jest zazwyczaj odpowiedzialny za oszustwo i wyjaśnia to na przykładzie
następującego przypadku. Jeśli sprzedający wiedział, że ziemia, którą oferował do sprzedaży, była obciążona
zapisami na rzecz kilku gmin, i podał w ogłoszeniu, że jest zadłużona tylko wobec jednej gminy, ale potem dodał
w umowie sprzedaży, że jeśli jakiekolwiek daniny, podatki lub cokolwiek w formie impostów lub na naprawę
autostrad są należne, kupujący musi dokonać płatności, wykonać te czynności i być za to odpowiedzialny,
sprzedający będzie odpowiedzialny w procesie o zakup jako ten, który oszukał kupującego. Opinia ta jest
prawidłowa.
7. Ponieważ jednak w rzeczywistości sugerowano, że w ten sposób postępowali pewni opiekunowie, którzy
sprzedali majątek należący do podopiecznego, twierdzi on, że powstaje pytanie, czy podopieczny powinien
ponosić odpowiedzialność za oszustwo swoich opiekunów? Jeśli rzeczywiście wspomniani opiekunowie sprzedali
nieruchomość, nie ma żadnych wątpliwości, że są oni odpowiedzialni za powództwo o nabycie. Jeśli jednak
wychowanek sprzedał nieruchomość z ich upoważnienia, odpowiada on tylko za kwotę, którą zyskał na tej
transakcji, a wyrok powinien zostać wydany przeciwko opiekunom w odniesieniu do pozostałej części, bez
względu na ograniczenie czasowe, ponieważ odpowiedzialność za oszustwa opiekunów nie wiąże się z
wychowankiem po osiągnięciu przez niego wieku dojrzałego.
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8. Kiedy kupujący wnosi powództwo o kupno, cena powinna być przez niego zaoferowana; a zatem, nawet jeśli
zaoferuje on tylko część ceny, powództwo o kupno nie będzie zasadne, ponieważ sprzedawca ma prawo do
zatrzymania własności, którą sprzedał, w drodze zastawu.
9. W związku z tym powstaje pytanie, czy w sytuacji, gdy część ceny została zapłacona i nieruchomość została
wydana, ale następnie została utracona w wyniku udowodnienia wyższego tytułu prawnego, czy nabywca może
wystąpić z powództwem o kupno, aby odzyskać całą cenę nieruchomości, czy tylko to, co zapłacił? Uważam, że
lepsza jest opinia, że może on odzyskać tylko to, co zapłacił; w przeciwnym razie spotkałby go wyjątek z powodu
oszustwa.
10. W przypadku sprzedaży pola, na którym dojrzały już plony, przyjmuje się, że muszą one również zostać
dostarczone kupującemu, chyba że zawarto inne porozumienie.
11. Jeśli jednak pole było dzierżawione, czynsz musi być zapłacony temu, kto je wydzierżawił. Tę samą zasadę
stosuje się do nieruchomości miejskich, o ile nie zawarto wyraźnej umowy przeciwnej.
12. Jeżeli jednak zbywca nabył jakiekolwiek prawa do roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych na nieruchomości,
na przykład z tytułu zapobieżenia grożącym szkodom lub z tytułu dbałości o wodę deszczową, lub na mocy Lex
Aquilia, lub interdyktu przeciwko potajemnemu lub gwałtownemu posiadaniu, muszą one zostać przeniesione na
nabywcę.
13. 13. Również w przypadku, gdy uzyskano jakikolwiek zysk z pracy niewolników lub z przewozu zwierząt
ciężarowych lub statków, musi on zostać przekazany nabywcy, jak również jakikolwiek wzrost peculium
niewolników; jednakże nie w przypadku, gdy jakikolwiek zysk został uzyskany za pomocą własności sprzedawcy.
14. 14. Tycjusz sprzedał działkę, na której znajdowało się dziewięćdziesiąt jugerów, a w umowie sprzedaży
podano, że na tej działce było sto jugerów, a przed pomiarem dodano do niej dziesięć jugerów przez złoża
aluwialne; zgadzam się z opinią Neratiusa, który orzekł, że jeśli sprzedający wiedział o niedoborze, gdy
sprzedawał działkę, można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o kupno, nawet jeśli do działki dodano
dziesięć jugerów; ponieważ był winny oszustwa, którego nie usunięto przez dodanie. Jeśli jednak dokonał
sprzedaży nieświadomie, powództwo o kupno nie będzie zasadne.
15. Jeśli sprzedasz mi działkę ziemi należącą do kogoś innego, a potem stanie się ona moja na podstawie
dobrego tytułu, będę miał jednak prawo do powództwa o kupno przeciwko tobie.
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16. W odniesieniu do tych rzeczy, które zwyczajowo są dostarczane wraz z zakupioną nieruchomością, myślę, że
sprzedawca będzie odpowiedzialny nie tylko za oszustwo, ale także za zaniedbanie; tak jak Celsus stwierdza w
ósmej księdze Digestów, że jeśli jest uzgodnione, że sprzedawca będzie pobierał wszelkie zaległe czynsze i
płacił je kupującemu, w przypadku, gdy tego nie zrobi, będzie odpowiedzialny nie tylko za oszustwo, ale także za
zaniedbanie.
17. W tej samej księdze Celsus powiada również: Sprzedałeś swój udział w działce, którą posiadałeś wspólnie z
Titiusem, a przed wydaniem ci posiadania zostałeś zmuszony do przyłączenia się do sprawy w postępowaniu
działowym. Jeżeli działka została w całości przyznana twojemu współwłaścicielowi, możesz odzyskać od Titiusa z
tego tytułu kwotę, którą jesteś zobowiązany zapłacić nabywcy; Jeśli jednak cała działka została zasądzona na
Twoją rzecz, mówi, że możesz ją w całości przenieść na nabywcę, jednak w taki sposób, że będzie on musiał
zapłacić Titiusowi kwotę, na którą został wydany przeciwko Tobie wyrok w tej sprawie, i że będziesz musiał
zabezpieczyć się przed eksmisją w odniesieniu do części, którą sprzedałeś, ale jeśli chodzi o pozostałą część,
będziesz odpowiedzialny tylko za oszustwo. Jest bowiem rzeczą słuszną, aby nabywca znalazł się w takiej samej
sytuacji, jak gdyby powództwo o podział zostało wniesione przeciwko niemu. Jeśli jednak sędzia podzielił działkę
między ciebie i Titiusa pewnymi granicami, nie ma wątpliwości, że musisz dostarczyć nabywcy to, co zostało ci
zasądzone.
18. Jeśli zbywca dał coś niewolnikowi, który został sprzedany przed wydaniem, to również musi to wydać
nabywcy, jak również wszelkie posiadłości i wszystkie zapisy nabyte przez niewolnika; nie można też czynić
żadnej różnicy w odniesieniu do tego, przez kogo te rzeczy zostały pozostawione. Ponadto wszystko, co zostało
uzyskane dzięki pracy niewolnika, musi zostać wydane nabywcy, chyba że dzień wydania został odroczony na
mocy umowy, aby dochody z pracy niewolnika mogły należeć do sprzedawcy.
19. Sprzedawca jest uprawniony do wytoczenia powództwa o wydanie rzeczy, aby odzyskać od nabywcy
wszystko, co ten ostatni jest zobowiązany mu wydać.
20. Wszystkie sprawy, o których mowa poniżej, są objęte tym powództwem; po pierwsze, cena, za którą
sprzedano nieruchomość, jak również odsetki od niej po dniu dostawy, ponieważ kiedy nabywca korzysta z
nieruchomości, jest całkowicie sprawiedliwe, że powinien płacić odsetki od pieniędzy z zakupu.
21. Musimy rozumieć, że wydanie posiadania ma miejsce nawet wtedy, gdy posiadanie jest niepewne;
powinniśmy bowiem tylko rozważyć, czy nabywca ma władzę zbierania plonów.
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22. Sprzedawca może również odzyskać wszelkie wydatki poniesione w związku ze sprzedaną nieruchomością,
wnosząc powództwo o sprzedaż; na przykład, jeśli coś zostało wydane na budynki, które zostały zbyte; Labeo i
Trebatius mówią, że powództwo o sprzedaż może być wniesione na tej podstawie. Ta sama zasada ma
zastosowanie, gdy poniesiono wydatki na leczenie chorego niewolnika przed jego wydaniem, lub gdy wydano coś
na naukę, co prawdopodobnie nabywca chciałby, aby tak wydano. Labeo idzie jeszcze dalej i mówi, że jeśli
cokolwiek zostało wydane na pogrzeb zmarłego niewolnika, to musi być odzyskane w procesie o sprzedaż, pod
warunkiem, że niewolnik zmarł bez winy sprzedawcy.
23. 23. Ponadto, jeśli przy sprzedaży nieruchomości uzgodniono, że nabywca powinien zapewnić wypłacalnego
dłużnika, sprzedawca może w drodze powództwa o sprzedaż zmusić go do tego.
24. Jeżeli nabywca i zbywca pewnych gruntów uzgodnili, że jeśli nabywca lub jego spadkobierca sprzeda te
grunty za cenę wyższą niż zapłacona przez niego, zwróci zbywcy połowę kwoty nadwyżki, a spadkobierca
nabywcy sprzeda te grunty za wyższą cenę, zbywca może w drodze powództwa o sprzedaż odzyskać kwotę
swojej części nadwyżki, za którą nieruchomość została sprzedana.
25. Jeśli agent dokonałby sprzedaży i zapewniłby kupującemu zabezpieczenie, powstaje pytanie, czy powództwo
powinno być przyznane na korzyść właściciela, czy przeciwko niemu? Papinianus, w Trzeciej Księdze Opinii,
uważa, że powództwo z tytułu kupna może być wytoczone przeciwko właścicielowi w taki sam sposób, jak
powództwo institorialne, pod warunkiem, że właściciel polecił sprzedać nieruchomość. W związku z tym, z drugiej
strony, należy stwierdzić, że powództwo o nabycie może być wytoczone przez właściciela.
26. Papinianus mówi w tym samym miejscu, że jego zdaniem, gdy uzgodniono, że jeśli cena nie zostanie
zapłacona w wyznaczonym czasie, podwójna kwota powinna zostać wypłacona sprzedawcy, takie postanowienie
wydaje się być dodane z naruszeniem konstytucji, ponieważ przekracza ono dozwolone prawem odsetki;
stwierdził również, że przypadek warunkowego unieważnienia sprzedaży różni się od tego, ponieważ w tym
przypadku nie uzgodniono nielegalnych odsetek, a warunki umowy nie są uważane za niehonorowe.
27. Jeśli ktoś, działając w zmowie z moim agentem, dokonuje od niego zakupu, czy może wytoczyć przeciwko
mnie powództwo o zakup? Myślę, że może, w stopniu zmuszającym mnie albo do przestrzegania zakupu, albo do
jego unieważnienia.
28. Gdy ktoś wykorzystuje innego poniżej dwudziestego piątego roku życia, przyznamy mu powództwo o kupno w
takim samym zakresie, jak to, o którym mówiliśmy w poprzednim przypadku.
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29. 29. Gdy ktoś kupuje od wychowanka bez upoważnienia jego opiekuna, umowa jest ważna tylko z jednej
strony; ten bowiem, kto kupuje, jest odpowiedzialny wobec wychowanka, ale nie czyni wychowanka
odpowiedzialnym wobec siebie.
30. Gdy sprzedający zastrzega sobie mieszkanie, na przykład, że w domu będzie mógł mieszkać najemca, albo
że najemca, który był rolnikiem, będzie miał prawo do plonów przez pewien czas, Serwiusz uważa, że lepszym
rozwiązaniem jest powództwo o sprzedaż. Wreszcie Tubero twierdzi, że jeśli wspomniany dzierżawca wyrządzi
jakąkolwiek szkodę, kupujący, wnosząc powództwo o kupno, może zmusić sprzedawcę do wystąpienia przeciwko
dzierżawcy z powództwem o dzierżawę i zapłacić kupującemu wszystko, co ten odzyska.
31. 31. Gdy dom jest sprzedawany lub przeznaczany, mamy zwyczaj twierdzić, że wszystko jest zawarte w domu,
co jest uważane za część tego domu, lub jest używane dla jego dobra; jak na przykład kamienna krawędź studni.
(14) Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXI.
To znaczy, dzięki którym uzyskuje się możliwość korzystania ze studni.
15. Ulpianus, O Edykcie, księga XXXII.
Studnie i niecki, wystające rynny, a także rury z nimi połączone, choć mogą wystawać na znaczną odległość poza
budynek, należą do tych ostatnich, podobnie jak rynny. Ryby natomiast, które mogą znajdować się w zbiorniku
wodnym, nie należą ani do domu, ani do ziemi;
(16) Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXI.
Nie bardziej niż kurczaki czy inne zwierzęta znajdujące się na posesji.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Nic nie należy do ziemi, jeśli nie jest do niej przywiązane. Nie wolno zapominać, że wiele rzeczy stanowi część
budynku, które nie są do niego przytwierdzone, jak na przykład zamki, klucze i zasuwy. Jest też wiele rzeczy
zakopanych w ziemi, które nie należą do ziemi ani do domu, na przykład kadzie winne i prasy, ponieważ są one
uważane raczej za narzędzia, są one również dołączone do budynków.
1. Ponadto jest ustalone, że wino i plony, które zostały zebrane, nie należą do domu.
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2. W przypadku sprzedaży lub darowizny gruntu, gnojowniki i słoma należą do nabywcy lub zapisobiercy, drewno
natomiast należy do sprzedawcy lub spadkobiercy; z tego powodu, że te pierwsze nie stanowią części gruntu,
nawet jeśli zostały zebrane na jego rzecz. W odniesieniu do stert obornika, Trebatius wprowadza rozróżnienie,
które mówi, że jeśli zostały one przygotowane w celu nawożenia ziemi, należą do nabywcy, ale jeśli w celu
sprzedaży, sprzedawca jest do nich uprawniony, chyba że zawarto inną umowę; i że nie ma różnicy, czy obornik
pozostaje w stajni, czy został umieszczony w stercie.
3. Wszelkie obrazy przytwierdzone do ściany, jak również marmur na niej osadzony, należą do domu.
4. Siatki na kolumnach i kanapach wokół ścian, jak również szaty z włosów, nie są częściami domu.
5. Ponadto wszystko, co zostało przygotowane dla domu, ale nie zostało jeszcze ukończone, nawet jeśli może
być umieszczone w budynku, nie jest jednak uważane za jego część.
6. Gdzie przy sprzedaży zastrzega się wszystko, co zostało wyniesione lub wycięte; piasek, wapno i inne tego
rodzaju rzeczy uważa się za wyniesione, a drzewa, które zostały ścięte, węgiel drzewny i inne podobne artykuły
uważa się za wycięte. Gallus Aquilius, którego opinię przytacza Mela, stwierdza jednak bardzo słusznie, że
postanowienie odnoszące się do artykułów, które zostały wyjęte i ścięte, jest zawarte bez skutku w umowie
sprzedaży, ponieważ jeśli nie są one wyraźnie sprzedane, można wytoczyć powództwo, aby zmusić do ich
wydania; jako że sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia w odniesieniu do jakiegokolwiek
materiału, który został ścięty, lub w odniesieniu do kamienia lub piasku, bardziej niż w odniesieniu do innych
rzeczy, które są bardziej wartościowe.
7. Labeo stwierdza, jako ogólną tezę, że to, co znajduje się w budynku do jego wieczystego użytku, należy do
niego, ale to, co jest tylko do użytku tymczasowego, nie należy; na przykład rury, które są przymocowane do
niego tylko na pewien czas, nie należą do domu, ale jeśli są przymocowane do niego na stałe, stanowią jego
część.
8. Zbiorniki wyłożone ołowiem, studnie i pokrywy tych ostatnich, które są umieszczone na ziemi, ale nie są do niej
przymocowane, to jest rozstrzygane należą do domu.
9. Jest także ustalone, że małe obrazy, kolumny i figury, przez których usta woda ma zwyczaj płynąć, należą do
domu.
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10. Wszystko, co zostało usunięte z budynku z zamiarem zastąpienia go, stanowi jego część, ale to, co zostało
przygotowane do umieszczenia na nim, nie.
11. 11. Stawki, które zostały przygotowane dla winnicy, nie stanowią części ziemi, zanim nie zostały ustawione w
odpowiednim miejscu, ale należą do niej, jeśli zostały zakupione z zamiarem, że będą tak ustawione.
18. Jawolenus, O Kasjuszu, Księga VII.
Spichlerze, które są zwykle wykonane z desek, należą do budynku, jeśli ich fundamenty są w ziemi; ale jeśli są
na powierzchni ziemi, powinny być zaliczone do ruchomości.
1. Dachówki, które nie zostały jeszcze położone na budynkach, chociaż zostały tam w tym celu przywiezione,
zalicza się do mienia osobistego. Odmienna zasada dotyczy tych, które zostały usunięte z zamiarem zastąpienia
ich innymi, ponieważ stanowią one wyposażenie domu.
19. Gajusz, O edykcie pretora, tytuł "Celnicy".
Starożytni, mówiąc o kupnie i sprzedaży, używali tych terminów bez rozróżnienia.
20. Tenże, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXI. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku dzierżawy i
najmu.
21. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Jeżeli niewolnica została sprzedana wraz z potomstwem i okaże się, że jest bezpłodna lub ma więcej niż
pięćdziesiąt lat, a nabywca o tym nie wiedział, sprzedawca będzie odpowiedzialny w procesie o sprzedaż.
(1) Jeżeli sprzedający działkę ziemi świadomie zaniecha podania podatku, który jest od niej należny, będzie on
odpowiedzialny za powództwo o kupno. Jeśli jednak nie poinformował o nim z powodu niewiedzy, ponieważ na
przykład grunt należał do majątku, nie będzie ponosił odpowiedzialności.
(2) Chociaż stwierdziliśmy powyżej, że chociaż możemy zgadzać się co do przedmiotu sprzedaży, ale różnić się
co do jego jakości, sprzedaż będzie miała miejsce; mimo to sprzedawca powinien być odpowiedzialny za kwotę
interesu, jaki miał kupujący w tym, aby nie zostać oszukanym, nawet jeśli sprzedawca również nie zna faktów; na
przykład, gdy stoły są sprzedawane jako wykonane z drewna cedrowego, podczas gdy w rzeczywistości nie są.
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(3) Gdy sprzedawca ponosi winę za niedostarczenie rzeczy, należy wziąć pod uwagę cały interes kupującego w
jej dostarczeniu, który odnosi się tylko do samej rzeczy; gdy na przykład mógł on zyskać na sprzedaży wina, nie
trzeba tego brać pod uwagę bardziej, niż gdyby kupił pszenicę, a ponieważ nie została ona dostarczona, jego
niewolnicy cierpieli głód; przedmiotem roszczenia była bowiem wartość pszenicy, a nie wartość niewolników,
którzy mieli umrzeć z głodu. Obowiązek ten nie staje się również większy, gdy postępowanie zostaje wszczęte
później, mimo że wino mogło zwiększyć swoją wartość. Jest to rozsądne, ponieważ gdyby wino zostało
dostarczone, nabywca wszedłby w jego posiadanie; ale jeśli tego nie uczyniono, sprzedawca jest w każdym razie
zobowiązany do dostarczenia obecnie tego, co powinien był dostarczyć dużo wcześniej.
(4) Jeżeli sprzedam ci działkę ziemi pod warunkiem, że będę mógł ją od ciebie wydzierżawić za pewną sumę,
będę miał prawo do powództwa o sprzedaż, ponieważ ta transakcja jest niejako częścią ceny.
(5) Nawet jeśli sprzedałem ci działkę pod warunkiem, że nie sprzedasz jej nikomu innemu niż ja, to z tego
powodu mam prawo do powództwa o sprzedaż, jeśli sprzedasz ją komuś innemu.
(6) Pewien człowiek sprzedał dom i zastrzegł sobie w nim mieszkanie tak długo, jak długo będzie mieszkał, albo
za zapłatą dziesięciu aurei rocznie. W pierwszym roku nabywca wolał płacić dziesięć aurei, w drugim roku sam
zapewniał mieszkanie. Trebatius twierdzi, że miał on prawo zmienić zdanie i mógł co roku spełniać jeden z
warunków, a dopóki był gotów to czynić, nie było powodu do pozwu.
22. Julianus, Digest, Księga VII.
Jeśli sprzedający złożył fałszywe oświadczenie co do jakości ziemi, ale nie co do jej ilości, nadal będzie
odpowiedzialny wobec kupującego. Przypuśćmy bowiem, że twierdził, iż jest pięćdziesiąt jugerów winnicy i
pięćdziesiąt łąki, a okazało się, że w winnicy było mniej, a w łące więcej, to jednak w sumie byłoby sto jugerów.
23. Tenże, Digest, Księga XIII.
Jeśli ktoś dokona manumisji niewolnika, po tym jak sprzedał go wraz z jego peculium, będzie odpowiedzialny nie
tylko za peculium, które niewolnik posiadał w czasie, gdy został manumitowany, ale także za to, co nabył później;
ponadto musi zapewnić zabezpieczenie, aby odzyskać wszystko, co może wpaść w jego ręce z majątku
wyzwolonego. Marcellus mówi w notatce, że sprzedawca jest zmuszony, w procesie o sprzedaż, do dostarczenia
tego, co kupujący uzyskałby, gdyby niewolnik nie został poddany manumisji. W związku z tym nie obejmuje nic,
co nabyłby, gdyby niewolnik nie został poddany manumulacji.
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24. Julianus, Digest, Księga XV.
Jeśli niewolnik, do którego miałeś prawo użytkowania, kupi działkę ziemi, a ty, przed zapłaceniem ceny, utracisz
swoje prawa cywilne, nawet jeśli zapłaciłeś cenę, nie będziesz miał prawa do powództwa o kupno z powodu
utraty praw cywilnych, ale możesz wnieść pozew przeciwko sprzedającemu, aby odzyskać pieniądze, które nie
były należne. Nie ma różnicy, czy ty, czy niewolnik, dokonaliście zapłaty z należącego do was peculium, jeśli
nastąpiło to przed utratą przez was praw cywilnych, gdyż w obu przypadkach będziecie mieli prawo do
powództwa o kupno.
1. Kupiłem twojego niewolnika od złodzieja w dobrej wierze, nie wiedząc, że został skradziony, a ten niewolnik
kupił innego za peculium należące do ciebie i wydał mi go; Sabinus mówi, że możesz wytoczyć przeciwko mnie
osobiste powództwo o odzyskanie tego ostatniego niewolnika. Jeśli jednak straciłem cokolwiek na transakcji,
którą on negocjował, mogę z drugiej strony wytoczyć przeciwko tobie powództwo z tytułu peculium. Kasjusz
stwierdza, że ta opinia Sabinusa jest słuszna, z czym i ja się zgadzam.
2. Gdy jeden niewolnik, sprzedając drugiemu, daje poręczenie, ten ostatni powinien zagwarantować ważność
sprzedaży, którą będzie związany w takim samym stopniu, jak gdyby dawał poręczenie za wolnego człowieka;
ponieważ kupującemu przysługuje powództwo przeciwko panu w celu odzyskania wszystkiego, co mógłby
odzyskać, gdyby sprzedaż została dokonana przez wolnego człowieka; ale pan nie może wydać przeciwko sobie
wyroku na kwotę przewyższającą wartość peculium.
(25) Tenże, Digest, Księga LIV.
Gdy ktoś kupuje winobranie, które jeszcze nie jest zebrane, a sprzedawca zabrania mu zbierać winogrona, może
skorzystać z wyjątku przeciwko niemu, jeśli powództwo dotyczy pieniędzy za kupno, a nie odzyskania rzeczy,
która została sprzedana, ale nie dostarczona. Jeżeli jednak, po dokonaniu dostawy, kupującemu zabroniono
tłoczenia zebranych winogron lub usuwania nowego wina, może on wytoczyć powództwo o produkcję lub o
naprawienie wyrządzonej szkody, tak jak gdyby zabroniono mu usuwania jakiejkolwiek innej rzeczy, która do
niego należała.
26. Alfenus Verus, Digest, Księga II.
Jeśli ktoś, sprzedając działkę gruntu, oświadczył, że na posesji znajduje się sto beczek, które są do niej
przynależne, to nawet jeśli była tam tylko jedna beczka, będzie jednak zmuszony dostarczyć nabywcy sto
beczek.
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27. Paulus, Epitomes of Alfenus, Księga III.
Cokolwiek sprzedający mówi, że jest akcesorium, musi być dostarczone w dobrym stanie; na przykład, gdy mówi,
że pewna liczba beczek jest akcesorium do ziemi, musi dostarczyć je w całości, a nie uszkodzone.
28. Julianus, O Urseius Ferox, Księga III.
Sprzedałeś mi pewną ziemię i uzgodniono między nami, że powinienem wykonać pewną czynność, a jeśli tego
nie zrobię, będę podlegał karze. Uznano, że sprzedawca może wytoczyć powództwo o sprzedaż, zanim wytoczy
powództwo o karę umowną, a jeśli odzyska kwotę równą kwocie ustalonej jako kara umowna, będzie on
wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa, jeśli wytoczy powództwo o karę umowną. Jeśli odzyska karę
umowną, z mocy prawa nie będzie mógł wnieść powództwa w sprawie sprzedaży, chyba że kwota wyroku będzie
niższa niż interes sprzedawcy w wykonaniu umowy.
29. Tenże, O Minicjuszu, księga IV.
Jeśli majątek został pozostawiony komuś pod warunkiem, a ten ostatni, nie wiedząc o tym, kupuje go od
spadkobiercy, nabywca może odzyskać cenę w drodze powództwa o kupno, ponieważ nie posiadał majątku
pochodzącego ze spadku.
30. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Niewolnik, którego nabyłeś ode mnie wraz z jego peculium, dopuścił się kradzieży przeciwko mnie, zanim został
ci wydany. Chociaż mienie, które ukradł, zostało zniszczone, to jednak będę miał prawo do zachowania jego
wartości z peculium, to znaczy, że czyn niewolnika pomniejsza peculium o tyle, o ile stał się on moim dłużnikiem z
powodu swego przestępstwa. Bo nawet gdyby ukradł mi coś po dostarczeniu, albo nie miałbym prawa do
powództwa o zwrot peculium z tego powodu, albo miałbym do niego prawo w takim stopniu, w jakim peculium
zostało zwiększone przez dodanie skradzionego mienia; nadal miałbym prawo, w proponowanym przypadku, do
zatrzymania peculium i mógłbym wnieść osobiste powództwo o zwrot z powodu tego, że zapłaciłem więcej niż
było należne, jeśli całe ryzyko spoczywa na tobie. Zgodnie z tym, należy uznać, że jeśli wspomniany niewolnik
ukradł mi jakiekolwiek pieniądze, a ty, nie wiedząc o tym, że zostały one skradzione, wziąłeś je i użyłeś jako
część peculium, będę miał prawo do powództwa o zwrot przeciwko tobie na tej podstawie, że własność należąca
do mnie dostała się w twoje ręce bez żadnego wynagrodzenia.
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1. Jeśli świadomie sprzedałbyś mi własność należącą do innej osoby, podczas gdy ja byłbym nieświadomy tego
faktu, Julianus twierdzi, że mogę właściwie wnieść przeciwko tobie powództwo o kupno, nawet zanim zostanę
pozbawiony własności z powodu lepszego tytułu, o kwotę równą mojemu interesowi w tym, aby stała się ona
moja; Bo chociaż z drugiej strony prawdą jest, że sprzedawca jest odpowiedzialny tylko za wydanie rzeczy
kupującemu, a nie za przeniesienie na niego tytułu własności, to jednak, aby zagwarantować, że nie popełnia
oszustwa, ten, kto świadomie sprzedaje cudzą własność temu, kto nie wie, że nie jest ona jego własnością, jest
odpowiedzialny. Zasada ta ma zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy dokona on manumitacji niewolnika lub
sprzeda majątek, który miał być oddany w zastaw.
31. Neratius, Pergaminy, Księga III.
Jeżeli mienie, które jestem zobowiązany dostarczyć zgodnie z umową sprzedaży, zostanie mi odebrane siłą,
chociaż jestem zobowiązany do zapewnienia jego bezpieczeństwa, to jest jeszcze bardziej właściwe, że
powinienem być zobowiązany do przeniesienia na nabywcę tylko moich praw do działania w celu odzyskania
tego mienia; ponieważ jego bezpieczne przechowywanie jest bardzo mało korzystne, gdy stosowana jest
przemoc. Powinienem przenieść na Pana nie tylko te prawa do działania, które odnoszą się do zysku, ale również
te, które odnoszą się do straty, tak aby mógł Pan uzyskać cały zysk, jak również być odpowiedzialnym za
wydatki.
1. Powinienem przypisać ci nie tylko to, co sam nabyłem za pomocą wspomnianej własności, ale także to, co
nabyłby nabywca, gdyby niewolnik został mu wydany od razu.
2. Dwóch z nas kupiło tę samą nieruchomość od osoby, która nie była właścicielem, kupno i sprzedaż zostały
zawarte bez złej wiary i nieruchomość została dostarczona. Niezależnie od tego, czy obaj dokonaliśmy zakupu od
tej samej osoby, czy od dwóch różnych, musi być chroniony ten, kto pierwszy nabył swoje prawo; to znaczy ten,
komu najpierw dokonano dostawy. Gdy jedna z dwóch stron kupuje od właściciela nieruchomości, musi być
chroniona w każdym przypadku.
(32) Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Jeśli ktoś kupi ode mnie oliwę i przyjmie ją po użyciu fałszywych odważników, aby mnie oszukać, albo jeśli
kupujący zostanie wykorzystany przez sprzedawcę poprzez użycie zbyt lekkich odważników, Pomponiusz mówi,
że sprzedawca będzie miał prawo do wytoczenia powództwa, aby zmusić kupującego do zapłacenia wartości
nadwyżki; co jest rozsądne. Stąd kupujący będzie również uprawniony do wytoczenia powództwa w celu
uzyskania zadośćuczynienia.
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33. Tenże, O Edykcie, Księga XXIII.
Jeśli kilka artykułów zostało zakupionych za jedną cenę, powództwo o kupno i sprzedaż może być wytoczone w
odniesieniu do każdego z nich.
(34) Tenże, O Edykcie, Księga XVIII.
Jeżeli sprzedaje się działkę ziemi i popełnia się oszustwo w odniesieniu do jakości jugera, można wnieść
powództwo o kupno.
35. Tenże, O Edykcie, Księga LXX.
Jeśli ktoś nabywa działkę, co do której istnieje domniemanie, że jest wolna od prawa drogi, a zabroniono mu
przez nią przejść i został pokonany w sądzie, będzie miał prawo do powództwa o kupno. Chociaż bowiem nie
zawarto żadnej umowy dotyczącej eksmisji, ponieważ wyrok wydany w odniesieniu do służebności nie jest
prawomocny, jeśli chodzi o samą nieruchomość, to jednak należy stwierdzić, że powództwo o nabycie będzie
zasadne.
36. Paulus, O Plaucjuszu, księga VII.
Sprzedawca domu powinien przed jego sprzedażą zawrzeć klauzulę o grożącej szkodzie, ponieważ jest
zobowiązany do zachowania należytej staranności i ostrożności przed oddaniem nieruchomości w posiadanie, a
częścią tej staranności i ostrożności jest zawarcie takiej klauzuli i dlatego jeśli tego zaniecha, będzie
odpowiedzialny wobec nabywcy.
37. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Ponieważ tak jak sprawiedliwe jest, aby kupujący w dobrej wierze nie został zraniony przez oszustwo innego, tak
niesprawiedliwe jest, aby sam sprzedający odniósł korzyść z własnego oszustwa.
(38) Celsus, Digest, Księga VIII.
Jeśli sprzedawca niewolnika oświadczył, że jego peculium składa się z dziesięciu aurei, że nie pozbawi go
żadnego z nich, a jeśli zawiera więcej, odda mu wszystko; jeśli jest więcej, musi oddać wszystko, chyba że
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intencją było, aby wydał tylko dziesięć aurei; jeśli jest mniej, musi zapłacić dziesięć i dać niewolnikowi, który
posiada peculium w tej wysokości.
1. Gdy kupujący ponosi winę za niedostarczenie niewolnika dla siebie, Sekstus Aelius i Drusus stwierdzili, że
może on być zmuszony przez arbitraż do wypłacenia sprzedawcy odszkodowania za utrzymanie niewolnika; i ta
opinia wydaje mi się całkowicie słuszna.
2. Firmus zapytał Prokulusa, czy rury, które doprowadzają wodę z ołowianego zbiornika pod ziemią do
bezwstydnego naczynia zbudowanego wokół ścian domu, mają być uważane za część tego ostatniego? Czy też
należy je uważać za własność osobistą, zespoloną i nieruchomą, która nie należy do domu? Odpowiedział, że
należy brać pod uwagę intencję stron. Ale co, jeśli ani kupujący, ani sprzedający nie zwrócili uwagi na ten temat,
co bardzo często zdarza się w tego rodzaju przypadkach? Czy nie lepiej byłoby uznać, że to, co jest włożone i
zamknięte w budynku, stanowi jego część?
39. Modestinus, Reguły, Księga V.
Pytam, czy gdyby ktoś sprzedał działkę ziemi pod warunkiem, że za sprzedaną zostanie uznana całość, którą
posiada w pewnych granicach, a sprzedający mimo to dobrze wiedział, że nie posiada pewnej części tej ziemi i
nie powiadomił o tym kupującego, to czy byłby odpowiedzialny za powództwo o sprzedaż, ponieważ ta ogólna
zasada nie powinna mieć zastosowania do tych części ziemi, o których sprzedający wiedział, że nie należą do
niego, a jednak ich nie wyłączył? W przeciwnym razie nabywca zostałby wykorzystany, który, gdyby o tym
wiedział, być może w ogóle nie nabyłby nieruchomości lub nabyłby ją po niższej cenie, gdyby został
poinformowany o jej prawdziwej wartości; ponieważ kwestia ta została rozstrzygnięta przez starożytne władze, w
odniesieniu do osoby, która zrobiła wyjątek, w następujących słowach: "Wszelkie służebności, które są należne,
pozostają należne". Osoby obeznane z prawem uważały bowiem, że jeśli sprzedawca, wiedząc, że służebności
są należne pewnym osobom, nie powiadomił o tym nabywcy, to może być pociągnięty do odpowiedzialności z
tytułu kupna; ten ogólny wyjątek nie odnosi się bowiem do spraw, o których sprzedawca wiedział i które mógł i
powinien wyraźnie wyłączyć, lecz do rzeczy, o których nie wiedział i o których nie mógł powiadomić nabywcy.
Herennius Modestinus był zdania, że jeśli sprzedawca w opisanym przypadku zrobił cokolwiek w celu oszukania
nabywcy, może zostać pozwany w procesie o kupno.
(40) Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXI.
Kwintus Mucius podał następujący przypadek. Właściciel pewnej działki sprzedał stojące na niej drzewa, a po
otrzymaniu pieniędzy za nieruchomość, odmówił jej wydania. Nabywca zapytał, jak powinien postąpić, obawiając
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się, że wspomniane drzewa nie będą uważane za jego własność. Pomponiusz odpowiedział, że drzewa stojące
na ziemi nie są od niej oddzielone, a zatem nabywca nie może wnieść pozwu o odzyskanie drzew jako właściciel
tej ziemi, ale będzie miał prawo do powództwa o kupno.
41. Papinianus, Opinie, Księga III.
W umowie kupna-sprzedaży nie było nic napisane o rocznej opłacie za akwedukt przechodzący pod domem w
Rzymie. Nabywca, który został oszukany, byłby uprawniony do wniesienia powództwa o kupno na tej podstawie; i
dlatego, jeśli powinien być pozwany w sprawie o cenę, należy wziąć pod uwagę nieoczekiwane obciążenie
nałożone na niego.
42. Paulus, Pytania, Księga II.
Jeśli sprzedawca dwóch działek złożyłby oświadczenia dotyczące wymiarów każdej z nich, a następnie
dostarczyłby obie za jedną cenę, a jednej z działek brakowałoby pełnej kwoty, lecz druga zawierałaby więcej; na
przykład, jeśliby oświadczył, że jedna z nich zawiera sto jugerów, a druga dwieście, nie byłoby dla niego
korzystne, gdyby okazało się, że jedna z nich zawiera dwieście, a druga mniej niż dziesięć. Decyzję w tej sprawie
podaje Labeo. Ale czy można wątpić, że sprzedawca będzie mógł skorzystać z wyjątku na podstawie złej wiary?
Na przykład, jeśli zabrakło bardzo małej części lasu, a działka obejmowała większy obszar winnicy niż obiecano,
czy ten, kto skorzystał ze swojego prawa wieczystego, nie byłby winny oszustwa? W przypadku bowiem, gdy
okaże się, że ilość ziemi jest większa niż podano, nie jest to z korzyścią dla sprzedającego, ale dla kupującego; a
sprzedający jest odpowiedzialny za to, gdy okaże się, że pomiar jest zbyt krótki. Zobaczmy jednak, czy
sprzedawca nie ma powodu do skargi w odniesieniu do tej samej ziemi, gdzie winnica okazuje się obejmować
więcej niż łąka, a pomiar całości jest prawidłowy. Ta sama kwestia może pojawić się w przypadku dwóch działek
ziemi, jak w przypadku, gdy ktoś sprzedaje dwóch niewolników warunkowo uprawnionych do wolności, za jedną
cenę, i mówi, że jednemu z nich nakazano zapłacić dziesięć aurei, podczas gdy powinien zapłacić piętnaście;
będzie on bowiem odpowiedzialny za powództwo o sprzedaż, nawet jeśli kupujący otrzymałby dwadzieścia aurei
od tych dwóch. Jest jednak bardziej sprawiedliwe, we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, aby zysk był
kompensowany ze stratą, a jeśli cokolwiek brakuje kupującemu, czy to w pomiarze, czy w jakości ziemi, powinien
on otrzymać odszkodowanie za to samo.
43. Tenże, Pytania, Księga V.
Kiedy Tacyt umarł, zostawił Stichusa, Pamfilusa i Arescusa w spadku Sezjuszowi i polecił, aby po upływie roku
wszyscy oni zostali uwolnieni. Ponieważ zapisobierczyni nie chciała przyjąć powiernictwa i nie mogła zwolnić
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spadkobiercy z roszczenia, które miała wobec niego, sprzedał on wspomnianych niewolników Semproniuszowi,
nie wspominając, że ich wolność została zapisana w warunkach powiernictwa. Nabywca, po kilku latach
korzystania z pracy wspomnianych niewolników, zrzekł się Arescusa, a gdy inni niewolnicy, dowiedziawszy się o
intencjach zmarłego, zażądali przyznanej im w testamencie wolności i przyprowadzili dziedzica przed pretora, na
polecenie pretora niewolnicy zostali przez niego zrzeczeni. Arescusa odpowiedziała, że nie chce mieć nabywcy
za swego patrona. Kiedy nabywca wszczął proces w sprawie o kupno, aby odzyskać od sprzedawcy cenę
zapłaconą za niewolników z Arescusą włącznie, przeczytano opinię Domicjusza Ulpianusa, w której stwierdzono,
że jeśli Arescusa odmówiła wzięcia nabywcy za patrona, jej czyn był usprawiedliwiony reskryptem konstytucji
cesarskich, ale nabywca po jej manumisji nie mógł niczego odzyskać od sprzedawcy. Pamiętam, że Julianus w
odniesieniu do tej opinii stwierdził, że prawo do powództwa o kupno istniało także po manumisji, pytam więc,
która opinia jest prawidłowa? W tym postępowaniu wniesiono w imieniu nabywcy o zwrot kosztów, które poniósł
on na naukę jednego z niewolników. Pytam również, skoro Arescusa odmówiła uznania nabywcy za swego
patrona, czyim aktem została wyzwolona i czy może mieć za patrona albo zapisobiercę, który jej nie wyzwolił,
albo spadkobiercę, ponieważ dwie pozostałe niewolnice zostały poddane manumulacji przez spadkobiercę.
Odpowiedziałem, że zawsze zgadzałem się z opinią Julianusa, który uważał, że prawo do powództwa nie wygasa
w ten sposób przez manumisję. Ale w odniesieniu do wydatków, które kupujący poniósł na nauczanie niewolnika,
jest kwestia do rozważenia, ponieważ uważam, że powództwo o kupno będzie wystarczające w tego rodzaju
przypadku, ponieważ nie tylko cena wchodzi w grę, ale także cały interes kupującego w tym, aby nie zostać
pozbawionym niewolnika przez eksmisję. Oczywiste jest, że jeśli wydatki poniesione w przypadku, który Pan
sugeruje, przekraczają cenę w takim stopniu, że sprzedawca nie pomyślałby, że wyniosą one aż tyle; jak na
przykład, jeśli założymy, że niewolnik został zakupiony za niewielką sumę i poinstruowany jako rydwan lub aktor,
a właściciel został następnie pozbawiony go przez eksmisję, wydaje się niesprawiedliwe, aby sprzedawca był
odpowiedzialny za większą kwotę.
44. Africanus, Pytania, Księga VIII.
A jeśli sprzedający znajdował się w umiarkowanych warunkach, nie można go zmusić do zapłacenia więcej niż
podwójnej ceny.
45. Paulus, Pytania, Księga V.
Africanus stwierdza, że Julianus był tego samego zdania, i to jest sprawiedliwe, ponieważ kwota do zapłaty
zostanie zmniejszona, jeśli wartość niewolnika spadła w rękach nabywcy, gdy jest on odzyskany przez lepszy
tytuł.
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1. Następująca sytuacja jest uważana za bardziej dogodną, a mianowicie, jeśli sprzedasz mi wolną działkę
należącą do innego, a ja na niej zbuduję, a właściciel nieruchomości odzyska ją przez eksmisję; ponieważ ten
ostatni, wnosząc pozew o odzyskanie tej nieruchomości, może być wykluczony przez wyjątek z powodu złej
wiary, chyba że zapłaci koszt budynków, lepsza opinia jest taka, że sprzedawca nie jest za to odpowiedzialny. W
przypadku niewolnika należy również uznać, że jeśli zostanie on odzyskany na podstawie lepszego tytułu
prawnego, podczas gdy jest on nadal w niewoli, a nie po jego uwolnieniu, właściciel musi naprawić wszelkie
nakłady i wydatki poniesione na jego rachunek. Jeśli kupujący nie jest w posiadaniu budynku lub niewolnika,
będzie miał prawo do powództwa o kupno. We wszystkich tych przypadkach, jeśli ktoś świadomie sprzedaje
własność należącą do innego, będzie bezsprzecznie odpowiedzialny.
2. Pozostaje jeszcze trzecia kwestia, to znaczy, kto powinien być patronem wyzwolonej kobiety Arescusa, która
odmówiła przyjęcia nabywcy jako takiego? Uważa się, nie bez racji, że powinna ona stać się wolną kobietą
osoby, przez którą została sprzedana, to znaczy spadkobiercy, ponieważ on sam jest odpowiedzialny za
powództwo o kupno. Dotyczy to tylko sytuacji, w której Arescusa nie wybiera nabywcy jako swego patrona,
ponieważ jeśli to zrobi, pozostanie jego niewolnicą, a on nie będzie miał prawa do powództwa o kupno, ponieważ
nie ma już żadnego interesu, ponieważ ma ją jako swoją niewolnicę.
46. Tenże, Pytania, Księga XXIV.
Gdy ktoś sprzedaje nieruchomość należącą do innego, a w międzyczasie staje się spadkobiercą właściciela tejże
nieruchomości, będzie zmuszony do zawarcia umowy sprzedaży.
47. Tenże, Opinie, Księga VI.
Lucjusz Tytus, otrzymawszy pieniądze jako zapłatę za materiały sprzedane pod ustaloną karą, ze zrozumieniem,
że jeśli nie zostaną one dostarczone w dobrym stanie w wyznaczonym czasie, kara może zostać pobrana, zmarł,
po tym jak część materiałów została dostarczona. Skoro więc spadkodawca stał się odpowiedzialny za karę, a
jego spadkobierca nie dostarczy pozostałych materiałów, to czy można go pozwać o karę i odsetki, zwłaszcza że
nabywca pożyczył pieniądze na bardzo wysoki procent? Paulus odpowiedział, że zgodnie z umową spadkobierca
sprzedawcy może zostać pozwany o karę, a także, że w procesie o kupno sąd uwzględni odsetki od dnia, w
którym sprzedawca zaczął zalegać z płatnościami.
(48) Scaevola, Opinie, Księga II.

1108

Tycjusz, spadkobierca Semproniusza, sprzedał działkę ziemi Septiciuszowi w następujący sposób: "Sprzedaję ci
pole, które należało do Semproniusza, wraz z wszelkimi prawami, jakie miał Semproniusz do tegoż, za tyle
pieniędzy". Przekazał on samo posiadanie wspomnianej ziemi, ale nie wskazał jej granic. Pojawiło się pytanie,
czy można go zmusić w procesie o kupno do wykazania w dokumentach należących do spadku, jakie prawa miał
zmarły do tej ziemi i do wskazania jej granic? Odpowiedziałem, że wszystko powinno być zrobione zgodnie z
pisemną umową, którą strony rozumiały jako zamierzoną. Jeśli nie można tego ustalić, sprzedający musi
przedstawić dokumenty dotyczące ziemi i wskazać jej granice, gdyż jest to zgodne z dobrą wiarą umowy.
(49) Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Jeśli ktoś, w celu oszukania nabywcy, przedstawia fałszywego dzierżawcę, który jest w zmowie z nim, będzie on
odpowiedzialny za powództwo o kupno; nie może się też bronić stwierdzeniem, że bierze odpowiedzialność za
dzierżawcę i czynsz za pięć lat, jeśli w ten sposób łatwiej ukryje oszustwo.
1. 1. Jeżeli kapitał ceny został zapłacony, chociaż nastąpiło to po zwłoce, nie można żądać odsetek od niego,
ponieważ nie jest on zawarty w zobowiązaniu, lecz zależy od decyzji sądu.
50. Labeo, Later Epitomes by Javolenus, Księga IV.
Dobra wiara nie toleruje tego, że jeśli kupujący, dzięki pobłażliwości jakiegoś prawa, nie jest zmuszony do
zapłacenia ceny za zakupioną rzecz przed jej wydaniem, sprzedający powinien być zmuszony do jej wydania i
zrzec się jej posiadania. Jeśli jednak posiadanie zostało już wydane, sprzedawca traci własność; na przykład, gdy
kupujący sprzeciwia się sprzedawcy, który rości sobie prawo do własności, z wyjątkiem sprzedaży i wydania; a
zatem sprawa będzie taka sama, jak gdyby powód nie sprzedał ani nie wydał mu własności.
51. To samo, późniejsze Epitomy Javolenusa, Księga V.
Jeśli zarówno kupujący, jak i sprzedający nie wywiązują się z obowiązku dostawy i odbioru, wynik będzie taki
sam, jak gdyby tylko kupujący był odpowiedzialny. Nie można bowiem uznać, że sprzedawca jest w zwłoce w
stosunku do nabywcy, gdy ten ostatni również jest winny zwłoki.
1. W przypadku, gdy nabył Pan działkę gruntu pod warunkiem, że zapłaci Pan pieniądze w Kalendy Lipca, nawet
jeśli po upływie tego czasu sprzedawca był winny tego, że pieniądze nie zostały mu wypłacone, a następnie Pan
był winny tego, że ich nie zapłacił, stwierdziłem, że sprzedawca mógł skorzystać z warunku zawartego w umowie
przeciwko Panu, ponieważ dokonując sprzedaży intencją stron było, że jeśli nabywca będzie w zwłoce z powodu
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niezapłacenia pieniędzy, będzie odpowiedzialny za karę wymienioną w umowie. Uważam, że ta opinia jest
prawidłowa, chyba że sprzedawca był winny oszustwa w tej transakcji.
52. Scaevola, Digest, Księga VII.
Wierzyciel posiadał działkę ziemi, która była dla niego obciążona, a także miał w swoim posiadaniu pokwitowania
za podatki zapłacone wcześniej przez dłużnika, które zostały u niego zdeponowane; sprzedał on ziemię
Maeviusowi pod warunkiem, że nabywca zapłaci wszelkie podatki, które mogą stać się należne. Wspomniana
ziemia została sprzedana przez poborcę podatkowego okręgu, w którym była położona, z powodu zapłaconych
już podatków; ten sam Maevius kupił ją i zapłacił kwotę. Powstało pytanie, czy kupujący może pozwać
sprzedającego w procesie o kupno lub w jakimkolwiek innym procesie i zmusić go do wydania pokwitowań za
wyżej wymienione płatności. Odpowiedź brzmiała, że kupujący może w drodze powództwa o kupno zmusić
sprzedającego do przedstawienia przedmiotowych dokumentów.
1. Ojciec przekazał córce w posagu pewną działkę gruntu, której wartość została wyceniona, a następnie okazało
się, że działka ta jest obciążona na rzecz wierzyciela. Powstało pytanie, czy syn, który przyjął spadek po ojcu,
byłby odpowiedzialny za powództwo o nabycie, aby uzyskać zwolnienie od wierzyciela i przekazać nieruchomość
wolną od obciążeń mężowi, ponieważ córka, zadowolona ze swojego posagu, odmówiła przyjęcia swojego
udziału w spadku. Odpowiedź brzmiała, że będzie on odpowiedzialny.
2. Pomiędzy sprzedawcą a nabywcą urzędu w wojsku zostało uzgodnione, że pensja należna temu pierwszemu
powinna być wypłacana nabywcy. Powstało pytanie, jakiej kwoty powinien żądać nabywca i co sprzedawca
powinien zapłacić nabywcy w tego rodzaju transakcji? Odpowiedź brzmiała, że sprzedawca powinien przenieść
nadzwyczajne prawo do powództwa, które posiadał z tego tytułu.
3. Ktoś, kto miał dom na brzegu morza, zbudował mur, tak że brzeg i dom zostały nim otoczone, a następnie
sprzedał dom Gajuszowi Sezjuszowi. Pytam, czy brzeg, który został otoczony domem przez sprzedającego,
należy również do kupującego na mocy prawa kupna? Odpowiedź brzmiała, że dom zostanie sprzedany w takim
samym stanie, w jakim znajdował się przed zawarciem umowy sprzedaży.
53. Labeo, Prawdopodobieństwo, Księga I.
Gdy w umowie jest powiedziane, że czynsz za dom należy do kupującego, to wszystko, za co dom został
wynajęty, powinno być zapłacone kupującemu. Paulus mówi, że to nie jest do końca prawda, bo jeśli
wynajmujesz cały dom jednemu najemcy za pewną sumę, a ten najemca podnajmuje go za większą kwotę, a
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sprzedając dom stwierdzasz, że czynsz ma być zapłacony nabywcy, to wliczona jest tylko ta kwota, którą
najemca jest ci winien za cały dom.
1. Jeśli sprzedałeś działkę ziemi, na której masz miejsce pochówku i nie wyłączyłeś go wyraźnie, nie będziesz
miał żadnego zabezpieczenia z tego tytułu. Paulus mówi, że ta opinia nie jest w żadnym wypadku słuszna, pod
warunkiem, że obok miejsca pochówku przebiega droga publiczna.
2. Jeżeli w przypadku sprzedaży domu, mieszkania w nim są zarezerwowane dla mieszkańców na warunkach
sprzedaży, to takie zastrzeżenie jest właściwie dokonane w odniesieniu do wszystkich mieszkańców tego domu,
z wyjątkiem właściciela. Paulus jednak twierdzi, że jeśli dałeś komukolwiek wolne mieszkanie w domu, który
sprzedałeś, i dokonałeś zastrzeżenia w taki sposób, że mieszkańcy lub ktokolwiek z nich będzie miał czynsz do
zapłacenia w określonym czasie, nie będziesz tego właściwie przewidywał; konieczne jest bowiem dokonanie
wyraźnego zastrzeżenia w odniesieniu do nich. W związku z tym nabywca może bezkarnie uniemożliwić
mieszkańcom zamieszkiwanie w domu.
54. Tenże, Prawdopodobieństwo, Księga II.
Gdy sprzedany niewolnik złamie nogę, wykonując jakąś czynność na twój rozkaz, ryzyko nie należy do ciebie,
jeśli poleciłeś mu wykonać czynność, którą miał w zwyczaju wykonywać przed sprzedażą, i jeśli poleciłeś mu
wykonać coś, co byś mu polecił, nawet gdyby nie został sprzedany. Paulus mówi, że ta opinia nie jest w żadnym
wypadku poprawna, ponieważ jeśli niewolnik był przyzwyczajony do wykonywania jakiejś niebezpiecznej
czynności przed sprzedażą, to będzie się uważać, że to twoja wina, jak na przykład, jeśli byłeś przyzwyczajony
do zmuszania swojego niewolnika do schodzenia do skarbca lub do kanału. Ta sama zasada prawa ma
zastosowanie, jeśli miałeś zwyczaj nakazywać mu robić coś, czego mądra i sumienna głowa rodziny nie
nakazałaby swojemu niewolnikowi. A gdyby to miało być podstawą do wyjątku? Może on jednak nakazać
niewolnikowi wykonanie jakiegoś nowego zadania, którego nie nakazałby mu, gdyby nie został sprzedany; na
przykład, gdyby nakazał mu udać się do domu nabywcy, który mieszkał w odległym miejscu, bo z pewnością nie
byłoby to na twoje ryzyko. Dlatego cała sprawa odnosi się jedynie do oszustwa i zaniedbania sprzedawcy.
1. Jeśli w umowie jest napisane, że było osiemdziesiąt beczek zakopanych w ziemi, które były dodatkiem do
ziemi, a jest ich więcej, sprzedający musi dać kupującemu wyżej wymienioną liczbę, dokonując wyboru ze
wszystkich innych, jak chce, pod warunkiem, że dostarczy takie, które są zdrowe. Jeśli jest ich tylko
osiemdziesiąt, należą one do kupującego, tak jak są; a sprzedający nie będzie zobowiązany do zapłacenia mu
czegokolwiek za te, które nie są doskonałe.
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55. Pomponiusz, Epistoły, Księga X.
Gdy niewolnik, który został kupiony lub obiecany, znajduje się w mocy wroga, Oktawian uważa, że lepsza jest
opinia, że sprzedaż i warunki są ważne, ponieważ jest to transakcja zawarta między kupującym a sprzedającym;
trudność istnieje raczej w dostarczeniu tego, co zostało uzgodnione, niż w naturze transakcji, ponieważ nawet
jeśli wydanie niewolnika zostanie nakazane przez sędziego, powinno zostać odłożone do czasu, gdy będzie
mogło się odbyć.
Tyt. 2 O dzierżawie i najmie.
1. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Dzierżawa i wynajem jest naturalną transakcją wspólną wszystkim narodom, i jest zawierana nie przez słowa, ale
przez zgodę, tak jak kupno i sprzedaż.
(2) Gajusz, Wydarzenia codzienne, księga II.
Leasing i wynajem przypominają kupno i sprzedaż, i są ustanowione przez te same zasady prawa. Tak bowiem
jak kupno i sprzedaż są zawierane przez umowę co do ceny, która ma być zapłacona, tak też dzierżawa i najem
są rozumiane jako zawierane tam, gdzie jest zawarta umowa co do czynszu.
1. Uważa się, że kupno i sprzedaż jest tak podobna do najmu i dzierżawy, że w niektórych przypadkach
zwyczajowo zadaje się pytanie, czy transakcja jest kupnem i sprzedażą, czy najmem i dzierżawą; na przykład,
jeśli mam umowę ze złotnikiem, aby zrobił mi obrączki o określonej wadze i formie, a on zgadza się zrobić je za
trzysta aurei, to czy jest to kupno i sprzedaż, czy najem i dzierżawa? Uważa się, że jest to tylko pojedyncza
transakcja i jest to raczej kupno i sprzedaż niż dzierżawa i wynajem. Jeśli jednak ja dostarczę mu złoto, a
wynagrodzenie za jego pracę zostanie uzgodnione, nie ma wątpliwości, że jest to leasing i wynajem.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Gdy dzierżawiony jest grunt, a dzierżawca otrzymuje narzędzia do jego uprawy po ich wycenie, Prokulus mówi,
że intencją stron jest, aby dzierżawca otrzymał narzędzia jako nabyte; podobnie jak wtedy, gdy jakakolwiek
własność po wycenie jest przekazywana w posagu.
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4. Tenże, O Sabinusie, księga XVI.
Dzierżawa, czyli niepewna dzierżawa jest zawarta w następujących warunkach, mianowicie: "Tak długo, jak długo
ten, który dzierżawi lub daruje nieruchomość, będzie chciał", a kończy się ona przez śmierć właściciela
nieruchomości.
(5) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Jeśli wynajmę ci mieszkanie, a potem umorzę czynsz, to będzie można wytoczyć powództwo o najem i
dzierżawę.
6. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga X.
Jeśli ktoś wynajął nieruchomość, nie jest zobowiązany do oddania tego, co odzyskał z tytułu tej nieruchomości w
procesie o kradzież.
7. Paulus, O edyktach, księga XXXII.
Jeśli wynajmę ci dom należący do kogoś innego za pięćdziesiąt aurei, a ty wynajmiesz ten sam dom Tycjuszowi
za sześćdziesiąt, a Tycjuszowi właściciel zabroni go zajmować, to ustalono, że możesz wytoczyć przeciwko mnie
powództwo o wynajem, aby odzyskać sześćdziesiąt aurei, ponieważ sam jesteś odpowiedzialny wobec Tycjusza
za sześćdziesiąt.
8. Tryphoninus, Dysputy, księga IX.
Zobaczmy, czy nie powinno się płacić ani sześćdziesięciu, ani pięćdziesięciu aurei, lecz kwotę równą odsetkowi,
jaki dzierżawca ma w korzystaniu z dzierżawionej nieruchomości, tak że drugi wydzierżawiający może odzyskać
tylko sumę, którą jest winien temu, kto dzierżawił od niego nieruchomość; a ponieważ zysk z dzierżawy ma być
obliczany według kwoty wyższego czynszu, w rezultacie odzyskana suma powinna być większa. Pierwszy
wynajmujący nadal będzie miał prawo domagać się pięćdziesięciu aurei, które pobrałby od pierwszego najemcy,
gdyby właściciel nie zabronił ostatniemu najemcy zajmować domu. Taka jest nasza praktyka.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
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Jeśli ktoś wynajmuje mi dom lub działkę, które zostały nabyte w dobrej wierze, i zostaje z nich wyeksmitowany
bez oszustwa lub zaniedbania z jego strony, Pomponiusz mówi, że wynajmujący będzie jednak odpowiedzialny
za powództwo z tytułu najmu, aby umożliwić najemcy korzystanie z wynajętej mu własności. Jest oczywiste, że
jeśli właściciel nie pozwoli mu zajmować lokalu, a wynajmujący jest gotów dostarczyć mu inny dom, który jest
równie dogodny, mówi on, że byłoby całkowicie sprawiedliwe, aby wynajmujący został zwolniony ze swojego
zobowiązania.
1. Można dodać to, co Marcellus stwierdził w szóstej księdze Digestów, a mianowicie: "Jeśli użytkownik dzierżawi
działkę gruntu będącą przedmiotem użytkowania przez pięć lat, a następnie umiera, jego spadkobierca nie
będzie odpowiedzialny za umożliwienie mu korzystania z niej, tak samo jak wynajmujący nie będzie
odpowiedzialny wobec najemcy po zniszczeniu domu przez pożar. Ale czy dzierżawca będzie odpowiedzialny w
procesie o dzierżawę za pobieranie czynszu w czasie, gdy korzystał z tej własności, jest pytaniem zadanym przez
Marcellusa; tak samo jak byłby zmuszony do płacenia, gdyby dzierżawił usługi niewolnika podlegające
użytkowaniu lub zakwaterowaniu. Stwierdza on, że lepsza opinia jest taka, że będzie on odpowiedzialny i jest to
całkowicie sprawiedliwe. Pyta również, czy jeśli dzierżawca poniesie jakiekolwiek koszty z tytułu ziemi,
spodziewając się cieszyć się nią przez pięć lat, to czy może je odzyskać. On mówi, że nie może tego zrobić,
ponieważ powinien był przewidzieć, że tak się stanie. Ale co jeśli użytkownik wieczysty nie wydzierżawił mu ziemi
jako takiej, ale jako właścicielowi tej ziemi? On z pewnością będzie odpowiedzialny, ponieważ oszukał
dzierżawcę; i to stwierdzili cesarze Antoninus i Severus w Reskrypcie. Stwierdzili oni również, że w przypadku,
gdy dom został zniszczony przez pożar, czynsz musi być płacony za czas, w którym budynek stał.
2. Julianus mówi w Piętnastej Księdze Digestów, że jeśli ktoś dzierżawi ziemię pod warunkiem, że jeśli coś się z
nią stanie z powodu działania nieodpartej siły, będzie za to odpowiedzialny; musi dotrzymać umowy.
3. Jeżeli w warunkach dzierżawy gruntu dzierżawca został powiadomiony, aby uważał na ogień, a jakiś wypadek
spowodował pożogę, nie będzie on zmuszony do naprawienia szkody. Jeżeli jednak szkoda została
spowodowana przez zaniedbanie dzierżawcy, za które był on odpowiedzialny, będzie on odpowiedzialny.
4. Cesarz Antoninus, wraz ze swoim ojcem, stwierdził w Reskrypcie w odniesieniu do stada kóz, które wynajęła
pewna strona, a które zostały jej skradzione: "Jeśli można udowodnić, że rabusie przepędzili kozy bez żadnego
oszustwa z twojej strony, nie będziesz zmuszony do odpowiedzialności za to zdarzenie w procesie o dzierżawę, i
możesz odzyskać każdy czynsz za czas po kradzieży jako pieniądze zapłacone, które nie były należne."
5. Celsus stwierdza również w Ósmej Księdze Digestu, że brak umiejętności powinien być klasyfikowany jako
zaniedbanie. Gdy ktoś wynajmuje cielęta do karmienia, tkaninę do naprawy lub artykuł do polerowania, musi być
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odpowiedzialny za zaniedbanie, a jakakolwiek wina, którą popełnia z powodu braku umiejętności, jest
zaniedbaniem, ponieważ wynajmuje nieruchomość w charakterze rzemieślnika.
6. Jeśli wydzierżawisz mi dom należący do innej osoby, który został mi zapisany lub darowany, nie jestem
odpowiedzialny wobec ciebie za czynsz w ramach powództwa o dzierżawę. Zobaczmy jednak, czy cokolwiek
należy się za czas, który upłynął do chwili dokonania zapisu. Uważam, że czynsz powinien być zapłacony za ten
czas.
10. Julianus, O Urseius Ferox, Księga III.
I mogę właściwie wnieść pozew o wynajęcie, lub w celu zmuszenia cię do zwolnienia mnie z umowy.
11. Ulpianus, O edyktach, księga XXXII.
Zobaczmy, czy dzierżawca jest odpowiedzialny za zaniedbania swojego niewolnika i tych, którym podnajął lokal,
a także w jakim stopniu jest odpowiedzialny; czy powinien oddać niewolnika w ramach zadośćuczynienia, czy też
będzie odpowiadał we własnym imieniu; a w odniesieniu do tych, którym podnajął lokal, czy musi jedynie
scedować na właściciela wszelkie prawa do powództwa, jakie może mieć przeciwko nim, czy też będzie
odpowiedzialny tak, jakby zaniedbania były jego własnymi? Moim zdaniem, odpowiada on we własnym imieniu za
zaniedbania swoich podnajemców, nawet jeśli nic nie zostało uzgodnione w tej kwestii: pod warunkiem jednak, że
popełnił zaniedbanie w podnajmowaniu nieruchomości takim osobom, czy to swoim niewolnikom, czy najemcom.
Pomponiusz zatwierdza to w sześćdziesiątej trzeciej księdze O Edykcie.
1. 1. Jeżeli przy dzierżawie ustalono, że dzierżawca nie może mieć ognia, a on mimo to go ma, będzie
odpowiedzialny, choćby wypadek spowodował pożar, ponieważ nie miał prawa go mieć. Zasada jest inna w
przypadku, gdy najemca może mieć ogień, który nie spowoduje szkody, ponieważ w tym przypadku może go
mieć pod warunkiem, że nie spowoduje on szkody.
2. Najemca musi również uważać, aby nie uszkodzić nieruchomości lub jakiegokolwiek prawa związanego z tym
samym, ani nie pozwolić, aby to zostało zrobione.
3. Jeśli ktoś wynajął swoje usługi do transportu wina z Kampanii, a następnie, po zaistnieniu sporu między nim a
drugą osobą, zapieczętował beczki swoją własną pieczęcią i pieczęcią drugiej osoby, a następnie umieścił wino w
magazynie, będzie on odpowiedzialny w procesie o wynajęcie do zwrotu posiadania wina swojemu pracodawcy,
bez żadnego sporu, chyba że pracownik był winny zaniedbania.
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4. Wynajmujący i najemca uzgodnili, że siano nie powinno być umieszczane w budynku w mieście. Mimo to
zostało ono tam umieszczone, a niewolnik, który następnie podpalił siano, popełnił samobójstwo. Labeo twierdzi,
że dzierżawca jest odpowiedzialny za powództwo, ponieważ sam przyczynił się do katastrofy, wnosząc siano
niezgodnie z warunkami umowy dzierżawy.
12. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga II.
Ponadto, nawet gdyby ktoś obcy rozpalił ogień, dzierżawca byłby odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę.
13. Ulpianus, O edyktach, księga XXXII.
Zadaje się również pytanie, jak należy postąpić w przypadku, gdy kierowca pojazdu, próbując wyprzedzić innych,
przewraca jednego z nich i rani lub zabija niewolnika? Sądzę, że należy wnieść przeciwko niemu powództwo o
wynajęcie pojazdu, ponieważ powinien był być bardziej ostrożny. Ponadto zostanie mu przyznana skarga
pretoriańska na podstawie Lex Aquilia.
1. Jeżeli kapitan statku otrzyma ładunek, który miał być przewieziony do Minturn, a ponieważ jego statek nie był
w stanie wejść na rzekę, powinien przenieść towar na inny, który zaginął przy ujściu rzeki; w tym przypadku
pierwszy kapitan będzie odpowiedzialny. Labeo mówi, że jeśli nie był winny zaniedbania, nie będzie
odpowiedzialny; ale jeśli działał wbrew zgodzie właściciela, lub przeniósł ładunek w czasie, kiedy nie powinien był
tego robić, lub załadował go na statek, który był mniej zdatny do żeglugi niż jego własny, może być przeciwko
niemu wniesiony pozew o wynajęcie.
2. Jeżeli kapitan statku wprowadza go do rzeki bez pilota, a po nadejściu sztormu nie jest w stanie kierować
statkiem i traci go; właściciele ładunku będą mogli wytoczyć przeciwko niemu powództwo z tytułu najmu.
3. 3. Jeżeli ktoś wynajmuje niewolnika w celu udzielenia mu instrukcji, a następnie zabiera go do obcego kraju,
gdzie zostaje on schwytany przez wroga lub traci życie, uważa się, że powództwo o wynajęcie będzie zasadne,
pod warunkiem, że nie wynajął go w celu zabrania go do obcego kraju.
4. Julianus w Osiemdziesiątej Szóstej Księdze Digestów mówi również, że jeśli szewc, będąc niezadowolonym z
zatrudnionego u niego chłopca, uderzy go w kark kopytem tak mocno, że zniszczy mu oko, to ojciec może
wytoczyć powództwo z tytułu najmu; bo chociaż mistrzom wolno wymierzać lekkie kary, to jednak jest to
nieumiarkowane. Stwierdziliśmy powyżej, że powództwo na podstawie Lex Aquilia również przysługuje. Julianus
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zaprzecza, że powództwo o uszkodzenie ciała może być wniesione, ponieważ strona nie popełniła czynu w celu
spowodowania uszkodzenia ciała, ale w trakcie nauczania.
5. Jeżeli kamień szlachetny został przekazany rzemieślnikowi w celu jego osadzenia lub wyrycia i uległ rozbiciu;
jeżeli przyczyną tego była jakakolwiek wada kamienia, nie można wnieść powództwa o wynajęcie, ale jeżeli
nastąpiło to z powodu braku umiejętności, można wnieść powództwo. Do tej opinii należy dodać, "chyba że
pracownik przyjął na siebie ryzyko", ponieważ wtedy, nawet jeśli wypadek został spowodowany przez wadę,
powództwo o wynajem będzie uzasadnione.
6. Jeśli pracownik otrzymuje odzież do czyszczenia, a myszy ją gryzą, będzie on odpowiedzialny za powództwo z
tytułu wynajmu, ponieważ powinien był się przed tym zabezpieczyć. Jeżeli farbiarz zamieniłby płaszcze i dałby
jednej osobie jeden, który należy do innej, będzie on odpowiedzialny za powództwo o wynajęcie, nawet jeśli zrobił
to nieświadomie.
7. Najemca opuścił lokal w momencie zbliżania się wojska, a żołnierze następnie usunęli okna i inne rzeczy z
domu; jeśli najemca nie powiadomił właściciela o swoim odejściu, będzie odpowiadał z tytułu najmu. Labeo mówi,
że jeśli mógł się sprzeciwić, a tego nie zrobił, to będzie odpowiedzialny; i ta opinia jest prawdziwa. Ale jeśli nie
mógł powiadomić właściciela, nie sądzę, aby był odpowiedzialny.
8. Gdy ktoś wynajmuje środki, a sędzia każe je zniszczyć; jeśli były fałszywe, Sabinus rozróżnia, gdzie najemca
był świadomy tego faktu, a gdzie nie. Jeśli wiedział, że są one fałszywe, będzie można wytoczyć powództwo o
wynajęcie, w przeciwnym razie nie. Jeśli środki były prawidłowe, będzie on odpowiedzialny tylko wtedy, gdy
ponosi winę za czyn Aedile. Takiego zdania są również Labeo i Mela.
9. Dwóch najemców może być pociągniętych do odpowiedzialności za całą kwotę, o którą chodzi.
10. W przypadku, gdy w umowie o wynajęcie siły roboczej jest zawarte, że jeżeli rzecz nie zostanie ukończona w
określonym czasie, może zostać przekazana komuś innemu, pierwszy najemca nie będzie odpowiedzialny w
sprawie o wynajęcie, chyba że rzecz zostanie przekazana komuś innemu na podstawie tej samej umowy; nie
może to również nastąpić przed upływem dnia wyznaczonego na jej ukończenie.
11. 11. Jeżeli po upływie okresu najmu najemca pozostaje w lokalu, to nie tylko uważa się, że doszło do
odnowienia najmu, ale także wszelkie zastawy, które zostały ustanowione jako zabezpieczenie, są nadal
uważane za obciążone. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy inna strona nie obciążyła nieruchomości w czasie
pierwotnej dzierżawy, w przeciwnym razie konieczna będzie jej nowa zgoda. Ta sama zasada ma zastosowanie
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w przypadku, gdy grunty zostały wydzierżawione rządowi. To, co stwierdziliśmy, a mianowicie, że dzierżawca jest
uważany za dzierżawcę, który zawarł nową umowę dzierżawy przez milczenie obu stron, należy rozumieć w ten
sposób, że gdy strony milczały, umowa dzierżawy zostaje odnowiona na rok, ale nie dotyczy to lat następnych,
nawet jeśli okres dzierżawy powinien był, na początku, wynosić pięć lat. Ponadto, jeżeli w drugim roku po upływie
pięciu lat nie zawarto przeciwnego porozumienia, dzierżawę uważa się za odnowioną na ten rok, ponieważ
uważa się, że strony wyraziły zgodę na rok, w którym milczały. Zasada ta musi być przestrzegana również
później, w każdym kolejnym roku. Inna zasada obowiązuje jednak w przypadku nieruchomości miejskich,
ponieważ najemca odpowiada za cały czas zajmowania lokalu, chyba że w pisemnym akcie notarialnym
wymieniony jest pewien termin określający czas trwania najmu.
(14) Tenże, O Edykcie, Księga LXXI.
Jeśli ktoś dzierżawi ziemię na pewien czas, pozostaje dzierżawcą nawet po jego upływie; rozumie się bowiem, że
jeśli właściciel pozwala dzierżawcy pozostać na ziemi, to wydzierżawia ją mu ponownie. Umowa tego rodzaju nie
wymaga ani słów, ani pisma, aby ją zawrzeć, lecz staje się ważna przez samą zgodę. Dlatego też, jeśli właściciel
nieruchomości stałby się niepoczytalny lub umarłby w międzyczasie, Marcellus stwierdza, że nie można uznać, iż
dzierżawa została odnowiona; i jest to słuszne.
15. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Czynność najmu jest przyznana najemcy.
1. 1. Ponadto, powództwo to przysługuje do pewnego stopnia w następujących przypadkach: na przykład, gdy
strona nie jest w stanie korzystać z własności, którą wydzierżawiła, być może dlatego, że nie otrzymała w
posiadanie całego pola lub jego części, lub dom, lub stajnia, lub miejsce, gdzie muszą być trzymane stada, nie
zostały naprawione, lub gdy nie dostarczono czegoś, co było uzgodnione w warunkach dzierżawy, powództwo o
dzierżawę będzie przysługiwało.
2. Rozważmy, czy wydzierżawiający jest zobowiązany do zrobienia czegokolwiek dla dzierżawcy, gdy zła pogoda
spowodowała straty u tego ostatniego. Serwiusz mówi, że wydzierżawiający musi wynagrodzić dzierżawcy
wszelkie szkody, którym nie można się przeciwstawić, jak na przykład szkody spowodowane przez wylewy rzek,
przez różnego rodzaju ptaki, lub przez inne podobne wypadki, lub gdy ma miejsce inwazja wrogów. W przypadku
wystąpienia jakiejkolwiek wady w odniesieniu do samej nieruchomości, stratę musi ponieść dzierżawca; na
przykład, gdy wino staje się kwaśne lub uprawy są niszczone przez chwasty. Jeśli jednak zdarzy się trzęsienie
ziemi i zniszczy wszystkie uprawy, straty nie poniesie dzierżawca, gdyż nie można go zmusić do płacenia
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czynszu dzierżawnego za ziemię oprócz utraty nasion. Jeżeli jednak uprawa oliwek została zniszczona przez
pożar, lub nastąpiło to w wyniku niezwykłego ciepła słonecznego, właściciel ziemi musi ponieść stratę; ale jeżeli
nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, dzierżawca będzie za nią odpowiedzialny. To samo musi być powiedziane,
gdy armia, która przechodziła obok, usunęła coś w zwykłej bezmyślności. Jeśli jednak pole zostanie tak
zrujnowane przez trzęsienie ziemi, że nic z niego nie pozostanie, stratę musi ponieść właściciel, ponieważ jest on
zobowiązany do dostarczenia dzierżawcy ziemi w takim stanie, aby mógł z niej korzystać.
3. W przypadku, gdy dzierżawca twierdził, że na gruncie miał miejsce pożar i prosił o umorzenie czynszu, w
Reskrypcie stwierdzono: "Jeśli uprawiałeś grunt, masz prawo do rozsądnej ulgi z powodu wystąpienia
niespodziewanego pożaru".
4. Papinianus w Czwartej Księdze Opinii mówi, że jeśli właściciel umorzył dzierżawcy czynsz za jeden rok z
powodu bezpłodności, a w następnym roku były duże plony, to właściciel nic nie stracił z powodu umorzenia
czynszu, a nawet może domagać się czynszu za rok, w którym umorzył. Taką samą opinię wyraził w odniesieniu
do straty z tytułu dzierżawy wieczystej. Jeżeli jednak właściciel umorzył czynsz za rok z powodu bezpłodności,
jako darowiznę, to obowiązuje ta sama zasada, gdyż jest to raczej umowa niż darowizna. Ale co jeśli umorzył
czynsz z powodu bezpłodności w ostatnim roku dzierżawy? Uważa się za bardziej słuszne, że jeśli poprzednie
lata były owocne, a wynajmujący był tego świadomy, nie powinien wzywać najemcy do rozliczenia się z tego,
który był bezpłodny.
5. W Reskrypcie Boskiego Antoninusa jest napisane, że nie należy zwracać uwagi na dzierżawcę, który skarży
się na małe plony. W innym reskrypcie napisano: "Domagasz się czegoś niezwykłego, gdy prosisz o umorzenie
czynszu ze względu na wiek winorośli".
6. W przypadku utraty statku pewien osobnik domagał się zapłaty za transport, twierdząc, że była to pożyczka. W
reskrypcie cesarza Antoninusa stwierdzono, że prokurator cesarski niesłusznie zażądał frachtu od właściciela
statku, ponieważ nie wywiązał się on ze swojego obowiązku przewiezienia mienia. Zasada ta powinna być
przestrzegana również w przypadku wszystkich innych osób.
7. Jeżeli istnieje jakakolwiek podstawa do umorzenia czynszu z wyżej wymienionych powodów, najemca nie
może odzyskać odsetek, do których mógłby być uprawniony, ale będzie zwolniony z płacenia czynszu
proporcjonalnie do czasu. Wreszcie, zostało już powiedziane, że utrata nasion musi być poniesiona przez
dzierżawcę.
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8. Oczywiste jest, że jeśli właściciel nieruchomości nie pozwala dzierżawcy korzystać z niej, czy to dlatego, że
sam ją wydzierżawił, czy też dlatego, że ktoś wydzierżawił nieruchomość innej osoby działając jako jego agent,
lub tak jakby była jego własnością, musi on zwolnić dzierżawcę z odpowiedzialności w zakresie jego interesu.
Prokulus był tego zdania, gdy strona podawała się za agenta.
9. Julianus mówi w Piętnastej księdze Digestów, że czasami powództwo o wynajem jest wnoszone w celu
uwolnienia stron umowy; na przykład, gdy wydzierżawiłem ziemię Tycjuszowi, a on zmarł po ustanowieniu
wychowanka swoim spadkobiercą, a ponieważ opiekun spowodował, że wychowanek odrzucił spadek,
wydzierżawiłem tę ziemię innemu podmiotowi za wyższy czynsz; a następnie wychowanek wszedł w posiadanie
majątku swojego ojca. W sprawie o wynajęcie, nie może on dochodzić niczego więcej niż zwolnienia z
odpowiedzialności z tytułu umowy, ponieważ miałem dobry powód, aby ponownie wydzierżawić tę nieruchomość:
16. Julianus, Digest, Księga XV.
Ponieważ w tym czasie nie przysługiwało mi żadne prawo do wniesienia powództwa przeciwko podopiecznemu.
17. Ulpianus, O edykcie, księga XXXII.
Mówi on również, że wychowanek ma prawo do powództwa przeciwko swemu opiekunowi, jeśli ten nie powinien
był odrzucić majątku.
18. Julianus, Digest, księga XV.
W tym powództwie będą również uwzględnione wszelkie zyski, które wychowanek mógłby uzyskać z dzierżawy
ziemi.
(19) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Do opinii Julianusa należy jednak dodać, że gdybym był w zmowie z opiekunem, to odpowiadałbym z tytułu
najmu w stopniu odpowiadającym interesowi podopiecznego.
1. Jeśli ktoś wynajmuje wadliwe beczki, nie wiedząc, że takie są, a wino potem wycieka, odpowiada do wysokości
interesu strony, a jego niewiedza nie jest usprawiedliwiona. Takiego zdania był Kasjusz. Inaczej rzecz się ma,
jeśli dzierżawiłeś ziemię na pastwisko, na której rosły trujące zioła; w tym przypadku, jeśli bydło zdechło lub
straciło na wartości, a ty wiedziałeś o istnieniu ziół, musisz zwolnić dzierżawcę z odpowiedzialności do wysokości
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jego udziału, a jeśli nie wiedziałeś o ich istnieniu, nie możesz pobierać czynszu. Tak uważali również Serwiusz,
Labeo i Sabinus.
2. Musimy rozważyć, kiedy ktoś dzierżawi kawałek ziemi, jakie narzędzia musi dostarczyć dzierżawcy, a jeśli tego
nie zrobi, czy będzie odpowiedzialny w procesie o dzierżawę. Zachował się list Neratiusa do Arystotelesa, który
mówi, że dzierżawcy należy dostarczyć beczki, a także tłocznię do wina i tłocznię do oliwek, wyposażone w liny, a
jeśli ich brakuje, właściciel musi je dostarczyć, a także naprawić tłocznię, jeśli jest zepsuta. Jeśli któreś z tych
narzędzi ulegnie uszkodzeniu z winy dzierżawcy, będzie on odpowiedzialny za powództwo z tytułu dzierżawy.
Neratius mówi, że dzierżawca jest również zobowiązany do dostarczenia naczyń, których używamy do tłoczenia
oliwek. Jeśli oliwa jest wyciskana za pomocą koszy, właściciel musi dostarczyć prasę, windę, kosze, koło i krążki,
za pomocą których prasa jest podnoszona. Musi on również dostarczyć kocioł, w którym olej jest myty ciepłą
wodą, jak również inne niezbędne przybory do obchodzenia się z olejem, wraz z beczkami na wino, które
dzierżawca musi pokryć smołą do bieżącego użytku. Wszystkie te rzeczy powinny być dostarczone w ten sposób,
chyba że zostanie zawarta inna specjalna umowa.
3. Jeżeli wynajmujący umieścił w umowie najmu, że powinien mieć prawo do określonej ilości zboża po
określonej cenie, a on odmawia jej przyjęcia i nie chce dokonać żadnego potrącenia z czynszu, może wytoczyć
powództwo o odzyskanie całej kwoty; ale w rezultacie sędzia, wywiązując się ze swojego obowiązku, musi wziąć
pod uwagę interes, jaki najemca miał w dostarczeniu zboża, a nie w zapłaceniu pieniędzy w formie czynszu. Tak
samo należy postąpić w przypadku wniesienia powództwa z tytułu dzierżawy.
4. Jakie powództwo przysługuje najemcy, który dobudował drzwi lub cokolwiek innego do domu? Lepszą opinią
jest ta, którą wyraził Labeo, a mianowicie, że powództwo o dzierżawę przysługuje, aby dzierżawca mógł je
usunąć, pod warunkiem jednak, że zabezpieczy się przed grożącą mu szkodą, aby nie uczynić domu mniej
wartościowym pod jakimś względem, gdy usunie to, co dodał, ale tylko pod warunkiem, że przywróci budynek do
stanu pierwotnego.
5. Jeśli najemca wniósłby do domu metalową skrzynię, a właściciel następnie zmniejszyłby wejście, to faktem
jest, że powództwo o najem, jak również powództwo o wydanie rzeczy będzie przysługiwało właścicielowi,
niezależnie od tego, czy był on świadomy, czy nieświadomy tego faktu. Obowiązkiem sędziego jest zmuszenie go
do zapewnienia przejścia umożliwiającego najemcy usunięcie skrzyni, oczywiście na koszt wynajmującego.
6. Jeśli ktoś wynajmuje dom na rok i płaci czynsz za cały okres, a sześć miesięcy później dom upada lub zostaje
strawiony przez ogień, Mela bardzo słusznie mówi, że będzie on uprawniony do powództwa o dzierżawę w celu
odzyskania czynszu za pozostały czas, ale nie do powództwa o odzyskanie pieniędzy, które nie były należne;
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ponieważ nie zapłacił więcej przez pomyłkę, ale po to, aby mógł odnieść korzyść w odniesieniu do dzierżawy.
Inaczej ma się sprawa, gdy ktoś dzierżawi nieruchomość za dziesięć aurei, a płaci piętnaście; jeśli bowiem
zapłacił tę sumę przez pomyłkę, będąc pod wrażeniem, że wynajął nieruchomość za piętnaście aurei, nie będzie
uprawniony do powództwa o dzierżawę, lecz może jedynie wnieść pozew o zwrot pieniędzy; istnieje bowiem duża
różnica między tym, kto płaci przez pomyłkę, a tym, kto płaci cały czynsz z góry.
7. Jeżeli ktoś zawarł umowę o przewóz kobiety drogą morską, a potem na statku urodziło się jej dziecko, to
zostało ustalone, że nie należy się nic z tytułu tego dziecka; ponieważ przewóz nie był droższy, ani dziecko nie
zużyło niczego, co było przeznaczone do użytku tych, którzy płynęli statkiem.
8. Oczywiste jest, że powództwo o wynajęcie statku może również przejść na spadkobiercę.
9. Gdy pewien kopista wynajął swoje usługi, a strona, która się na nie umówiła, zmarła, cesarze Antoninus i
Severus w Reskrypcie, w odpowiedzi na wniosek kopisty, stwierdzili, co następuje: "Skoro, jak twierdzisz, nie
ponosisz winy za to, że nie dostarczyłeś Antoninusowi Akwilii usług, do których zostałeś wynajęty, to
sprawiedliwe jest tylko to, że skoro w ciągu roku nie otrzymałeś żadnego wynagrodzenia od innego, to umowa
powinna zostać zrealizowana".
10. Papinianus stwierdza w Czwartej Księdze Opinii, że w przypadku śmierci wysłannika cesarza, jego
asystentom należy wypłacić wynagrodzenie za pozostały czas ich służby; pod warunkiem, że wspomniani
asystenci nie byli w tym czasie zatrudnieni u innych.
20. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Dzierżawa, podobnie jak sprzedaż, może być zawarta pod pewnym warunkiem.
(1) Nie może być jednak zawarta w drodze darowizny.
(2) Niekiedy wynajmujący nie jest związany, lecz najemca; jak na przykład, gdy kupujący wynajmuje działkę ziemi
aż do zapłacenia sumy kupna.
21. Javolenus, Epistoły, Księga XI.
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Kiedy sprzedałem działkę ziemi, umowa była taka, że dopóki cała suma nie zostanie zapłacona, nabywca
powinien ją wydzierżawić za pewien czynsz. Czy po zapłaceniu pieniędzy należy wystawić pokwitowanie za
czynsz? Odpowiedź brzmiała, że dobra wiara wymaga, aby to, co zostało uzgodnione, zostało wykonane, ale
nabywca nie powinien być odpowiedzialny wobec sprzedawcy za większą sumę, niż wynosiłby czynsz za
dzierżawę nieruchomości w czasie, gdy pieniądze nie zostały zapłacone.
22. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Ponadto, jeśli w umowie jest zapisane, że jeśli cena nie zostanie zapłacona, nieruchomość nie zostanie nabyta,
powództwo o dzierżawę będzie zasadne.
1. Tak często jak jakakolwiek praca jest oddawana do wykonania, jest to dzierżawa.
2. Gdy umawiam się na budowę domu, rozumiejąc, że osoba, którą zatrudniam, ma być odpowiedzialna za
wszystkie wydatki, przenosi na mnie własność wszystkich użytych materiałów, a mimo to transakcja jest
dzierżawą; rzemieślnik dzierżawi mi swoje usługi, czyli konieczność wykonania pracy.
3. Tak jak w transakcji kupna i sprzedaży naturalnie przyznaje się, że strony mogą albo kupić coś więcej lub
mniej, a zatem wzajemnie się ograniczają, tak samo zasada jest taka sama w leasingu i wynajmie.
(23) Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Dlatego też raz zawarta umowa dzierżawy nie może być unieważniona pod pretekstem, że odszkodowanie było
zbyt niskie, jeżeli nie można udowodnić oszustwa strony przeciwnej.
24. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Jeśli w umowie dzierżawy jest zapisane, że praca powinna być zatwierdzona przez właściciela, uważa się, że
oznacza to, iż jest to zgodne z osądem dobrego obywatela. Ta sama zasada obowiązuje, gdy należy odwołać się
do osądu jakiejkolwiek innej osoby; dobra wiara wymaga bowiem, aby taki osąd był wydany jak przystało na
dobrego obywatela. Osąd tego rodzaju odnosi się do jakości dzieła, a nie do przedłużenia czasu przewidzianego
w umowie, chyba że samo to było zawarte w umowie. W rezultacie, jeżeli zatwierdzenie dzieła zostało uzyskane
przez oszustwo zatrudnionej strony, jest ono bezskuteczne, a powództwo o dzierżawę może zostać wniesione.
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1. Gdy dzierżawca wynajmuje działkę, własność poddzierżawcy nie jest związana z właścicielem, ale uprawy
pozostają w stanie zastawu, tak jakby pierwszy dzierżawca je zebrał.
2. Gdy dom lub działka jest wynajęta na okres pięciu lat, właściciel może od razu wnieść powództwo przeciwko
najemcy, jeśli zaniecha on uprawy ziemi lub opuści dom.
3. Może on również wnieść pozew w odniesieniu do tych rzeczy, które dzierżawca powinien zrobić bez zwłoki; jak
na przykład, niektóre prace, które powinien wykonać, jak sadzenie drzew.
4. Jeśli lokator nie jest w stanie korzystać z nieruchomości, może legalnie wnieść powództwo od razu za cały
okres pięciu lat, chociaż właściciel mógł pozwolić mu korzystać z niej przez pozostałe lata, ponieważ właściciel
nie zawsze będzie zwolniony z tego powodu, że pozwolił lokatorowi korzystać z nieruchomości przez drugi lub
trzeci rok. Jeżeli bowiem dzierżawca został wyrzucony na podstawie umowy dzierżawy i zajął się innym
gospodarstwem, nie będzie mógł uprawiać obu, nie będzie też zmuszony do płacenia czynszu i może odzyskać
kwotę zysku, jaką by uzyskał, gdyby nie był niepokojony; pozwolenie na korzystanie z nieruchomości przychodzi
bowiem zbyt późno, gdy jest oferowane w czasie, gdy dzierżawca, zajęty innymi sprawami, nie może z niego
skorzystać. Jeżeli wynajmujący uniemożliwia najemcy korzystanie z nieruchomości, a następnie zmienia zdanie,
sprawy najemcy pozostają niezmienione, a kilkudniowe opóźnienie nie zmniejsza w żadnym stopniu
zobowiązania. Ponownie, strona może prawidłowo wnieść powództwo z tytułu najmu, któremu pewne artykuły nie
zostały dostarczone zgodnie z umową, lub gdy właściciel uniemożliwia jej korzystanie z nieruchomości, lub gdy
jest to robione przez osobę obcą, którą właściciel może kontrolować.
5. Jeżeli właściciel wynajmuje grunt na kilka lat i zobowiązuje swojego spadkobiercę w testamencie do zwolnienia
najemcy, a spadkobierca nie pozwala mu korzystać z nieruchomości przez resztę okresu najmu, to można
wytoczyć powództwo o dzierżawę. Jeżeli natomiast zezwoli mu na to, ale nie zwróci czynszu, będzie podlegał
powództwu na podstawie testamentu.
(25) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga X.
Jeżeli czynsz został obiecany w sposób ogólny, a decyzję o tym ma podjąć osoba trzecia, nie uważa się, że
została zawarta umowa najmu. Jeśli jednak jest powiedziane, że wysokość czynszu ma być oszacowana przez
Titiusa, dzierżawa będzie ważna pod tym warunkiem; a jeśli wymieniona osoba ustali wysokość czynszu, musi on
być płacony zgodnie z jego oszacowaniem, a dzierżawa stanie się obowiązująca. Jeśli jednak odmówi on tego
lub nie będzie w stanie ustalić wysokości czynszu, dzierżawa będzie bezskuteczna, tak jakby wysokość czynszu
nie została ustalona.
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1. Jeśli ktoś wydzierżawił komuś ziemię do uprawy lub dom do zamieszkania, a następnie, z jakiegoś powodu,
sprzedaje ziemię lub dom, musi dopilnować, aby nabywca pozwolił dzierżawcy korzystać z ziemi lub zajmować
dom, zgodnie z warunkami tej samej umowy; w przeciwnym razie, jeśli zostanie mu to uniemożliwione, może
wnieść powództwo z tytułu dzierżawy przeciwko sprzedawcy.
2. Jeżeli sąsiad, budując dom, odetnie światło z pokoju, właściciel będzie odpowiedzialny wobec najemcy. Z
pewnością nie ma wątpliwości, że najemca może zrezygnować z najmu w tego rodzaju przypadku; a także, gdy
wytoczono przeciwko niemu powództwo o czynsz, należy wziąć pod uwagę odszkodowanie. Rozumiemy, że ta
sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy wynajmujący nie naprawia drzwi lub okien, które mogły zostać
uszkodzone lub zniszczone.
3. Dzierżawca powinien robić wszystko zgodnie z warunkami dzierżawy, a przede wszystkim powinien uważać,
aby wykonywać prace na farmie w odpowiednim czasie, aby uprawa poza sezonem nie spowodowała
pogorszenia gleby. Powinien także dbać o budynki, aby nie uległy zniszczeniu.
4. Będzie on również uważany za winnego, jeśli jego sąsiad, przez wrogość, wycina drzewa.
5. Jeśli sam je wytnie, będzie podlegał nie tylko powództwu o dzierżawę, ale także powództwom z Lex Aquilia i z
ustawy o dwunastu tablicach w odniesieniu do wycięcia drzew podstępnie, a także interdyktowi opartemu na
działaniu z użyciem przemocy lub w ukryciu. Niewątpliwie obowiązkiem sędziego, który rozpatruje sprawę o
dzierżawę, jest dopilnowanie, aby wydzierżawiający zrezygnował z pozostałych powództw.
6. Siła wyższa, którą Grecy nazywają "Siłą Boską", nie powinna powodować strat u dzierżawcy, gdy uprawy są
zranione w stopniu nadzwyczajnym, w przeciwnym razie, musi on znosić każdą umiarkowaną szkodę z
niezmąconym umysłem, gdy nie jest pozbawiony nadzwyczajnego zysku. Jest jednak oczywiste, że mówimy o
dzierżawcy, który płaci swój czynsz w gotówce; z drugiej strony, gdy dzieli on plony, jak w przypadku spółki, musi
również dzielić straty i zyski z właścicielem ziemi.
7. Jeśli ktoś zajmuje się transportem kolumny, która została złamana podczas podnoszenia, przewożenia lub
rozładunku, będzie odpowiedzialny za szkodę, jeśli stało się to z jego winy lub z winy któregoś z robotników,
których zatrudnia. Nie będzie on jednak winny, jeśli zostaną podjęte wszelkie środki ostrożności, które bardzo
sumienny i ostrożny człowiek powinien podjąć. Rozumiemy oczywiście, że ta sama zasada ma zastosowanie,
gdy ktoś zgadza się na transport beczek lub tarcicy, jak również innych rzeczy, które mają być przewożone z
jednego miejsca na drugie.

1125

8. Jeżeli krawcowa lub krawiec zgubi ubranie i zaspokoi właściciela tegoż, ten ostatni musi scedować na niego
swoje prawa do działania w celu odzyskania własności.
26. Ulpianus, Dysputy, Księga II.
Jeśli ktoś wynajął swoje usługi dwóm pracodawcom jednocześnie, musi zadowolić tego, który zatrudnił go jako
pierwszy.
(27) Alfenus, Digest, księga II.
Nie zawsze jest konieczne potrącenie z czynszu w przypadku, gdy lokatorzy zostali narażeni na pewne
niedogodności w odniesieniu do części ich mieszkania; lokator jest bowiem w takim położeniu, że gdyby coś
spadło na budynek i z tego powodu właściciel byłby zmuszony do rozebrania części tego budynku, powinien
ponieść wynikające z tego drobne niedogodności; czyniąc to jednak właściciel nie może otworzyć tej części
domu, z której lokator ma zwyczaj najbardziej korzystać.
1. Ponownie nasuwa się pytanie, czy jeśli lokator opuści mieszkanie z powodu strachu, to czy będzie
zobowiązany do zapłaty czynszu, czy też nie? Odpowiadamy, że jeśli miał dobry powód, aby się bać, nawet jeśli
nie było żadnego niebezpieczeństwa, nie będzie winien czynszu, ale jeśli nie było uzasadnionego powodu do
strachu, czynsz nadal będzie należny.
(28) Labeo, Późniejsze Epitomy Javolenusa, Księga IV.
Jeżeli jednak dzierżawca nadal korzysta z domu, musi płacić czynsz.
1. Labeo uważa, że czynsz jest należny, nawet jeśli dom jest w złym stanie technicznym.
2. Ta sama zasada prawna obowiązuje w przypadku, gdy najemca ma prawo wynajmować dom i płacić czynsz.
Jeżeli jednak gospodarz nie upoważnił najemcy do wynajmowania domu, w którym mieszka, a on mimo to go
wynajmuje, Labeo uważa, że musi go zwolnić od odpowiedzialności za wszystko, co zapłacił bez oszukańczego
zamiaru. Jeśli jednak najemca zajmował dom bezinteresownie, należy dokonać potrącenia proporcjonalnie do
niewygasłego czasu najmu.
(29) Alfenus, Digest, Księga VII.
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W umowie dzierżawy umieszczono następujący zapis: "Dzierżawca nie będzie ścinał drzew, nie będzie ich
opasywał ani palił, ani też nie pozwoli nikomu opasać, ścinać ani palić tychże drzew". Powstało pytanie, czy
dzierżawca powinien uniemożliwić komukolwiek, kogo zobaczy, że robi coś takiego, czy też powinien tak
pilnować drzew, aby nikt nie mógł tego zrobić. Odpowiedziałem, że słowo "zezwolić" obejmuje oba znaczenia, ale
wydaje się, że wynajmujący miał na myśli, że najemca powinien nie tylko zapobiegać każdemu, kogo zobaczy,
jak ścina drzewa, ale także powinien być ostrożny i podejmować takie środki ostrożności, aby nikt nie mógł ich
ściąć.
30. The Same, Digest of Epitomes by Paulus, Księga III.
Pewien człowiek, który wynajął dom za trzydzieści aurei, podnajmował poszczególne pokoje na takich
warunkach, że za wszystkie pobierał czterdzieści. Właściciel budynku zburzył go, bo stwierdził, że zaraz się
zawali. Powstało pytanie, jaka powinna być wysokość odszkodowania i czy strona, która wynajmowała cały dom,
może wytoczyć powództwo z tytułu najmu. Odpowiedź brzmiała, że jeśli budynek był w tak złym stanie, że
konieczne było jego zburzenie, należy dokonać wyceny i oszacować odszkodowanie proporcjonalnie do kwoty,
za którą właściciel wynajął lokal, a także wziąć pod uwagę czas, w którym najemcy nie mogli go zajmować. Jeżeli
jednak rozbiórka domu nie była konieczna, a właściciel uczynił to, ponieważ chciał wybudować lepszy, wyrok
powinien dotyczyć kwoty interesu, jaki lokator miał w tym, aby jego podnajemcy nie byli zmuszeni do opuszczenia
lokalu.
1. Pewien aedile wynajął łaźnie w pewnym mieście na okres roku, aby obywatele mogli z nich korzystać
bezinteresownie. Ponieważ po trzech miesiącach łaźnie zostały zniszczone przez pożar, uznano, że można
wytoczyć powództwo o dzierżawę przeciwko właścicielowi łaźni, aby część ceny została zwrócona
proporcjonalnie do czasu, w którym łaźnie nie były dostępne.
2. Przeprowadzono dochodzenie w sprawie powództwa, które może być wniesione, gdy człowiek wynajął muły,
które miały być załadowane pewnym ciężarem, a ten, który je wynajął, zranił je cięższym ładunkiem. Odpowiedź
brzmiała, że właściciel może zgodnie z prawem postępować albo na podstawie Lex Aquilia albo w ramach
powództwa o dzierżawę, ale na podstawie Lex Aquilia może pozwać tylko tego, kto prowadził muły w tym czasie;
ale w ramach powództwa o dzierżawę może właściwie postępować przeciwko temu, kto je wynajął, nawet jeśli
ktoś inny je zranił.
3. Człowiek, który zawarł umowę na budowę domu, oświadczył w umowie: "Dostarczę kamień niezbędny do
pracy, a właściciel zapłaci wykonawcy siedem sestercji za każdą stopę, i tyle samo za kamień, co za robociznę".
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Pojawiło się pytanie, czy praca musi być mierzona przed, czy po jej zakończeniu. Odpowiedź brzmiała, że
powinna być mierzona, gdy była jeszcze nieukończona.
4. Pewien dzierżawca otrzymał dom pod warunkiem, że zwróci go w stanie nienaruszonym, z wyjątkiem szkód,
które mogą powstać na skutek przemocy lub wieku. Niewolnik dzierżawcy spalił dom, ale nie przypadkowo.
Wyrażono opinię, że ten rodzaj przemocy nie wydaje się być wyłączony; i że nie uzgodniono, że dzierżawca nie
powinien być odpowiedzialny, jeśli niewolnik spalił dom, ale że obie strony chciały, aby przemoc wywierana przez
obcych była wyłączona.
31. The Same, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga V.
Kilka osób załadowało statek Saufeusza ziarnem, nie rozdzielając go; Saufeusz dostarczył jednemu z nich swoje
ziarno ze wspólnej sterty, a statek potem przepadł. Powstało pytanie, czy pozostali mogą wnieść pozew
przeciwko kapitanowi statku w odniesieniu do ich udziału w zbożu na tej podstawie, że dokonał on zmiany
przeznaczenia ładunku. Odpowiedź brzmiała, że istnieją dwa rodzaje dzierżawy własności, jeden z nich, gdy
artykuł musi być zwrócony, jak w przypadku, gdy odzież jest powierzona do czyszczenia stolarzowi, lub gdy coś
tego samego rodzaju musi być zwrócone, jak na przykład, gdy masa srebra jest oddana robotnikowi, aby zrobić z
niej wazony, lub złoto jest oddane, aby zrobić z niego pierścienie. W pierwszym przypadku własność nadal należy
do właściciela; w drugim staje się on wierzycielem za jej wartość. Ta sama zasada prawa stosuje się do
depozytów, bo gdy ktoś złożył sumę pieniędzy, nie zamknąwszy jej w niczym, ani nie zapieczętowawszy, lecz po
prostu przeliczywszy, to ten, u którego została ona pozostawiona, nie jest zobowiązany do niczego innego, jak
tylko do zwrotu tej samej sumy pieniędzy. Zgodnie z tym, wydaje się, że ziarno stało się własnością Saufeusza, a
on bardzo słusznie oddał jego część. Gdyby jednak ziarno każdej ze stron było oddzielnie zamknięte za pomocą
desek, worków lub beczek, tak aby można było odróżnić to, co należało do każdej z nich, nie można by tego
zmienić; Wówczas bowiem właściciel pszenicy, którą dostarczył kapitan statku, mógłby wytoczyć powództwo o jej
odzyskanie, a zatem władze nie uznają w tym przypadku powództwa z powodu zmiany przeznaczenia ładunku,
ponieważ towar, który został dostarczony kapitanowi, był albo cały tego samego rodzaju i od razu stał się jego
własnością, a właściciel stał się jego wierzycielem (nie uważa się bowiem, że nastąpiła zmiana przeznaczenia
ładunku, ponieważ stał się on własnością kapitana); albo identyczny towar, który został dostarczony, musi zostać
przywrócony, a w tym przypadku powództwo o kradzież byłoby skierowane przeciwko kapitanowi, a zatem
powództwo z powodu zmiany przeznaczenia ładunku byłoby zbędne. Jeżeli jednak towar został dostarczony z
założeniem, że ten sam rodzaj powinien zostać zwrócony, strona otrzymująca go byłaby odpowiedzialna jedynie
za zaniedbanie, ponieważ odpowiedzialność za zaniedbanie istnieje, gdy umowa została zawarta na korzyść obu
stron, a zaniedbanie nie może istnieć, gdy kapitan zwrócił jednemu z właścicieli część ziarna, ponieważ było
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konieczne, aby dostarczył swoją część jednemu z nich przed innymi, nawet jeśli byłby w lepszym stanie niż inni
przez to.
32. Julianus, O Minicjuszu, księga IV.
Pewien człowiek, który wydzierżawił na kilka lat ziemię do uprawy, zmarł i zapisał ją w testamencie. Kasjusz
zaprzeczył, jakoby dzierżawca mógł być zmuszony do uprawy ziemi, ponieważ spadkobierca nie miał w tym
żadnego interesu. Jeśli jednak dzierżawca chciałby uprawiać ziemię, a przeszkodziła mu w tym osoba, której
ziemia została pozostawiona, miałby prawo wystąpić przeciwko spadkobiercy, a stratę musiałby ponieść
spadkobierca; podobnie jak w przypadku, gdy ktoś sprzedaje coś i zapisuje to innej osobie, zanim to dostarczy; w
tym przypadku spadkobierca będzie odpowiedzialny zarówno wobec nabywcy, jak i zapisobiercy.
33. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Jeśli dzierżawiony przez ciebie kawałek ziemi zostanie skonfiskowany, będziesz odpowiedzialny w procesie o
dzierżawę za umożliwienie mi korzystania z niego, nawet jeśli to nie twoja wina, że nie mogę tego zrobić; tak
samo, jeśli umawiasz się na budowę domu, a ziemia, na której ma być wzniesiony, zostaje zniszczona, będziesz
jednak odpowiedzialny. Jeśli bowiem sprzedałbyś mi działkę ziemi, a ona zostałaby skonfiskowana przed
wydaniem, będziesz odpowiedzialny w procesie o kupno; i to w takim zakresie, że musisz zwrócić cenę, a nie, że
będziesz zobowiązany do zwolnienia mnie z odpowiedzialności za cokolwiek więcej niż mój interes w
dostarczeniu mi wolnej działki ziemi. Dlatego uważam, że zasada ta ma również zastosowanie do dzierżawy, tak
że musisz zwrócić czynsz, który zapłaciłem za czas, kiedy nie mogłem korzystać z nieruchomości, ale nie możesz
być zmuszony do tego przez inne działania w dzierżawie; ponieważ jeśli twój dzierżawca nie może korzystać z
ziemi albo przez ciebie, albo przez inną osobę, której masz władzę przeszkodzić w tym, musisz wypłacić mu
odszkodowanie w zakresie jego interesu w korzystaniu z nieruchomości, a w tym zawarty jest również jego zysk.
Jeśli jednak przeszkodzi mu ktoś, kogo nie możesz kontrolować, ze względu na jego przewagę siły lub władzy,
nie będziesz wobec niego odpowiedzialny za nic innego, jak tylko za zwolnienie z czynszu, który nie został
zapłacony, lub za zwrot tego, który został zapłacony.
(34) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga X.
Tak jakby to się stało przez napad zbójców.
35. Africanus, Pytania, księga VIII.
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To rozróżnienie odpowiada temu, które zostało wprowadzone przez Serwiusza i zostało zatwierdzone przez
prawie wszystkie autorytety; to znaczy, że gdy właściciel uniemożliwia najemcy korzystanie z domu poprzez
dokonywanie w nim napraw, należy rozważyć, czy dom został zburzony z konieczności, czy też nie; bo co za
różnica, czy wynajmujący budynek jest zmuszony do jego naprawy ze względu na jego wiek, czy też
wynajmujący ziemię jest zmuszony do znoszenia szkody ze strony osoby, której nie może zapobiec jej
wyrządzeniu? Należy jednak rozumieć, że rozróżnienie to stosujemy w odniesieniu do osoby, która wydzierżawiła
swój grunt, aby móc z niego korzystać i dokonała tego w dobrej wierze, a nie do osoby, która oszukańczo
wydzierżawiła grunt należący do innej osoby i nie jest w stanie przeciwstawić się właścicielowi tego gruntu, gdy
ten uniemożliwia dzierżawcy korzystanie z niego.
(1) Gdy posiadamy wspólną ziemię i jest między nami uzgodnione, że będziemy ją dzierżawić przez kolejne lata
za pewną sumę, a ty, gdy minie twój rok, celowo niszczysz plony w następnym roku, mogę wystąpić przeciwko
tobie z dwoma powództwami, jednym opartym na prawie własności, a drugim na prawie dzierżawy; ponieważ mój
udział jest zaangażowany w powództwo oparte na prawie własności, a twój tylko w powództwo oparte na prawie
dzierżawy. Czy w takim razie nie będzie tak, że w odniesieniu do mojego udziału szkoda poniesiona przeze mnie
z pańskiego tytułu musi zostać naprawiona w drodze powództwa o podział? Opinia ta jest słuszna, niemniej
jednak sądzę, że prawdziwa jest również opinia Serwiusza, a mianowicie: "Że gdy skorzystam z jednej z wyżej
wymienionych czynności, druga zostanie zniszczona". To pytanie możemy zadać prościej, jeśli zasugeruje się, że
w przypadku, gdy zostało uzgodnione między dwiema stronami, które mają oddzielne trakty ziemi należące do
nich, każda z nich ma prawo dzierżawić ziemię drugiej, z porozumieniem, że plony będą dostarczane w drodze
czynszu.
36. Florentinus, Instytuty, Księga VII.
Gdy praca ma być wykonana zgodnie z umową, ryzyko ponosi wykonawca, dopóki nie zostanie przyjęta. Jeśli
jednak umowa przewiduje zapłatę w stopach lub miarach, to ryzyko ponosi wykonawca, dopóki nie zostanie
zmierzona; w obu przypadkach ryzyko ponosi pracodawca, jeśli ponosi winę za to, że praca nie została przyjęta
lub zmierzona. Jeżeli jednak praca zostanie zniszczona przez siły wyższe, przed jej odbiorem, to ryzyko ponosi
pracodawca, chyba że zawarto inne porozumienie. Wykonawca nie jest zobowiązany do odpowiedzialności
wobec pracodawcy za nic więcej, niż mógł osiągnąć swoją starannością i pracą.
37. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VIII.
Jeśli dzieło zostanie zniszczone przez siłę wyższą, zanim zostało przyjęte przez pracodawcę, musi on ponieść
stratę, jeśli dzieło miało taki charakter, że powinien był je przyjąć.
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38. Paulus, Reguły.
Człowiek, który wynajął swoje usługi, ma prawo do odszkodowania za cały czas, na jaki został zatrudniony, jeśli
nie był winien niewykonania pracy.
1. Adwokaci również nie są zmuszeni do zwrotu honorarium, jeśli nie ponoszą winy za zaniechanie procesu.
39. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Dzierżawa nie zmienia zwykle własności nieruchomości. 40. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga V.
Ten, kto otrzymuje wynagrodzenie za przechowanie jakiejś rzeczy, jest odpowiedzialny za opiekę nad nią.
41. Ulpianus, O Edykcie, księga V.
Julianus jednak twierdzi, że nie można wytoczyć powództwa przeciwko jednej osobie za szkodę wyrządzoną
przez drugą; bo jakimże stopniem staranności może ona zapobiec wyrządzeniu bezprawnej szkody przez kogoś
innego? Marcellus natomiast twierdzi, że można to czasem uczynić, gdy strona mogła tak zadbać o własność, że
nie mogła jej uszkodzić, lub gdy sama, mając nad nią pieczę, wyrządziła szkodę. Ta opinia Marcellusa powinna
być zaaprobowana.
(42) Paulus, O Edykcie, Księga XIII.
Jeśli ukradniesz niewolnika, który został ci wydzierżawiony, to przysługuje ci jedna z dwóch skarg: z tytułu
dzierżawy i z tytułu kradzieży.
43. Tenże, O Edykcie, Księga XXI.
Jeśli zranisz niewolnika, który został ci wydzierżawiony, można wnieść powództwo z Lex Aquilia lub z powództwa
o dzierżawę, ale powód musi zadowolić się jednym lub drugim z nich; i to jest częścią obowiązku sędziego, przed
którym wszczęto postępowanie na podstawie dzierżawy.
44. Ulpianus, O Edykcie, Księga VII. Nikt nie może wydzierżawić służebności.
45. Paulus, O Edykcie, księga XXII.
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Jeśli wydzierżawię ci dom, a moi niewolnicy wyrządzą ci szkodę lub dokonają kradzieży, nie odpowiadam przed
tobą z tytułu dzierżawy, lecz z powództwa o zniesławienie.
1. 1. Jeżeli wynajmę ci niewolnika, który będzie pracował w twoim sklepie, a on dokona kradzieży, można mieć
wątpliwości, czy powództwo z tytułu najmu będzie wystarczające w tym przypadku, ponieważ nie jest to zgodne z
dobrą wiarą wynikającą z umowy, abyś poniósł jakąkolwiek stratę z powodu rzeczy, którą wynająłeś; czy też
należy stwierdzić, że oprócz prawa do powództwa z tytułu najmu istnieje również prawo do powództwa z tytułu
przestępstwa kradzieży, i że to przestępstwo daje podstawę do odrębnego prawa do powództwa? To jest lepszy
pogląd.
46. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIX.
Gdy ktoś dzierżawi nieruchomość za monetę o niewielkiej wartości, dzierżawa jest nieważna, gdyż przypomina to
darowiznę.
47. Marcellus, Digest, księga VI.
Jeśli okaże się, że nabywca lub dzierżawca sprzedał lub wydzierżawił nieruchomość kilku innym osobom w taki
sposób, że każda z nich jest odpowiedzialna za całą kwotę, można ich zmusić do zapłacenia swoich udziałów
tylko wtedy, gdy okaże się, że wszyscy są wypłacalni; choć być może byłoby bardziej sprawiedliwe, że nawet jeśli
wszyscy są wypłacalni, powód nie powinien być pozbawiony prawa pozwania któregokolwiek z nich, jeśli nie
odmówi cesji praw do powództwa, które ma przeciwko innym.
(48) The Same, Digest, Księga VIII.
Jeśli zawrę z kimś umowę o wykonanie pracy, którą sam zgodziłem się wykonać, jest ustalone, że będę miał
prawo do powództwa o dzierżawę przeciwko niemu.
1. 1. Jeżeli strona odmawia mi zwrotu niewolnika lub innej rzeczy ruchomej, którą jej wydzierżawiłem, to należy
wydać przeciwko niej wyrok na kwotę odszkodowania, na którą ja zaprzysiągłem w sądzie.
49. Modestinus, Excuses, Księga VI.
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Tam, gdzie wyznaczono opiekunów lub kuratorów, zabrania się im wynajmowania jakichkolwiek dóbr należących
do cesarza, zanim nie zdadzą z nich rachunku. A jeśli ktoś, zatajając ten fakt, pojawi się w celu wynajęcia ziemi
należącej do cesarza, będzie karany jako fałszerz. Decyzję tę usankcjonował również cesarz Sewerus.
(1) W związku z tym osobom sprawującym opiekę lub kuratelę zabrania się wynajmowania czegokolwiek od
Skarbu Państwa.
50. Tenże, Pandekty, Księga X.
Gdy kto nieświadomie wydzierżawia majątek żołnierzowi, sądząc, że jest on cywilem, ustala się, że może od
niego pobierać czynsz, bo ponieważ nie wiedział, że jest on żołnierzem, nie jest winien naruszenia dyscypliny
wojskowej.
51. Javolenus, Epistoły, Księga XI.
Wydzierżawiłem pewną działkę ziemi pod warunkiem, że jeśli nie będzie ona uprawiana zgodnie z warunkami
dzierżawy, będę miał prawo wydzierżawić ją innemu i że dzierżawca zwolni mnie z odpowiedzialności za wszelkie
straty, jakie mógłbym ponieść. W tym przypadku nie uzgodniono, że jeśli wydzierżawię ziemię za większą kwotę,
nadwyżka zostanie wypłacona Panu; a ponieważ nikt nie uprawiał tej ziemi, mimo to wydzierżawiłem ją za
większą kwotę. Zapytałem, czy powinienem oddać kwotę nadwyżki pierwszemu dzierżawcy. Odpowiedź brzmiała,
że w tego typu zobowiązaniach należy zwracać szczególną uwagę na to, co zostało uzgodnione między stronami.
Uważa się jednak, że w tym przypadku zostało milcząco uzgodnione, że nic nie należy się, jeśli ziemia zostanie
wynajęta za większą kwotę; to znaczy, że ten zapis został wprowadzony do umowy tylko na korzyść
wynajmującego.
(1) Wynająłem pracę do wykonania pod warunkiem, że codziennie będę płacił za tę pracę zatrudnionemu
określoną kwotę. Ponieważ praca została źle wykonana, czy mogę wnieść przeciwko niemu powództwo z tytułu
umowy najmu? Odpowiedź brzmi: jeśli wynająłeś tę pracę pod warunkiem, że osoba zatrudniona do jej
wykonania będzie odpowiedzialna wobec ciebie za jej prawidłowe wykonanie, nawet jeśli uzgodniono, że
określona suma pieniędzy powinna być zapłacona za każdą pracę, wykonawca nadal będzie odpowiedzialny
wobec ciebie, jeśli praca została źle wykonana. Nie ma bowiem różnicy, czy praca jest wykonywana za jedną
cenę, czy też zapłata jest dokonywana za każdą część tej samej pracy, pod warunkiem, że całość musi być
wykonana przez wykonawcę. Dlatego też powództwo o dzierżawę może być wytoczone przeciwko temu, kto źle
wykonał dzieło, chyba że zapłata została ustalona za poszczególne części dzieła, tak aby mogło ono być
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wykonane zgodnie z aprobatą właściciela; nie uważa się bowiem, że wykonawca gwarantuje właścicielowi
doskonałość całego dzieła.
52. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXI.
Jeśli wydzierżawię ci działkę za dziesięć aurei, a ty będziesz myślał, że dzierżawię ci ją za pięć, to umowa jest
nieważna. Jeśli jednak ja myślę, że dzierżawię ci ją za mniej, a ty myślisz, że dzierżawisz ją za więcej, to
dzierżawa nie będzie na większą sumę, niż myślałem, że jest.
53. Papinianus, Opinie, Księga XI.
Gdy poręczyciel występuje za dzierżawcę ziemi publicznej przed urzędnikiem, który nią zarządza, a którą tenże
urzędnik wydzierżawił dzierżawcy, nie będzie on odpowiedzialny wobec rządu; ale plony w tym przypadku
pozostaną jako zastaw.
(54) Paulus, Opinie, Księga V.
Pytam, czy poręczyciel, który występuje w imieniu dzierżawcy, będzie również odpowiedzialny za odsetki od
czynszu, który nie został zapłacony, czy też może on skorzystać z konstytucji, które przewidują, że ci, którzy
płacą pieniądze za innych, są zobowiązani do odpowiedzialności tylko za należną kwotę główną. Paulus
odpowiedział, że nawet jeśli poręczyciel zobowiąże się do wszystkiego, co dotyczy dzierżawy, będzie również
zobowiązany do zapłacenia odsetek, podobnie jak dzierżawca jest zmuszony do tego, gdy zwleka z zapłatą
czynszu. W umowach zawartych w dobrej wierze, nawet jeśli odsetki nie tyle wynikają ze zobowiązania, co są
zależne od decyzji sędziego, to jednak, gdy poręczyciel czyni siebie odpowiedzialnym za wszystko, co dotyczy
umowy dzierżawy, wydaje się sprawiedliwe, że on również powinien ponieść ciężar odsetek, jeśli zobowiązał się
w następujący sposób: "Czy wiążesz się do wysokości słusznie wydanego wyroku?". Albo w tych słowach: "Czy
obiecujesz mi odszkodowanie?".
1. Wydzierżawiający i dzierżawca pewnego gruntu uzgodnili, że dzierżawca, Seius, nie powinien być wyrzucany
wbrew swojej woli w czasie trwania dzierżawy, a jeśli zostanie wyrzucony, wydzierżawiający, Titius, powinien
zapłacić mu karę w wysokości dziesięciu aurei; lub, jeśli dzierżawca, Seius, będzie chciał wycofać się w czasie
trwania dzierżawy, powinien być zmuszony do zapłacenia dziesięciu aurei wydzierżawiającemu, Titiusowi, a
strony wzajemnie się do tego zobowiązały. Pytam, czy skoro dzierżawca, Seius, nie płacił czynszu przez dwa
kolejne lata, to czy można go wyrzucić bez obawy, że Titius poniesie karę. Paulus odpowiedział, że chociaż w
umowie karnej nie ma nic na temat płacenia czynszu, to jednak jest prawdopodobne, że uzgodniono, iż
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dzierżawca nie może zostać wyrzucony w czasie trwania umowy dzierżawy, jeśli płaci czynsz i uprawia ziemię,
tak jak powinien to robić, więc jeśli chciałby wnieść pozew o karę, a nie zapłacił czynszu, wydzierżawiający
mógłby skorzystać z wyjątku z powodu złej wiary.
2. Paulus uważał, że jeśli ktoś przypisuje niewolnika swojemu dzierżawcy po oszacowaniu jego wartości, to
ponosi ryzyko dzierżawcy, a zatem, jeśli umrze, to jego wartość, zgodnie z wyceną, musi być wyrównana przez
spadkobiercę dzierżawcy.
55. Tenże, Sentencje, Księga II.
Gdy włamano się do spichlerza i splądrowano go, właściciel nie będzie za to odpowiedzialny, chyba że był
odpowiedzialny za przechowanie jego zawartości. Ale niewolnicy osoby, z którą zawarto umowę, mogą być
żądani w celu poddania ich torturom, ze względu na wiedzę o budynku, którą posiadają.
(1) Jeżeli wydzierżawiony został grunt, a dzierżawca swoją pracą dokona na nim koniecznych lub pożytecznych
ulepszeń, wzniesie budynek lub dokona ulepszeń, które nie były uzgodnione, może on wystąpić z powództwem o
dzierżawę przeciwko właścicielowi nieruchomości o zwrot sumy, którą wydatkował.
(2) Jeżeli dzierżawca, wbrew postanowieniom umowy dzierżawy, porzuca grunt bez uzasadnionej przyczyny
przed upływem okresu dzierżawy, może być pozwany w procesie o dzierżawę o zapłatę czynszu za cały okres
dzierżawy oraz o odszkodowanie dla wydzierżawiającego w wysokości jego udziału.
56. Tenże, O obowiązkach prefekta straży nocnej.
Jeżeli właściciele magazynów i składów życzą sobie, aby je otwarto z powodu niestawienia się najemców i
niepłacenia przez nich czynszu w czasie trwania najmu, oraz życzą sobie, aby spis zawartości został dokonany
przez urzędników państwowych, których obowiązkiem jest to uczynić, zostaną wysłuchani. Czas rozpatrywania
tego rodzaju spraw powinien wynosić dwa lata.
(57) Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga IX.
Pewien człowiek, który posiadał dom, wydzierżawił pustą przestrzeń przylegającą do niego swojemu sąsiadowi.
Tenże sąsiad, budując na swoim gruncie, wrzucił ziemię do wykopu na wspomniane puste miejsce i usypał ją
wyżej niż kamienny fundament wynajmującego, a ziemia ta, zmoczona ciągłymi deszczami, osłabiła ścianę
wynajmującego wilgocią do tego stopnia, że budynek się zawalił. Labeo twierdzi, że tylko powództwo o dzierżawę
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będzie zasadne, ponieważ to nie samo usypanie ziemi, ale wilgoć z niej wynikająca spowodowała szkodę, ale
powództwo z tytułu bezprawnej szkody będzie zasadne tylko wtedy, gdy szkoda nie została spowodowana przez
jakąś zewnętrzną przyczynę. Popieram tę opinię.
58. Labeo, Later Epitomes by Javolenus, Księga IV.
Wynająłeś cały dom za kwotę brutto, a następnie sprzedałeś go pod warunkiem, że czynsz najemców będzie
należał do nabywcy. Nawet jeśli najemca mógł podnająć wspomniany dom za większą kwotę, to i tak będzie on
należał do nabywcy, ponieważ najemca był ci to winien.
1. W umowie o dzieło stwierdzono, że powinno ono zostać wykonane przed określonym dniem, a jeśli nie
zostanie wykonane, najemca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty równej odsetkom wynajmującego. Myślę, że
to zobowiązanie jest zawarte w takim zakresie, że dobry obywatel ustaliłby odszkodowanie w odniesieniu do
czasu; ponieważ wydaje się, że intencją stron było, aby praca została ukończona w czasie, w którym mogła być
wykonana. Pewien osobnik wynajmował łaźnię w pewnym mieście za czterdzieści drachm miesięcznie i
uzgodniono, że powinien otrzymać sto drachm za naprawę pieca, rur i innych części łaźni, a najemca zażądał
tych stu drachm. Sądzę, że były mu one należne, jeśli dał gwarancję, że pieniądze zostaną wydane na naprawę.
59. Jawolenus, O zaginionych dziełach Labeo, księga V.
Marcjusz został zatrudniony przez Flakusa do budowy domu. Po częściowym zakończeniu prac budynek został
zniszczony przez trzęsienie ziemi. Massurius Sabinus twierdzi, że jeśli wypadek nastąpił w wyniku działania
jakiejś siły natury, np. trzęsienia ziemi, to Flakkus musi wziąć na siebie ryzyko.
60. Labeo, Ostatnie Epitomy Javolenusa, księga V.
Jeśli dom jest wynajmowany na kilka lat, wynajmujący musi nie tylko pozwolić najemcy na zajmowanie go od
Kalendy Lipca każdego roku, ale także na podnajmowanie go w czasie trwania najmu, jeśli sobie tego życzy. Jeśli
więc wspomniany dom pozostaje w stanie zniszczonym od Kalend Stycznia do Kalend Lipca, tak że nikt nie może
go zajmować i nie można go nikomu pokazać, najemca nie będzie zobowiązany do płacenia wynajmującemu
żadnego czynszu. Nie może też być zmuszony do zajmowania domu, jeśli został on naprawiony po Kalendach
Lipcowych, chyba że wynajmujący był gotów dostarczyć mu inny dom, nadający się do zamieszkania.
1. Uważam, że spadkobierca najemcy, nawet jeśli nie jest najemcą, będzie jednak posiadał własność dla
właściciela nieruchomości.
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2. Jeśli fulerna zgubi twoją odzież, a ty masz środki, aby ją odzyskać, ale nie chcesz z nich skorzystać; możesz
jednak wytoczyć przeciwko fulernie powództwo z tytułu najmu. Sędzia musi jednak zdecydować, czy nie będzie
lepiej dla ciebie wytoczyć powództwo przeciwko złodziejowi i odzyskać od niego twoją własność, oczywiście na
koszt płatnika. Jeśli jednak uzna, że jest to niemożliwe, musi wydać wyrok na twoją korzyść przeciwko pełnemu i
zmusić cię do przeniesienia na niego twoich praw do powództwa.
3. Po zawarciu umowy, dom został zakontraktowany pod warunkiem, że będzie podlegał akceptacji lub
dezaprobacie właściciela lub jego spadkobiercy. Wykonawca, za zgodą drugiej strony, dokonał pewnych zmian w
dziele. Moim zdaniem praca nie została wykonana zgodnie z warunkami umowy, ale ponieważ zmiany zostały
dokonane za zgodą właściciela, wykonawca powinien zostać zwolniony.
4. Poleciłem panu oszacować kwotę, jaką zażądałby pan za wybudowanie domu, a pan odpowiedział mi, że
wybuduje go pan za dwieście aurei. Dałem ci kontrakt na pewną sumę, a potem upewniłem się, że dom nie może
być zbudowany za mniej niż trzysta aurei. Zapłaciłem ci już sto, z czego część wydałeś, i zabroniłem ci
kontynuować pracę. Stwierdziłem, że jeśli nadal będziesz wykonywał prace, będę miał prawo do powództwa o
dzierżawę przeciwko tobie, aby zmusić cię do zwrotu mi pozostałej części pieniędzy.
5. Usuwasz plon, podczas gdy najemca na niego patrzy, wiedząc, że należy on do kogoś innego. Labeo mówi, że
właściciel może cię pozwać za to ziarno, a dzierżawca ma prawo, na podstawie umowy dzierżawy, wytoczyć
powództwo przeciwko właścicielowi, aby go do tego zmusić.
6. Wynajmujący magazyn zamieścił na nim informację, że nie będzie przyjmował depozytów ze złotem, srebrem
lub klejnotami na własne ryzyko, a następnie świadomie pozwolił, aby przedmioty tego rodzaju pozostawały w
tym magazynie. W związku z tym stwierdziłem, że będzie on odpowiedzialny wobec Pana tak samo, jak gdyby
klauzula w ogłoszeniu została usunięta.
7. Zatrudniłeś mojego niewolnika, który był poganiaczem mułów, i straciłeś muła przez jego zaniedbanie. Jeżeli
on sam się zatrudnił, uważam, że muszę naprawić szkodę na rzecz pana z tytułu własności zatrudnionej na moją
korzyść, ale tylko do wysokości peculium niewolnika. Jeśli jednak ja sam go wynająłem, nie będę odpowiedzialny
wobec pana za nic innego niż oszustwo i zaniedbanie. Ale jeśli wydzierżawiłeś ode mnie muletę bez wskazania
jego osoby, a ja wydam ci tego, przez którego zaniedbanie zwierzę zginęło, to mówię, że muszę być
odpowiedzialny wobec ciebie za zaniedbanie, ponieważ wybrałem niewolnika, który spowodował ci tego rodzaju
stratę.
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8. Wynająłeś pojazd, aby przewieźć swój bagaż i odbyć podróż, a kiedy przejeżdżano przez most, a właściciel
zażądał opłaty, powstało pytanie, czy kierowca powinien zapłacić opłatę tylko za swój wóz. Uważam, że jeśli
wiedział on w momencie wynajmowania pojazdu, że będzie przejeżdżał przez most, powinien zapłacić myto.
9. Uważam, że najemca całego magazynu nie powinien być odpowiedzialny wobec właściciela tego magazynu za
przechowywanie mienia, za które sam właściciel powinien być odpowiedzialny wobec tych, którzy od niego
wynajmują, chyba że w umowie najmu ustalono inaczej.
61. Scaevola, Digest, Księga VII.
Pewien dzierżawca, mimo że w warunkach dzierżawy nie było mowy o tym, że ma sadzić winorośl, zasadził ją
jednak na swojej ziemi, a z powodu jej plonów pole było dzierżawione za dziesięć aurei więcej każdego roku.
Powstało pytanie, czy właściciel może pozwać dzierżawcę, który został wyrzucony z gruntu z powodu niepłacenia
czynszu, na tej podstawie, że czynsz był należny, czy też może odzyskać wydatki poniesione z zyskiem na
zasadzenie winorośli, jeżeli został zgłoszony wyjątek z powodu oszustwa. Odpowiedź brzmiała, że może on albo
odzyskać te wydatki, albo nie będzie za nic więcej odpowiedzialny.
1. Pewien człowiek wydzierżawił za pewną sumę statek, który miał płynąć z prowincji Cyreny do Akwilei,
załadowany trzema tysiącami miar oliwy i ośmioma tysiącami buszli zboża. Zdarzyło się jednak, że statek, będąc
załadowany, został zatrzymany we wspomnianej prowincji na dziewięć miesięcy, a ładunek skonfiskowano.
Powstało pytanie, czy uzgodniony fracht może być odebrany przez właściciela statku od strony, która go
wynajęła, zgodnie z umową. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, można to
zrobić.
62. Labeo, Prawdopodobieństwo, Księga I.
Jeśli zawrzesz umowę na wykopanie kanału, ukończysz go i zanim zostanie przyjęty, zostanie zniszczony przez
wypadek, to ryzyko będzie twoje. Paulus mówi, że nawet jeśli wypadek zdarzył się z winy ziemi, strona
wynajmująca pracę do wykonania musi być odpowiedzialna; ale jeśli zdarzył się z powodu wadliwej pracy, to ty
musisz ponieść stratę.
Tit. 3. W sprawie powództw o oszacowanie wartości nieruchomości.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Powództwo o oszacowanie wartości nieruchomości zostało wymyślone w celu usunięcia wątpliwości. Gdy
bowiem majątek, który został oszacowany, został przekazany innemu w celu sprzedaży, wątpliwe było, czy
można wytoczyć powództwo o sprzedaż na podstawie oszacowanej wartości; czy można wytoczyć powództwo o
dzierżawę, ponieważ wydawało się, że wydzierżawiłem majątek w celu sprzedaży; czy można wytoczyć
powództwo o najem, ponieważ wynająłem usługi strony, która miała go sprzedać, czy też można wytoczyć
powództwo o mandat? W związku z tym, wydawało się, że należy dostarczyć czynsz, który musi być konkretnie
wskazany, a nie tylko udział w tym, co może być wyprodukowane.
(1) Oszacowanie mienia odbywa się jednak na ryzyko osoby, która je otrzymuje, a zatem musi ona albo
przywrócić mienie do stanu nieuszkodzonego, albo zapłacić kwotę uzgodnionego oszacowania.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
To powództwo jest słuszne i dotyczy odszkodowania.
Tit. 4. Odnośnie wymiany własności.
1. Paulus, O Edykcie, Księga XXXII.
Tak jak jedną rzeczą jest sprzedać, a inną kupić, i tak jak istnieje różnica między kupującym a sprzedającym, tak
cena jest jedną rzeczą, a własność inną. W wymianie jednak nie można ustalić, kto jest kupującym, a kto
sprzedającym. Wymiany różnią się znacznie, ponieważ nabywca jest odpowiedzialny za działania przy
sprzedaży, chyba że zapłaci sprzedającemu pieniądze z zakupu; i wystarczy, że sprzedający zobowiąże się w
przypadku eksmisji, aby dostarczyć posiadanie i być wolnym od oszustwa, a zatem, jeśli sprzedana
nieruchomość nie jest utracona przez lepszy tytuł, nie jest on nic winien. W wymianie jednak, jeśli własność
każdej ze stron jest uważana za cenę tej drugiej, tytuł do każdego artykułu musi przejść, ale jeśli jest uważany za
towar, żaden z nich nie jest zobowiązany do przeniesienia własności. O ile jednak przy sprzedaży musi istnieć
zarówno własność, jak i cena, o tyle przy wymianie nie można ustalić, co jest własnością, a co ceną, ani też
rozum nie pozwala na to, aby ta sama rzecz była jednocześnie własnością sprzedawaną i ceną tego, co jest
kupowane.
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(1) Dlatego też, jeśli jeden z przedmiotów, które otrzymałem lub podarowałem, zostanie później odebrany na
podstawie lepszego tytułu prawnego, uważa się, że należy przyznać powództwo in factum.
(2) Ponadto kupno i sprzedaż są zawierane przez samą wolę stron, które się na to zgadzają; wymiana natomiast
rodzi zobowiązanie przez wydanie rzeczy. W przeciwnym razie, gdyby nieruchomość nie została dostarczona,
uważamy, że zobowiązanie mogłoby zostać zaciągnięte przez zwykłą zgodę, która ma zastosowanie tylko do
tego rodzaju umów, które mają swoje własne specyficzne nazwy, jak kupno, sprzedaż, dzierżawa i zlecenie.
(3) Dlatego Pedius mówi, że gdy jedna strona daje własność, która należy do drugiej, nie dochodzi do wymiany.
(4) Stąd, gdy jedna strona dokonuje dostawy, a druga odmawia dostarczenia swojej własności, nie możemy
wszcząć postępowania z tego powodu, że w naszym interesie leży otrzymanie przedmiotu, co do którego została
zawarta umowa; ale będzie podstawa do osobistego powództwa o zwrot, aby zmusić do przywrócenia nam
własności, tak jakby transakcja nie miała miejsca.
2. Tenże, O Plaucjuszu, Księga V.
Arystoteles mówi, że wymiana przypomina sprzedaż w przypadku, gdy trzeba dać gwarancję, że niewolnik jest
zdrowy i wolny od odpowiedzialności za aresztowanie za popełnione kradzieże lub szkody, i że nie jest zbiegiem,
który musi być z tego powodu wydany.
Tit. 5. Dotyczące działań praescriptis verbis i in factum.
1. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Czasami zdarza się, że istniejące i powszechne działania nie będą leżeć, a my nie możemy znaleźć właściwej
nazwy dla postępowania; więc chętnie odwołujemy się do tych określonych in factum. Aby nie brakowało
przykładów, podam kilka.
(1) Labeo stwierdza, że powództwo cywilne in factum powinno być przyznane właścicielowi towaru przeciwko
kapitanowi statku, jeżeli nie jest pewne, czy wynajął on statek, czy też korzystał z usług kapitana, aby przewieźć
swoje towary.
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(2) Podobnie, gdy ktoś dostarcza drugiemu nieruchomość do zbadania w celu ustalenia jej ceny, co nie jest ani
depozytem, ani pożyczką do użytku, a strona nie wykazuje dobrej wiary, można wytoczyć przeciwko niej
powództwo cywilne in factum.
2. Celsus, Digest, Księga VIII.
Gdy bowiem brak jest powszechnych i zwyczajnych przyczyn powództwa, należy wszcząć postępowanie na
podstawie tego dostępnego dla wyjaśnienia warunków umowy.
3. Julianus, Digest, Księga XIV.
Do tego powództwa należy się odwołać wszędzie tam, gdzie istnieją umowy, których nazwy nie zostały określone
przez prawo cywilne:
4. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Z natury rzeczy wynika bowiem, że jest więcej transakcji handlowych niż terminów do ich oznaczania.
5. Paulus, Pytania, Księga V.
Mój naturalny syn jest w twojej służbie, a twój syn w mojej. Jest między nami uzgodnione, że ty odprawisz
mojego, a ja odprawię twojego. Ja to uczyniłem, ale ty nie. Powstało pytanie, na jakiej podstawie będzie pan
odpowiedzialny wobec mnie. W rozważaniach nad tym punktem należy wziąć pod uwagę każdy rodzaj transakcji
związanej z dostarczeniem własności, co pokazuje następujący przykład, a mianowicie: Ja albo daję ci, abyś ty
mógł mi dać, albo daję ci, abyś ty mógł wykonać jakąś czynność, albo wykonuję jakąś czynność, abyś ty mógł mi
dać, albo wykonuję jakąś czynność dla ciebie, abyś ty mógł wykonać inną dla mnie. W tych przypadkach można
zapytać, jakie zobowiązanie powstaje.
(1) Jeżeli rzeczywiście daję pieniądze, aby w zamian otrzymać jakąś rzecz, to mamy do czynienia z transakcją
kupna i sprzedaży. Jeśli jednak daję rzecz, aby otrzymać inną, ponieważ nie uważa się, że wymiana rzeczy jest
kupnem, bez wątpienia powstaje zobowiązanie cywilne, z powodu którego można wnieść powództwo, nie po to,
aby zmusić cię do zwrotu tego, co otrzymałeś, ale abyś zwolnił mnie z odpowiedzialności do wysokości mojego
interesu w otrzymaniu rzeczy, która była przedmiotem umowy; lub jeśli wolę otrzymać moją własność, można
wnieść powództwo, aby odzyskać to, co zostało przekazane, ponieważ własność została przekazana po jednej
stronie, ale nie po drugiej. Jeśli jednak dałem ci pewne filiżanki, abyś mógł dać mi Stichus, Stichus będzie na
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moje ryzyko, a ty będziesz odpowiedzialny tylko za zaniedbanie. Takie jest wyjaśnienie umowy: "Ja daję po to,
abyś ty mógł dawać".
(2) Lecz gdy ja daję, abyś ty mógł wykonać jakąś czynność, a czynność ta jest tego rodzaju, że może być
wynajęta; na przykład, abyś namalował obraz, a pieniądze są zapłacone, będzie to wynajęcie, tak jak w
poprzednim przypadku dokonano zakupu. Jeśli transakcja nie jest wynajęciem, to albo powstaje powództwo
cywilne w odniesieniu do mojego interesu, albo powództwo o odzyskanie własności. Ale jeśli czynność jest taka,
że nie może być przedmiotem umowy najmu, jak na przykład, że manumitujesz niewolnika, czy dodano pewien
czas, w którym musi on być manumitowany, a kiedy mógł być manumitowany, czas ten upłynął za życia
niewolnika; lub czy czas nie upłynął, ale minął wystarczający okres, kiedy mógł i powinien być manumitowany,
można wnieść powództwo o jego odzyskanie, lub o wykonanie umowy. To, co już stwierdziliśmy, ma
zastosowanie do tych przypadków. Jeśli jednak dałem ci niewolnika, abyś mógł dokonać manumisji swojego
niewolnika, a ty to zrobiłeś i ten, którego ci dałem, został utracony przez lepszy tytuł prawny; jeśli dałem ci go,
wiedząc, że jest własnością innego, Julianus mówi, że należy mi przyznać powództwo oparte na oszustwie. Jeśli
zaś nie wiedziałem o tym fakcie, można wytoczyć przeciwko mnie powództwo cywilne in factum.
(3) Jeżeli dokonam jakiejś czynności, abyś mógł mi coś dać, a po dokonaniu tej czynności odmówisz mi tego, to
powództwo cywilne nie zostanie uwzględnione, a zatem zostanie uwzględnione powództwo z tytułu złej wiary.
(4) Jeśli ja wykonuję jakąś czynność, abyś ty mógł wykonać inną, obejmuje to kilka transakcji. Jeśli bowiem
uzgodnimy, że ty będziesz mógł ściągnąć należność od mojego dłużnika w Kartaginie, a ja od twojego w Rzymie,
albo że ty zbudujesz dom na mojej ziemi, abym ja mógł zbudować na twojej, a ja zbuduję swój, a ty nie zbudujesz
swojego, to uważa się, że w tym pierwszym przypadku udzielone jest niejako pełnomocnictwo, bez którego nie
można ściągnąć pieniędzy w imieniu innego. Nawet bowiem jeśli obie strony ponoszą wydatki, to jednak każdy z
nas świadczy sobie wzajemnie usługę, a mandat oparty na umowie może wykraczać poza swoje naturalne
granice. Mogę ci bowiem nakazać, byś był odpowiedzialny za przechowywanie majątku, i nakazać, byś przy
ściąganiu długu nie wydał więcej niż dziesięć aurei. Jeśli obaj wydamy tę samą kwotę, nie może być powodu do
sporu, ale jeśli tylko jeden z nas wykonuje tę czynność, tak że w tym przypadku wydaje się, że został udzielony
mandat, na przykład, że powinien zwrócić sobie nawzajem wydatki poniesione przez każdego z nich, nie daję ci
żadnego mandatu w odniesieniu do twojej własnej własności. Bezpieczniej będzie jednak, zarówno przy budowie
domów, jak i przy ściąganiu długów, uznać, że należy przyznać powództwo o interpretację umowy, które
przypomina powództwo o mandat, tak jak w pierwszych przypadkach istnieje podobieństwo między powództwem
o wynajem a powództwem o sprzedaż.
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(5) Jeżeli więc te rzeczy są prawdziwe, to w przypadku, gdy obie strony uzgodniły, że będą dokonywać
wzajemnych czynności, to samo można powiedzieć w odniesieniu do proponowanej kwestii; i koniecznie wynika z
tego, że wyrok musi być wydany przeciwko tobie w zakresie mojego udziału w niewolniku, którego poddałem
manumulacji. Czy należy dokonać potrącenia, ponieważ mam teraz wolnego człowieka? To jednak nie może być
brane pod uwagę.
6. Neratius, Opinie, Księga I.
Sprzedałem ci dom pod warunkiem, że wyremontujesz inny. Wyrażono opinię, że nie doszło do sprzedaży, ale że
można wytoczyć powództwo cywilne o nieokreśloną kwotę odszkodowania.
7. Papinianus, Pytania, Księga II.
Jeśli dałem ci dziesięć aurei, abyś mógł manumitować Stichusa, a ty tego nie zrobiłeś, mogę natychmiast wnieść
powództwo praescriptis verbis, aby zmusić cię do zapłacenia kwoty mojego interesu; a jeśli nie mam żadnego
interesu, mogę wnieść powództwo przeciwko tobie, aby zmusić cię do przywrócenia dziesięciu aurei.
8. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Gdy pan, po podaniu wartości swego niewolnika, wydał go na tortury, gdy był oskarżony o kradzież, i nie został
uznany za winnego, a ten, któremu go wydano, nie chciał go zwrócić, można wytoczyć przeciwko niemu
powództwo cywilne z tego powodu; chociaż w pewnych okolicznościach ten, komu wydano niewolnika, może go
zatrzymać. Może on bowiem zatrzymać niewolnika, jeśli właściciel woli otrzymać za niego pieniądze, albo jeśli
został on przyłapany na popełnianiu przestępstwa; wtedy bowiem kwota, na jaką został wyceniony, musi być
zapłacona przez jego pana. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób można odzyskać pieniądze, jeśli pan
zdecyduje się otrzymać wycenioną wartość niewolnika? Stwierdziłem, że chociaż to, co zostało uzgodnione
między stronami, nie zostało określone w warunkach klauzuli, to jednak, jeśli intencja umowy nie była niejasna,
powództwo praescriptis verbis może być w tym przypadku wniesione, i że nie powinno się uważać, że została
zawarta zwykła umowa bez świadczenia wzajemnego, ponieważ można udowodnić, że własność została
przekazana pod pewnym warunkiem.
9. Tenże, Opinie, Księga XI.
Jeśli ktoś jest zwolniony z odpowiedzialności pod warunkiem, że przekaże swoje zobowiązanie Titiusa, jako
dłużnika, a ten nie spełni warunku umowy, będzie odpowiedzialny za powództwo o nieokreśloną kwotę
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odszkodowania. Stąd też obowiązkiem sędziego nie jest dopilnowanie, aby stare zobowiązanie zostało
przywrócone, ale aby obietnica została spełniona, lub aby wydano wyrok.
10. Javolenus, Epistoły, Księga XIII.
Pewien człowiek zapisał w testamencie użytkowanie jednej trzeciej swojego majątku. Majątek spadkobiercy
został sprzedany przez jego wierzycieli, a kobieta, na rzecz której uczyniono zapis, otrzymała w miejsce
użytkowania kwotę wynikającą z wyceny trzeciej części majątku, przy czym z powodu niewiedzy pominięto zwykły
zapis. Pytam, czy spadkobierca tej kobiety może wytoczyć powództwo o pieniądze, które zostały jej przekazane
zamiast użytkowania, a jeśli tak, to jakie? Odpowiedziałem, że powództwo in factum powinno zostać
uwzględnione.
11. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXXIX.
Z tego powodu, że liczba powództw nie jest wystarczająca w każdym przypadku, na ogół korzysta się z powództw
in factum. Jeśli chodzi o powództwa przewidziane przez prawo, to jeśli jedno jest słuszne i konieczne, pretor je
wnosi, o ile ustawodawstwo nie przewiduje takiej możliwości. Czyni to na mocy Lex Aquilia, przyznając
powództwa in factum dostosowane do celu, którego wymaga użyteczność tego prawa.
12. Proculus, Epistoły, Księga XI.
Jeśli mężczyzna sprzedał żonie pewne ziemie, a w tym czasie zawarto umowę, że jeśli małżeństwo zostanie
rozwiązane, żona powinna przenieść na męża wspomniane ziemie za tę samą cenę, jeśli on sobie tego zażyczy,
uważam, że powództwo in factum powinno być przyznane i że ta zasada powinna być przestrzegana również w
odniesieniu do innych osób.
13. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Jeśli dam ci nieruchomość do sprzedania za pewną cenę, z zastrzeżeniem, że jeśli sprzedasz ją za więcej,
będziesz mógł zatrzymać nadwyżkę, to uważa się, że nie można wnieść powództwa o mandat ani o spółkę, ale
należy wnieść powództwo in factum, tak jak w przypadku dobrowolnego pośrednictwa; z tego powodu, że mandat
powinien być nieodpłatny, a spółka nie jest uważana za zawiązaną w odniesieniu do osoby, która nie dopuszcza
cię jako wspólnika w sprzedaży, ale zastrzega dla siebie pewną część dochodów. Julianus w jedenastej księdze
Digestów stwierdza: "Jeśli dam ci na własność niezamieszkany kawałek ziemi, który należy do mnie, pod
warunkiem, że po wybudowaniu na nim domu, przekażesz mi udział w nim; transakcja ta nie jest sprzedażą,
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ponieważ otrzymuję część mojej własnej własności zamiast ceny; nie jest też mandatem, ponieważ nie jest
bezinteresowna, ani partnerstwem, z tego powodu, że nikt, wchodząc w partnerstwo, nie przestaje być
właścicielem swojej własności." Ale jeśli dam ci wspomnianą ziemię w celu nauczania chłopca, wypasania trzody
lub utrzymania chłopca, z porozumieniem, że jeśli zostanie ona sprzedana po upływie pewnej liczby lat, pieniądze
z zakupu zostaną podzielone między nami, to jest to zupełnie inna transakcja niż ta dotycząca niezamieszkałej
ziemi, ponieważ w tym przypadku ten, kto poprzednio posiadał nieruchomość, nie przestaje być jej właścicielem,
a zatem powództwo o partnerstwo będzie uzasadnione. Jeśli jednak przeniosę na ciebie własność młodego
niewolnika, zastosowanie będzie miała ta sama zasada, co w przypadku ziemi, ponieważ własność przestaje
przysługiwać byłemu właścicielowi. Jaka jest więc zasada? Julianus uważa, że należy przyznać powództwo in
factum, to znaczy o interpretację umowy. Jeśli więc strona nie przenosi własności ziemi, ale pozwala ci na jej
zabudowę z założeniem, że albo ziemia, albo jej cena, jeśli zostanie sprzedana, zostanie podzielona, to będzie to
partnerstwo. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy właściciel przenosi własność części gruntu,
zastrzegając sobie własność pozostałej części, i zezwala na budowę domu pod tym samym warunkiem.

14. Tenże, O Sabinusie, księga XLI.
Jeśli ktoś wrzuca do morza towar należący do kogoś innego w celu ratowania własnego, nie będzie podlegał
żadnej odpowiedzialności. Jeśli jednak uczyni to bez powodu, będzie podlegał powództwu in factum; jeśli zaś
uczyni to w złym zamiarze, będzie podlegał powództwu z tego powodu.
(1) Jeżeli ktoś rozebrałby niewolnika należącego do kogoś innego, a ten umarłby z zimna, można wnieść
powództwo z powodu kradzieży ubrania, jak również powództwo in factum z powodu niewolnika; prawo do
wszczęcia postępowania karnego przeciwko złodziejowi pozostaje nienaruszone.
(2) Jeżeli ktoś wrzuciłby do morza srebrny puchar należący do kogoś innego, Pomponiusz w Siedemnastej
księdze o Sabinusie powiada, że nie można wnieść powództwa o kradzież ani o bezprawne uszkodzenie, lecz
można wnieść powództwo in factum.
(3) Gdy żołędzie spadną na moją ziemię z drzewa należącego do ciebie, a ja pozwolę, aby moje bydło się nimi
żywiło, Arystoteles mówi, że nie zna żadnej drogi sądowej, którą mógłbym wytoczyć, ponieważ powództwo o
wypas bydła nie może być wytoczone na podstawie Prawa XII Tablic, ponieważ bydło nie pasło się na twojej
ziemi, ani o naruszenie prawa, ani o bezprawną szkodę. Dlatego należy wytoczyć powództwo in factum.
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15. Tenże, O Sabinusie, księga XLII.
Osoby, które wiedzą, gdzie ukrywają się zbiegli niewolnicy, powinny poinformować o tym swoich panów, a to nie
czyni ich winnymi kradzieży; zwyczajowo bowiem otrzymują za to nagrodę, jeśli ujawnią miejsce ukrycia
wspomnianych niewolników, a darowizna w tym przypadku nie jest uważana za bezprawną; dlatego też ten, kto
otrzymuje nagrodę, nie musi obawiać się procesu o jej odzyskanie, ponieważ otrzymał ją z dobrego powodu, a
nie z powodu, który jest niehonorowy. Jeśli jednak nic nie zostało zapłacone, ale została zawarta umowa w
odniesieniu do informacji, to znaczy, że pewna suma powinna być dana stronie, jeśli ujawni miejsce ukrycia
niewolnika, a ten został zatrzymany, zobaczmy, czy można wnieść powództwo. W rzeczywistości nie jest to
umowa bez wynagrodzenia, z której może wynikać, że powództwo nie zostanie wniesione, ale zawiera ona
pewną transakcję, a zatem może stać się podstawą powództwa cywilnego; to znaczy jednego praescriptis verbis,
chyba że ktoś może powiedzieć, że w tym przypadku będzie leżał pozew na podstawie oszustwa, gdzie można
wykazać złą wiarę.
16. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Pozwoliłeś mi kopać kredę na twojej ziemi pod warunkiem, że zasypię miejsce, z którego ją wziąłem. Zabrałem
kredę, ale nie zasypałem wykopu. Pojawiło się pytanie, do czego jest pan uprawniony? Jest pewne, że
powództwo cywilne o nieokreśloną kwotę odszkodowania będzie zasadne. Jeżeli jednak sprzedał mi pan kredę,
może pan wystąpić z powództwem o sprzedaż. Jeżeli po wydobyciu kredy zasypię wykop, a ty nie pozwolisz mi
jej usunąć, będę miał prawo do powództwa o jej wydobycie przeciwko tobie, ponieważ należy ona do mnie, gdyż
wykopałem ją za twoją zgodą.
(1) Dałeś mi pozwolenie na sianie zboża na twojej ziemi i na usunięcie plonu. Zasiałem je, ale nie pozwoliłeś mi
usunąć ziarna. Aristo mówi, że powództwo cywilne nie będzie miało miejsca i może to być pytanie, czy
powództwo in factum powinno być przyznane, ale to z powodu złej wiary będzie z pewnością dostępne.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Jeśli dam ci nieodpłatnie mieszkanie w moim domu, czy mogę wystąpić przeciwko tobie na podstawie pożyczki
za użytkowanie? Vivianus mówi, że mogę; ale bezpieczniej jest wnieść pozew o wykonanie umowy.
(1) Jeżeli dam ci klejnot, którego wartość została oszacowana, pod warunkiem, że mi go zwrócisz lub zapłacisz
mi jego cenę, a on ulegnie zniszczeniu przed zakończeniem sprzedaży, kto poniesie stratę? Labeo twierdzi, a
także Pomponiusz, że jeśli ja, jako sprzedający, poproszę cię o pozbycie się jej, to ryzyko będzie moje, ale jeśli ty
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mnie o to poprosisz, to będzie twoje; a jeśli żaden z nas nie poprosi drugiego, lecz tylko się umówimy, to
będziesz odpowiedzialny tylko za oszustwo i niedbalstwo, a w tym przypadku z pewnością będzie można wnieść
powództwo praescriptis verbis.
(2) Papinianus w ósmej księdze Pytań stwierdza: "Jeśli dałem ci jakiś przedmiot w celu zbadania go, a ty
twierdzisz, że go zgubiłeś, powództwo o wykonanie umowy będzie przysługiwało tylko wtedy, gdy nie wiem, gdzie
ten przedmiot się znajduje. Jeśli bowiem wiem, że jest on w waszym posiadaniu, mogę wytoczyć powództwo o
kradzież, o odzyskanie mienia lub o jego wytworzenie. Jeśli więc dałem przedmiot komukolwiek do zbadania, dla
jego własnej korzyści lub dla korzyści nas obu, uważam, że musi on być odpowiedzialny wobec mnie za
oszustwo i zaniedbanie, ze względu na korzyść dla niego; ale nie za jego utratę. Jeżeli jednak dałem mu
przedmiot dla własnej korzyści, będzie on odpowiedzialny jedynie za oszustwo, ponieważ transakcja ta
przypomina depozyt.
(3) Jeżeli mój sąsiad i ja sam mamy po jednym wole i uzgodniliśmy, że ja pożyczę mu swojego wołu na dziesięć
dni, a on pożyczy mi swojego na taki sam okres czasu, w celu wykonania naszej pracy; a którykolwiek z wołów
zdechnie, gdy jest w posiadaniu drugiej strony, powództwo o pożyczkę za użytkowanie nie będzie zasadne,
ponieważ pożyczka nie była nieodpłatna, ale można wszcząć postępowanie w celu wykonania umowy.
(4) Jeżeli, kiedy zamierzał Pan sprzedać mi odzież, prosiłem Pana o pozostawienie jej u mnie, abym mógł ją
pokazać innym, bardziej biegłym w tych sprawach niż ja, a została ona zniszczona przez ogień lub inną
nieodpartą siłę, nie będę w najmniejszym stopniu odpowiedzialny wobec Pana za jej wartość. Z czego wynika, że
odpowiadam tylko za brak zwykłej staranności.
(5) Jeżeli ktoś otrzymuje pierścienie jako zabezpieczenie zakładu i nie oddaje ich temu, kto wygrywa, może być
przeciwko niemu wniesiona actio praescriptis verbis. Nie należy się jednak zgodzić z opinią Sabinusa, który
uważa, że w tym przypadku można wytoczyć powództwo o zwrot pieniędzy oraz powództwo z tytułu kradzieży.
Jak bowiem może on wytoczyć powództwo o kradzież w odniesieniu do rzeczy, z której posiadania lub własności
nigdy nie korzystał? Jest jednak jasne, że jeśli zakład był nieuczciwy, strona wygrywająca może odzyskać jedynie
swój własny pierścień.
18. Tenże, O Edykcie, Księga XXX.
Jeśli złożę u ciebie pewną sumę pieniędzy, abyś dał ją Tycjuszowi, jeśli ten przyprowadzi z powrotem mojego
zbiegłego niewolnika, a ty nie dasz mu jej, ponieważ nie przywrócił mi tego niewolnika, i nie zwrócisz mi
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pieniędzy, to najlepszym sposobem jest wytoczenie powództwa o wykonanie umowy, ponieważ ścigający
zbiegłego niewolnika i ja nie złożyliśmy tych pieniędzy, jak to się robi w sekwestrze.
19. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
Prosiłeś mnie o pożyczenie pieniędzy, a ponieważ ich nie miałem, dałem ci pewną nieruchomość do sprzedania,
abyś mógł skorzystać z dochodów. Jeśli nie sprzedałeś tej nieruchomości, albo sprzedałeś ją i nie wziąłeś
otrzymanej ceny jako pożyczki, bezpieczniej będzie, jak mówi Labeo, wystąpić z powództwem o interpretację
umowy, tak jakby istniała między nami pewna umowa.
(1) Gdybym obciążył hipoteką działkę na twoją korzyść, a potem uzgodnilibyśmy, że dostarczysz mi poręczenie, a
ty tego nie zrobisz, twierdzę, że lepszym rozwiązaniem będzie wniesienie powództwa o interpretację umowy,
chyba że chodzi o jakieś odszkodowanie, bo jeśli tak, to powództwo o dzierżawę będzie zasadne.
20. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Labeo pyta: "Jeżeli dam ci do wypróbowania konie, które mam na sprzedaż, pod warunkiem, że zwrócisz je w
ciągu trzech dni, jeżeli ci się nie spodobają, a ty, występując w cyrku, pojedziesz na nich i wygrasz nagrodę, a
potem odmówisz ich kupna, to czy można wytoczyć przeciwko tobie powództwo o sprzedaż?". Sądzę, że lepsza
opinia jest taka, że powództwo powinno być wniesione w związku z konstrukcją umowy, ponieważ zostało
uzgodnione między nami, że powinien pan wziąć wspomniane konie w celu wypróbowania ich bezinteresownie, a
nie, że powinien pan wziąć udział w wyścigu.
(1) Mela zadaje następujące pytanie: "Jeżeli oddam ci muły do wypróbowania, z tym, że jeżeli ci się spodobają, to
je kupisz, a jeżeli się nie spodobają, to zapłacisz mi pewną sumę za każdy dzień, a muły zostaną skradzione
przez zbójców w czasie wyznaczonym na wypróbowanie, to co należy naprawić, pieniądze i muły, czy same
muły?". Mela mówi, że jest to różnica, czy zakup został już zawarty, czy miał być zawarty później, ponieważ jeśli
transakcja była kompletna, pozew może być wniesiony o cenę; ale jeśli nie, może być wniesiony tylko o muły. Nie
wspomina on jednak, jakie powództwa są dostępne, ale myślę, że jeśli zakup został dokonany, powództwo o
sprzedaż będzie uzasadnione; ale jeśli tak nie było, można wnieść powództwo, jak to przyznane przeciwko
cyrkowcowi.
(2) Jeżeli chcesz kupić srebrną blachę, a pewien złotnik przyniesie ci ją i zostawi, a ponieważ ci nie odpowiada,
oddasz ją swojemu służącemu, aby ją zwrócił, a ona zaginie bez oszustwa lub niedbalstwa z twojej strony, to
stratę musi ponieść złotnik, ponieważ została wysłana zarówno dla jego, jak i twojego dobra. Labeo mówi, że jest
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pewne, że jesteś odpowiedzialny za zaniedbania tych, którym przedmioty zostały powierzone do przechowania i
dostarczenia; i myślę, że w tym przypadku będzie można wnieść powództwo o wykonanie umowy.
21. Tenże, Dysputy, Księga II.
Gdziekolwiek zwykłe powództwo lub wyjątek nie będzie przysługiwał, będzie można skorzystać z powództwa lub
wyjątku praetorian.
22. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga X.
Jeśli dam ci odzież do wyczyszczenia lub naprawy, a ty podejmiesz się wykonania tej pracy bezinteresownie,
powstaje zobowiązanie mandatowe; jeśli jednak wynagrodzenie zostało przyznane lub uzgodnione, transakcja
jest jedną z form najmu i dzierżawy. Jeśli jednak nie podjąłeś się tego bezinteresownie, a wynagrodzenie nie było
ani dane, ani obiecane, lecz transakcja została zawarta z założeniem, że po jej zakończeniu nastąpi zapłata w
wysokości uzgodnionej między nami, to zgodnie z przyjętą zasadą należy przyznać powództwo in factum, tak jak
w przypadku nowej transakcji, czyli powództwo o interpretację umowy.
23. Alfenus, Epitomes of the Digest of Paulus, Księga III.
Dwie osoby szły wzdłuż Tybru; jeden z nich poprosił drugiego, aby pokazał mu swój pierścień, ten to uczynił, a
gdy go oglądał, wypadł mu z rąk i potoczył się do Tybru. Uznano, że w takiej sytuacji można wystąpić z
powództwem in factum.
24. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Titius pożyczył Semproniusowi trzydzieści aurei, przy czym uzgodniono między nimi, że przy zwrocie pieniędzy
Sempronius zapłaci należne Titiusowi podatki, przy czym odsetki miały wynosić sześć procent; w przypadku, gdy
odsetki wyniosły więcej niż podatki, Sempronius powinien zwrócić Titiusowi nadwyżkę tych odsetek, a gdy
podatki były większe niż odsetki, nadwyżka powinna zostać odliczona od kapitału; Jeśli zaś podatki
przewyższałyby kwotę główną i odsetki, Titius powinien zwrócić tę kwotę Semproniusowi; strony nie zawarły w tej
sprawie żadnej formalnej umowy. Titius poprosił o opinię, jakie powództwo może wnieść, aby odzyskać od
Semproniusa pozostałą część odsetek po zapłaceniu podatków. Odpowiedź brzmiała, że odsetki od pożyczonych
pieniędzy nie są faktycznie należne, chyba że została zawarta umowa dotycząca tego samego; ale w podanym
przypadku należy rozważyć, czy transakcja nie powinna być uznana za mandat uzgodniony między stronami, a
nie pożyczkę z odsetkami, chyba że pobrane odsetki przekraczają sześć procent. Powództwo o odzyskanie
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kapitału nie byłoby w istocie oparte na pożyczonych pieniądzach, ponieważ jeśli Semproniusz albo stracił
pieniądze bez złej woli, albo zatrzymał je bez pracy, należy stwierdzić, że nie byłby w ogóle odpowiedzialny z
tego powodu. Dlatego też bezpieczniej jest, aby powództwo in factum zostało przyznane w celu skonstruowania
umowy, zwłaszcza gdy jest również uzgodnione, że jeśli kwota podatków przekracza odsetki, to powinna być
potrącona z kapitału, co wykracza poza przepisy prawa i warunki umowy o pożyczonych pieniądzach.
25. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Gdy ktoś świadczy usługi swego niewolnika, który jest rzemieślnikiem, innemu, w zamian za usługi podobnego
niewolnika należącego do tego drugiego, przez ten sam okres czasu, może być wszczęte postępowanie actio
praescriptis verbis, tak jak w przypadku, gdy strona daje peleryny w zamian za tuniki. Nie ma to również
zastosowania w przypadku, gdy usługi, które nie były należne, zostałyby wykonane przez pomyłkę, ponieważ nie
można ich odzyskać; ponieważ dając jedną rzecz w zamian za inną, zaciągamy zobowiązanie zgodnie z prawem
narodów, ale gdy coś zostało dane, co nie jest należne, należy albo prawnie zażądać zwrotu, albo zwrócić równą
ilość tej samej rzeczy, a żaden z tych sposobów nie może być odzyskany.
26. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXI.
Jeśli dałem ci kilka filiżanek z założeniem, że mi je zwrócisz, to powództwo o pożyczkę za używanie będzie
zasadne. Jeśli jednak dałem ci je pod warunkiem, że dostarczysz mi ich wagę w srebrze, bez względu na to, jaka
by ona nie była, żądanie odzyskania tej wagi musi być wniesione w drodze powództwa o wykonanie umowy, jak
również o srebro tej samej próby, z którego puchary były zrobione. Jeśli jednak uzgodniono, że należy zwrócić
puchary lub ilość srebra równą ich wadze, obowiązuje ta sama zasada.
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Księga XX
1. O zastawach i hipotekach oraz o sposobie ich zawierania (...)
2. 2. W jakich przypadkach zastaw lub hipoteka są zawierane w sposób milczący.
3. Jakie przedmioty nie mogą być prawnie zastawione lub obłożone hipoteką.
4. Którzy wierzyciele są uprzywilejowani w sprawach o zastaw lub hipotekę (...)
5. Co się tyczy sprzedaży rzeczy zastawionych i obłożonych hipoteką.
6. W jakim trybie następuje zwolnienie zastawu na rzeczach zastawionych lub obciążonych hipoteką.

Tyt. 1. O zastawach i hipotekach oraz o sposobie ich zaciągania i o umowach,
przez które są zawierane.
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1. Papinianus, Opinie, Księga XI.
Ważna jest ogólna umowa zastawu, nawet taka, która jest później uzyskana. Jednakże w przypadku, gdy umowa
została zawarta w odniesieniu do własności należącej do innej osoby, która nie była należna temu, kto ją
zastawił, ale własność tej własności została później nabyta przez dłużnika, wierzyciel nie będzie uprawniony do
słusznego działania, jeśli nie wiedział, że własność należała do kogoś innego, ale zatrzymanie własności w jego
posiadaniu będzie lepszym sposobem postępowania.
(1) Jeżeli niewolnik został oddany w zastaw, wierzyciel nie może sprzedać swojego peculium, chyba że została
zawarta wyraźna umowa w tej sprawie. Nie ma znaczenia, kiedy niewolnik lub jego pan nabył peculium.
(2) Jeżeli działka ziemi została oddana w zastaw i wyraźnie uzgodniono, że jej plony również zostaną zastawione,
a kupujący w dobrej wierze skonsumował te plony, nie można go zmusić do ich odzyskania w drodze powództwa
na podstawie Lex Servia; uważa się bowiem, że zastaw nie zostaje zniesiony przez lichwiarstwo, ponieważ
kwestia zastawu jest odrębna od intencji właściciela. Sprawa jest inna niż w przypadku upraw, gdyż te nigdy nie
należały do dłużnika.
(3) W umowie uzgodniono, że jeżeli odsetki od długu nie zostaną zapłacone w terminie, plony z nieruchomości
obciążonej hipoteką zostaną potrącone z odsetek do wysokości zgodnej z prawem. Mimo, że w momencie
zawierania umowy w jej treści zawarte były kwestie o mniejszym znaczeniu, uważa się, że umowa nie jest
nieważna; ponieważ, jeśli niższa stopa procentowa nie zostanie zapłacona w wyznaczonym terminie, strony
mogły prawidłowo uzgodnić, że zapłacą więcej niż wynosi ustawowa stopa procentowa.
(4) W przypadku, gdy kobieta oddała mężowi ziemię w zastaw, a on ją zastawił, a po rozwodzie kobieta
odzyskała posiadanie ziemi i oddała ją w zastaw wierzycielowi na poczet długu, w tym przypadku wydaje się, że
zastaw został prawidłowo ustanowiony jedynie w odniesieniu do pieniędzy, które była dłużna mężowi za
ulepszenie ziemi; To znaczy, gdy poniósł on większe wydatki niż wartość plonów, które z niej zebrał; ponieważ
uważa się, że kobieta prowadziła tylko własne interesy do tej kwoty, a nie podejmowała się prowadzenia
interesów innej osoby.
2. Tenże, Opinie, Księga III.
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Jeżeli poręczyciel, któremu przydzielono zastaw lub hipotekę po spłaceniu długu za pożyczone pieniądze,
występuje przeciwko dłużnikowi w drodze mandatu lub wnosi przeciwko niemu pozew, twierdząc, że jest jego
wierzycielem; jeżeli był winny zaniedbania w odniesieniu do zastawów, musi to być wzięte pod uwagę. Nie może
jednak pozwać go w drodze bezpośredniego powództwa z tytułu zastawu.
3. Tenże, Pytania, Księga XX.
Gdy dłużnik, który wniósł pozew o swoją własność, przegrał sprawę, ponieważ nie udowodnił, że własność
należała do niego; powództwo serbskie zostanie przyznane również wierzycielowi, gdy udowodni, że dotyczyło to
wszystkich pożyczek dóbr osobistych, w których zwrot był dokonywany w spekulacjach, w przeciwnym razie była
to sprzedaż. Mienie znajdowało się w rękach dłużnika w chwili zawarcia umowy zastawu. Jeżeli jednak dłużnik,
który domagał się spadku, poniósł porażkę, sędzia prowadzący sprawę z powództwa serbskiego, nie zwracając
uwagi na decyzję wydaną w odniesieniu do spadku, musi zbadać podstawy, na których nieruchomość została
zastawiona. Inaczej jest w sprawach dotyczących spadków i wolnych strzelców, gdzie orzeczenie jest wydawane
na korzyść tego, kto powołał się na dziedziczenie zgodne z prawem. Jednak wierzyciel nie może być
porównywany pod każdym względem z zapisobiercą, ponieważ zapisy w rzeczywistości nie są ważne, chyba że
testament jest również uznany za taki; ponieważ może się zdarzyć, że zastaw może być prawidłowo przyjęty, a
pozew w odniesieniu do niego niewłaściwie wniesiony.
(1) Człowiek, który wniósł pozew o odzyskanie swojej własności, został pokonany przez niesprawiedliwe
orzeczenie, a następnie zastawił tę własność. Wierzyciel nie może mieć więcej praw do tej nieruchomości niż ten,
kto dał ją w zastaw; dlatego zostanie on wykluczony przez wyjątek z powodu tego, że sprawa została już
rozstrzygnięta, chociaż strona, która zyskała sprawę, nie może w żaden sposób wszcząć postępowania w celu
odzyskania tego, co nie jest jej własnością, ponieważ w tym przypadku należy wziąć pod uwagę nie to, czego nie
miał, ale jakie prawo miałby dłużnik do zastawionej nieruchomości.
4. Gaius, O formule hipoteki.
Hipoteka jest zawierana w drodze nieformalnej umowy, w której strona wyraża zgodę, aby jej nieruchomość
została obciążona hipoteką na poczet jakiegoś zobowiązania. Nie ma znaczenia, w jaki sposób umowa jest
określona, jak to ma miejsce w przypadku zobowiązań zawartych za zgodą stron; a zatem, jeśli uzgodniono bez
dokumentu na piśmie, że nieruchomość zostanie obciążona hipoteką, i można to udowodnić, nieruchomość
będzie związana w zakresie umowy. Dokumenty są sporządzane w odniesieniu do tych kwestii, aby umożliwić
łatwiejsze ustalenie intencji stron, a to, co zostało uzgodnione, jest ważne bez nich, jeśli może być udowodnione,
tak jak małżeństwo jest ważne, chociaż może nie być pisemnego dowodu tego samego.
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5. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Należy pamiętać, że nieruchomość może być obciążona hipoteką z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania, gdy
pożycza się pieniądze, daje się posag, dokonuje się zakupu lub sprzedaży, zawiera się umowę najmu lub
dzierżawy, udziela się pełnomocnictwa; także gdy zobowiązanie jest bezwzględne, lub gdy jest na pewien czas,
lub pod pewnym warunkiem, lub gdy przyjmuje się je w wykonaniu umowy, lub w celu zabezpieczenia obecnego
lub wcześniej zaciągniętego długu. Hipoteka może być również dokonana na poczet zobowiązania, które ma być
zaciągnięte w przyszłości, może być dokonana nie tylko w celu zabezpieczenia zapłaty całej sumy pieniędzy, ale
również tylko jej części, a także jest dostępna w zobowiązaniach cywilnych lub pretorskich, jak również w tych,
które są jedynie naturalne. Hipoteka w zobowiązaniu warunkowym nie jest jednak wiążąca, o ile warunek nie
zostanie spełniony.
(1) Różnica między zastawem a hipoteką jest tylko słowna.
(2) Strona może zastawić nieruchomość nie tylko dla własnego zobowiązania, lecz również dla zobowiązania
innego. 6. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIII.
Przy zobowiązaniu ogólnym, dotyczącym wszystkich dóbr, które strona posiada obecnie lub może posiadać w
przyszłości, nie są uwzględniane te rzeczy, których prawdopodobnie nie byłaby skłonna szczególnie obciążać, jak
na przykład rzeczy domowe. Ubrania również muszą pozostać u dłużnika, a wśród niewolników te, których używa
on tak często, że jest pewne, iż nie dałby ich w zastaw, ponieważ ich usługi są mu bardzo potrzebne lub ceni je
ze względu na uczucie, jakie do nich żywi.
7. Paulus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Akcja serwiańska nie jest dostępna w odniesieniu do artykułów, które są w codziennym użyciu.
(8) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXV.
Wreszcie ustalono, że konkubina, dzieci naturalne, czeladnicy i inne tego rodzaju osoby nie są objęte ogólnym
zobowiązaniem.
9. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
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Zasada ta powinna być przestrzegana również w odniesieniu do majątku należącego do dłużnika w czasie, gdy
umowa została zawarta. To, co może być kupione lub sprzedane, może być również przedmiotem zastawu.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXV.
Jeśli dłużnik zastawił swój majątek na rzecz dwóch osób jednocześnie, tak że jest on całkowicie związany z
każdą z nich, obie mogą skorzystać z powództwa serbskiego o całą kwotę przeciwko innym osobom. Gdy dojdzie
między nimi do sporu, stan posiadacza jest lepszy i będzie on uprawniony do wyjątku: "Mógłbyś mieć tę
własność, gdyby nie było uzgodnione, że powinna być ona również zastawiona na mnie." Jeżeli jednak zamiarem
stron było, aby nieruchomość była obciążona na rzecz każdej z nich w równym stopniu, będzie przysługiwało
powództwo słusznościowe między nimi i przeciwko osobom trzecim, za pomocą którego każda z nich może
uzyskać posiadanie połowy nieruchomości.
11. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Gdy ten, kto ma pieczę nad majątkiem należącym do rządu, pożycza na niego pieniądze, może obciążyć ten
majątek.
1. 1. Jeżeli zawarto umowę, że wierzyciel może korzystać z tego, co zostało zastawione, a ktoś sprawuje pieczę
nad ziemią lub domem, może on zachować posiadanie zamiast zastawu, dopóki pieniądze nie zostaną mu
wypłacone; może on bowiem czerpać zyski zamiast odsetek, dzierżawiąc je, zbierając je lub zajmując lokal. Stąd
też, jeśli straci on posiadanie nieruchomości, zwyczajowo korzysta z powództwa in factum.
2. Powstało pytanie, czy użytkowanie może być oddane w zastaw lub hipotekę, jeśli właściciel nieruchomości
wyrazi na to zgodę, czy tylko ten, kto jest uprawniony do użytkowania, wyraża na to zgodę? Papinianus w
Jedenastej Księdze Opinii stwierdza, że "wierzyciel musi być chroniony, a jeśli właściciel chce wszcząć przeciwko
niemu postępowanie, aby uniemożliwić mu korzystanie z prawa użytkowania wbrew jego zgodzie, pretor ochroni
go w drodze wyjątku, jeśli wierzyciel i strona, do której należy użytkowanie, nie uzgodnili, że użytkowanie
powinno być zastawione; ponieważ pretor chroni nabywcę użytkowania, dlaczego nie miałby chronić również
wierzyciela? Na tej samej zasadzie wyjątek może być wniesiony przeciwko dłużnikowi.
3. Służebności na nieruchomościach miejskich nie mogą być oddane w zastaw, a zatem nie można zawrzeć
umowy o ich hipotekę.
12. Paulus, O Edykcie, Księga LXVIII.
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Pomponiusz twierdzi, że należy uznać, iż można zawrzeć umowę zastawu na prawo drogi i prawo pędzenia bydła
lub prowadzenia wody na takich warunkach, że w razie niezapłacenia pieniędzy wierzyciel może korzystać z tych
służebności, o ile ma przyległy grunt, a jeśli pieniądze nie zostaną zapłacone w określonym czasie, może
sprzedać te służebności. Opinia ta powinna zostać przyjęta ze względu na korzyści dla stron umowy.
13. Marcianus, O formule hipotetycznej.
Jeśli stado jest odpowiedzialne w drodze zastawu, to każdy przyszły przyrost tego stada będzie również
odpowiedzialny. Jeśli jednak całe stado zostanie odnowione przez śmierć tych, którzy wcześniej byli
zastawnikami, to nadal będzie odpowiadać jak zastawnik.
1. 1. Niewolnik, który ma być wolny warunkowo, może być zastawiony, chociaż prawo do zastawu, jako
zabezpieczenie, wygaśnie, gdy tylko warunek zostanie spełniony.
2. Ponieważ uważa się, że własność w zastawie może być również obciążona przez wierzyciela, tak długo, jak
oba długi są wymagalne, zastaw będzie związany z drugim wierzycielem, a wyjątek, jak również sprawiedliwe
działanie powinny być mu przyznane. Jeśli jednak właściciel spłaci dług, zastaw również zostanie zwolniony.
Można jednak wątpić, czy wierzyciel powinien mieć prawo do słusznego powództwa na podstawie tego, że
pieniądze zostały zapłacone. Bo co, jeśli zobowiązanie zostało wykonane? Słuszne jest to, co napisał
Pomponiusz w siódmej księdze edyktu, a mianowicie, że jeśli ten, kto dał w zastaw nieruchomość, jest winien
pieniądze, to po ich odebraniu powinien nimi zapłacić swojemu wierzycielowi. Jeśli jednak był winien jakiś
przedmiot i dostarczył go, to powinien on pozostać w zastawie u drugiego wierzyciela.
3. Wierzyciel może zgodnie z prawem żądać od każdego posiadacza, niezależnie od tego, co znajduje się na
powierzchni ziemi, niezależnie od tego, czy zawarto nieformalną umowę dotyczącą jej obciążenia, czy też
dostarczono jej posiadanie, które następnie utracono.
4. 4. Nawet jeśli wierzyciel uzyska wyrok przeciwko swojemu dłużnikowi, hipoteka nadal istnieje, ponieważ
powództwo hipoteczne ma swój własny warunek; to znaczy, że pozostaje skuteczne, jeśli pieniądze nie zostały
zapłacone lub nie udzielono zabezpieczenia. Jeżeli osobiście wszczynam postępowanie przeciwko pozwanemu,
nawet jeżeli udzielił mi zabezpieczenia i przegrał sprawę, hipoteka nadal obowiązuje. Tym bardziej więc, gdy
postępowanie jest wszczęte osobiście albo przeciwko dłużnikowi głównemu, albo przeciwko poręczycielowi, albo
przeciwko obu razem, nawet jeśli wydano przeciwko nim wyrok, zobowiązanie hipoteczne nadal obowiązuje. Z
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tego wynika, że wierzyciel nie został zaspokojony, ponieważ uzyskał prawo do wniesienia powództwa w związku
z wyrokiem.
5. Jeżeli nieruchomość jest obciążona warunkowo na poczet długu, należy uznać, że nie można wytoczyć
powództwa zanim warunek nie zostanie spełniony, ponieważ w międzyczasie nic nie jest dłużne. Ale gdy
warunek, od którego zależy dług, nadejdzie, jeśli umowa została zawarta pod warunkiem, strona może wtedy
wnieść pozew. Jeżeli jednak dług jest wymagalny natychmiast, a hipoteka została zawarta pod warunkiem, a
wierzyciel wytoczył powództwo hipoteczne przed spełnieniem warunku, to rzeczywiście pieniądze nie zostały
zapłacone, ale zwolnienie z zastawu byłoby niesprawiedliwe. Dlatego też na polecenie sądu powinna być zawarta
obligacja, przewidująca, że w razie ziszczenia się warunku i niezapłacenia pieniędzy, nieruchomość obciążona
hipoteką powinna być wydana, jeśli istnieje.
6. Jeżeli hipoteka została dokonana w celu zabezpieczenia odsetek, odsetki również powinny być zapłacone.
Twierdzimy, że ta sama zasada ma zastosowanie w odniesieniu do kary.
14. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIII.
Powstało pytanie, czy wolno, jeśli dzień zapłaty jeszcze nie nadszedł, podejmować działania w odniesieniu do
zastawów? Sądzę, że powinno się na to zezwolić, ponieważ strona ma w tym interes. Podobnego zdania jest
również Celsus.
1. W tych przypadkach, w których istnieje naturalne zobowiązanie, przyjmuje się, że zastaw pozostaje obciążony.
(15) Gaius, On the Hypothecary Formula.
Rzeczy, które jeszcze nie istnieją, ale które powstaną później, mogą być przedmiotem hipoteki, jak na przykład
owoce na drzewach, potomstwo niewolnicy, wzrost stad i inne rzeczy, które mogą być wyprodukowane,
podlegają hipotece. Tej samej zasady należy przestrzegać, czy właściciel gruntu zawiera umowę dotyczącą
użytkowania tegoż gruntu, czy też dotyczącą czegokolwiek, co może na nim powstać, czy też czyni to ten, kto ma
użytkowanie; jak stwierdził Julianus.
1. Kiedy mówi się, że wierzyciel musi udowodnić, że przedmiot, o którym mowa, był włączony do majątku
dłużnika w momencie zawierania umowy, odnosi się to do umowy zawartej w sposób wyraźny, a nie do tej, którą
zwykle włącza się do zobowiązań każdego dnia, a mianowicie, że jeśli pewna nieruchomość została wyraźnie
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obciążona hipoteką, to wszystko inne, co pozostaje obecnie w posiadaniu dłużnika lub co może on nabyć w
przyszłości, będzie odpowiedzialne, tak jak gdyby wspomniana nieruchomość została wyraźnie obciążona.
2. Jeżeli strony, które już obciążyły swój majątek, wiążą się także z drugim wierzycielem, to aby uniknąć ryzyka,
jakie mają w zwyczaju ponosić ci, którzy kilkakrotnie obciążają hipoteką tę samą rzecz, zwykle postanawiają, że
majątek jest obciążony hipoteką na rzecz nikogo innego, jak na przykład Lucjusza Titiusa, oraz że jest on
odpowiedzialny do tego stopnia, że obciążenie przekroczy wcześniejsze zobowiązanie, tak że zostanie
zastawiony do wysokości nadwyżki lub do całej kwoty, gdy majątek zostanie zwolniony z zastawu pierwszego
długu. W tym przypadku należy rozważyć, czy nieruchomość jest w ten sposób obciążona, jeżeli taka umowa
została zawarta, czy też po prostu uzgodniono, że tylko nadwyżka będzie podlegała hipotekowaniu. Przyjmuje
się, że umową objęta jest cała nieruchomość po jej zwolnieniu przez pierwszego wierzyciela. Czy nie jest jeszcze
obciążona część tej nieruchomości? Opinia, którą przedstawiliśmy jako pierwszą jest lepsza.
(16) Marcjanus, O formule hipoteki.
Gdy grunt, który został obciążony hipoteką, powiększa się później o złoże aluwialne, jest on w całości
odpowiedzialny.
1. 1. Jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką bez wiedzy właściciela, a ten ostatni następnie ratyfikuje
transakcję, należy uznać, że to, co ratyfikował, miało skutek wsteczny do czasu zawarcia umowy; ale wola tylko
tych, którzy mają prawo zastawić nieruchomość, będzie przestrzegana.
2. Jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką, a następnie jej forma zostaje zmieniona, powództwo hipoteczne
nadal przysługuje; tak jak w przypadku, gdy dom jest obciążony hipoteką, a jego miejsce staje się ogrodem. Ta
sama reguła ma zastosowanie, gdy umowa została zawarta w odniesieniu do pustej działki, a następnie
zbudowano na niej dom, lub gdy winorośl została zasadzona na ziemi, która była bez niej w momencie hipoteki.
3. W przypadku powództwa o zwrot zastawu powstaje pytanie, czy ten, kto został pozwany, jest w posiadaniu
nieruchomości, która jest przedmiotem powództwa. Jeżeli bowiem nie jest on w posiadaniu tej rzeczy i nie
popełnił oszustwa w celu uniknięcia posiadania, powinien zostać zwolniony. Gdyby jednak był w posiadaniu i albo
zapłacił dług, albo wydał nieruchomość, powinien być zwolniony, ale jeśli nie zrobi żadnej z tych rzeczy, wyrok
powinien być wydany przeciwko niemu. W przypadku, gdy jest on skłonny do wydania, ale nie może tego zrobić,
ponieważ nie jest pod ręką, lub jest w odległości, lub w prowincji, to jest w zwyczaju, że zabezpieczenie jest
dostarczane, ponieważ, jeśli strona powinna dać zabezpieczenie do dostarczenia go, będzie on zwolniony. Jeśli
jednak przestał posiadać przez oszustwo, i choć poczynił wszelkie starania, nie jest w stanie wydać
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nieruchomości, wyrok zostanie wydany przeciwko niemu na kwotę, na którą powód przysięgnie w sądzie, tak jak
w innych prawdziwych powództwach; jeśli bowiem wyrok zostanie wydany przeciwko niemu na kwotę, która jest
należna, jaka korzyść byłaby z prawdziwego powództwa, skoro mógłby odzyskać tę samą kwotę, wnosząc
powództwo osobiste?
4. Sędzia powinien czasami decydować w odniesieniu do zysków uzyskanych przez osobę z nieruchomości,
która jest przedmiotem pozwu, i wydać wyrok przeciwko niemu za zyski od czasu, że sprawa została dołączona.
Ale co by było, gdyby ziemia miała mniejszą wartość niż dług? Nie mógłby bowiem orzec niczego w odniesieniu
do wcześniej uzyskanych zysków, chyba że nadal by istniały, a majątek nie byłby wystarczający do zaspokojenia
roszczenia.
5. Zadaje się pytanie: "Jak wierzyciel może uzyskać dla siebie hipotekowaną nieruchomość, która została mu
przyznana dekretem sądowym?" Nie może on wytoczyć powództwa o odzyskanie własności, ale może wytoczyć
powództwo hipotetyczne; a jeśli spotka się z wyjątkiem ze strony posiadacza na tej podstawie, że sprawa została
już rozstrzygnięta, może odpowiedzieć, że "ta decyzja jest dla mnie korzystna".
6. Jeżeli dłużnik otrzymał wyrok na sumę wyższą niż suma główna i odsetki razem wzięte, ponieważ odmówił
wydania zastawu; i jeżeli zapłaci tylko kwotę długu, czy hipoteka zostanie zwolniona? Nie pochwalam tego, tak
dalece, jak to odnosi się do subtelności prawa i autorytetu opinii; ponieważ całe zobowiązanie wydaje się być
przeniesione na decyzję, a zatem pieniądze są należne; ale myślę, że jest bardziej sprawiedliwe, aby hipoteka
została zwolniona, jeśli strona płaci tylko kwotę, którą faktycznie jest winna.
7. Własność innej osoby może być legalnie obciążona hipoteką pod warunkiem, że stanie się własnością
dłużnika.
8. Jeżeli dwóch wierzycieli zawrze umowę dotyczącą nieruchomości obciążonej hipoteką, powstaje pytanie, w
jakim stopniu każdy z nich ma prawo zastawu na tej nieruchomości; czy na całą kwotę długu, czy na równą część
z drugim? Lepiej jest uważać, że każdy ma prawo do zastawu na kwotę długu. Ale jak by to było, gdyby obaj
wystąpili przeciwko posiadaczowi; czy nieruchomość będzie obciążona na kwotę należną każdemu z nich, czy na
całą kwotę, tak jakby była związana w całości z każdym z nich? Należy uznać, że mogą oni wytoczyć powództwo
tylko o część, jeżeli nieruchomość została zastawiona oddzielnie na rzecz obu z nich w tym samym dniu. Jeżeli
jednak rozumiano, że nieruchomość ma być obciążona na rzecz obu z nich w tym samym czasie, każdy z nich
może zgodnie z prawem wystąpić z powództwem w odniesieniu do całej nieruchomości; w przeciwnym razie
każdy z nich może wystąpić z powództwem tylko w odniesieniu do jej części.
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9. Zastaw lub hipotekę można ustanowić w następujący sposób: "Jeżeli dług nie zostanie spłacony w określonym
czasie, wierzyciel może wejść w posiadanie nieruchomości na podstawie prawa nabywcy, a oszacowanie
wartości nieruchomości musi być dokonane na podstawie sprawiedliwej ceny". W tym przypadku transakcja jest
uważana za rodzaj sprzedaży warunkowej. Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili to w Reskrypcie.
(17) Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Prawo do skorzystania z zastawu daje wierzycielowi powództwo rzeczowe.
18. Paulus, O Edykcie, księga XIX.
Jeśli otrzymam własność w zastaw od kogokolwiek, kto może skorzystać z powództwa publicznego, ponieważ nie
jest właścicielem tej własności, pretor będzie mnie chronił powództwem serwitutowym w takim samym stopniu,
jak dłużnika powództwem publicznym.
19. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXI.
Gdy ktoś otrzymuje w zastaw kilka przedmiotów, nie jest zmuszony do wydania jednego z nich, chyba że otrzyma
całą należną mu sumę.
20. Tenże, O Edykcie, Księga LXIII.
Gdy się umówiono, że ten, kto pożyczył pieniądze na naprawę domu, otrzyma z czynszów, w zastaw, pożyczone
pieniądze, ma on również prawo do słusznego powództwa przeciwko lokatorom; tak samo jak w przypadku
zabezpieczenia, które dłużnik dał wierzycielowi w zastaw.
21. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIII.
Jeżeli między dzierżawcą a moim agentem została zawarta umowa dotycząca zastawu, a ja ją ratyfikuję lub każę
ją zawrzeć, uważa się, że została ona zawarta między dzierżawcą a mną.
1. Jeżeli dłużnik kupuje w dobrej wierze niewolnika od kogoś, kto nie jest jego panem, zastawia go i utrzymuje go
w posiadaniu, istnieje podstawa do powództwa serwitutowego; a jeżeli wierzyciel wystąpi przeciwko niemu, może
on odpowiedzieć na wyjątek, powołując się na oszustwo. Taką opinię wyraził Julianus i jest ona rozsądna.
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2. Wszelkie inne korzyści lub szkody przypadkowo powstałe w związku z zastawem muszą być czerpane lub
ponoszone przez dłużnika.
3. Jeżeli zastawione mienie nie zostanie zwrócone, musi zostać zasądzone odszkodowanie od posiadacza, ale
oczywiste jest, że kwota nie będzie taka sama, gdy postępowanie zostanie wszczęte przeciwko dłużnikowi, jak w
przypadku, gdy zostanie wszczęte przeciwko innemu posiadaczowi; Wierzyciel nie może bowiem, jeśli chodzi o
dłużnika, ściągnąć więcej niż ten pierwszy jest winien, ponieważ nie ma większego interesu, ale od innych
posiadaczy może ściągnąć wartość zastawu ponad kwotę długu i musi zwrócić ją dłużnikowi, jeśli wytoczono
przeciwko niemu powództwo o zastaw.
22. Modestinus, Rozbieżności, Księga VII.
Jeśli ktoś bez mojej wiedzy zastawi moją własność na rzecz Titiusa, jego wierzyciela, a ja zostanę spadkobiercą
Titiusa, to zastaw, który z początku nie był ważny, nie staje się nim natychmiast, ale wierzyciel otrzyma słuszne
powództwo o zastaw.
(23) Tenże, Reguły, Księga III.
Wierzyciel może zgodnie z prawem wydzierżawić grunty, na których ustanowiono na jego rzecz zastaw.
1. 1. Zobowiązanie zastawnicze może być również prawnie zaciągnięte między stronami, które są nieobecne.
24. Tenże, Reguły, Księga V.
Jeśli komuś zabronione jest nabywanie nieruchomości w pewnych granicach, nie jest mu zabronione
przyjmowanie takich nieruchomości w zastaw.
25. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Jeśli umowa zastawu jest nieważna lub bezwartościowa, nie ma podstaw do zatrzymania zastawu przez
wierzyciela, nawet jeśli jego własność należy do Skarbu Państwa.
26. Tenże, Opinie, Księga IV.
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Poręczyciel uzyskał zgodę sądu, aby przed spłatą długu mógł wejść w posiadanie zastawów, pod warunkiem, że
zaspokoi wierzycieli. Nie zaspokoił ich, a wtedy spadkobierca dłużnika zaproponował, że spłaci wierzycieli.
Pytam, czy można zmusić poręczyciela do zwrotu zastawów, a Modestinus odpowiada, że można go do tego
zmusić.
1. Pewien ojciec z łatwością namówił swego wyemancypowanego syna Sezjusza, który pożyczył pewną sumę
pieniędzy od Septymiusza, aby własnoręcznie napisał potwierdzenie długu, ponieważ sam nie był w stanie tego
zrobić w tym czasie, w celu oddania w zastaw swojemu wierzycielowi domu należącego do wspomnianego syna.
Powstało pytanie, czy Secjusz mógł legalnie zatrzymać posiadanie tego domu wraz z innymi dobrami, skoro
zrzekł się majątku po ojcu, i czy można mu przeszkadzać tylko z tego powodu, że napisał ten dokument
własnoręcznie, na polecenie ojca, gdyż nie wyraził na to zgody ani pod własną pieczęcią, ani w żadnym innym
pisemnym oświadczeniu. Modestinus odpowiedział, że gdy Secjusz własnoręcznie napisał, że jego dom będzie
obciążony hipoteką, było oczywiste, że wyraził zgodę na to zobowiązanie.
2. Lucjusz Tytus zapisał na hipotekę pewne ziemie i związanych z nimi niewolników. Jego spadkobiercy podzielili
te ziemie między siebie, a w miejsce tych, którzy zginęli, wstawili innych niewolników. Wierzyciel sprzedał
następnie ziemię wraz z niewolnikami; powstało więc pytanie, czy nabywca mógł wytoczyć powództwo o
odzyskanie niewolników, którzy niedawno zostali umieszczeni na ziemi. Modestinus odpowiedział, że jeśli
niewolnicy nie byli sami zastawieni i nie byli potomstwem obciążonych niewolnic, to nie byli w żaden sposób
związani z wierzycielem.
(27) Marcellus, Digest, Księga V.
Pewien człowiek dał niewolnika w zastaw, a następnie zakuł go w łańcuchy za jakieś drobne przestępstwo, po
czym uwolnił go, a ponieważ dłużnik nie zapłacił długu, wierzyciel sprzedał niewolnika za cenę niższą, niż był
wart w zastawie. Czy wierzyciel może wytoczyć powództwo przeciwko dłużnikowi, ponieważ pozew o pożyczkę
nie był wystarczający do odzyskania niedoboru? Co by było, gdyby dłużnik zabił lub oślepił niewolnika? Gdyby go
zabił, byłby zobowiązany do stawienia się w sądzie, ale gdyby go oślepił, powinniśmy przyznać powództwo z
tytułu złośliwej szkody do wysokości odsetek wierzyciela, ponieważ przez pozbawienie wolności lub ograniczenie
niewolnika dłużnik zmniejszył wartość zastawu. Załóżmy, że nie będzie można wnieść powództwa z tytułu
pożyczki, ponieważ sprawa została przegrana. Nie uważam, że sprawa ta jest niegodna uwagi i pomocy pretora.
Ulpianus pisze w notatce, że jeśli dłużnik zakuł niewolnika w łańcuchy, aby zaszkodzić wierzycielowi, to będzie
odpowiedzialny, ale jeśli zrobił to, bo zasłużył na karę, to nie będzie.
28. Paulus, Pytania, Księga III.
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Gdy spadek został pozostawiony synowi pod kontrolą ojca pod pewnym warunkiem, jego ojciec otrzymał od
spadkobiercy w zastaw swój własny majątek. Gdy ojciec nie żyje lub syn się wyemancypował, a warunek, na
którym opierał się spadek, został spełniony, spadek staje się należny synowi. Ojciec nie mógł zgodnie z prawem
wytoczyć powództwa o zwrot zastawu, ani nie mógł tego uczynić syn, który teraz rozpoczął postępowanie w tym
celu; nie mógł też mieć żadnego prawa do zastawu, który został nabyty w poprzednim czasie; podobnie jak to
zostało stwierdzone w przypadku poręczyciela.
29. Tenże, Opinie, Księga V.
Paulus był zdania, że ogólna umowa obejmująca cały majątek dłużnika jest wystarczająca do ustanowienia
zobowiązania zastawniczego, ale taki majątek, który nie został włączony do majątku zmarłego, ale został później
nabyty przez spadkobiercę w inny sposób, nie może być odzyskany w procesie przez wierzyciela spadkodawcy.
1. Gdy niewolnicy płci żeńskiej są zastawiani, dzieci z nich zrodzone są również uważane za obciążone. Jednak
to, co powiedzieliśmy o odpowiedzialności ich dzieci, niezależnie od tego, czy została zawarta wyraźna umowa w
odniesieniu do nich, czy nie, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ich własność nabywa osoba, która je obciążyła,
lub jej spadkobierca. Jeżeli jednak dzieci urodziły się w czasie, gdy niewolnice znajdowały się w posiadaniu
innego pana, nie będą one ponosić odpowiedzialności z tytułu zastawu.
2. Dom, który został oddany w zastaw, został spalony; Lucjusz Tycjusz kupił ziemię, na której stał, i postawił na
niej budynek. Powstało pytanie, co się stało z zastawem? Paulus odpowiedział, że prawo do zastawu nadal
istnieje, dlatego też uznano, że prawo do ziemi podąża za użytkowaniem, to znaczy, że tak dalece, jak dotyczy to
prawa zastawu; ale posiadacze w dobrej wierze nie będą zmuszeni do oddania domu, chyba że budowniczy
otrzyma wydatki poniesione przy jego budowie, w takim stopniu, w jakim nieruchomość zyskała na wartości.
3. 3. Jeżeli niewolnik, za wiedzą i zgodą swego pana, zawiera umowę, na mocy której cały majątek tego
ostatniego zostanie obciążony hipoteką, to sam niewolnik, który zawarł umowę, będzie stanowił część
zastawionego majątku.
30. Tenże, Opinie, Księga VI.
Ryzyko związane z wierzytelnością zabezpieczoną zastawem, która jest sprzedawana przez wierzyciela, musi
być przejęte przez nabywcę, jeśli ten pierwszy udowodni, że nieruchomość była rzeczywiście obciążona.
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31. Scaevola, Opinie, Księga I.
Warunkiem, pod którym pewne grunty podlegające płatności czynszu na rzecz państwa, było to, że jeśli po
pewnym czasie czynsz nie zostanie zapłacony, grunty te powrócą do właściciela. Następnie posiadacz ziemi
oddał ją w zastaw i powstało pytanie, czy można to zrobić zgodnie z prawem? Odpowiedź brzmiała, że zastaw
jest dobry, gdy chodzi o zapłatę pieniędzy. Zapytano również, czy w sytuacji, gdy dłużnik, jak i wierzyciel, zalegali
z zapłatą czynszu i z tego powodu wydano wyrok sądowy, że ziemia należy do właściciela zgodnie z warunkami
umowy, czyja pozycja jest lepsza? Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, ponieważ
czynsz został zapłacony, właściciel mógł skorzystać ze swojego przywileju, a prawo do zastawu wygasło.
32. Tenże, Opinie, Księga V.
Dłużnik zgodził się, aby wszystko, co należy do jego ziemi i wszystko, co jest do niej dodane, umieszczone na
niej, wniesione na nią, zrodzone na niej lub z niej pochodzące, zostało obciążone. Część wspomnianej ziemi nie
miała dzierżawców i z tego powodu dłużnik przekazał ją swojemu stewardowi do uprawy, wyposażając go
jednocześnie w niezbędnych do tego celu niewolników. Powstało pytanie, czy niewolnik Stichus, który był
zarządcą, oraz inni niewolnicy przeznaczeni do uprawy ziemi, jak również podwładni Stichusa, byli obciążeni.
Odpowiedź brzmiała, że zastawowi podlegali tylko ci, którzy zostali tam sprowadzeni z zamiarem pana, aby
pozostali na stałe, a nie ci, którzy byli zatrudnieni tymczasowo.
33. Tryphoninus, Dysputy, Księga VIII.
Jeśli ktoś obiecuje zapłacić albo tobie, albo Titiusowi, nie może odzyskać tego, co zapłacił Titiusowi; ale jeśli dał
mu zastaw, a ten ostatni otrzymał go przed zapłatą, może go odzyskać.
34. Scaevola, Digest, Księga XXVII.
Gdy dłużnik oddał w zastaw swojemu wierzycielowi sklep, powstało pytanie, czy transakcja ta była nieważna, czy
też należy uznać, że pod nazwą "sklep" zastawiono całą znajdującą się w nim własność. A jeśli strona sprzedała
wspomniany towar, od czasu do czasu, i zakupiła inne towary i umieściła je w sklepie, a następnie umarła, czy
wierzyciel mógł odzyskać przez powództwo hipoteczne wszystko, co tam znaleziono, ponieważ towar został
zmieniony i zastąpiony innymi artykułami? Odpowiedź brzmiała, że wszystko, co zostało znalezione w sklepie w
chwili śmierci dłużnika, zostało uznane za zastawione.
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(1) Pytano również, gdzie wysłano list taki jak następujący, a mianowicie: "Kiedy pożyczałem od ciebie pięćset
denarów, prosiłem cię, abyś nie brał poręczenia, lecz przyjął ode mnie zastaw, gdyż wiesz absolutnie i z
pewnością, że mój sklep i moi niewolnicy nie są obciążeni nikomu innemu, jak tylko tobie, i że masz do mnie
zaufanie jako do człowieka uczciwego". Czy obowiązek zastawu został zaciągnięty? Czy może ten list nie ma
żadnej mocy, ponieważ nie ma daty i nie ma odniesienia do konsula? Odpowiedź brzmiała, że ponieważ wydaje
się, że została zawarta umowa dotycząca zastawu, zobowiązanie wynikające z zastawu nie jest nieważne, tylko z
tego powodu, że nie ma daty i nazwiska konsula, a do dokumentu nie dołączono pieczęci.
(2) Wierzyciel przyjął od dłużnika, w drodze zastawu, cały majątek, który ten posiadał lub może posiadać w
przyszłości. Powstało pytanie, czy pieniądze, które wspomniany dłużnik pożyczył od drugiej strony, jako że
wchodziły w skład jego majątku, byłyby związane z wierzycielem w drodze zastawu? Odpowiedź brzmi, że tak.
35. Labeo, Prawdopodobieństwa Epitomów, przez Paulusa, Księga I.
Jeśli dom, który masz prawo sprzedać na podstawie umowy zastawniczej, spłonie w pożarze, a następnie
zostanie odbudowany przez twojego dłużnika, będziesz miał prawo w odniesieniu do nowego budynku.

Tyt. 2. W jakich przypadkach zastaw hipoteki jest zawarty w sposób milczący.

(1) Papinianus, Opinie, Księga X.
Na mocy dekretu senatu, wydanego za czasów cesarza Marka, zastaw domu udzielony wierzycielowi, który
pożyczył pieniądze na naprawę budynku, rozciąga się również na tego, który dostarczył pieniądze, na polecenie
właściciela, robotnikowi, który dokonał naprawy.
2. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Pomponiusz, w Czterdziestej Księdze Różnych Wypisów, powiedział, że "Wszystko, co zostało wniesione do
domu przez najemcę, było zastawione, nie tylko na czynsz, ale także na pogorszenie stanu nieruchomości
spowodowane zaniedbaniem najemcy, z powodu którego właściciel byłby uprawniony do wytoczenia przeciwko
niemu powództwa z tytułu najmu."
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3. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIII.
Neratius uważa, że w przypadku dzierżawy magazynu, niezależnie od tego, czy umowa odnosi się do innych
rzeczy, czy tylko do zajmowanego miejsca, istnieje milcząca umowa w odniesieniu do wszystkiego, co jest w nim
umieszczone, i że zasada ta ma zastosowanie również w tym przypadku; co jest słuszne.
4. Neratius, Pergaminy, Księga I.
W naszej praktyce jest tak, że cokolwiek jest umieszczone na miejskich posiadłościach, jest uważane za
zastawione, jak to było, przez milczącą umowę; w wiejskich posiadłościach, jednakże, przeciwna zasada jest
przestrzegana.
(1) Czy można wątpić, że stajnie, które nie są połączone z innymi budynkami, powinny być uważane za włączone
do tych posiadłości? I rzeczywiście, w odniesieniu do posiadłości miejskich nie ma takiej wątpliwości, ponieważ
są one oddzielone od innych budynków. Jednak w odniesieniu do milczącego przyrzeczenia tego rodzaju, nie
różnią się one znacznie od posiadłości miejskich.
5. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Pomponiusz stwierdza w Trzynastej księdze różnych wypisów, że jeśli najemca daje mi nieodpłatnie mieszkanie
w domu, który wynajął, to wszelkie dobra osobiste wniesione tam przeze mnie nie będą uważane za milcząco
zastawione na rzecz drugiego właściciela domu.
1. Mówi on również, że należy uznać, iż zastaw może być wniesiony za zgodą właściciela w taki sposób, że może
on odpowiadać za część zadłużenia.
2. Gdy ktoś staje się poręczycielem, a jego własność została oddana w zastaw przez dłużnika, za którego stał się
odpowiedzialny, to z pewnością przez ten akt udzielenia zabezpieczenia rozumie się, że niejako skierował on
swoją własność do odpowiedzialności za dług. Jeśli jednak jego majątek został obciążony hipoteką po tym, jak
stał się poręczycielem, nie będzie on prawnie obciążony.
(6) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIII.
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Chociaż w przypadku posiadłości miejskich zwykło się rozumieć, że zawarto milczącą umowę, na mocy której
majątek, który jest wnoszony lub umieszczany w domu, podlega odpowiedzialności, tak jakby zawarto w tej
sprawie wyraźną umowę, to jednak jest pewne, że tego rodzaju zastaw nie narusza wolności niewolnika. Tę
opinię aprobuje Pomponiusz, który twierdzi, że w żaden sposób nie przeszkadza ona w manumisji, gdy zastaw
jest odpowiedzialny za czynsz.
7. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga XIII.
Zbiory z posiadłości rustykalnych są rozumiane jako milczący zastaw na rzecz właściciela ziemi, która jest
dzierżawiona, nawet jeśli nie ma na to wyraźnej umowy.
1. Zastanówmy się, czy zastawione jest wszystko, co zostało przyniesione lub umieszczone w domu, czy tylko to,
co zostało przyniesione, aby tam pozostać. Ta druga opinia jest lepsza.
8. Paulus, Sentencje, Księga II.
Jeśli dłużnik korzysta z pieniędzy pożyczonych mu bez odsetek, wierzyciel może zatrzymać dla siebie zyski z
obciążonej nieruchomości do wysokości ustawowej stopy procentowej.
9. Tenże, O obowiązkach prefekta straży nocnej.
Istnieje różnica między dobrami milcząco odpowiedzialnymi za czynsz a tymi, które są obciążone umową z
powodu jawnego zastawu; nie możemy bowiem dokonać manumisji niewolników, którzy zostali zastawieni, ale
możemy dokonać manumisji tych, którzy mieszkają w domu i milcząco odpowiadają za czynsz; pod warunkiem,
że zrobimy to zanim zostaną zajęci z powodu niepłacenia czynszu, bo wtedy nie możemy uwolnić niewolników,
którzy zostali zatrzymani w drodze zastawu. Prawnik Nerva zasługuje na ośmieszenie za stwierdzenie, że
niewolnicy, którzy zostali zatrzymani jako zabezpieczenie czynszu, mogą być uwolnieni przez samo pokazanie
ich w oknie.
10. Scaevola, Digest, Księga VI.
Spadkobierca opiekuna zawarł umowę ze spadkobiercą podopiecznego, a gdy ten spłacił większą część długu,
dał w zastaw resztę. Powstało pytanie, czy nieruchomość została prawnie obciążona na podstawie pierwotnej
umowy. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym była ona obciążona.
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Tit. 3. Jakie mienie nie może być zgodnie z prawem zastawione lub obciążone hipoteką.

1. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Podopieczny nie może zastawić własności bez upoważnienia swego opiekuna.
1. 1. Gdy syn pod władzą ojcowską lub niewolnik obciąża majątek należący do jego peculium na rzecz innej
osoby, należy stwierdzić, że majątek ten nie podlega odpowiedzialności, mimo że osoba ta może swobodnie
zarządzać swoim peculium, podobnie jak nie wolno takim osobom oddawać swojego peculium; żadna z nich nie
ma bowiem nieograniczonego zarządu swoim majątkiem. Wiąże się to jednak z kwestią faktów, jak dalece każda
z nich, jak się wydaje, miała pozwolenie na zarządzanie swoim peculium.
2. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Klaudiusza Saturninusa, że wszelkie dobra, których strona
nie może nabyć, ponieważ nie są przedmiotem handlu, nie mogą być wzięte w zastaw. A jeśli ktoś otrzymałby w
zastaw ziemię, do której tytuł prawny jest przedmiotem sporu, czy byłby wykluczony przez wyjątek? Oktawenus
był zdania, że wyjątek byłby dostępny nawet w przypadku zastawu. Scaevola w Trzeciej Księdze Pytań Różnych
mówi, że jest to metoda postępowania, ponieważ wyjątek jest dostępny wszędzie tam, gdzie nieruchomość, do
której tytuł jest w sporze, jest ruchoma.
2. Gaius, O formule hipoteki.
Jeśli ktoś hipotekuje nieruchomość w imieniu kobiety, która została poręczona za inną, lub w imieniu syna
podlegającego kontroli ojcowskiej, któremu pożyczono pieniądze z naruszeniem dekretu senatu, powstaje
pytanie, czy ma prawo do ulgi? W przypadku, gdy obciążył on swój własny majątek na rzecz kobiety, można
łatwo stwierdzić, że ma on prawo do ulgi, podobnie jak wyjątek przyznany jest poręczycielowi takiej kobiety. Jeśli
jednak strona obciążyła swój majątek na rzecz syna pozostającego pod kontrolą ojcowską, należy ustanowić te
same zasady, które mają zastosowanie do poręczenia syna w takich okolicznościach.
(3) Paulus, Pytania, Księga III.
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Arystydes pisał do Neratiusa Priskusa, że nawet jeśli umowa została zawarta z osobą, której pożyczono
pieniądze, aby zostały one wypłacone innej osobie w imieniu wierzyciela, nie będzie ona mogła przejąć prawa
zastawu, chyba że wyraźnie zgodzi się, aby ta sama nieruchomość została obciążona na jego rzecz; ponieważ
drugi wierzyciel nie powinien przejąć praw pierwszego, który sam nie zawarł żadnej umowy w odniesieniu do
zastawu; w tym przypadku pozycja nabywcy staje się lepsza. Wreszcie, jeśli pierwszy wierzyciel zawarł z
dłużnikiem umowę dotyczącą sprzedaży zastawu, a drugi zaniedbał zapewnienia sobie tego samego przywileju
sprzedaży, nie przez zapomnienie, ale dlatego, że rozumiał, iż zastaw nie może być sprzedany; zobaczmy, czy
prawo pierwszego wierzyciela przejdzie na drugiego, aby umożliwić mu sprzedaż zastawu. Sądzę, że należy to
przyznać, gdyż często zdarza się, że osoba może domagać się za pośrednictwem osoby trzeciej czegoś, do
czego nie jest osobiście uprawniona.
(4) Tenże, Opinie, Księga V.
Titius, kiedy chciał pożyczyć pieniądze od Maeviusa, wykonał zobowiązanie i wskazał pewne rzeczy, które miały
być oddane w zastaw, a następnie, po sprzedaniu części tych rzeczy, otrzymał pieniądze. Powstało pytanie, czy
sprzedana nieruchomość była zobowiązana wobec wierzyciela? Odpowiedź brzmi: ponieważ dłużnik, po
udzieleniu zabezpieczenia, mógł nie przyjąć pieniędzy, wydaje się, że zobowiązanie zostało zaciągnięte w
odniesieniu do zastawu w czasie, gdy pieniądze zostały wypłacone, a zatem należy wziąć pod uwagę majątek,
który dłużnik posiadał w momencie wypłaty pieniędzy.
5. The Same, Sentences, Book V.
Wierzyciel, który świadomie przyjmuje syna pod władzą rodzicielską jako zastaw od ojca, będzie skazany na
relegację.

Tit. 4. Którzy wierzyciele są uprzywilejowani w sprawach zastawu lub hipoteki, i o tych, którzy są zastępowani
przez wcześniejszych wierzycieli.

1. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
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Pewien człowiek, który obiecał posag pewnej kobiecie, przyjął zastaw lub hipotekę, aby zapewnić sobie zwrot
posagu. Po zapłaceniu części posagu mąż oddał tę samą nieruchomość w zastaw innej osobie, a następnie
zapłacił resztę posagu. W związku z zastawem powstało pytanie. Skoro ten, kto obiecał posag, jest zobowiązany
do zapłaty całej sumy z tytułu swojego przyrzeczenia, to nie należy brać pod uwagę czasu zapłaty, ale datę
powstania zobowiązania. Nie można właściwie powiedzieć, że w mocy strony jest nie zapłacić reszty pieniędzy,
ponieważ w tych okolicznościach kobieta nie wydawałaby się być obdarowana.
1. Przypadek tego, kto otrzymuje zastaw, jest inny, gdy czyni się to w celu zabezpieczenia spłaty długu w
określonym czasie; na przykład, gdy nieruchomość została zastawiona na rzecz innego przed zapłaceniem
pieniędzy.
2. Tenże, Opinie, Księga III.
Ten, kto, ogólnie rzecz ujmując, otrzymał w zastaw majątek dłużnika, jest w lepszej sytuacji niż ten, na kim
następnie ustanowiono hipotekę na gruncie stanowiącym część majątku dłużnika. Jeżeli jednak umowa została
zawarta z pierwszym wierzycielem, że inne mienie będzie obciążone zastawem tylko wtedy, gdy jego prawo do
tego, które przyjął w ramach hipoteki ogólnej, nie jest wystarczające do zabezpieczenia długu, a druga umowa
nie dojdzie do skutku, drugi wierzyciel zostanie uznany za jedynego, a nie uprzywilejowanego, w odniesieniu do
zastawu ustanowionego później.
3. The Same, Opinie, Księga XI.
W przypadku, gdy wierzyciel otrzymał zastawy, które zostały również otrzymane przez drugiego wierzyciela
zgodnie z warunkami innej umowy, a następnie, po odnowieniu umowy, dodał inne zastawy do poprzednich,
uznano, że korzyść z pierwszeństwa pozostaje po stronie pierwszego wierzyciela, ponieważ został on praktycznie
przeniesiony na siebie.
1. W przypadku, gdy działka ziemi była należna Titiusowi z tytułu mandatu, a ten, na rzecz którego dokonano
transakcji, zastawił ją przed wydaniem mu jej w posiadanie, a po jej wydaniu ponownie zastawił tę samą ziemię
na rzecz innego podmiotu, pozycja pierwszego wierzyciela wydaje się być lepsza, jeśli drugi wierzyciel nie
zapłacił ceny za grunt stronie, która dokonała transakcji, i należałoby uznać, że jego pozycja byłaby lepsza, w
zależności od kwoty, którą zapłacił i odsetek od niej, chyba że pierwszy wierzyciel zaoferowałby mu zwrot
pieniędzy. Jeżeli jednak dłużnik zapłaciłby pieniądze pochodzące z innego źródła, pierwszy wierzyciel powinien
być uprzywilejowany.
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2. Po dokonaniu podziału gruntu według określonych granic, dwaj bracia uzgodnili, że jeśli jeden z nich nie wyda
swojego niepodzielnego udziału w gruncie, który został przekazany wierzycielowi w drodze zastawu, drugi brat
może sprzedać połowę udziału brata uzyskanego w wyniku podziału. Uważałem, że należy rozumieć, że umowa
zastawu została zawarta, ale że pierwszy wierzyciel nie powinien być uprzywilejowany względem drugiego,
ponieważ drugi zastaw wydawał się dotyczyć tej części, której brat nie mógł obciążyć ponad swój udział, bez
zgody współwłaściciela.
4. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXV.
Jeżeli dłużnik, przed wykupieniem zastawu od pierwszego wierzyciela, zastawi tę samą nieruchomość drugiemu
wierzycielowi za pożyczone pieniądze, a zanim zapłaci to, co należy się jednemu z wierzycieli, sprzeda
pierwszemu wierzycielowi inną nieruchomość w celu potrącenia długu z ceną sprzedanej nieruchomości, to
należy uznać, że ma to taki sam skutek, jak gdyby pieniądze zostały zapłacone pierwszemu wierzycielowi,
ponieważ nie ma różnicy, czy spłacił dług przez zapłatę, czy przez potrącenie, a zatem pozycja drugiego
wierzyciela jest lepsza.
5. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Czasami pozycja drugiego wierzyciela jest lepsza niż pierwszego; na przykład wtedy, gdy pieniądze, które
pożyczył drugi wierzyciel, zostały wydane na utrzymanie samego mienia; tak jak na przykład wtedy, gdy statek
został zastawiony, a ja pożyczyłem pieniądze na jego wyposażenie lub naprawę.
6. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIII.
W ten sposób pieniądze drugiego wierzyciela zapewniają bezpieczeństwo całego zastawu. Tak jest również w
przypadku, gdy pieniądze pożycza się na utrzymanie marynarzy, bez których statek nie mógłby bezpiecznie
dotrzeć do celu.
1. Ponadto, jeśli ktoś pożyczył pieniądze na towar, który zastawił dla siebie, albo na jego zabezpieczenie, albo na
pokrycie kosztów transportu, będzie uprzywilejowany, nawet jeśli jest drugim wierzycielem, ponieważ koszty
transportu są wcześniejszym zastawem.
2. 2. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy należny jest czynsz za magazyn, ziemię lub transport towarów
przez zwierzęta ciężarowe; w takich okolicznościach wierzyciel będzie uprzywilejowany.
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7. Tenże, Dysputy, Księga III.
Ta sama zasada odnosi się do majątku zakupionego za pieniądze podopiecznego. Jeśli więc nieruchomość
została zakupiona za pieniądze dwóch wychowanków, każdy z nich będzie miał prawo do zastawu
proporcjonalnie do sum wydanych na zakup. Jeżeli natomiast nieruchomość nie została w całości nabyta za
pieniądze jednego wierzyciela, prawo do udziału w zastawie będzie przysługiwało każdemu z wierzycieli, a więc
pierwszemu wierzycielowi i temu, za którego pieniądze nieruchomość została nabyta.
1. 1. Gdybym obciążył na waszą rzecz jakąkolwiek nieruchomość, którą w przyszłości uzyskam, i ustanowił
hipotekę na rzecz Titiusa na pewnym kawałku ziemi, pod warunkiem, że z czasem uzyskam jej własność, a
następnie ją uzyskam, Marcellus uważa, że obaj wierzyciele mają prawo do zastawu. Nie ma bowiem większego
znaczenia, czy dłużnik zapłacił za ziemię z własnych środków, czy też nie, ponieważ, jako że została ona kupiona
za pieniądze uzyskane pod zastaw, nie można uznać, że nieruchomość została zastawiona tylko dlatego, że
pieniądze zostały uzyskane z takiego źródła.
(8) Tenże, Dysputy, Księga VII.
Tam, gdzie rząd wyraźnie bierze majątek w zastaw, należy powiedzieć, że będzie on uprzywilejowany względem
Skarbu Państwa, jeśli dłużnik stanie się następnie zobowiązany względem Skarbu Państwa; ponieważ osoby
prywatne byłyby w takim przypadku uprzywilejowane.
9. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Pewien człowiek wynajął łaźnię od następnych Kalendów, i uzgodniono, że niewolnik Eros powinien być trzymany
przez wynajmującego w zastawie do czasu zapłaty czynszu. Dzierżawca dał tego samego Erosa w zastaw innej
osobie za pieniądze pożyczone przed Kalendami Lipcowymi. Po zasięgnięciu opinii, czy gdy ten wierzyciel
wytoczy powództwo o odzyskanie Erosa, pretor powinien bronić wydzierżawiającego, uznano, że powinien; bo
choć niewolnik został oddany w zastaw w czasie, gdy czynsz nie był należny, to ponieważ w tym czasie Eros
zaczął znajdować się w takiej sytuacji, że związane z nim prawo zastawu nie mogło być zwolnione bez zgody
wydzierżawiającego, jego pozycję należy uznać za lepszą.
1. Autorytet posuwa się jeszcze dalej i twierdzi, że jeżeli pieniądze są pożyczane pod warunkiem, wierzyciel
powinien być chroniony przed kolejnym wierzycielem, pod warunkiem, że warunek nie jest taki, który nie może
być spełniony bez zgody dłużnika.
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2. Jeżeli jednak spadkobierca zawrze umowę, na mocy której zastawi swój majątek na poczet zapisów
testamentowych pod warunkiem, a następnie zastawi ten sam majątek już obciążony na poczet pożyczonych
pieniędzy, a warunek, od którego zależą zapisy testamentowe, zostanie następnie spełniony, uważa się, że w
tym przypadku ten, na rzecz którego najpierw ustanowiono zastaw, musi być chroniony.
3. Titia dała w zastaw ziemię, która nie była jej, Titiusowi, a następnie zastawiła ją Maeviusowi, po czym, stając
się właścicielką tej nieruchomości, przekazała ją swojemu mężowi jako posag, po uprzednim oszacowaniu jej
wartości. Postanowiono, że jeśli pieniądze zostaną wypłacone Titiusa, Maevius nie będzie miał lepszego prawa
do zastawu z tego powodu; ponieważ, gdy prawo pierwszego wierzyciela zostało zwolnione, prawo drugiego
zostało potwierdzone, ponieważ nieruchomość okazała się należeć do dłużnika. W proponowanym przypadku
jednak mąż zajmuje pozycję nabywcy, a zatem, ponieważ ani w momencie obciążania majątku na rzecz
Maeviusa, ani w momencie dokonywania płatności na rzecz Titiusa, nie był on własnością kobiety, w żadnym
momencie zastaw na rzecz Maeviusa nie mógł być ważny. Jest to jednak prawdą tylko wtedy, gdy mąż przyjął
ziemię jako posag po jej wycenie i uczynił to w dobrej wierze; to znaczy, jeśli nie wiedział, że była ona obciążona
hipoteką na rzecz Maeviusa.
10. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Jeśli po ogłoszeniu wyroku w sprawie należy wziąć zastaw z upoważnienia kogoś, kto może nakazać jego
wykonanie, spadkobierca strony, na rzecz której zastaw został złożony, będzie uprzywilejowany dzięki
przywilejowi pierwszeństwa czasowego.
(11) Gaius, O formule hipotetycznej.
W przypadku zastawu, wierzyciel, który jako pierwszy pożyczył pieniądze i przyjął hipotekę, jest uprzywilejowany,
nawet jeśli dłużnik wcześniej uzgodnił z innym, że jeśli pożyczy od niego pieniądze, ta sama własność powinna
być związana, nawet jeśli później otrzymał od niego pieniądze; ponieważ pomimo tego, że wcześniej się na to
zgodził, nie był zobowiązany do przyjęcia pieniędzy.
1. Zobaczmy, czy ta sama zasada ma zastosowanie, gdy warunek został spełniony, a hipoteka wykonana, a
podczas gdy transakcja była w toku, inny wierzyciel udzielił pożyczki w całości i otrzymał tę samą hipotekowaną
nieruchomość jako zabezpieczenie, a następnie, jeśli warunek pierwszego warunku zostanie spełniony, czy
wierzyciel, który później pożyczył pieniądze, będzie miał prawo do pierwszeństwa? Obawiam się jednak, że w
tym przypadku należy przyjąć inny pogląd; ponieważ, gdy warunek zostanie spełniony, będzie to miało taki sam
skutek, jak gdyby żaden warunek nie był przewidziany w momencie zawierania umowy. To jest lepsza opinia.
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2. Gdy dzierżawca zgadza się, że wszystko, co zostanie wniesione na grunt lub z niego pochodzi, będzie
zastawione, a przed wniesieniem czegokolwiek na grunt, ustanawia hipotekę na swoją własność na rzecz innego,
a następnie wnosi to na grunt, ten wierzyciel będzie uprzywilejowany, który absolutnie i wyraźnie otrzymał
zastaw; z tego powodu, że własność nie jest odpowiedzialna na podstawie pierwszej umowy, ale na podstawie
tej, gdy została wniesiona na grunt, co zostało dokonane w późniejszej transakcji.
3. 3. Jeżeli umowa dotyczy zastawu na dobrach, które powstaną później, jak na przykład w odniesieniu do
potomstwa niewolnicy, powstaje pytanie, czy niewolnica była włączona do majątku dłużnika w momencie
zawierania umowy; a w odniesieniu do upraw, jeżeli uzgodniono, że będą one przedmiotem zastawu, należy
również ustalić, czy ziemia lub prawo użytkowania należały do dłużnika w momencie zawierania umowy.
4. Jeżeli drugi wierzyciel jest gotów zapłacić pierwszemu to, co jest mu należne, zobaczmy, czy będzie on
uprawniony do powództwa hipotecznego, jeżeli pierwszy wierzyciel odmówi przyjęcia pieniędzy. Stwierdzamy, że
pierwszy wierzyciel nie może wystąpić z powództwem, ponieważ to on był odpowiedzialny za to, że pieniądze nie
zostały zapłacone.
12. Marcjanus, O formule hipotechecary.
Gdy pierwszy wierzyciel otrzymał nieruchomość w zastaw lub jest w jej posiadaniu, a inny wierzyciel pozywa go w
drodze powództwa hipotecznego, pierwszy wierzyciel może zgodnie z prawem skorzystać z wyjątku: "Jeżeli
nieruchomość nie była wcześniej obciążona na moją rzecz zastawem lub hipoteką. Lub, gdy druga strona jest w
posiadaniu, pierwszy wierzyciel może wytoczyć powództwo o odzyskanie nieruchomości w drodze powództwa
hipotecznego, a jeśli sprzeciwia mu się wyjątek: "Gdyby nie zawarto umowy, że nieruchomość powinna być
obciążona na jego rzecz", może odpowiedzieć w sposób opisany powyżej. Jeżeli jednak drugi wierzyciel
występuje przeciwko drugiemu posiadaczowi, może to uczynić zgodnie z prawem, a nieruchomość obciążona
hipoteką może być na jego rzecz zasądzona, ale w taki sposób, że pierwszy wierzyciel może go jej pozbawić w
drodze powództwa.
1. Jeżeli przeciwko posiadaczowi został wydany wyrok w sposób wcześniej opisany, ponieważ nie zwrócił on
zastawionej nieruchomości, a ponadto zasądzono od niego zapłatę zasądzonego odszkodowania, powstaje
pytanie, czy nadal będzie on odpowiedzialny wobec drugiego wierzyciela, nawet jeżeli pieniądze zostały
zapłacone pierwszemu? Uważam, że należy przyjąć tę opinię.
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2. Jeśli pierwszy wierzyciel pożyczył pieniądze bez zabezpieczenia, a drugi zrobił to samo, ale wziął
zabezpieczenie, a następnie pierwszy otrzymał tę samą własność w hipotekę za swój dług, nie ma wątpliwości,
że drugi wierzyciel ma prawo do pierwszeństwa. Dlatego też, jeżeli w określonym czasie została zawarta umowa
dotycząca hipotekowania nieruchomości na rzecz pierwszego wierzyciela, jego roszczenie będzie niewątpliwie
uprzywilejowane, nawet jeżeli przed upływem tego czasu dłużnik zawarł bezwzględną umowę hipotekowania tej
samej nieruchomości na rzecz drugiego wierzyciela.
3. Jeżeli ten sam wierzyciel pożyczy dwie sumy pieniędzy w różnym czasie, to znaczy przed i po drugim
wierzycielu, będzie on uprzywilejowany w stosunku do drugiego wierzyciela, a w drugim przypadku będzie trzeci.
4. Jeżeli dłużnik ustanowi na tobie hipotekę na nieruchomości, a następnie obciąży tę samą nieruchomość na
rzecz innego wierzyciela za twoją zgodą, drugi wierzyciel będzie uprzywilejowany. Powstaje pytanie, czy jeśli
pieniądze zostaną wypłacone drugiemu wierzycielowi, to czy nieruchomość nadal jest obciążona na Twoją rzecz?
W grę wchodzi tu kwestia faktyczna, która zależy od intencji stron, ponieważ gdy pierwszy wierzyciel zezwolił na
obciążenie nieruchomości na rzecz drugiego, chodzi o to, czy została ona całkowicie zwolniona z zastawu, czy
też należy zachować zwykłą kolejność, a pierwszy wierzyciel powinien zająć miejsce drugiego.
5. Papinianus stwierdza w Jedenastej Księdze, że jeśli pierwszy wierzyciel, po odnowieniu zobowiązania, bierze
ten sam zastaw razem z innymi, to jest on wtedy subrogowany dla siebie; ale jeśli drugi wierzyciel nie da mu
pieniędzy, może sprzedać zastaw w taki sposób, aby otrzymać tylko pierwsze wydane pieniądze, a nie to, co
później pożyczył; a każdą nadwyżkę ponad pierwszą pożyczkę, którą otrzyma, musi zapłacić drugiemu
wierzycielowi.
6. Należy pamiętać, że nawet jeśli dłużnik nie chce, nieruchomość będzie odpowiedzialna wobec drugiego
wierzyciela, nie tylko za jego własny dług, ale także za dług pierwszego wierzyciela, jak również za odsetki i to, co
zapłacił pierwszemu wierzycielowi; ale jeśli drugi wierzyciel zapłacił odsetki należne pierwszemu, nie odzyskuje
on swoich własnych odsetek, ponieważ nie prowadził interesów innego, ale naprawdę swoje własne. Papinianus
stwierdza to również w Trzeciej Księdze Opinii, i jest to poprawne.
7. Jeśli drugi wierzyciel zgodził się na zwykłą hipotekę, może on odzyskać obciążoną hipoteką nieruchomość od
każdego innego posiadacza, z wyjątkiem pierwszego wierzyciela i każdego, kto ją od niego kupi.
8. Pewien człowiek, pożyczywszy pieniądze od Titiusa, zawarł z nim umowę, że jego ziemia powinna być
zastawiona lub obciążona hipoteką na jego rzecz. Następnie pożyczył pieniądze od Maeviusa i umówił się z nim,
że jeśli wspomniana ziemia przestanie być obciążona na rzecz Titiusa, to będzie obciążona na jego rzecz.
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Następnie osoba trzecia pożycza dłużnikowi pieniądze pod warunkiem, że ten zapłaci Titiusa, i zawiera z nim
umowę, że ta sama ziemia zostanie zastawiona lub obciążona hipoteką na jego rzecz, a on będzie zastępcą
Titiusa. Powstaje pytanie, czy drugi wierzyciel powinien mieć pierwszeństwo przed trzecim, który zgodził się, że
skoro pieniądze zostały zapłacone Titiusowi, warunek powinien zostać spełniony, a trzeci wierzyciel powinien
jedynie winić siebie za własne zaniedbanie. W tym przypadku trzeci wierzyciel powinien być uprzywilejowany w
stosunku do drugiego.
9. Gdy trzeci wierzyciel zezwala na sprzedaż zastawionego na jego rzecz mienia, aby uzyskane w ten sposób
pieniądze wypłacić pierwszemu wierzycielowi i aby mógł on być zastępowany przez pierwszego w odniesieniu do
innych zastawów, Papinianus mówi w Jedenastej Księdze Opinii, że będzie on zastępowany przez pierwszego
wierzyciela i w rzeczywistości drugi wierzyciel nie ma innego prawa, jak tylko zapłacić roszczenie pierwszego i
wejść na jego miejsce.
10. W przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką na rzecz pierwszego wierzyciela, ale nic nie zostało
uzgodnione w odniesieniu do jej sprzedaży, a umowa została zawarta z kolejnym wierzycielem w celu sprzedaży
tej samej nieruchomości, lepszym rozwiązaniem jest preferowanie roszczenia pierwszego wierzyciela. W
odniesieniu do zastawu ustalono bowiem, że w przypadku zawarcia umowy z pierwszym wierzycielem, nawet jeśli
nieruchomość miałaby zostać wydana drugiemu, pierwszeństwo przysługuje pierwszemu.
13. Paulus, O Plaucjuszu, Księga V.
Sprzedałem ci dom, rozumiejąc, że czynsz za pierwszy rok będzie należał do mnie, a za następne lata do ciebie,
i że prawo każdego z nas będzie zależało od zastawów udzielonych przez najemcę. Nerva i Prokulus uważają, że
jeśli zastawy nie są wystarczające do zabezpieczenia czynszu należnego zarówno sprzedającemu, jak i
kupującemu, to prawo do wszystkich zastawów należy najpierw do mnie, ponieważ nic nie zostało jasno
określone, czy sumy mają być podzielone proporcjonalnie w odniesieniu do wszystkich zastawów, czy też nie, a
jeśli po pierwszym roku pozostanie jakaś nadwyżka, to będzie ona należeć do ciebie. Paulus mówi, że jest to
kwestia faktów, ale jest prawdopodobne, że intencją stron było, aby prawo do zastawu następowało po
pierwszym należnym czynszu.
14. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Jeśli ktoś, kto nie jest właścicielem, zastawi tę samą nieruchomość dwóm osobom w różnym czasie, pierwsza z
nich ma prawo do pierwszeństwa; chociaż gdy otrzymujemy zastaw od różnych osób, które nie są właścicielami,
pozycja posiadacza tej nieruchomości jest lepsza.
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15. Tenże, O Edykcie, Księga LXVIII.
Budynek wzniesiony na cudzym gruncie może być oddany w zastaw, jednak w taki sposób, że pierwszeństwo
będzie miało roszczenie właściciela gruntu, jeśli tytuł do niego nie został przez niego przeniesiony.
16. Paulus, Pytania, Księga III.
Klaudiusz Feliks odstąpił ten sam grunt trzem różnym osobom, najpierw Eutychianie, potem Turbo, a na końcu
trzeciemu wierzycielowi. Eutychiana, pozwana przez trzeciego wierzyciela, broniła swoich praw w sądzie, a
przegrawszy nie odwołała się, natomiast Turbo, który również przegrał sprawę przed innym sędzią, odwołał się.
Powstało pytanie, czy trzeci wierzyciel, który uzyskał wyrok przeciwko pierwszemu, powinien również pokonać
Turbo, czy też, jeżeli zostanie on usunięty ze sprawy, Turbo powinien mieć pierwszeństwo przed trzecim
wierzycielem. Oczywiste jest, że gdy trzeci wierzyciel zapłaci pierwszemu z własnych pieniędzy, to będzie na
niego subrogowany do kwoty, którą zapłacił. Niektóre autorytety uważały, że również w tym przypadku trzeci
wierzyciel powinien mieć prawo do pierwszeństwa, ale nie wydaje mi się to wcale sprawiedliwe. Przypuśćmy
bowiem, że pierwszy wierzyciel wytoczył powództwo przeciwko trzeciemu i został pokonany w drodze wyjątku lub
w inny sposób, czy trzeci wierzyciel, który pokonał pierwszego, mógłby skorzystać z wyjątku na podstawie wyroku
wydanego przeciwko Turbo, który pożyczył pieniądze w drugiej kolejności? Czy też, z drugiej strony, jeżeli po
pierwszym orzeczeniu, na mocy którego pierwszy wierzyciel został pokonany przez trzeciego, drugi wierzyciel
uzyskałby wyrok na swoją korzyść przeciwko trzeciemu, to czy mógłby on skorzystać z wyjątku na podstawie
wydanego orzeczenia przeciwko pierwszemu wierzycielowi? Moim zdaniem nie; dlatego też trzeci wierzyciel nie
jest upoważniony do wstąpienia w prawa pierwszego, którego pokonał, ponieważ gdy sprawa została
rozstrzygnięta między dwiema stronami, nie może ani przynieść korzyści, ani szkody trzeciemu, ale jego całe
prawo pozostaje nienaruszone drugiemu wierzycielowi, bez żadnego uszczerbku dla pierwszego dekretu.
17. Tenże, Opinie, Księga VI.
Gdy ktoś nabywa ziemię, która została obciążona przez dłużnika na rzecz innego, powinien być chroniony tylko w
zakresie, w jakim dochody ze sprzedaży przeszły do rąk pierwszego wierzyciela.
18. Scaevola, Opinie, Księga I.
Lucjusz Tycjusz pożyczył pieniądze na procent i otrzymał zastawy, a Maevius pożyczył pieniądze temu samemu
dłużnikowi na tych samych zastawach. Pytam, czy Titius nie powinien być uprzywilejowany, nie tylko w
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odniesieniu do kapitału i odsetek, które narosły zanim Maevius udzielił pożyczki, ale także w odniesieniu do tych,
które narosły później. Odpowiedź brzmiała, że Lucjusz Tycjusz ma prawo do pierwszeństwa w odniesieniu do
wszystkiego, co jest mu należne.
19. Tenże, Opinie, Księga V.
Pewna kobieta podarowała swojemu mężowi działkę ziemi, która została zastawiona jako posag, a w swoim
testamencie wyznaczyła jako spadkobierców swojego męża i jego dzieci, zarówno z nim, jak i z poprzednim
mężem. Wierzyciel, choć mógł wytoczyć powództwo przeciwko spadkobiercom, którzy byli wypłacalni, odwołał się
do ziemi. Pytam, czy gdyby prawowity posiadacz zaoferował mu kwotę długu, byłby on zmuszony przenieść na
niego swoje prawa do roszczeń. Odpowiadam, że to, o co pytano, nie wydaje się być niesprawiedliwe.
20. Tryphoninus, Dysputy, Księga VIII.
Powstało pytanie, czy gdybyś po zawarciu umowy z jakimś dłużnikiem i przed pożyczeniem mu pieniędzy
pożyczył temu samemu dłużnikowi pięćdziesiąt aurei, a dłużnik obciążyłby mu majątek na kwotę przekraczającą
wartość tego, co zostało ci zastawione, a następnie pożyczyłbyś temu samemu wierzycielowi na przykład
czterdzieści aurei, co stanowiło nadwyżkę wartości majątku, który pożyczyłeś w pierwszej kolejności; Czy
nadwyżka zastawu będzie należała się jemu za te pięćdziesiąt aurei, czy tobie za te czterdzieści, które
pożyczyłeś? Przypuśćmy, że Seius był gotów zaoferować ci kwotę pożyczoną na początku. Stwierdziłem, że w
rezultacie Seius byłby uprzywilejowany w odniesieniu do nadwyżki wartości zastawu, a jeśli suma pożyczona w
pierwszej kolejności, wraz z odsetkami, zostałaby przez niego zaoferowana, byłby on uprzywilejowany w
stosunku do pierwszego wierzyciela, jeśli chodzi o kwotę, którą później pożyczył temu samemu dłużnikowi.
(21) Scaevola, Digest, Księga XXVII.
Tycjusz ustanowił na rzecz Seneki hipotekę na wszystkich dobrach, które posiadał lub mógł nabyć w przyszłości,
w związku z wyrokiem, który został wydany przeciwko niemu na sumę pieniędzy, którą był winien z tytułu
sprawowania opieki. Następnie, pożyczywszy pieniądze ze Skarbu Państwa, obciążył nimi cały swój majątek i
wypłacił Sei część tego, co było jej należne, a resztę obiecał jej wypłacić po odnowieniu zobowiązania; i tak jak
poprzednio, zawarto umowę dotyczącą zastawów. Powstało pytanie, czy Seia powinna być uprzywilejowana
względem Skarbu Państwa zarówno w odniesieniu do majątku, który Tycjusz posiadał w czasie pierwszego
zobowiązania, jak i do tego, który nabył po zaciągnięciu tego zobowiązania, aż do całkowitego spłacenia długu.
Odpowiedź brzmiała, że w tym, co zostało powiedziane, nie ma nic, co mogłoby uniemożliwić jej bycie
uprzywilejowaną.
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1. Wierzyciel udzielił pożyczki sprzedawcy marmuru pod zastaw nagrobków, których cena została zapłacona
sprzedawcy z pieniędzy przekazanych przez wierzycieli. Dłużnik był najemcą pewnych magazynów należących
do cesarza, a ponieważ czynsz za nie nie był płacony od kilku lat, urzędnik odpowiedzialny za jego pobór
przystąpił do sprzedaży nagrobków. Powstało pytanie, czy wierzyciel miał prawo zatrzymać je ze względu na
zastaw. Odpowiedź brzmi, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, miał takie prawo.

Tit. 5. Dotyczące sprzedaży mienia zastawionego i obciążonego hipoteką.

1. Papinianus, Pytania, Księga XXVI.
Wierzyciel otrzymał w zastaw pewne grunty, a następnie inny wierzyciel pożyczył temu samemu dłużnikowi
pieniądze i zawarł umowę, na mocy której cały majątek dłużnika został zastawiony; następnie pierwszy wierzyciel
zmusił tego drugiego do wykonania podobnego zobowiązania w odniesieniu do całego jego majątku, aby
zabezpieczyć inną lub tę samą umowę. Zanim drugi wierzyciel został spłacony, pierwszy sprzedał pozostałe
mienie pod zastaw, nie mając do tego żadnego prawa. Z tego powodu dłużnik nie może wytoczyć powództwa
osobistego na rzecz wierzyciela, ani też nie można mu przyznać powództwa o zwrot zastawu. Nie można go
również pozwać w sprawie o kradzież rzeczy osobistych, ponieważ wierzyciel, wszczynając postępowanie, działał
we własnym imieniu, będąc w błędzie co do kolejności sprzedaży rzeczy; tym bardziej, że drugi wierzyciel nie
utracił przez kradzież własności rzeczy, która nigdy nie była w jego rękach. Drugi wierzyciel nie może wszcząć
postępowania o wydanie, ponieważ pierwszy nie jest w posiadaniu i nie działał w sposób oszukańczy, aby
uniknąć wejścia w posiadanie. Wynika z tego, że drugi wierzyciel musi pozwać osoby będące w posiadaniu
mienia.
2. The Same, Opinie, Księga II.
Gdy poręczyciel został pozwany, uzyskał nakaz sądowy, aby posiadać ziemię obciążoną hipoteką na rzecz
wierzyciela, na mocy prawa kupna. Drugi wierzyciel, który następnie zawarł umowę w odniesieniu do tego
samego zastawu, będzie miał jednak przywilej zaoferowania pieniędzy, które zapłacił poręczyciel, wraz z
odsetkami, które w międzyczasie narosły; ponieważ sprzedaż tego rodzaju, która jest zawierana w celu
przeniesienia posiadania zastawionej nieruchomości, jest zwykle dokonywana ze względu na wymogi prawa.
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3. Tenże, Opinie, Księga III.
W przypadku, gdy pierwszy wierzyciel sprzedaje zastaw zgodnie z warunkami umowy, ustalono, że drugi
wierzyciel nie ma prawa do przetargu na pieniądze.
1. 1. Jeżeli jednak dłużnik sprzedaje zastaw bez porozumienia z wierzycielami i płaci za niego pierwszemu
wierzycielowi, drugi wierzyciel może zaoferować nabywcy kwotę zapłaconą pierwszemu, wraz z odsetkami, które
narosły w międzyczasie; nie ma bowiem różnicy, czy dłużnik sprzedaje zastawioną rzecz, czy też zastawia ją po
raz drugi.
(4) Tenże, Opinie, Księga XI.
Gdy czas zapłaty pieniędzy jest przedłużony za zgodą, uważa się, że zostało uzgodnione, iż prawo do sprzedaży
zastawu nie może być wykonane przed upływem tego czasu.
5. Marcjanus, O formule hipotetycznej.
Jeżeli drugi wierzyciel, po spłaceniu wierzytelności pierwszego, jest w stosunku do niego subrogowany, może on
zgodnie z prawem sprzedać zastaw na poczet pieniędzy, które zapłacił i pożyczył.
1. 1. Jeżeli drugi wierzyciel lub poręczyciel, po spłaceniu długu, otrzymuje zastawy ustanowione na poczet tego
długu, dłużnik może mu prawidłowo wypłacić zapłaconą kwotę, nawet jeśli zastawy są utrzymywane pod tytułem
kupna.
(6) Modestinus, Reguły, Księga VIII.
Gdy drugi wierzyciel nabywa zastaw od pierwszego, rozumie się, że nie zapłacił mu pieniędzy w celu nabycia
własności, lecz zatrzymał własność w zastawie dla własnej korzyści; dlatego też pieniądze mogą być mu
przekazane przez dłużnika.
7. Marcjanus, O formule hipotetycznej.
Czy wierzyciel, który sprzedaje zastaw lub ziemię, na której ustanowiono hipotekę, pod warunkiem, że będzie
miał prawo do zwrotu pieniędzy i odzyskania zastawu, może to zrobić, jeśli dłużnik jest gotów zapłacić pieniądze?
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Julianus stwierdza w jedenastej księdze Digestów, że zastaw rzeczywiście wydaje się być sprzedany, ale dłużnik
może wystąpić przeciwko wierzycielowi, aby zmusić go do przeniesienia na niego wszelkich praw do działania,
jakie może mieć. To, co Julianus mówi w odniesieniu do zastawu, odnosi się również do hipoteki.
1. Należy rozważyć, czy w przypadku sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, dłużnik powinien mieć
prawo do jej odzyskania poprzez zapłatę pieniędzy nabywcy. Jeżeli w rzeczywistości została ona sprzedana pod
warunkiem unieważnienia zakupu, to jeśli pieniądze zostaną zwrócone przez dłużnika w określonym czasie i
zostaną one zapłacone w tym czasie, może on odzyskać obciążoną hipoteką nieruchomość. Jeśli jednak czas ten
upłynął, a sprawa nie została załatwiona w drodze umowy, sprzedaż nie może być unieważniona, chyba że
dłużnik nie ukończył dwudziestu pięciu lat, jest wychowankiem, jest nieobecny z powodu spraw publicznych lub
istnieje inna przyczyna, z powodu której Edykt przyznaje ulgę.
2. W przypadku, gdy wierzyciel zażądał od dłużnika umowy, że nie będzie on mógł sprzedać nieruchomości,
która została obciążona hipoteką lub zastawem, zadaje się pytanie, jakie jest prawo i czy taka umowa jest
nieważna, ponieważ została zawarta wbrew prawu, a zatem nieruchomość może zostać sprzedana. Pewne jest,
że strony muszą przestrzegać takiej umowy, a sprzedaż dokonana niezgodnie z nią będzie nieważna.
8. Modestinus, Reguły, Księga IV.
Wierzyciel ma prawo sprzedać każdy zastaw, który mu się należy, aby otrzymać to, co mu się należy.
(9) Paulus, Pytania, Księga III.
Powstało pytanie, czy dłużnik zostanie zwolniony, gdy wierzyciel nie może uzyskać ceny zastawu od nabywcy.
Sądzę, że gdyby wierzyciel nie był w żaden sposób winien, dłużnik nadal pozostawałby odpowiedzialny,
ponieważ sprzedaż niekoniecznie zwalnia dłużnika, chyba że otrzymałby pieniądze za zakup.
1. Ponadto Pomponiusz mówi w Drugiej Księdze Wypisów, że w przypadku zastawów zwyczajowo dodaje się, że
gdy zastaw jest sprzedawany, a cena nie zaspokaja roszczenia, dłużnik musi wyrównać niedobór, jest to
zbyteczne, ponieważ obowiązuje to z mocy prawa i dlatego nie powinno być dodawane.
10. Tenże, Opinie, Księga VI.
Chociaż osoba, która nabywa nieruchomość pod warunkiem zastawu, nie może odwołać się do sprzedawcy w
przypadku, gdy zostanie jej pozbawiona przez lepszy tytuł prawny, to jednak wierzyciel, który sprzedał ziemię, nie
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powinien być wysłuchany, jeśli próbuje wszcząć postępowanie na innej podstawie w odniesieniu do tej samej
nieruchomości.
(11) Scaevola, Opinie, Księga I.
Arbiter wyznaczony do podziału spadku, przy podziale majątku należącego do tegoż spadku, zaliczył na poczet
całości pewne wierzytelności, które przysługiwały dłużnikom tegoż spadku oddzielnie. Powstało pytanie, czy jeśli
dłużnicy nie zapłacą, każdy ze spadkobierców może sprzedać zastawione nieruchomości, aby uzyskać całą
cenę. Odpowiedziałem, że może.
12. Tryphoninus, Dysputy, Księga VIII.
W Reskrypcie cesarskim, w odpowiedzi na wniosek Papinianusa, stwierdzono, że wierzyciel może odkupić
zastaw od swojego dłużnika, ponieważ nadal należy on do dłużnika.
1. 1. Jeśli nieruchomość należąca do innej osoby została zastawiona, a wierzyciel ją sprzedaje, zobaczmy, czy
cena otrzymana przez wierzyciela zwalnia dłużnika z odpowiedzialności za osobiste działanie z tytułu
pożyczonych pieniędzy. I rzeczywiście, można by odpowiedzieć, że tak, gdyby sprzedaż została dokonana pod
warunkiem, że nie powstanie żadne zobowiązanie w przypadku eksmisji, ponieważ cena zapłacona w takich
okolicznościach z pewnością raczej przyniesie korzyść dłużnikowi, a także będzie źródłem zysku dla wierzyciela,
jeśli wynika to z jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania podjętego przez dłużnika; dłużnik będzie jednak zwolniony
tylko w zakresie dotyczącym wierzyciela, ale nadal będzie odpowiedzialny wobec właściciela nieruchomości,
jeżeli zastaw nie został jeszcze utracony w wyniku eksmisji, lub będzie odpowiedzialny wobec nabywcy, po
eksmisji, w słusznej sprawie, aby zapobiec czerpaniu przez niego korzyści z utraty innego. Jeżeli na przykład
wierzyciel, występując przeciwko posiadaczowi zastawionego mienia, pozbawi go większej ilości plonów niż mu
się należy, powinien je otrzymać jako zaspokojenie tego, co jest mu należne. A gdy z powodu niesprawiedliwego
orzeczenia sądowego wierzyciel pozbawił właściciela nieruchomości, która nie należała do dłużnika, pod
pozorem, że była ona obciążona na jego rzecz; i zadano pytanie, czy w przypadku zapłaty roszczenia powinna
być ona przywrócona dłużnikowi, nasza Scaevola orzekła, że powinna być przywrócona. Jeśli jednak wierzyciel,
który sprzedał nieruchomość, nie zrobił tego w sposób, który dawałby mu absolutną pewność zachowania ceny,
ale byłby zmuszony do jej zwrotu w pewnych okolicznościach, myślę, że w międzyczasie nic nie można odzyskać
od jego dłużnika, a jego zwolnienie pozostałoby w zawieszeniu. Ale jeśli wierzyciel jest pozwany w procesie o
sprzedaż i musi zwolnić nabywcę z odpowiedzialności, może odzyskać kwotę długu od dłużnika, ponieważ jest
oczywiste, że nie został zwolniony.
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(13) Paulus, Dekrety, Księga I.
Wierzyciel, który korzystając ze swojego przywileju sprzedaje zastaw, jest zobowiązany do przeniesienia swoich
praw; a jeśli jest w posiadaniu zastawu, musi go z pewnością przenieść.
14. Scaevola, Digest, Księga VI.
Arbitrzy wyznaczeni do podziału spadku pomiędzy spadkobierców, po dokonaniu podziału majątku spadkowego,
przyznali indywidualnie spadkobiercom pewne wierzytelności, które przysługiwały kilku spadkobiercom. Powstało
pytanie, czy w przypadku, gdy udział dłużnika, który został przyznany spadkobiercy, nie został spłacony,
spadkobierca ten może sprzedać zastaw dany przez dłużnika, aby cena została zaliczona na poczet całkowitej
kwoty wierzytelności. Odpowiedziałem, że może to zrobić.

Tit. 6. W jaki sposób zwalnia się zastaw na dobrach zastawionych lub obciążonych hipoteką.

(1) Papinianus, Opinie, Księga XI.
Przyjaciel nieobecnego dłużnika zajął się jego sprawami i za własne pieniądze uwolnił zastawy bez wystawienia
ich na sprzedaż. Uważa się, że właściciel został przywrócony do poprzedniego stanu, a zatem strona, która
prowadziła jego interesy, nie może słusznie domagać się, aby przyznano mu powództwo pretorskie na mocy Lex
Servia. Jeżeli jednak jest on w posiadaniu rzeczy, która została zastawiona, może się bronić przez wyjątek z
powodu złej wiary.
1. Gdy sprzedawca sprzedał działkę i otrzymał ją w zastaw jako zabezpieczenie części ceny zakupu, a następnie
przekazał nabywcy resztę ceny listem wysłanym do niego, sprzedawca zmarł, uznano, że darowizna dokonana w
ten sposób jest nieważna. Skarb Państwa, który był następcą prawnym zbywcy, wystąpił jako powód, ale nie
mógł wnieść pozwu o ziemię na tej podstawie, że została ona zastawiona, ponieważ uznano, że zastaw na niej
został zwolniony przez wolę strony, która dokonała darowizny, tak jak prawo czyni darowiznę pieniędzy
nieważną, gdy nie ma podstaw do zwolnienia zastawu.
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2. Strona, która wystąpiła w obronie innej, nieobecnej osoby, zobowiązała się do wykonania wyroku. Ponieważ
następnie prowadzenie sprawy zostało przeniesione na stronę główną, poręczyciele, którzy wystąpili w obronie,
aby zapewnić wykonanie wyroku, nie ponoszą odpowiedzialności, podobnie jak nie ponoszą odpowiedzialności
zastawy, które ustanowili.
(2) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Jeżeli wierzyciel wytoczy powództwo o odzyskanie zastawu od posiadacza na podstawie powództwa
serwitutowego, a posiadacz uzyska w sądzie wycenę nieruchomości, zaś dłużnik wytoczy przeciwko niemu
powództwo o odzyskanie nieruchomości, nie będzie mógł tego uczynić, chyba że najpierw zapłaci to, co należy
się wierzycielowi.
3. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
Gdy nieruchomość została sprzedana pod warunkiem, że jeśli nie zostanie złożona lepsza oferta, sprzedaż
zostanie utrzymana i nieruchomość zostanie dostarczona, a nabywca, zanim minie czas na zaoferowanie lepszej
ceny, zastawi wspomnianą nieruchomość, Marcellus w piątej księdze Digestów mówi, że prawo do zastawu
wygasa, jeśli zostaną zaoferowane lepsze warunki; chociaż gdy nieruchomość jest sprzedawana pod warunkiem,
że spodoba się nabywcy, nie uważa, że prawo do zastawu wygasa.
4. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIII.
Czy w przypadku, gdy dłużnik, którego cały majątek był zastawiony, odkupuje niewolnika, którego nabył, jako
niezdolnego do pracy, akcja serwitutowa przestaje być dostępna? Lepsza opinia jest taka, że nie, chyba że stało
się to za zgodą wierzyciela.
1. Jeżeli wierzyciel zgadza się na sprzedaż zastawu lub na to, aby dłużnik mógł wymienić nieruchomość,
darować ją lub dać w posagu, to należy powiedzieć, że zastaw jest zwolniony, chyba że wierzyciel zgodził się na
sprzedaż lub na inne rzeczy, z wyjątkiem zastawionej nieruchomości; wielu wierzycieli ma bowiem zwyczaj
wyrażać zgodę z takim zastrzeżeniem. Jeżeli jednak wierzyciel sam sprzedaje nieruchomość, rozumiejąc, że nie
zwolni zastawu, dopóki nie zostanie zaspokojony, należy uznać, że wyjątek nie będzie dla niego krzywdzący.
Jeżeli jednak nie wyrazi on zgody na sprzedaż zastawu, ale ratyfikuje sprzedaż po jej dokonaniu, należy przyjąć
tę samą opinię.
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2. W przypadku sprzedaży nieruchomości szczególnie obciążonej pojawia się ciekawe pytanie: czy jest ona
ważna, czy też transakcja powinna przynieść uszczerbek wierzycielowi, ponieważ wyraził on na nią zgodę; na
przykład, gdy jakaś zasada prawa uniemożliwia sprzedaż. Należy uznać, że sprzedaż będzie ważna.
5. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Nieruchomość obciążona hipoteką jest zwolniona, gdy wierzyciel zrzeka się swojego prawa lub zgadza się, że nie
będzie żądał pieniędzy, chyba że istnieje umowa, że dług nie zostanie odebrany osobiście od dłużnika. Ale jak
należy postąpić, jeżeli inna osoba jest w posiadaniu nieruchomości obciążonej hipoteką? Jeżeli jednak z umowy
wynika wyjątek bezterminowy, to również w tym przypadku można powiedzieć, że strona zrzekła się prawa do
nieruchomości obciążonej hipoteką.
1. Jeżeli wierzyciel zgodziłby się nie żądać pieniędzy w ciągu roku, rozumie się, że umowa dotyczy również
nieruchomości obciążonej hipoteką.
2. Jeżeli strony uzgodniły, że zamiast hipoteki należy ustanowić poręczenie i tak też uczyniono, uznaje się, że
wierzyciel został zaspokojony, a zastaw na nieruchomości obciążonej hipoteką został zwolniony. Inaczej jest w
przypadku, gdy wierzyciel sprzedaje swoje prawo do wierzytelności i otrzymuje pieniądze; w tym przypadku
wszystkie zobowiązania pozostają nienaruszone, ponieważ pieniądze otrzymuje się jako cenę wierzytelności, a
nie jako zapłatę.
3. Uważa się, że wierzyciel został zaspokojony, jeżeli złożono przysięgę, a strona przysięga, że nieruchomość nie
była obciążona hipoteką.
(6) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIII.
Zastaw jest również zwolniony, gdy dług jest spłacony lub gdy wierzyciel jest zaspokojony w odniesieniu do
niego. Ponadto musimy powiedzieć, że ta sama zasada ma zastosowanie, gdy zastaw zostaje zwolniony z
powodu upływu czasu lub gdy zobowiązanie wygasa w jakikolwiek sposób.
1. W przypadku, gdy strona jest gotowa do zapłaty, istnieje dobry powód, aby założyć, że zastaw został
zwolniony; ale przypadek jest inny, gdy nie jest ona gotowa do zapłaty, ale chce zaspokoić swoich wierzycieli w
inny sposób. Jest zatem korzystne dla dłużnika, aby zaspokoił swojego wierzyciela, ponieważ ten ostatni musi się
obwiniać, jeśli przyjmie zaspokojenie zamiast zapłaty. Nie można jednak winić tego, kto odmawia przyjęcia
jakiegokolwiek innego zaspokojenia, lecz żąda zapłaty.

1185

2. W odniesieniu do zabezpieczenia, nie przyjmujemy opinii Atilicinusa, który uważał, że jeśli dłużnik dał
komukolwiek zabezpieczenie za pożyczone pieniądze, to należy uznać, że ten ostatni zwolnił się ze swoich
zastawów.
(7) Gaius, O formule hipotetycznej.
Jeśli wierzyciel zgadza się na sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką, zastaw na niej jest zwolniony. W
takich przypadkach nie należy jednak brać pod uwagę zgody podopiecznego, chyba że wyraził ją z upoważnienia
swojego opiekuna, który był obecny, lub że sam opiekun wyraził zgodę, o ile sędzia uzna, że sprzedaż
nieruchomości przyniesie korzyść lub zaspokoi roszczenie.
1. Zobaczmy, czy pełnomocnik generalny, czyli niewolnik, który zarządza sprawami swojego pana, któremu
można dokonać zapłaty i który został w tym celu wyznaczony, może wyrazić zgodę. Należy stwierdzić, że jego
zgoda nie jest wystarczająca, chyba że został on wyraźnie upoważniony do działania.
2. Również w przypadku, gdy porozumienie zostało zawarte z pełnomocnikiem dłużnika, że pewne mienie nie
powinno być obciążone, należy uznać, że dłużnik może skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa. Ale gdy umowa
tego rodzaju jest zawarta z jego niewolnikiem, może on powołać się na wyjątek oparty na samej umowie.
3. Jeżeli strony uzgodnią, że połowa niepodzielnego majątku, na którym ustanowiono zastaw, zostanie zbyta, a
majątek ten jest pewny, można powiedzieć, że postępowanie w odniesieniu do pozostałej części musi zostać
wszczęte na początku i że wyjątek nie może być zastosowany, aby temu zapobiec.
4. 4. Należy uznać, że jeśli ktoś zastawia swój niepodzielny udział w nieruchomości wspólnej, a podział tej
nieruchomości jest dokonywany z jego współwłaścicielem, nie tylko ta część, która przypada temu, kto dał ją w
zastaw, jest obciążona, ale połowa udziału każdego współwłaściciela podlega zastawowi.
8. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Tak jak własność, jak i jej użytkowanie, przestaje istnieć, tak też z tego samego powodu wygasa prawo zastawu
lub hipoteki.
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1. Wierzyciel może uzgodnić, że obciążona nieruchomość nie będzie już podlegać zastawowi lub hipotece, a
zatem, jeśli taka umowa została zawarta ze spadkobiercą, będzie ona również korzystna dla tego, komu
przekazano majątek na mocy dekretu senatu z Trebeli.
2. Jeśli agent dłużnika zawiera tego rodzaju umowę w odniesieniu do jego majątku, nie sądzę, aby można było
wątpić, że umowa ta przyniesie szkodę wierzycielowi. Ponadto, jeśli agent, działając we własnym imieniu,
występuje w imieniu wierzyciela i zawiera umowę, spowoduje nieważność czynności hipotetycznej w takim
zakresie, że moim zdaniem można słusznie uznać, że w tym przypadku wyjątek będzie miał negatywny wpływ na
sprawę zleceniodawcy.
3. Jeżeli strony uzgodnią, że niepodzielona połowa przedmiotowej nieruchomości przestaje być przedmiotem
zastawu, a jakakolwiek część gruntu, o którym mowa, będzie dochodzona w pozwie przeciwko jakiemukolwiek
posiadaczowi, pozew może być wniesiony jedynie o połowę tej części.
4. Jeżeli kilku współwłaścicieli jednego gruntu zastawi swoje niepodzielne udziały w tym gruncie, a wierzyciel
uzgodni z jednym z nich, że jego udział nie będzie obciążony hipoteką, a następnie wytoczy o niego powództwo,
to nawet jeżeli ten, z którym zawarł umowę, jest w posiadaniu całego niepodzielnego gruntu, ponieważ wierzyciel
zawarł umowę w odniesieniu do części tego gruntu, nie można wykluczyć, że wierzyciel będzie mógł wytoczyć
powództwo o całość tego gruntu.
5. Zastanówmy się, czy syn pod kontrolą ojcowską lub niewolnik, który swobodnie zarządza swoim peculium,
może zawrzeć z dłużnikiem umowę o zwolnienie zastawionego mienia, które otrzymali jako specjalnie obłożone
hipoteką. Czy też, skoro nie mogą oni oddać swojego peculium, nie wolno im również zgodzić się na to, aby
zastawione na nich mienie nie zostało zwolnione? Należy uznać, że mogą oni zawrzeć taką umowę, pod
warunkiem, że otrzymali za to wynagrodzenie, tak jakby sprzedali zastawione mienie.
6. Jeżeli nieruchomość, która była obciążona, zostanie sprzedana za zgodą wierzyciela, to ten ostatni nie może
uczciwie twierdzić, że nadal jest odpowiedzialny za dług, jeżeli sprzedaż zostanie dokonana; jeżeli bowiem nie
zostanie dokonana, wierzyciel nie zostanie pozbawiony swoich praw tylko dlatego, że wyraził zgodę na sprzedaż
nieruchomości.
7. Zbędne jest dociekanie, czy działkę ziemi specjalnie obciążoną hipoteką sprzedano za zgodą wierzyciela, jeśli
dłużnik był w tym czasie w posiadaniu tej nieruchomości; chyba że mogłoby się zdarzyć, że dłużnik sprzedał ją za
zgodą wierzyciela, a następnie odkupił ją w dobrej wierze od nabywcy lub kogoś innego, na kogo przeszła ona na
mocy prawa spadkowego; nawet jeśli sam dłużnik stałby się spadkobiercą nabywcy. Jeżeli jednak pieniądze nie
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zostały zapłacone, powstanie podejrzenie złej wiary, które będzie się rozciągać aż do chwili obecnej, tak że
wierzyciel będzie miał prawo do wniesienia odpowiedzi na zarzut oszustwa.
8. Rozpatrzmy następujący przypadek. Jeśli Tycjusz, który był dłużnikiem, za zgodą swojego wierzyciela lub
kogoś innego, od kogo kupił go Tycjusz, sprzeda nieruchomość, która była zastawiona na rzecz Maeviusa, a
następnie Maevius stanie się spadkobiercą Tycjusza i wierzyciel będzie chciał ściągnąć od niego dług, jakie jest
prawo? Byłoby niesprawiedliwe, gdyby nabywca został pozbawiony własności przez wierzyciela, ponieważ
uzyskał ją nie na podstawie prawa dziedziczenia, lecz w inny sposób. Można jednak powiedzieć, że skoro
Tycjusz był winny złej wiary w tej sprawie, uniemożliwiając wierzycielowi odebranie pieniędzy od posiadacza, to
jest bardzo niesprawiedliwe, że powinien być w ten sposób oszukiwany.
9. Jeśli jednak ziemia będąca w posiadaniu Maevius'a zostanie przez niego obciążona na rzecz kogokolwiek,
kogo roszczenie nie zostało jeszcze zaspokojone, wówczas można zastosować wyjątek na tej podstawie, że
nieruchomość nie została sprzedana za zgodą wierzyciela; bo chociaż dłużnik był winny złej wiary nie dokonując
zapłaty, to jednak drugi wierzyciel, który otrzymał nieruchomość w zastaw, powinien być uprzywilejowany.
10. Bezpieczniejszym rozwiązaniem, gdy dłużnik prosi wierzyciela o pozwolenie na sprzedaż zastawu, aby łatwiej
mu było go spłacić, jest zmuszenie potencjalnego nabywcy do zobowiązania się do zapłacenia wierzycielowi ceny
sprzedanej nieruchomości do wysokości długu.
11. Termin "sprzedaż" należy rozumieć w sensie ogólnym, tak że jeśli wierzyciel zezwoli dłużnikowi na zapisanie
w testamencie zastawionego mienia, to to, co przyznał, może być ważne; i należy to rozumieć w taki sposób, że
jeśli zapis zostanie odrzucony, zastaw nadal pozostanie w mocy.
12. Jeżeli dłużnik sprzedaje nieruchomość, ale jeszcze jej nie wydał, to czy wierzyciel nie może wytoczyć
powództwa na tej podstawie, że nieruchomość ta nadal stanowi część majątku dłużnika, czy też, skoro dłużnik
może wytoczyć powództwo o kupno, to czy prawo do zastawu wygasa? Ta druga opinia jest lepsza. Ale co w
przypadku, gdy sprzedawca nie otrzymał ceny, a kupujący nie jest gotowy do jej zapłaty? W tym przypadku
można powiedzieć to samo.
13. Jeżeli jednak wierzyciel zezwolił na sprzedaż nieruchomości, ale dłużnik ją oddał, czy będzie on
przedawniony w drodze wyjątku? Czy też jest to raczej kwestia faktu, że wyraził on zgodę na sprzedaż
nieruchomości, aby po zapłaceniu ceny transakcja była dla niego korzystna? W tym przypadku, jego zgoda nie
powinna mu zaszkodzić. Jeśli jednak przekazał nieruchomość jako posag, to bardzo słusznie zostanie uznane, że
sprzedał ją ze względu na ciężary małżeństwa. Z drugiej strony, jeśli wierzyciel zezwolił mu na darowanie
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nieruchomości, a dłużnik ją sprzedał, wierzyciel nie będzie mógł dochodzić swoich roszczeń, chyba że można
powiedzieć, że zezwolił na darowiznę, ponieważ osoba, której darowano nieruchomość, była przyjacielem
wierzyciela.
14. 14. Jeśli wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości za 10 aurei, a dłużnik powinien sprzedać ją za
15, należy uznać, że wierzyciel nie jest pozbawiony możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Z drugiej strony,
nie ma wątpliwości, że sprzedał ją zgodnie z prawem, jeśli uzyskał więcej niż wierzyciel pozwolił mu sprzedać.
15. Nie można uznać, że wierzyciel wyraził zgodę, jeśli dłużnik sprzedał nieruchomość za jego wiedzą, ponieważ
zezwolił mu na to tylko dlatego, że wiedział, iż jego prawo do zastawu zostanie zachowane w każdych
okolicznościach. Jeżeli jednak podpisał on weksel, uważa się, że wyraził zgodę, chyba że jest zupełnie oczywiste,
że został oszukany. Zasada ta powinna być przestrzegana również w przypadku, gdy wyraził on zgodę bez
podpisywania jakiegokolwiek dokumentu.
16. W przypadku, gdy dłużnikowi udzielono zgody na sprzedaż, a jego spadkobierca sprzedał nieruchomość,
może powstać kwestia faktyczna dotycząca tego, jaki był zamiar wierzyciela. Należy stwierdzić, że sprzedaż
została dokonana prawidłowo, ponieważ sądy nie biorą pod uwagę takich subtelności.
17. Jeżeli dłużnik, który uzyskał zgodę na sprzedaż zastawionej nieruchomości, przestaje być w jej posiadaniu, a
nowy posiadacz sprzedaje ją, czy prawo do zastawu nadal istnieje, tak jakby wierzyciel osobiście udzielił
dłużnikowi zgody? Jest to lepszy pogląd, ponieważ jeśli wierzyciel dał zgodę nowemu posiadaczowi na sprzedaż
nieruchomości, a nie dał jej dłużnikowi, przez którego została ona przelana na hipotekę, należy uznać, że będzie
on przedawniony w drodze wyjątku.
18. Gdyby jednak wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości w ciągu roku lub dwóch lat, a
nieruchomość zostałaby sprzedana po upływie tego czasu, wierzyciel nie zostanie pozbawiony prawa do
zastawu.
19. Jeżeli wierzyciel skorzystał z powództwa hipotetycznego i odzyskał odszkodowanie od posiadacza, a
następnie domaga się długu od dłużnika, sądzę, że może on zostać wykluczony przez wyjątek z powodu
oszustwa.
9. Modestinus, Opinie, Księga IV.
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Tycjusz zastawił pewien obszar ziemi Semproniuszowi, a następnie Gajuszowi Secjuszowi; następnie Tycjusz
sprzedał tę samą ziemię Semproniuszowi i Gajuszowi Secjuszowi w całości, każdemu z nich, którym wcześniej
zastawił ją w całości. Pytam, czy prawo zastawu wygasło w wyniku sprzedaży, czy też z tego powodu obu
wierzycielom pozostaje jedynie tytuł kupna? Modestinus odpowiedział, że przez prawo kupna prawo własności
przysługuje wymienionym stronom, ponieważ zgodnie z podanym stanem faktycznym obaj wyrazili zgodę na
sprzedaż, ale nie mieliby prawa do wytoczenia przeciwko sobie powództwa z tytułu zastawu.
1. Tycjusz pożyczył pieniądze Secjuszowi pod zastaw ziemi, która wcześniej była obciążona na rzecz państwa;
drugi wierzyciel zapłacił pieniądze należne państwu, ale pojawił się Maevius i twierdził, że ziemia została mu
zastawiona zanim została obciążona na rzecz państwa. Ustalono jednak, że Maevius był obecny i podpisał
zobowiązanie złożone przez Seiusa rządowi, w którym to dokumencie Seius gwarantował, że ziemia nie będzie
obciążona na rzecz nikogo innego. Pytam, czy Maevius może wytoczyć jakikolwiek proces w związku z tą
nieruchomością. Modestinus odpowiedział, że nie może on w żaden sposób zachować prawa do przedmiotowego
zastawu, po tym jak zgodził się na wyżej wymienioną transakcję.
(10) Paulus, Pytania, Księga III.
Dłużnik sprzedał zastaw za zgodą swojego wierzyciela, a następnie zostało uzgodnione między nim a nabywcą,
że sprzedaż powinna zostać unieważniona. Prawo do zastawu pozostało nienaruszone u wierzyciela, gdyż tak
jak dłużnikowi przywrócono dawne prawa, tak też przywrócono je wierzycielowi. Wierzyciel bowiem nie wyzbył się
całkowicie prawa do zastawu, lecz tylko w takim zakresie, aby nabywca zatrzymał nieruchomość, a nie zwrócił jej
sprzedawcy. Dlatego też, jeśli w trakcie postępowania sądowego sprzedawca zostanie zwolniony lub jeśli
zostanie wydany przeciwko niemu wyrok w wysokości odsetek nabywcy, ponieważ nie wydał on nieruchomości,
należy uznać, że prawo wierzyciela do zastawu pozostanie nienaruszone; może się tak stać nawet wtedy, gdy
nieruchomość nie została sprzedana za zgodą wierzyciela.
1. Jeżeli wierzyciel sprzeda zastaw, a sprzedaż zostanie unieważniona lub niewolnik, który był jej przedmiotem,
zostanie zwrócony jako niesolidny, własność wraca do dłużnika. Ta sama zasada obowiązuje we wszystkich
przypadkach, w których udzielono zgody na sprzedaż własności należącej do innej osoby, ponieważ strony nie
otrzymują swoich praw z rąk nabywcy, tylko dlatego, że przekazały własność, ale własność wraca do
poprzedniego stanu, gdy sprzedaż jest unieważniona.
11. Tenże, Opinie, Księga IV.
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Lucjusz Tycjusz był dłużny swojej żonie Gai Seli za pieniądze pożyczone pod zastaw lub pod zastaw ziemi, która
była obciążona hipoteką; i wraz z żoną dał tę samą ziemię jako posag Semproniuszowi, który miał się ożenić z
ich córką Seliją Septitią. Po śmierci Lucjusza Titiusa jego córka Septitia odmówiła przyjęcia spadku po ojcu, a ja
pytam, czy jej matka może rościć sobie prawo do majątku, który był na nią scedowany? Paulus odpowiedział, że
Gaia Seia została uznana za zwolnioną z zobowiązania zastawionej ziemi, którą zgodziła się, aby jej mąż dał w
posagu ich córce, gdy wspomniana nieruchomość została przekazana w imieniu wspomnianej córki, ale osobiste
zobowiązanie nadal istnieje; powództwo nie mogło jednak zostać uwzględnione przeciwko tej, która odmówiła
przyjęcia spadku po ojcu.
12. Tenże, Opinie, Księga V.
Paulus uważa, że gdy Semproniusz, pierwszy wierzyciel, zgodził się na to, aby dłużnik obciążył tę samą
nieruchomość, którą zastawił na rzecz trzeciego wierzyciela, uważa się, że zwolnił on swoje prawo do zastawu,
ale trzeci wierzyciel nie był w stosunku do niego subrogowany i dlatego pozycja drugiego wierzyciela uległa
poprawie. Ta sama zasada powinna być przestrzegana, gdy rząd pożycza pieniądze jako trzeci wierzyciel.
1. 1. Jeżeli ktokolwiek dochodzi swoich roszczeń z tytułu prawa zastawu, zwykle jest on wykluczony z powództwa
o odzyskanie zastawionego mienia, gdy posiadacz złoży mu ofertę w wysokości jego roszczenia; nie należy
bowiem prowadzić dochodzenia w odniesieniu do tytułu posiadacza, gdy prawo powoda wygasa przez zwolnienie
zastawu.
13. Tryphoninus, Dysputy, Księga VIII.
Gdy dłużnik, po złożeniu przysięgi przez wierzyciela, przysięga, że nie będzie zobowiązany do zapłaty, zastaw
zostaje zwolniony, ponieważ takie postępowanie ma taki sam skutek, jak zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności
w sądzie, ponieważ jeśli został zwolniony przez sędziego, nawet jeśli było to niesprawiedliwe, zastaw zostanie
jednak zwolniony.
(14) Labeo, Epitomy późniejsze Jawolenusa, księga V.
Jeżeli między tobą a dzierżawcą zostało uzgodnione, że wszelkie mienie, które wnosi on na twoją ziemię, będzie
uważane za zastawione do czasu, aż czynsz zostanie ci zapłacony lub zostaniesz zaspokojony w inny sposób, a
następnie przyjmiesz od dzierżawcy poręczenie za zapłatę czynszu, to sądzę, że zostałeś zaspokojony, a zatem
mienie osobiste wniesione na twoją ziemię przez dzierżawcę przestaje być obciążone.
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15. Scaevola, Digest, Księga VI.
Majątek pierwszego wierzyciela, który otrzymał w zastaw pewien grunt, oraz majątek drugiego wierzyciela,
któremu również część tego gruntu została zastawiona, przeszedł w drodze dziedziczenia na tę samą osobę.
Dłużnik zaproponował, że zapłaci wspomnianemu spadkobiercy kwotę, którą pożyczył od drugiego wierzyciela.
Uznano, że powinien on być zmuszony do przyjęcia pieniędzy, ponieważ jego prawo do zastawu z pierwszej
umowy pozostaje nienaruszone.

Księga XXI
1192

1. W sprawie edyktu edylów (...)
2. O eksmisjach i postanowieniu o podwójnym odszkodowaniu.
3. W sprawie wyjątku z powodu własności sprzedanej i dostarczonej.

Tit. 1. O Edykcie Aediles, i o powództwach, aby zmusić sprzedającego do
odebrania nieruchomości, jeśli otrzymał więcej niż była warta.

1. Ulpianus, O Edykcie Aediles Curule, Księga I.
Labeo stwierdza, że edykt Curule Aediles odnosi się do sprzedaży nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to
ziemia, przedmioty przenośne, czy takie, które same się poruszają.
(1) Edykt ten mówi: "Ci, którzy sprzedają niewolników, powinni powiadomić nabywców, czy mają oni jakieś
choroby lub wady, czy mają zwyczaj uciekać, lub błądzić, czy nie zostali zwolnieni od odpowiedzialności za
szkody, które popełnili. Wszystkie te rzeczy muszą być publicznie ogłoszone w czasie, gdy niewolnicy są
sprzedawane. Jeśli niewolnik zostałby sprzedany z naruszeniem tego przepisu, lub wbrew temu, co zostało
powiedziane i obiecane w czasie sprzedaży, z powodu czego można uznać, że nabywca i wszystkie
zainteresowane strony powinny być zwolnione z odpowiedzialności, przyznamy powództwo, aby zmusić
sprzedawcę do odebrania wspomnianego niewolnika. Jeśli jednak, po sprzedaży i wydaniu, wartość niewolnika
uległa zmniejszeniu na skutek działania niewolników kupującego lub jego agenta, lub jeśli niewolnica urodziła
dziecko po sprzedaży, lub jeśli jakikolwiek dodatek został wniesiony do majątku wynikającego ze sprzedaży, lub
jeśli kupujący uzyskał jakikolwiek zysk z tego majątku, musi on zwrócić całość. Ponadto, jeśli on sam dokonał
jakichkolwiek dodatków do majątku, może je odzyskać od sprzedawcy. I znowu, jeśli niewolnik popełnił czyn
bezprawny zagrożony karą śmierci, jeśli był winny czynu przeciwko życiu kogoś, lub jeśli został wprowadzony na
arenę w celu walki z dzikimi zwierzętami; wszystkie te rzeczy muszą być stwierdzone w czasie sprzedaży; w tych
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przypadkach przyznamy powództwo o zwrot niewolnika. Ponadto, przyznamy również powództwo, gdy
udowodnimy, że strona świadomie i w złej wierze sprzedała niewolnika z naruszeniem tych przepisów."
(2) Powodem ogłoszenia tego edyktu było zapobieżenie oszustwom sprzedawców i zapewnienie ulgi tym
nabywcom, którzy zostali oszukani przez sprzedawców. Musimy jednak zrozumieć, że sprzedawca, nawet jeśli
nie wiedział o tych rzeczach, które Edykt nakazał przestrzegać, nadal będzie odpowiedzialny; i nie jest to
niesprawiedliwe, ponieważ sprzedawca może łatwo uzyskać wiedzę o tych sprawach, ani nie ma różnicy dla
kupującego, dlaczego został oszukany, czy przez niewiedzę, czy przez spryt sprzedawcy.
(3) Należy pamiętać, że niniejszy edykt nie odnosi się do sprzedaży dokonywanych przez Skarb Państwa.
(4) Jeżeli jednak sprzedaży dokonuje Rząd, niniejszy edykt będzie miał zastosowanie.
(5) Ma on również zastosowanie w przypadku sprzedaży mienia należącego do oddziałów.
(6) W przypadku, gdy wada lub choroba niewolnika jest widoczna, jak to często ma miejsce, gdy wady wynikają z
pewnych przesłanek, można powiedzieć, że edykt nie ma zastosowania. Należy jedynie ustanowić przepisy, aby
zapobiec oszukaniu nabywcy.
(7) Należy zauważyć, że choroba jest zdefiniowana przez Sabinusa jako pewien stan ciała, który sprawia, że jest
ono mniej zdolne do wykonywania funkcji, dla których Natura obdarzyła nas zdrowiem cielesnym. W niektórych
przypadkach, choroba dotyka całego ciała, w innych tylko jego części, na przykład konsumpcja, czyli
marnowanie; gorączka jest chorobą całego ciała; ślepota, na przykład, jest chorobą części, chociaż człowiek
może urodzić się w tym stanie. Jest wielka różnica między wadą a chorobą, jak w przypadku, gdy ktoś się jąka,
gdyż jest to raczej skaza niż stan złego zdrowia. Sądzę, że właśnie w celu usunięcia wszelkich wątpliwości w tym
względzie, Edypl użył określenia "ten sam", aby nie pozostała żadna niepewność.
(8) Jeśli więc wada lub choroba jest tak poważna, że przeszkadza w używaniu i usługach niewolnika, to będzie
podstawą do powództwa o zmuszenie go do powrotu; ale musimy pamiętać, że każda bardzo błaha przypadłość
lub wada nie może spowodować, że niewolnik będzie uważany za chorego lub niezdolnego do pracy. Dlatego
też, lekka gorączka, lub stara gorączka kwartalna, która w tym czasie ma zniknąć, lub błaha rana nie spowoduje,
że sprzedawca będzie uważany za winnego, ponieważ nie zwrócił na to uwagi; rzeczy tego rodzaju mogą być
pominięte. Podamy teraz kilka przykładów niewolników, którzy są chorzy i nie zdrowi.
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(9) Wiwernus zapytał, czy niewolnik, który nie zawsze przejawiał oznaki szaleństwa, a czasami mówił racjonalnie,
powinien być nadal uważany za zdrowego. Vivianus odpowiada, że mimo to jest on zdrowy; powinniśmy bowiem
rozumieć, że niektóre osoby są zdrowego umysłu, mimo że czasami mogą wykazywać wady umysłowe; w
przeciwnym razie, stwierdza, że rezultatem byłoby to, że odmówilibyśmy nieskończonej liczbie osób bycia
zdrowymi zgodnie z tą zasadą, jak na przykład tym, którzy są porywczy, przesądni, niepokorni i zuchwali, jak
również innym, którzy mają podobne wady umysłowe. Więcej jednak jest zagwarantowane w odniesieniu do
zdrowego ciała niż w odniesieniu do wad umysłowych. Twierdzi on bowiem, że wada cielesna czasami rozszerza
się na umysł i szkodzi mu, na przykład, gdy mówi się, że człowiek ma umysł dotknięty w wyniku gorączki. Co
należy zrobić w takim przypadku? Jeśli wada umysłu jest taka, że sprzedawca powinien był zwrócić na nią
uwagę, a nie zrobił tego, gdy wiedział o jej istnieniu, będzie on odpowiedzialny za powództwo o kupno.
(10) Vivianus twierdzi również, że chociaż niewolnik mógł biegać wokół świątyń w sposób roztargniony i udzielać
wyroczni, to jednak, jeśli nie był przyzwyczajony do takiego zachowania w czasie, gdy został sprzedany, nie jest
to wada; nie można też wnieść powództwa, ponieważ od czasu do czasu zachowywał się w ten sposób; podobnie
jak nie można wnieść powództwa, jeśli wcześniej miał gorączkę. Jeśli jednak nadal jest uzależniony od tego złego
nawyku i ma zwyczaj biegać z roztargnieniem wokół świątyń i udzielać wyroczni, jak gdyby był obłąkany, nawet
jeśli czyni to dla sportu, jest to wada, ale wada umysłu, a nie ciała, i dlatego nie może być zwrócony, ponieważ
Aediles wspominają tylko o wadach cielesnych; mimo to można wnieść powództwo przeciwko sprzedawcy.
(11) Mówi on również, że ta sama zasada odnosi się do niewolników, którzy są ponad miarę bojaźliwi, chciwi,
skąpiradłowi lub złośliwi,
2. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Book I. Or melancholy,
3. Gajusz, O Edykcie Kurulnych Aediles, Księga I.
Albo bezczelny, garbaty, skrzywiony, dotknięty jakąś chorobą skóry, albo swędzeniem, albo niemy, albo głuchy:
4. Ulpianus, O Edykcie Kurulnych Aediles, Księga I.
I zaprzecza, że niewolnik może być zwrócony z powodu tych wad, ale przyznaje powództwo o kupno.
(1) Jeżeli jednak wada cielesna wpływa na umysł, np. gdy niewolnik z powodu gorączki mówi bezładnie lub
wygłasza publicznie niedorzeczne mowy, jak osoba obłąkana, to gdy wada umysłowa jest spowodowana wadą
cielesną, może on zostać zwrócony.
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(2) Pomponiusz mówi, że niektóre władze uważają, że niewolnicy, którzy uprawiają hazard i piją wino, nie są
objęci edyktem, tak samo jak nie są nim objęci żarłocy, oszuści, kłamcy i kłótliwi.
(3) Pomponiusz mówi również, że chociaż sprzedawca nie jest zmuszony do zagwarantowania, że jego niewolnik
jest bardzo inteligentny, to jednak, jeśli w momencie sprzedaży jest on tak głupi lub niemądry, że nie można z
niego zrobić żadnego użytku, będzie to uważane za wadę. Widzimy, że przyjęto zasadę, że terminy "wada" i
"choroba" odnoszą się tylko do ciała, ale sprzedawca nie jest zobowiązany do zagwarantowania, że jego
niewolnik jest wolny od wady umysłowej, chyba że specjalnie stwierdził ten fakt, w przeciwnym razie nie będzie
odpowiedzialny; i stąd wyraźny wyjątek został uczyniony w odniesieniu do niewolników, którzy są wędrowcami i
mają zwyczaj uciekać, ponieważ są to wady umysłowe, a nie cielesne. Dlatego też, niektóre władze uważają, że
zwierzęta, które są bojaźliwe i mają zwyczaj kopać, nie powinny być zaliczane do tych, które są nieharmonijne,
ponieważ są to wady umysłowe, a nie fizyczne.
(4) Jednym słowem, bez względu na to, jak poważna jest wada psychiczna, nie stanowi ona podstawy do zwrotu
nieruchomości, chyba że była ona przedstawiana jako nieistniejąca, podczas gdy w rzeczywistości istniała.
Powództwo o sprzedaż można jednak wytoczyć, jeżeli sprzedawca świadomie zataił wadę umysłową, ale jeżeli
wada jest tylko cielesna lub dotyczy zarówno ciała, jak i umysłu, nieruchomość może zostać zwrócona z tego
powodu.
(5) Należy zauważyć, że mowa jest ogólnie o chorobie, a nie o jakiejkolwiek niebezpiecznej dolegliwości.
Pomponiusz mówi, że nie powinno się to wydawać nadzwyczajne, ponieważ nic nie odnosi się do spraw, w
których choroba tego rodzaju jest przeszkodą.
(6) Mówi on również, że nie każda choroba stanowi podstawę do zwrotu majątku, jak na przykład nieznaczne
cieknięcie oczu, błahy ból w zębach lub uchu, czy też niewielki wrzód, a także, że nie każda lekka gorączka
wchodzi w zakres tego edyktu.
5. Paulus, O Sabinusie, Księga XI.
Pomiędzy tymi skazami, które Grecy nazywają "wadami", a zaburzeniami, chorobami czy schorzeniami jest taka
sama różnica, jak pomiędzy niedoskonałościami cielesnymi a dolegliwościami, które czynią niewolnika
niezdolnym do służby.
6. Ulpianus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
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Pomponiusz bardzo słusznie twierdzi, że edykt ten odnosi się nie tylko do chorób przewlekłych, ale także do
takich, które mają charakter przejściowy.
(1) Trebatius twierdzi, że krzywica nie jest chorobą, jeśli niewolnik może używać kończyny, na której się pojawiła,
tak samo dobrze jak innej. Ta opinia Trebatiusza wydaje mi się słuszna.
(2) Niewolnik, który został wykastrowany, nie jest, jak sądzę, chory lub wadliwy, lecz zdrowy; podobnie jak ten,
który ma tylko jedno jądro, ale nadal jest zdolny do reprodukcji.
7. Ulpianus, O Sabinusie, księga XI.
Jeśli jednak niewolnik został wykastrowany w taki sposób, że jakakolwiek część jego ciała niezbędna dla celów
rozrodczych jest całkowicie nieobecna, uważa się go za chorego.
(8) Ulpianus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Pytano, czy niewolnik, któremu odcięto język, może być uznany za zdrowego. Ofilius odnosi to pytanie do konia i
mówi, że nie powinien on być uważany za zdrowego.
9. Tenże, O Sabinusie, księga XLIV.
Sabinus mówi, że człowiek niemy jest chory, bo to oczywiste, że pozbawienie go mowy jest chorobą. Jednakże
ten, kto mówi z trudem, nie jest chory, tak samo jak ten, komu trudno jest zrozumieć; i jest jasne, że ten, którego
słowa są bez znaczenia, jest chory.
10. Tenże, O Edykcie Kurulów Aediles, Księga I.
Ofilius mówi też, że gdy niewolnikowi odcięto palec lub uszkodzono część członka, to nawet jeśli wyzdrowieje, to i
tak, jeśli z tego powodu jego usługi są mniej dostępne, nie uważa się go za zdrowego.
1. Czytałem też, że Katon powiedział, że: "Gdzie palec został odcięty od ręki, lub palec od stopy niewolnika, jest
on chory". Jest to słuszne, zgodnie z rozróżnieniem, o którym mowa powyżej.
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2. Ponadto, gdy niewolnik ma więcej niż zwykłą liczbę palców u rąk lub nóg, a jego ruchy nie są w żaden sposób
utrudnione przez ich liczbę, nie ma powodu do jego powrotu; ponieważ nie powinno się brać pod uwagę liczby
palców u rąk lub nóg, ale to, czy jest on w stanie bez trudu korzystać z większej lub mniejszej ich liczby.
3. Zadano pytanie, czy krótkowzroczny niewolnik jest zdrowy, a ja uważam, że powinien być zwrócony.
4. Częściowa ślepota jest uważana za chorobę, to znaczy, gdy niewolnik nie widzi ani rano, ani wieczorem, który
to gatunek dolegliwości Grecy nazywają słabością wzroku. Niektórzy uważają, że ta przypadłość jest taka sama,
jak ta, w której człowiek nic nie widzi, gdy się do niego zbliży światło.
5. Pytano, czy jąkała, ten, kto liże lub mówi nieartykułowanie, lub bardzo powoli, lub kto jest knock-kneed lub
bow-legged jest dźwięk, i myślę, że on jest.
11. Paulus, O Sabinusie, Księga XI.
Ten, kto stracił ząb, nie jest chory, gdyż większa część ludzkości straciła kilka zębów i nie jest z tego powodu
uważana za chorą, zwłaszcza że rodzimy się bez zębów i nie jesteśmy przez to mniej zdrowi, dopóki ich nie
mamy; w przeciwnym razie żaden starzec nie byłby uważany za zdrowego.
12. Ulpianus, O Edykcie Aedylów z Curule, Księga I.
Każdy, kto ma guza, jest chory, tak samo jak ten, kto ma polipa,
1. Pediusz mówi, że niewolnik, który ma jedno oko lub jeden policzek większy od drugiego, jeśli potrafi się nimi
posługiwać równie dobrze, jest uważany za zdrowego; stwierdza bowiem, że wszelkie nierówności policzków,
oczu lub ramion, jeśli nie wpływają negatywnie na usługi niewolnika, nie stanowią podstawy do jego powrotu. Ale
gdy jedna strona jest mniejsza, lub jedna noga krótsza, może to stanowić pewną przeszkodę, i dlatego, w tym
przypadku, niewolnik może być zwrócony.
2. Gdy niewolnik rodzi się z wolem, lub ma wydatne oczy, jest uważany za zdrowego.
3. Należy również pamiętać, że leworęczny niewolnik nie jest chory lub wadliwy, chyba że używa lewej ręki
częściej ze względu na słabość prawej, ale wtedy nie jest leworęczny, ale kaleki.
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4. Powstało pytanie, czy niewolnik, który ma zły oddech, jest zdrowy. Trebatius mówi, że ten, kto ma cuchnący
oddech, nie jest chory bardziej niż ten, kto pachnie jak koza, albo ten, kto mruży oczy; może się to bowiem
zdarzyć każdemu z powodu brudnych ust. Gdy jednak dzieje się to z powodu jakiejś wady cielesnej, na przykład
z wątroby lub płuc, albo z jakiejkolwiek innej podobnej przyczyny, niewolnik jest chory.
13. Gajusz, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I. Niewolnik, który jest kulawy, również uważany jest za chorego.
14. Ulpianus, On the Edict of the Curule Aediles, Book I.
Pytano, czy jest chora niewolnica, która zawsze rodzi martwe dzieci.
Sabinus twierdzi, że jeśli jest to spowodowane chorobą macicy, to należy ją za taką uznać.
1. Gdy sprzedaje się niewolnicę, która jest w ciąży, wszystkie władze uważają, że jest ona zdrowa, ponieważ
poczęcie i utrzymanie dziecka jest największą i najważniejszą funkcją kobiety.
2. Kobieta rodząca jest również zdrowa, pod warunkiem, że nie dzieje się nic, co mogłoby wywołać u niej jakąś
chorobę cielesną.
3. Caelius mówi, że Trebatius czyni rozróżnienie w przypadku bezpłodności, ponieważ jeśli kobieta jest
bezpłodna z natury, jest zdrowa, ale jeśli dzieje się to z powodu jakiejś wady ciała, nie jest.
4. Pediusz mówi, że mężczyzna nie jest mniej zdrowy, jeśli oddaje mocz w łóżku, gdy jest zmęczony snem lub
winem, lub gdy dzieje się to z powodu ospałości przy wstawaniu. Gdy jednak nie może on zatrzymać zebranego
płynu z powodu jakiejś wady pęcherza, niewolnik może być zwrócony nie dlatego, że oddał mocz w łóżku, ale
dlatego, że ma wadliwy pęcherz; i ta opinia jest poprawna.
5. Pedius mówi również, że jeśli komuś amputuje się języczek, to raczej uniemożliwia to powrót niewolnika, niż go
wzywa, ponieważ stan chorobowy ulega zmniejszeniu. Myślę, że jeśli chorobliwy stan zniknie, to nie będzie
podstawy do zwrotu, ale jeśli wada pozostanie, to będzie podstawa do zwrotu.
6. Jeśli ktoś rodzi się z palcami, które są połączone, nie jest uważany za zdrowego, jeśli nie może używać swoich
rąk.
7. Tam, gdzie pochwa niewolnicy jest tak wąska, że nie może stać się kobietą, jest ustalone, że nie powinna być
uważana za zdrową.
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8. Gdy niewolnik ma powiększone migdałki, powstaje pytanie, czy może być zwrócony jako nie zdrowy. Jeśli jest
to rozumiane w znaczeniu, w jakim ja myślę, że jest, to znaczy, jeśli stan ten istniał przez tak długi czas, że guzy
gardła, które powstały, nie mogą być teraz usunięte, niewolnik jest niesłyszący.
9. Jeżeli sprzedawca wyraźnie oświadcza, że niewolnik cierpi na pewną chorobę, ale jest zdrowy pod innymi
względami, strony muszą przestrzegać tego, co zostało uzgodnione, ponieważ tam, gdzie ich prawa do działania
zostały zrzeczone, nie mogą być dopuszczone do ich wznowienia, chyba że sprzedawca świadomie i celowo
ukrył chorobę; w tym przypadku odpowiedź powinna być udzielona na podstawie oszustwa.
10. 10. Gdy istnienie wady nie zostało wyraźnie wspomniane przez sprzedawcę, ale była ona takiego rodzaju, że
byłaby widoczna dla każdego; na przykład, gdy niewolnik był ślepy, lub miał widoczną i niebezpieczną bliznę na
głowie, lub na innej części ciała, Caecilius mówi, że sprzedawca nie będzie odpowiedzialny z tego powodu, tak
samo jak gdyby wyraźnie wspomniał o wadzie, ponieważ uważa się, że Edykt Aediles ma odniesienie tylko do
takich chorób i wad, o których kupujący był lub mógł być nieświadomy.
15. Paulus, O Sabinusie, księga XI.
Niewolnica, która ma miesiączkę dwa razy w miesiącu, nie jest zdrowa. Ta sama zasada odnosi się do tej, która
nie ma takich upławów, chyba że wynika to z wieku.
(16) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIII.
Gdy niewolnik jest całkowicie wyleczony, tak że wraca do dawnego stanu, należy uznać, że nigdy nie był chory.
17. Ulpianus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Ofilius definiuje zbiegłego niewolnika jako tego, który pozostaje poza domem swego pana w celu ucieczki lub
ukrycia się.
(1) Caelius mówi, że zbiegłym niewolnikiem jest ten, kto opuszcza swego pana z zamiarem nie wracania do
niego, chociaż, zmieniwszy zdanie, wraca; mówi on bowiem, że przy tego rodzaju przestępstwie skrucha nie
usuwa winy.

1200

(2) Również Kasjusz stwierdza, że zbiegłym niewolnikiem jest ten, kto opuszcza swego pana z premedytacją i nie
chce do niego wrócić.
(3) Również Vivianus stwierdza, że niewolnika uważa się za zbiega bardziej z powodu jego zamiaru niż z powodu
faktu ucieczki, ponieważ niewolnik, który ucieka, aby uciec przed wrogiem lub złodziejem, albo aby uniknąć
pożaru lub zniszczenia domu, chociaż jest prawdą, że został zabrany do ucieczki, nie jest jednak zbiegiem.
Również niewolnik, który uciekł od nauczyciela, któremu został oddany w celu nauczania, nie jest zbiegiem, jeśli,
być może, podjął ucieczkę, ponieważ był przez niego źle traktowany. Tak samo uważa, gdy niewolnik ucieka od
strony, której został wypożyczony, jeśli uczynił to z tego samego powodu. Vivianus jest tego samego zdania, jeśli
niewolnik ucieka, ponieważ został potraktowany zbyt surowo. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy ucieka on od
tych osób i wraca do swego pana, ale jeśli nie wraca do swego pana, to nie ma wątpliwości, że powinien być
uznany za zbiega.
(4) Prokulus, przesłuchiwany w sprawie niewolnika, który ukrył się w domu swego pana, aby znaleźć możliwość
ucieczki, mówi, że chociaż ten, kto pozostaje w domu, nie może być uznany za uciekiniera, to jednak jest
zbiegiem. Jeśli jednak ukrył się tylko po to, aby poczekać, aż gniew pana ustąpi, to nie jest zbiegiem; podobnie
jak ten, którego pan zamierza ubiczować, oddaje się w ręce przyjaciela, aby go nakłonić do wstawiennictwa za
nim. Nie można go też uważać za zbiega, który oddalił się w celu popełnienia samobójstwa; w przeciwnym razie
ktoś mógłby nazwać niewolnika zbiegiem, który wszedł na szczyt domu, aby się z niego rzucić, ponieważ
powinien on być raczej zakwalifikowany do tych, którzy zamierzają popełnić samobójstwo; mówi on bowiem, że
opinia wielu nierozsądnych osób, że zbiegiem jest ten niewolnik, który pozostaje na noc poza domem bez zgody
swego pana, nie jest słuszna, ponieważ przestępstwo musi być określone przez intencję niewolnika.
(5) Vivianus twierdzi również, że jeśli młody niewolnik opuścił dom swego pana i wrócił do matki, a pytanie brzmi,
czy jest on zbiegiem, czy nie, to jest nim, jeśli wyjechał w celu ukrycia się, aby uniknąć powrotu do swego pana,
ale jeśli zrobił to, aby łatwiej uzyskać przebaczenie za jakieś przestępstwo za pośrednictwem matki, to nie jest
zbiegiem.
(6) Caelius stwierdził również, że jeśli kupisz niewolnika, który rzucił się do Tybru, a który opuścił swego pana
tylko z zamiarem popełnienia samobójstwa, to nie jest on zbiegiem. Jeśli jednak najpierw miał on zamiar uciec, a
potem, zmieniwszy zdanie, rzucił się do Tybru, to jest on zbiegiem. Tak samo uważa on w przypadku niewolnika,
który rzucił się z mostu. Wszystkie te opinie Caeliusa są słuszne.
(7) Mówi on również, że jeśli twój niewolnik uciekłby i zabrał ze sobą swojego niewolnika, a ten ostatni niechętnie,
lub nie wiedząc o jego zamiarze, towarzyszyłby mu, a otrzymawszy możliwość powrotu do ciebie, zaniedbałby
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tego, nie jest on uważany za zbiega. Jeżeli jednak w chwili ucieczki rozumiał, co się dzieje, lub później poznał
zamiar niewolnika i mógł wrócić do pana, a nie chciał tego uczynić, to jest to inna rzecz. Twierdzi on również, że
ta sama zasada powinna być stosowana w przypadku niewolnika skradzionego przez złodzieja.
(8) Caelius powiada również, że jeśli niewolnik, który przebywał na ziemi swego pana, opuszcza dom z zamiarem
ucieczki, a ktoś go schwyta, zanim opuści twoją ziemię, należy go uważać za zbiega, gdyż to właśnie zamiar
czyni niewolnika zbiegiem.
(9) Mówi on również, że niewolnik, który uczynił tylko jeden lub dwa kroki w próbie ucieczki, lub nawet zaczął
biec, nie jest zbiegiem, jeśli nie może w swojej ucieczce uciec przed swoim panem, który go ściga.
(10) Mówi on również bardzo słusznie, że ucieczka jest rodzajem wolności, innymi słowy, że na pewien czas jest
on wolny od władzy swego pana.
(11) Jeśli niewolnik jest oddany w zastaw, to nadal ma dłużnika za pana; ale jeśli po wykonaniu przez wierzyciela
prawa do wejścia w posiadanie niewolnika, ucieka on od niego, to można go uważać za zbiega.
(12) Labeo i Caelius pytają, czy jeśli niewolnik ucieka do miejsca, gdzie jest azyl, albo udaje się do miejsca, gdzie
niewolników zwykło się sprzedawać lub wystawiać na sprzedaż, to czy jest zbiegiem. Sądzę, że ten, kto
postępuje w ten sposób, nie jest zbiegiem, ponieważ uważa się, że publiczne czynienie tego jest zgodne z
prawem. Nie sądzę też, aby zbiegiem był ten, kto szuka schronienia przed posągiem cesarza, gdyż nie czyni tego
z zamiarem ucieczki. Tak samo uważam w odniesieniu do tego, kto schronił się w jakimś przytułku lub innym
miejscu, ponieważ nie czyni tego z zamiarem ucieczki. Jeśli jednak na początku uciekł, a potem udał się do
przytułku, to tym bardziej jest zbiegiem.
(13) Caelius twierdzi również, że ustalono, iż zbiegiem jest ten, kto oddala się w miejsce, z którego jego pan nie
będzie mógł go odzyskać, a jeszcze bardziej zbiegiem jest ten, kto oddala się w miejsce, z którego nie można go
usunąć.
(14) Labeo określa wędrującego niewolnika jako małego włóczęgę, a uciekiniera jako wielkiego wędrowca. My
poprawnie definiujemy niewolnika błądzącego jako tego, który w rzeczywistości nie ucieka, ale często włóczy się
bez powodu i po zmarnowaniu czasu na błahe sprawy wraca późno do domu.
(15) Jak podaje Caelius, pewien wyzwoleniec mieszkał ze swoim patronem, a cały dom zajmowali obaj. Niewolnik
wyzwoleńca odszedł z zamiarem nie wracania do niego, ale pozostał ukryty przez całą noc w mieszkaniu
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opiekuna, a Caelius mówi, że jest on zbiegiem. Caelius mówi, że to oczywiste, że jeżeli cały dom nie był pod
opieką obu osób, a wolny człowiek mieszkał w mieszkaniu, które służyło jako wspólne i swobodne przejście dla
wszystkich pokoi, to należy przyjąć przeciwną opinię; i Labeo to popiera.
(16) Caelius również twierdzi, że jeżeli niewolnik został wysłany przez swego pana do prowincji, a dowiedziawszy
się, że ten ostatni nie żyje i że został wyzwolony z jego woli, pozostał w tym samym miejscu pracy i zaczął
zachowywać się jak wolny człowiek, to nie jest zbiegiem; mówi bowiem, że nie stał się zbiegiem przez fałszywe
stwierdzenie, że jest wolny, ponieważ uczynił to bez zamiaru ucieczki.
(17) Gdzie Aedile powiadają: "Gdy niewolnik nie został zwolniony od odpowiedzialności za popełnioną szkodę",
należy to rozumieć w ten sposób, że sprzedawca nie jest zobowiązany do stwierdzenia, że nie popełnił żadnej
szkody, lecz jedynie, że jest wolny od odpowiedzialności za popełnioną szkodę; to znaczy, że nie podlega
działaniu noxal. Dlatego też, jeśli niewolnik popełnił jakąś szkodę, która została naprawiona, uważa się, że został
zwolniony z odpowiedzialności za nią.
(18) Należy rozumieć, że szkody wyrządzone osobom fizycznym wynikają z przestępstw, które nie są
przestępstwami publicznymi, i z nich wynikają powództwa szkodliwe, ponieważ Edykt przewiduje w szczególności
przestępstwa zagrożone karą śmierci; natomiast szkody prywatne dają podstawę do odszkodowania
pieniężnego, gdy strona odmawia wydania niewolnika w ramach zadośćuczynienia i woli zapłacić odszkodowanie
oszacowane przez sąd.
(19) Jeśli niewolnik nie może być poddany manumisji zgodnie z Konstytucjami Cesarskimi, jeśli został sprzedany
przez swego pana pod warunkiem zakucia w łańcuchy, jeśli został skazany przez kogoś z władz, jeśli ma być
wysłany poza granice kraju, to jest rzeczą słuszną, aby to zostało stwierdzone w momencie sprzedaży.
(20) Jeśli ktoś twierdzi, że niewolnik ma jakieś dobre cechy, których w rzeczywistości nie ma, lub że jest wolny od
złych nawyków, a tak nie jest; jak na przykład, jeśliby powiedział, że nie jest złodziejem, a jest nim, lub jeśliby
powiedział, że jest wykwalifikowanym robotnikiem, a nie jest; ponieważ strony tego rodzaju, które nie dostarczają
tego, na co się umawiają, są uważane za działające wbrew swoim oświadczeniom i obietnicom.
18. Gajusz, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Jeśli sprzedawca twierdzi, że niewolnik ma jakąś dobrą cechę, a nabywca skarży się, że to nieprawda, będzie
uprawniony do wytoczenia powództwa o zwrot lub wycenę niewolnika, aby odzyskać niedobór jego wartości; Na
przykład, jeśli powie, że niewolnik jest stały i pracowity, szybki w nogach, lub czujny, lub że zwiększył swoje
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peculium z powodu swojej oszczędności, a on, przeciwnie, zostanie stwierdzone, że jest zmienny, zuchwały,
leniwy, lubi spać i jest żarłokiem. Wszystkie te rzeczy są uważane za oznakę, że to, o czym zapewniał
sprzedawca, nie może być rygorystycznie wymagane od niego, ale że musi być traktowany z pewną dozą umiaru;
tak więc, na przykład, jeśli on oświadczył, że niewolnik był stały, taka powaga i stałość, jaką wykazałby filozof, nie
powinna być od niego oczekiwana; Jeśli zaś twierdziłby, że był pracowity i czujny, nie należałoby wymagać od
niego ciągłej pracy we dnie i w nocy, lecz wszystkich tych cech należałoby od niego oczekiwać, że będzie je
posiadał w pewnym stopniu, zgodnie z tym, co jest właściwe i sprawiedliwe. Rozumiemy, że ta sama zasada ma
zastosowanie do wszelkich innych oświadczeń, które może złożyć sprzedawca.
(1) Jeśli sprzedający mówi, że niewolnik jest doskonałym kucharzem, to musi dostarczyć jednego z najlepszych
należących do tego zawodu. Gdyby jednak powiedział tylko, że jest on kucharzem, uważa się, że spełnił swoje
oświadczenie, jeśli dostarczył kucharza o umiarkowanych umiejętnościach. Ta sama zasada obowiązuje w
przypadku innych wykwalifikowanych robotników.
(2) I znowu, jeśli ktoś twierdzi, że niewolnik ma peculium, to wystarczy, jeśli ma bardzo małe peculium.
19. Ulpianus, O edykcie aedylów kurulnych, Księga I.
Należy jednak pamiętać, że są pewne rzeczy, których sprzedawca nie jest zobowiązany dostarczać, nawet jeśli
może stwierdzić ich istnienie, na przykład takie, które odnoszą się do zwykłej pochwały niewolnika; na przykład,
jeśli powie, że jest on oszczędny, uczciwy i uważny; ponieważ, jak mówi Pediusz, istnieje spora różnica, gdy
sprzedawca składa oświadczenie pochwalne na temat niewolnika, a gdy obiecuje, że dostarczy to, co powiedział.
1. Oczywiste jest, że jeśli powie, iż niewolnik nie był hazardzistą ani złodziejem i nigdy nie uciekał w poszukiwaniu
schronienia do posągu cesarza, musi spełnić te zapewnienia.
2. Jest ta różnica między oświadczeniem a obietnicą, bo my rozumiemy, że oświadczenie jest tylko tym, co jest
wypowiedziane w mowie i zakończone samymi słowami; obietnica natomiast może być albo gołym
zapewnieniem, że coś będzie zrobione, albo takim, które może być wymuszone, albo takim, które opiera się na
umowie. Zgodnie z tym, ten, kto obiecał coś stronie, która się tego domaga, może być pozwany albo w procesie o
ustalenie, albo w procesie o zwrot rzeczy, co nie jest niczym niezwykłym; ponieważ strona, która może być
pozwana w procesie o kupno, może być również ścigana w procesie o odzyskanie rzeczy.
3. Za oświadczone lub obiecane należy uważać tylko te rzeczy, które zostały wypowiedziane w celu stworzenia
podstawy zobowiązania, a nie w celu pochwały.
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4. Należy zauważyć, że gdy strona obiecuje niewolnika, który jest wykwalifikowanym robotnikiem, lub oświadcza,
że niewolnik jest taki, to w żadnym wypadku nie jest zobowiązana do dostarczenia takiego, który jest doskonały,
ale takiego, który jest do pewnego stopnia zręczny; tak, że nie będzie można doprowadzić do przekonania, że
jest on albo wysoko wykwalifikowany, albo, z drugiej strony, że nie ma żadnej wiedzy o swoim fachu. Dlatego
wystarczy, jeśli niewolnik będzie należał do klasy powszechnie nazywanej rzemieślnikami.
5. Aediles dalej mówią: "Przyznajemy powództwo nabywcy i wszystkim, których ta sprawa dotyczy." W ten
sposób obiecują powództwo nabywcy i jego następcom, którzy są uprawnieni do wszystkich jego praw.
Powinniśmy uważać, że nabywcą jest ten, kto kupuje nieruchomość za cenę; tam jednak, gdzie ktoś dokonuje
wymiany, należy powiedzieć, że zajmuje on pozycję zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy, i obaj mogą
postępować zgodnie z tym Edyktem.
6. Czas ustalony na zwrot własności wynosi sześć dostępnych miesięcy. Jeśli jednak niewolnik nie zostanie
zwrócony, ale zostanie wniesiony pozew o niedobór jego wartości, można to zrobić w ciągu jednego roku.
Ponadto, czas przewidziany na zwrot zaczyna biec od dnia sprzedaży, lub, jeśli coś zostało stwierdzone lub
obiecane, od dnia, w którym oświadczenie lub obietnica zostały złożone.
20. Gaius, On the Edict of the Curule Aediles, Księga I.
Jeśli jednak oświadczenie zostało złożone jakiś czas przed sprzedażą, a następnie kilka dni później zawarto
umowę, Caelius Sabinus twierdzi, że nabywca może wszcząć postępowanie na tej podstawie od dnia, w którym
niewolnik został sprzedany.
21. Ulpianus, O edykcie edylów kurulnych, Księga I.
Zwrot mienia polega na spowodowaniu, by sprzedawca odebrał to, co posiadał, a ponieważ następuje to przez
jego oddanie, nazywa się to zrzeczeniem się lub, że tak powiem, restytucją mienia.
1. Pomponiusz mówi, że gdy niewolnik jest zwracany sprzedawcy przez nabywcę, ten ostatni musi obiecać, że
naprawi wszelkie straty wynikające z jego złej wiary; dlatego też konieczne jest zabezpieczenie przed tym, że
niewolnik został oddany w zastaw przez nabywcę, lub że otrzymał rozkaz dokonania kradzieży lub wyrządzenia
szkody temu, komu został oddany.
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2. Pomponiusz mówi również, że zabezpieczenie powinno być czasem udzielane po obu stronach, nie tylko na
przeszłość, ale również na przyszłość, jak na przykład wtedy, gdy nabywca lub jego pełnomocnik przyłącza się do
sprawy w imieniu niewolnika, który został zwrócony, lub gdy wszczęto postępowanie przeciwko niewolnikowi, lub
gdy on sam wnosi pozew we własnym imieniu. Mówi on ponadto, że zabezpieczenie musi być udzielone w
przypadku, gdy nabywca ma wyrok wydany przeciwko niemu bez złej wiary z jego strony, lub dokonuje płatności,
ponieważ w tych przypadkach nie jest bardziej niż właściwe, aby dostarczyć gwarancję; lub gdy nabywa coś z
postępowania sądowego, które wszczął; lub gdy był winny oszustwa lub zaniedbania, aby zapobiec własności od
wejścia w jego ręce, to powinno być dostarczone do sprzedawcy w tym samym czasie.
3. Mówi on również, że kupujący powinien dać zabezpieczenie na przyszłość temu, kto świadomie sprzedał mu
niewolnika, który miał zwyczaj uciekać, jeśli niewolnik uciekł bez winy kupującego, a sprzedający mimo to miał
wydany przeciwko niemu wyrok, ponieważ kupujący musi wtedy dać zabezpieczenie, że będzie ścigał niewolnika,
a jeśli go odzyska, zwróci go sprzedającemu:
22. Gajusz, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
I że ani on, ani jego następca nie uczyni nic, by przeszkodzić sprzedawcy w odzyskaniu niewolnika.
(23) Ulpianus, O Edykcie Kurulów, Księga I.
Ponadto, gdy niewolnik zostanie zwrócony, jeśli nabywca wyrządził mu szkodę na ciele lub umyśle, musi on
naprawić tę szkodę sprzedawcy, na przykład jeśli niewolnik został zepsuty lub stał się zbiegiem z powodu
okrutnego traktowania przez nabywcę. Dlatego też, jak mówi Pomponiusz, sędzia musi ustalić, w jakim stopniu
niewolnik stracił na wartości, a kwota ta musi być wyrównana sprzedawcy. Jeśli jednak niewolnik został zwrócony
bez uciekania się do postępowania sądowego, a nabywca odmawia wydania innych dóbr, o których
wspomnieliśmy, powództwo o sprzedaż będzie wystarczające do zabezpieczenia praw sprzedawcy.
1. Aediles nakazuje, aby wszystkie dodatki do sprzedaży również zostały zwrócone, a wszelkie dodatki, które
sprzedawca sam dostarczył, również muszą zostać naprawione; tak więc żadna ze stron, jeśli sprzedaż zostanie
unieważniona, nie otrzyma nic więcej, niż miałaby, gdyby sprzedaż nie została dokonana.
2. Jeśli niewolnik popełnił przestępstwo, to również musi być o tym mowa. Popełnić zbrodnię kapitalną to być
winnym przestępstwa, które jest karane śmiercią, ponieważ starożytni mieli w zwyczaju stawiać zbrodnię za karę.
Rozumiemy, że przestępstwo śmiertelne to takie, które zostało popełnione w wyniku oszustwa i złych intencji, ale
gdy ktoś popełnia przestępstwo przez pomyłkę lub przypadek, edykt nie ma zastosowania. Dlatego też
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Pomponiusz mówi, że osoba, która nie osiągnęła wieku dojrzałego, lub osoba obłąkana, nie może być uznana za
winną popełnienia przestępstwa.
3. Należy również wspomnieć o tym, że niewolnik usiłował odebrać sobie życie. Uważa się za złego niewolnika
tego, kto popełnił jakiś czyn w celu zakończenia swego istnienia; jak na przykład tego, kto zrobił sobie pętlę ze
sznura, zażył jakiś trujący lek, rzucił się z wysoka lub uczynił coś innego, przez co spodziewa się, że jego śmierć
zostanie spowodowana; ponieważ jest on tym, który prawdopodobnie będzie próbował uczynić drugiemu to, co
próbował uczynić samemu sobie.
4. 4. Gdy ten, kto sprzedał niewolnika, jest albo sam niewolnikiem, albo synem pod władzą ojcowską, powództwo
de peculio, oparte na Edykcie Aediles, będzie wytoczone przeciwko panu lub ojcu, bo chociaż te powództwa
wydają się być karne, to jednak, jako że wynikają z umowy, trzeba powiedzieć, że mogą być wytoczone w imieniu
tych, którzy są pod kontrolą innych. Stąd też, jeśli sprzedaży dokonał syn podlegający władzy ojcowskiej lub
niewolnica, należy uznać, że również w tym przypadku można skorzystać z powództwa ustanowionego przez
edykt edylski.
5. Powództwa wynikające z tego edyktu mogą być również wytoczone przeciwko wszystkim rodzajom
spadkobierców.
6. Chociaż ludzie wolni mogą służyć nam w dobrej wierze jako niewolnicy, lub niewolnicy należący do kogoś
innego mogli dokonać sprzedaży, można stwierdzić, że oni również są objęci tym Edyktem.
7. Julianus mówi, że wyrok w sprawie o zwrot mienia przywraca obie strony, to znaczy zarówno sprzedającego,
jak i kupującego, całkowicie do ich poprzedniego stanu.
8. Dlatego też, gdy niewolnik ukradnie coś albo nabywcy, albo komuś innemu, z powodu czego nabywca może
być zmuszony do zwrotu, nie będzie można mu nakazać zwrotu niewolnika sprzedawcy, chyba że ten ostatni go
zwolni z odpowiedzialności. Ale co, powiedział Julianus, jeśli sprzedawca odmówi przyjęcia niewolnika? Uważa
on, że nie będzie on zmuszony do zwolnienia go z odpowiedzialności w żadnym stopniu, bardziej niż do wydania
przeciwko niemu wyroku w sprawie ceny; i że nabywca musi ponieść tę stratę z powodu własnego zaniedbania,
ponieważ kiedy mógł wydać niewolnika w drodze zadośćuczynienia, wolał zapłacić odszkodowanie oszacowane
przez sąd. Wydaje mi się, że opinia Julianusa jest bardziej sprawiedliwa.
9. Jeśli przy zwrocie niewolnika cokolwiek dostało się w ręce nabywcy za jego pośrednictwem lub nie dostało się
z jego winy, musi być zwrócone; i to nie tylko zyski, które mógł uzyskać, lub wynagrodzenie, które mógł otrzymać
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od niewolnika lub od kogoś, komu ten ostatni został wynajęty, ale także to, co mógł nabyć od samego
sprzedawcy, ponieważ ten ociągał się z wydaniem mu niewolnika; ale także jeśli nabywca otrzymał jakiekolwiek
zyski od jakiegokolwiek innego posiadacza, musi je wszystkie oddać. Nie bierze się pod uwagę tego, czy zbywca
mógłby nabyć te rzeczy, czy też nie, gdyby nie sprzedał niewolnika; jeśli bowiem założymy, że zbywca był osobą,
która nie mogła otrzymać niczego na mocy testamentu, fakt ten w żaden sposób mu nie zaszkodzi. Pedius
uważa, że nie należy się zastanawiać, czy spadkodawca, mianując niewolnika swoim spadkobiercą lub zapisując
mu spadek, miał na uwadze ten fakt, ponieważ sama sprzedaż będzie ważna, a fakt ten nie przyniesie korzyści
nabywcy. Z drugiej strony mówi on, że jeśli spadkobierca zostałby wyznaczony w zamian za sprzedającego,
nadal będziemy utrzymywać, że nabywca nie powinien przywracać majątku temu ostatniemu, jeśli nie był on
skłonny zwrócić niewolnika.
24. Gaius, On the Edict of the Curule Aediles, Księga I.
Ogólnie rzecz biorąc, należy uznać, że to, co niewolnik nabył od nabywcy w inny sposób niż zarządzając jego
majątkiem, wydaje się słuszne, powinno zostać zwrócone.
25. Ulpianus, O Edykcie Aedylów z Curule, Księga I.
Aediles chcą także, aby nabywca wypłacił sprzedawcy odszkodowanie za spadek wartości niewolnika, ale tylko
wtedy, gdy nastąpił on po sprzedaży i wydaniu. Gdyby jednak nastąpiło to wcześniej, nie byłoby to objęte tym
postępowaniem.
1. Dlatego też, jeśli sam nabywca lub członek jego gospodarstwa domowego, lub jego agent, był odpowiedzialny
za spadek wartości, będzie on odpowiedzialny w tym postępowaniu.
2. Wszyscy, którzy są w niewoli, są objęci terminem "gospodarstwo domowe", nie tylko wolni, którzy służą w
dobrej wierze jako niewolnicy, ale także niewolnicy innych; te osoby, które są pod kontrolą nabywcy, rozumiemy
również jako objęte tą definicją.
3. W tym działaniu wspomina się o agencie. Neratius mówi jednak, że w tym przypadku nie należy rozumieć
każdego rodzaju agenta, ale takiego, który kieruje całym interesem nabywcy lub zarządza tą jego gałęzią, przez
którą nastąpiło pogorszenie stanu niewolnika.
4. Pedius twierdzi, że kupujący powinien być odpowiedzialny za działania swojego agenta i domownika tylko
wtedy, gdy niewolnik nie mógłby doznać szkody, gdyby nie został mu sprzedany. Jeśli jednak doznałby jej nawet
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wtedy, gdyby nie został mu sprzedany, to w takim przypadku nabywca miał prawo wydać niewolnika w ramach
zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę i twierdzi, że w odniesieniu do szkody wyrządzonej przez agenta
nabywca jest jedynie zmuszony do przeniesienia na sprzedawcę praw do powództwa, które ma przeciwko
swojemu agentowi.
5. A co, jeśli niewolnik został uszkodzony z powodu zaniedbania, ale nie z powodu oszustwa nabywcy? Również
w tym przypadku zostanie przeciwko niemu wydany wyrok.
6. Pogorszenie się stanu niewolnika dotyczy nie tylko jego ciała, ale także upodlenia jego umysłu, jak na przykład
wtedy, gdy zepsuł się on przez przykład swoich współniewolników z domu nabywcy i stał się hazardzistą,
pijakiem lub włóczęgą.
7. Należy jednak zauważyć, że nabywca nie może z tego rodzaju powodów oddać niewolnika w ramach
zadośćuczynienia, ponieważ nie jest on osobiście odpowiedzialny za czyny swojego niewolnika lub za czyny
swojego agenta.
8. Należy również pamiętać, że musi on naprawić wszystkie te rzeczy, które są wymienione w edykcie edylskim,
jeśli miały miejsce przed połączeniem spraw, ponieważ konieczne jest ich wymienienie, aby mogły być wzięte
pod uwagę, jeśli któreś z nich miały miejsce przed połączeniem spraw. Jednakże po połączeniu spraw, cała
kwestia zwrotu niewolnika musi zostać rozstrzygnięta w sądzie, a wszelkie zyski, które zostały osiągnięte, jak
również fakt pogorszenia się stanu niewolnika i wszystkie inne sprawy, zostaną uwzględnione. Gdy tylko sędzia
uzyskuje jurysdykcję nad sprawą, jego obowiązkiem staje się rozstrzygnięcie wszystkiego, co się z nią wiąże.
Jednakże te kwestie, które powstały przed przyłączeniem się do sprawy, nie podlegają właściwie jego jurysdykcji,
chyba że zostały mu wyraźnie powierzone do rozstrzygnięcia.
9. W Edykcie dodano również: "Pieniądze zapłacone za niewolnika sprzedawcy i to, co zostało oddane na
podstawie akcesoriów, nie zostanie zwrócone, a strona, która jest odpowiedzialna za zapłatę tych pieniędzy, nie
zostanie zwolniona."
10. Aediles ustanowił przepis, że nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy wszystkie te rzeczy, które zostały
wymienione powyżej, a następnie musi zwrócić mu pieniądze za zakup.
(26) Gajusz, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
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Zastanówmy się, czy nie jest niesprawiedliwe, aby nabywca był zmuszony do oddania własności i skorzystania z
powództwa sądowego, jeśli nie może nic odzyskać z powodu własności sprzedawcy; i czy sprawy nie powinny
być tak ułożone, że nabywca może dać zabezpieczenie, aby przywrócić niewolnika, jeśli pieniądze z zakupu
zostaną mu zwrócone w określonym czasie?
27. Ulpianus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Nabywca powinien otrzymać pieniądze, które zapłacił za niewolnika, a także wszystko inne, co wchodzi w skład
akcesoriów. Rozumiemy przez to nie tylko cenę, która została zapłacona sprzedawcy, jak na przykład sumę
kupna i odsetki od niej, ale także to, co zostało wydane w związku ze sprzedażą. To jednak powinno być
zapłacone tylko wtedy, gdy wydatek został poniesiony za zgodą sprzedawcy, ale jeśli cokolwiek zostało dane
dobrowolnie, kupujący nie będzie miał prawa do kredytu za to, ponieważ nie powinien żądać od sprzedawcy tego,
co dał z własnej woli. Ale co jeśli pieniądze zostały zapłacone w formie podatku, który w rzeczywistości idzie za
kupującym? Uważamy, że to również powinno być zwrócone, ponieważ nabywca powinien odejść
zabezpieczony.
28. Gajusz, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Jeśli sprzedawca nie złoży zabezpieczenia w odniesieniu do spraw wymienionych w edykcie kurulnym Aediles,
obiecują mu oni powództwo przeciwko niemu o zwrot nieruchomości w ciągu dwóch miesięcy lub o zwrot odsetek
kupującego w ciągu sześciu miesięcy.
29. Ulpianus, O Edykcie Kurulów Aediles, Księga I.
Należy rozumieć, że jeśli kupujący nie dostarczy sprzedającemu wszystkiego, co jest wymagane przez tę akcję,
nie może on uzyskać wyroku przeciwko sprzedającemu na swoją korzyść. Jeśli jednak sprzedawca nie dostarczy
kupującemu tego, co jest wymagane, wyrok zostanie wydany przeciwko niemu.
1. Ponownie, nabywca musi być zwolniony z odpowiedzialności za pieniądze, które były mu należne, niezależnie
od tego, czy był odpowiedzialny wobec samego sprzedawcy, czy wobec kogoś innego.
2. Ponadto, wyrok jest wydawany przeciwko sprzedawcy w zakresie interesu nabywcy. Zobaczmy zatem, czy
może on przekraczać cenę, czy też nie. I w rzeczywistości wyrok obejmuje zarówno pieniądze z zakupu, jak i
dodatki; ale czy nabywca powinien również odzyskać odsetki od ceny na tej podstawie, że jest do nich
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uprawniony jako do części tego, co jest mu należne, zwłaszcza że odzyskuje on wszelkie zyski, które mógł
osiągnąć? Jest przesądzone, że ma do tego prawo.
3. Jeżeli nabywca poniósł jakąkolwiek szkodę lub wydał jakiekolwiek pieniądze na niewolnika, może je odzyskać
na mocy decyzji sądu w taki sposób, jednakże (jak mówi Julianus), że sprzedawca nie będzie miał wydanego
przeciwko niemu wyroku z powodu tych rzeczy; ale nabywca nie będzie zmuszony do wydania niewolnika
sprzedawcy, chyba że ten go zwolni z odpowiedzialności.
30. Paulus, O Edykcie Kurulów Aediles, Księga I.
Ponadto, jeśli nabywca w procesie o zwrot niewolnika przyłączy się do sprawy lub sam wytoczy powództwo we
własnym imieniu, obie strony muszą złożyć zabezpieczenie, że zbywca zapłaci kwotę wyroku wydanego
przeciwko niemu, jeśli nie jest w złej wierze, oraz że nabywca wyda zbywcy wszystko, co wpadnie mu w ręce lub
czego z powodu jego złej wiary nie mógł uzyskać w drodze powództwa wytoczonego w imieniu niewolnika.
1. 1. Nabywca ma prawo do wszelkich niezbędnych wydatków poniesionych przez niego z powodu choroby
niewolnika po przyłączeniu go do sprawy, przy czym Pedius twierdzi, że wydatki poniesione wcześniej powinny
być konkretnie wymienione; natomiast Arysteusz uważa, że wyżywienie niewolnika nie powinno być brane pod
uwagę z tego powodu, że nie żąda się niczego za czas, kiedy niewolnik był w służbie.
31. 31. Ulpianus, O edykcie aedylów kurulnych, Księga I.
Jeśli sprzedawca odmówi przyjęcia niewolnika, nie powinien mieć przeciwko sobie wyroku na kwotę wyższą niż
cena; dlatego też w odniesieniu do szkody, jaką kupujący poniósł z powodu niewolnika, przyznajemy jedynie
prawo do zatrzymania jego osoby, a sprzedawca będzie mógł uniknąć odpowiedzialności za to, jeśli odmówi
przyjęcia niewolnika, ale czyniąc to, nie uniknie odpowiedzialności za pieniądze z zakupu, jak również za
akcesoria do nich.
1. Jeśli sprzedający oświadczył lub zagwarantował, że niewolnik nie jest złodziejem, będzie on odpowiedzialny za
swoją gwarancję, jeśli niewolnik popełni kradzież; w tym przypadku należy rozumieć, że jest on złodziejem nie
tylko wtedy, gdy kradnie od nieznajomego, ale także wtedy, gdy przywłaszcza sobie własność swojego pana.
2. Jeżeli niewolnica jest oddawana, muszą być również oddane wszystkie dzieci, które urodziły się jej po
sprzedaży, czy jest jedno, czy więcej.
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3. Jeżeli jednak do samego prawa własności nieruchomości zostało dodane użytkowanie, to bez wątpienia musi
ono również zostać zwrócone.
4. Jeśli niewolnik nabył peculium będąc w posiadaniu nabywcy, co mamy powiedzieć w odniesieniu do niego?
Jeśli, rzeczywiście, został on uzyskany przez zarządzanie własnością kupującego, należy uznać, że powinien
pozostać przy nim, ale jeśli został uzyskany z innego źródła, musi zostać zwrócony sprzedającemu.
5. Jeśli nabywca pozostawia kilku spadkobierców, zobaczmy, czy wszyscy z nich muszą wyrazić zgodę na zwrot
niewolnika. Pomponiusz mówi, że zgoda wszystkich nie jest wymagana i że mogą oni wyznaczyć pełnomocnika,
który będzie działał w ich imieniu, aby sprzedawca nie poniósł żadnej szkody, jeśli otrzyma udział w niewolniku
należący do jednej ze stron, a przeciwko niemu zostanie wydany wyrok za udziały pozostałych do wysokości
niedoboru wartości niewolnika.
6. Mówi on również, że jeśli niewolnik nie żyje, lub został odebrany przez sprzedawcę, każdy ze spadkobierców
może właściwie wnieść powództwo o swój udział. Co więcej, otrzymają oni proporcjonalne udziały w pieniądzu
kupna i dodatkach, jak również w zyskach z upraw i ich dodatków; a w przypadku, gdyby niewolnik uległ
zniszczeniu, każdy z nich będzie odpowiedzialny proporcjonalnie, chyba że zdarzy się tak, że podział nie może
być dokonany, jak na przykład w przypadku potomstwa niewolnicy płci żeńskiej; wtedy bowiem zachowana
zostanie ta sama zasada, która ma zastosowanie w przypadku, gdy sama matka jest sprzedana, ponieważ
zaprzeczyliśmy, że ona sama może być częściowo zwrócona.
7. Marcellus stwierdza również, że jeśli niewolnik będący we wspólnym posiadaniu sam nabywa niewolnika, a w
przypadku, gdy ma on zostać zwrócony, jeden z jego panów nie może wnieść pozwu, aby zmusić sprzedawcę do
odebrania swojej części niewolnika, tak samo jak w przypadku, gdy nabywca pozostawia kilku spadkobierców, a
wszyscy z nich nie wyrażają zgody na zwrot niewolnika.
8. Marcellus mówi również, że jeden z dwóch współwłaścicieli niewolnika nie może wytoczyć powództwa z tytułu
kupna, aby zmusić sprzedającego do wydania mu jego połowy niewolnika, jeśli zapłaci mu jego część ceny; i
dodaje, że zasada ta musi być przestrzegana w przypadku kupujących, ponieważ sprzedający, który sprzedaje
nieruchomość, która jest zastawiona, ma prawo zatrzymać ją, dopóki kupujący za nią nie zapłaci.
9. Pomponiusz twierdzi, że jeśli spadkobierca nabywcy, jego rodzina lub jego agent, przez zaniedbanie lub w
złym zamiarze, popełni jakikolwiek czyn, który obniża wartość nieruchomości, to jest sprawiedliwe, że powinien
on być odpowiedzialny za całą kwotę na mocy decyzji sądu. Ponadto, korzystniej jest dla wszystkich
spadkobierców wyznaczyć jednego pełnomocnika, który wytoczy powództwo w ich imieniu; jeśli bowiem niewolnik
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ulegnie zniszczeniu z winy jednego ze wspomnianych spadkobierców, zostanie to naprawione przez wszystkich,
a pozostali będą mogli wytoczyć przeciwko niemu powództwo działowe, ponieważ ponieśli stratę z jego winy i nie
mogli zwrócić niewolnika.
10. Jeśli sprzedawca pozostawia kilku spadkobierców, niewolnik może być zwrócony każdemu z nich,
proporcjonalnie do jego udziału w majątku. Ta sama zasada obowiązuje, gdy niewolnik został sprzedany kilku
osobom. Jeśli bowiem pojedyncza osoba nabyła niewolnika od kilku właścicieli lub kilku nabyło go od jednego,
lub też kilku niewolników zostało kupionych od jednego właściciela, lepiej jest uważać, że jeśli jest kilku
sprzedawców, każdy z nich jest bezwzględnie zobowiązany do odebrania niewolnika; ale jeśli różne udziały w
niewolniku zostały nabyte od poszczególnych posiadaczy, można słusznie uważać, że jeden z nich może być
zmuszony do odebrania swojego udziału, a powództwo może być wytoczone przeciwko drugiemu w celu
odzyskania nadwyżki wartości zapłaconej za niewolnika. Również w przypadku, gdy kilka osób nabywa
niewolnika od jednego sprzedawcy, każda z nich może wytoczyć powództwo o swój udział; jeżeli jednak
nabywają oni niewolnika wspólnie, każda z nich może wytoczyć powództwo o zwrot niewolnika jako całości.
11. Jeżeli niewolnik, który ma być zwrócony, umrze, powstaje pytanie, czy stracił życie z winy nabywcy, jego
rodziny lub jego pełnomocnika; jeżeli bowiem tak było, uważa się go za nadal żyjącego i wszystko musi być
przeniesione na zbywcę, co byłoby wymagane, gdyby niewolnik żył.
12. Przez niedbalstwo rozumiemy nie tylko to, które jest rażące, ale także to, z powodu którego należy uznać, że
nabywca był odpowiedzialny za to, że w jakikolwiek sposób przyczynił się do śmierci niewolnika; na przykład, jeśli
nie zapewnił lekarza, aby niewolnik mógł być wyleczony, lub jeśli, z własnej winy, zapewnił takiego, który był
niekompetentny.
13. Uważamy, że zasada ta ma zastosowanie, gdy niewolnik umarł przed połączeniem spraw, ale jeśli jego
śmierć nastąpiła po połączeniu spraw, to sędzia musi zdecydować, jak niewolnik umarł; ponieważ zdaniem
Pediusza wszystko, co dzieje się po połączeniu spraw, musi być określone przez mądrość sędziego.
14. To, co powiedzieliśmy w odniesieniu do pełnomocnika, odnosi się również do opiekunów, kuratorów i innych
osób, których obowiązkiem jest występowanie w imieniu innych. Takie jest również zdanie Pediusa, który dodaje,
że nie jest niesprawiedliwe czynić zleceniodawcę odpowiedzialnym za zaniedbania tych, którym powierzono
zarządzanie jego sprawami.
15. Pedius mówi również, że dzieci pod kontrolą ojca są również objęte terminem "gospodarstwo domowe",
ponieważ powództwo o zwrot mienia czyni wszystkich domowników odpowiedzialnymi za ich czyny.
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16. Jeżeli ktoś wnosi powództwo o odszkodowanie za zmniejszenie wartości niewolnika z powodu jego ucieczki,
a następnie pozywa, ponieważ niewolnik jest nieuleczalnie chory, to na jaką kwotę powinien zostać wydany
wyrok? Nie ulega wątpliwości, że powództwo o odszkodowanie z powodu ucieczki niewolnika może być
wytoczone kilkakrotnie. Julianus twierdzi jednak, że należy uważać, aby nabywca nie osiągnął zysku i nie
odzyskał dwukrotnie wyceny tej samej nieruchomości.
17. Powództwo in factum o zwrot ceny przysługuje w przypadku, gdy niewolnik został zwrócony; w tym przypadku
nie bada się, czy istniał dobry powód do zwrotu niewolnika, lecz jedynie, gdzie został on zwrócony. Nie jest to
nierozsądne, ponieważ byłoby niesprawiedliwe, po tym jak sprzedawca, odbierając niewolnika, przyznał, że był
ku temu powód, ponieważ pytanie, które należy zadać, dotyczy tego, czy powinien on zostać zwrócony, czy też
nie, ani też nie bada się, czy zwrot nastąpił w terminie określonym przez prawo.
18. Oczywiste jest, że ta czynność wymaga, aby niewolnik został zabrany z powrotem. W przeciwnym razie, jeśli
nie zostałby on odebrany, powództwo byłoby bezskuteczne, nawet jeśli zostało uzgodnione przez zwykłą zgodę
stron, że powinien on zostać zwrócony. Zatem to nie umowa o odebraniu niewolnika stanowi podstawę tego
postępowania, lecz sam jego zwrot.
19. Wszystko, co towarzyszyło niewolnikowi w czasie sprzedaży, powinno być również przywrócone za pomocą
tej skargi.
20. Ponieważ postanowienie o podwójnym odszkodowaniu jest bezterminowe, uważa się, że powództwo o
sprzedaż może być wniesione, nawet jeśli sprzedawca nie dał zabezpieczenia w wysokości podwójnej wartości
niewolnika; ponieważ sprawy związane z użytkowaniem i zwyczajem powinny być zawsze włączone do
powództwa w dobrej wierze.
21. Osoby, które sprzedają niewolników, powinny zawsze podawać ich narodowość, w czasie sprzedaży,
ponieważ bardzo często miejsce urodzenia niewolnika albo przyciąga, albo odstrasza nabywcę, a zatem w
naszym interesie jest wiedzieć, w jakim kraju się urodził; zakłada się bowiem, że niektórzy niewolnicy są dobrzy,
ponieważ wywodzą się z narodu, który nie ma złej reputacji, a inni są uważani za złych, ponieważ pochodzą z
narodu, który jest raczej niegodny szacunku niż inny. Jeśli pochodzenie niewolnika nie zostało wymienione,
powództwo na tej podstawie zostanie przyznane nabywcy i wszystkim zainteresowanym, za pomocą którego
nabywca będzie mógł zmusić niewolnika do odebrania go.
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22. 22. Jeśli nieruchomość jest sprzedawana z zastrzeżeniem, że jeśli nie odpowiada, może być zwrócona w
określonym czasie, umowa ta jest uznawana za ważną. Jeśli jednak nic nie zostało uzgodnione w odniesieniu do
czasu, powództwo in factum zostanie przyznane kupującemu w ciągu sześćdziesięciu dostępnych dni, aby
zmusić nieruchomość do zwrotu, ale nie po upływie tego okresu. Ale jeśli to powinno być uzgodnione, że
nieruchomość może być zwrócona bez odniesienia do czasu, myślę, że ta umowa będzie ważna. Ponownie, gdy
okres sześćdziesięciu dni ustalonych na zwrot artykułu upłynął, działanie zostanie przyznane nabywcy, jeśli
właściwa przyczyna zostanie wykazana.
23. W tym dochodzeniu przyczyny należy ustalić, czy sprzedawca był odpowiedzialny za opóźnienie, czy też nie
był obecny, tak że niewolnik mógł zostać mu zwrócony, lub czy istniał inny dobry powód, aby nie dostarczyć
niewolnika w wyznaczonym czasie, ponieważ nie był on zadowalający.
24. W tych sprawach należy przestrzegać tej samej zasady, co w przypadku potomstwa niewolnika płci żeńskiej,
a także w przypadku zysków i innych dodatków, o których była mowa, gdy niewolnik, który ma być zwrócony,
umiera, zanim to nastąpi.
25. 25. Ci, którzy znają się na prawie, uważają, że każde przystąpienie do kupna jest częścią sprzedaży.
(32) Gaius, On the Edict of the Curule Aediles, Księga II.
Dlatego też, jak już zostało powiedziane powyżej, sprzedawca ma obowiązek powiadomić nabywcę o każdej
chorobie, wadzie lub innej wadzie, o której mowa w edykcie; i tak jak jest tam określone, że musi on
zagwarantować, że niewolnik nie ma żadnej z tych wad, tak też, gdy niewolnik jest przekazywany innej stronie
jako dodatek do własności, sprzedawca jest zmuszony do złożenia takiego samego oświadczenia i gwarancji.
Należy rozumieć, że jest to konieczne nie tylko wtedy, gdy wyraźnie stwierdzono, że niewolnik Stichus jest
dodatkiem do przekazywanej ziemi, ale także wtedy, gdy ogólnie rzecz biorąc, wszyscy niewolnicy na ziemi
stanowią dodatek do sprzedaży.
33. Ulpianus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Dlatego Pomponiusz mówi, że jest rzeczą sprawiedliwą, że jeśli cokolwiek jest uważane za pomocnicze przy
sprzedaży, musi być dostarczone w tak doskonałym stanie, jak powinno być dostarczone, gdyby było głównym
przedmiotem sprzedaży; zgodnie z prawem cywilnym, powództwo o kupno będzie uzasadnione, aby zmusić
własność uważaną za pomocniczą do dostarczenia jej w dobrym stanie; na przykład, gdy pewne beczki są
wymienione jako pomocnicze do ziemi. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy coś jest wyraźnie
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określone jako dodatkowe; jeśli bowiem niewolnik jest sprzedawany razem z jego peculium, sprzedawca nie
będzie zmuszony do zagwarantowania dobrego stanu niewolników stanowiących część tego peculium, ponieważ
nie określił żadnej konkretnej rzeczy jako dodatkowej, a konieczne było jedynie dostarczenie peculium w
jakimkolwiek stanie; i tak jak nie był zobowiązany do dostarczenia określonej ilości peculium, tak samo nie był
zmuszony do udzielenia tej gwarancji. Pomponiusz twierdzi, że ta sama zasada powinna być zachowana w
przypadku sprzedaży majątku lub peculium niewolnika, ponieważ edykt edylów nie dotyczy majątku należącego
do majątku lub peculium. Jest on tego samego zdania, gdy sprzedaje się działkę ziemi wraz ze wszystkimi
środkami do jej uprawy, a niewolnicy są objęci tym określeniem. Uważam, że ta opinia jest prawidłowa, chyba że
zostanie stwierdzone, że strony miały inny wyraźny zamiar.
(1) Jeżeli sprzedana nieruchomość jest zwracana, niewolnik, który był jej wspólnikiem, również musi zostać
zwrócony, nawet jeśli nie miał żadnych wad.
34. Africanus, Pytania, Księga VI.
Gdy kilka rzeczy tego samego rodzaju są sprzedawane w tym samym czasie, jak na przykład niewolnicy,
komedianci lub śpiewacy, to uważa się, że należy ustalić, czy zapłacono jedną cenę za wszystkie, czy też za
każdą z osobna, ponieważ czasami rozumie się, że dokonano jednej sprzedaży, a następnie kilku. Ważne jest,
aby o to zapytać, aby w przypadku, gdy któryś z niewolników okaże się chory lub nie zdrowy, można było ustalić,
czy wszyscy oni powinni być zwróceni w tym samym czasie.
1. Czasami, mimo że ceny zostały ustalone za każdą głowę, nadal jest tylko jeden zakup, tak że wszystkie mogą
być, lub powinny być zwrócone z powodu wady jednego z nich; na przykład, gdy jest oczywiste, że intencją było
kupno lub sprzedaż ich wszystkich razem, jak to często się zdarza, gdy niewolnicy są aktorami; lub gdy
sprzedawane są czterokonne zaprzęgi, lub para mułów; tak, że może być korzystne dla stron, aby mieć
wszystkie, lub żadnego z nich.
35. Ulpianus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I.
Często zdarza się, że niewolnicy, którzy są zdrowi, wracają razem z innymi, którzy są chorzy, gdzie nie można ich
rozdzielić bez narażania się na niedogodności lub bez naruszania naturalnych uczuć; bo co by się stało, gdyby
nabywca wolał zatrzymać syna, a zwrócić jego rodziców, lub odwrotnie? Tej samej zasady należy przestrzegać w
stosunku do braci i niewolników połączonych węzłem małżeńskim.
(36) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIII.
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Jeżeli kilku niewolników zostało sprzedanych za jedną cenę, a my wnosimy powództwo na podstawie edyktu
edylskiego w odniesieniu do jednego z nich, to oszacowanie wartości tego niewolnika następuje tylko wtedy, gdy
cena została ustalona dla całej liczby bez rozróżnienia. Jeśli jednak, po ustaleniu ceny za każdego z niewolników,
wszyscy zostali sprzedani za kwotę równą łącznej cenie poszczególnych osób, musimy przyjąć łączną cenę
ustaloną za każdego niewolnika, niezależnie od tego, czy jest on wart więcej czy mniej.
37. Ulpianus, O Edykcie Aedylów z Curule, Księga I.
Edykt nakazuje, by niewolnik, który zestarzał się w służbie, nie był sprzedawany jako ten, który nie przywykł do
poddaństwa. To postanowienie Edyktu zostało sformułowane w celu uniknięcia sztuczek sprzedawców, gdyż w
każdym przypadku dbają oni o to, by kupujący nie byli oszukiwani przez sprzedawców. Na przykład wielu
sprzedawców ma w zwyczaju sprzedawać niewolników jako nowicjuszy, którzy nimi nie są, po to, by pozbyć się
ich za większe pieniądze, ponieważ zakłada się, że niewolnicy niedoświadczeni będą bardziej prostolinijni, lepiej
przystosowani do służby, bardziej uciążliwi i zręczni do każdego rodzaju pracy, podczas gdy tych
doświadczonych i zestarzałych w służbie trudno zmienić i dostosować do swoich zwyczajów. Ponieważ więc
handlarze niewolników wiedzą, że ludzie są raczej skłonni do kupowania niewolników, którzy są nowicjuszami,
dlatego mieszają tych, którzy są doświadczeni z nimi i sprzedają ich wszystkich za nowicjuszy. Edykt ten stanowi,
że tak czynić nie wolno, a zatem, gdy niewolnik zostanie sprzedany w ten sposób nabywcy, który nie zna faktów,
może zostać zwrócony.
38. Tenże, O edykcie edylów kurulnych, Księga II.
Aedile powiadają: "Ci, którzy sprzedają zwierzęta ciężarne, powinni otwarcie i uczciwie powiedzieć, czy są chore
lub mają jakąś wadę; a jeśli zostały wspaniale okiełznane w celu ich sprzedaży, powinny być dostarczone
nabywcom w takim stanie. Jeśli tego nie uczyniono, w ciągu sześćdziesięciu dni wniesiemy powództwo o zwrot
ozdób lub o zwrot zwierząt ze względu na ozdoby; lub jeśli sprzedaż powinna być unieważniona z powodu
choroby lub wady, w ciągu sześciu miesięcy; lub o zwrot pieniędzy z zakupu, jeśli zwierzęta były warte mniej niż
zostały sprzedane w ciągu roku. Jeśli w tym samym czasie sprzedano parę zwierząt, a jedno z nich jest w takim
stanie, że powinno być zwrócone, przyznamy powództwo, aby umożliwić zwrot obu."
(1) Edyktem tym Aedile wspominają o zwrocie zwierząt brzemiennych.
(2) Przyczyna wydania tego edyktu jest taka sama jak przyczyna, która spowodowała wydanie tego edyktu w
sprawie zwrotu niewolników.
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(3) W odniesieniu do nich należy przestrzegać zasadniczo tych samych reguł, co w odniesieniu do niewolników,
jeśli chodzi o choroby i wady. Dlatego to, co już powiedzieliśmy na ten temat, ma zastosowanie również tutaj, a
jeśli zwierzę umrze, może zostać zwrócone w taki sam sposób, jak w przypadku niewolnika.
(4) Zobaczmy jednak, czy wszystkie rodzaje bydła są zaliczane do zwierząt pociągowych. Trudno jest uwzględnić
je wszystkie, ponieważ termin "zwierzęta pociągowe" oznacza jedną rzecz, a termin bydło oznacza inną.
(5) Dlatego też do tego Edyktu dodano klauzulę, której słowa brzmią następująco: "W przypadku wszelkiego
rodzaju bydła sprzedawcy muszą przestrzegać tych samych zasad, które ustanowiliśmy w odniesieniu do
solidności zwierząt ciężarowych".
(6) Dlatego nie może już istnieć wątpliwość, czy woły wchodzą w zakres tego Edyktu, bo chociaż nie są one
objęte określeniem zwierzęta pociągowe, to jest pewne, że wchodzą w zakres określenia bydło.
(7) Istnieją pewne rzeczy, które u ludzi zaliczane są do chorób, a u zwierząt nie są za takie uważane; tak na
przykład, gdy koń jest wykastrowany, nie jest to uważane ani za chorobę, ani za wadę, ponieważ nie umniejsza to
ani jego siły, ani jego użyteczności, chociaż nigdy nie będzie się nadawał do rozmnażania. Caelius stwierdził
również, że wszystkie zwierzęta, które zostały wykastrowane, nie są z tego powodu wadliwe, chyba że stały się
słabsze przez tę operację, a zatem muł nie jest beznadziejny. Mówi on, że Ofilius był tego samego zdania, a
mianowicie, że wykastrowany koń jest zdrowy, tak samo jak eunuch jest również zdrowy; ale jeśli kupujący nie
wiedział o tym, a sprzedawca wiedział, powództwo o kupno będzie zasadne. To co mówi Ofilius jest słuszne.
(8) Powstało pytanie, czy jeżeli muł jest taki, że nie można go zmienić, gdy jest zaprzęgnięty, to czy jest zdrowy.
Pomponiusz twierdzi, że tak, ponieważ wiele zwierząt powozowych jest takich, że ich pozycja w zaprzęgu nie
może być zmieniona.
(9) Mówi on również, że jeśli zwierzę rodzi się z takim usposobieniem lub formą ciała, że nie może być
zaprzęgnięte z innym, to nie jest zdrowe.
(10) Zwierzę może być zwrócone nie tylko z powodu jakiejś choroby, ale także wtedy, gdy istnieje ku temu
podstawa, ponieważ nie odpowiada ono oświadczeniom lub gwarancji sprzedawcy; podobnie jak w przypadku
niewolników.
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(11) Caelius powiada, że przepis o ozdabianiu koni w celu ich lepszej sprzedaży nie ma zastosowania, gdy to
zostało uczynione przed czasem sprzedaży, to jest dwa dni przed, ale w czasie, gdy sprzedaż była dokonywana,
albo, gdy były wystawione na sprzedaż, były pokazywane w ten sposób tym, którzy spodziewali się je sprzedać. I
za każdym razem, gdy taka dekoracja ma miejsce, zarówno w pozwie jak i w edykcie stwierdza się, że zwierzęta
zostały wyprodukowane, zakapturzone w celu ich sprzedaży, tak jak zwierzę może być wyprodukowane,
zakapturzone w celu odbycia podróży, a następnie sprzedane.
(12) Jeżeli sprzedano kilka zwierząt, wszystkie one nie podlegają zwrotowi z powodu uwięzi jednego z nich; bo
chociaż jeden zaprzęg może być wadliwy, drugi nie powinien być z tego powodu zwracany.
(13) W razie zbycia pary mułów, z których jeden jest wadliwy, wartość tego ostatniego nie powinna być brana pod
uwagę przy szacowaniu różnicy; lecz powinna być brana pod uwagę wartość zaprzęgu; albowiem jeżeli oba były
sprzedane za tę samą cenę, to nie może być ona dzielona na dwa, lecz musi być brana pod uwagę utrata
wartości obu razem, a nie tylko pogorszenie wartości tego, który jest wadliwy.
(14) Jeśli sprzedaje się parę koni zapałczanych, to w edykcie jest napisane, że jeśli jest powód do zwrotu jednego
z nich, to należy zwrócić oba; w tym przypadku należy brać pod uwagę interes kupującego i sprzedającego,
ponieważ zwierzęta nie są rozdzielone. Podobnie, gdy sprzedawany jest zaprzęg złożony z trzech koni lub jeden
z czterech, wszystkie powinny być zwrócone. Jeżeli jednak są dwie pary mułów, a jeden muł jest nieudolny, to
tylko para, do której należy, powinna być zwrócona, a nie pozostałe. Jeśli jednak nie są one podzielone na pary,
lecz cztery muły są sprzedawane za jedną cenę, to należy zwrócić jednego muła, a nie wszystkie, podobnie jak w
przypadku, gdy pewna liczba koni jest sprzedawana w celach hodowlanych, uważamy, że jeśli jeden z nich jest
nieuszkodzony, to nie jest konieczne, aby wszystkie zostały zwrócone. Tak samo uważamy, gdy kilku
niewolników jest sprzedawanych za jedną cenę, chyba że nie można ich rozdzielić, jak na przykład, gdy są
aktorami lub bufonami.
39. Paulus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga I. Albo bracia;
40. Ultpianus, On the Edict of the Curule Aediles, Book II.
Albowiem ci nie powinni być rozdzieleni.
1. Następnie Aediles mówią: "Że pies, świnia, mały dzik, wilk, niedźwiedź, pantera, lew,"
41. Paulus, O Edykcie Kurulów Aediles, Księga II.
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I, ogólnie rzecz biorąc, "Albo jakiekolwiek inne zwierzę mogące wyrządzić szkodę, czy to na wolności, czy na
uwięzi, ale niezdolne do okiełznania, aby nie wyrządzić szkody".
42. Ulpianus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga II.
Nie może być trzymane w miejscu, gdzie stale przechodzą ludzie i gdzie wspomniane zwierzę może kogoś zranić
lub wyrządzić szkodę. Jeśliby te przepisy zostały naruszone, a w następstwie tego jakiś wolny człowiek straciłby
życie, wypłaca się dwieście solidi; jeśli zaś wolny człowiek zostałby zraniony, osoba odpowiedzialna za to
zostanie osądzona na sumę, która według mądrości i sprawiedliwości sędziego wyda się odpowiednia; jeśli zaś
zraniona zostałaby jakakolwiek inna osoba lub jakikolwiek majątek, osoba ta będzie zmuszona do zapłacenia
podwójnej kwoty za wyrządzoną szkodę.
43. Paulus, O Edykcie Kurulów Aediles, Księga I.
Większość autorytetów twierdzi, że wół, który uderza rogami, jest złośliwy, podobnie jak muły, które kopią.
Również konie, które bez powodu się boją i uciekają, są uważane za złośliwe.
1. Niewolnik, który schronił się u przyjaciela swego pana, aby uzyskać jego wstawiennictwo u tego ostatniego, nie
jest zbiegiem, nawet jeśli ma zamiar nie wrócić do domu, jeśli nie otrzyma ułaskawienia. Nie jest on jeszcze
zbiegiem z tego powodu, że termin "ucieczka" nie odnosi się jedynie do zamiaru, ale także do samego czynu.
2. 2. Gdy niewolnik, podżegany przez kogoś innego do opuszczenia swego pana, ucieka, jest zbiegiem, nawet
jeśli nie uciekłby, gdyby nie rada osoby, która go namówiła.
3. Jeśli mój niewolnik, który służył ci w dobrej wierze, ucieknie, to jest zbiegiem, niezależnie od tego, czy wie, że
należy do mnie, czy też nie wie o tym, chyba że uczynił to z zamiarem powrotu do mnie.
4. Niewolnik próbuje popełnić samobójstwo, jeśli czyni to z powodu niegodziwości, złych nawyków lub jakiegoś
przestępstwa, które popełnił; ale nie wtedy, gdy podejmuje taki krok, ponieważ nie jest w stanie znieść cierpień
cielesnych.
5. 5. Jeśli ktoś kupi niewolnika i zostanie go pozbawiony siłą, może odzyskać czterokrotne odszkodowanie z
powodu rabunku, może też potem zwrócić niewolnika, a sprzedawca musi mu zwrócić otrzymaną cenę. Jeśli
jednak poniósł szkodę przez swojego niewolnika i wytoczył z tego tytułu powództwo, nie może go zwrócić
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sprzedawcy, chyba że nabywca wytoczy powództwo przeciwko temu, kto bił niewolnika batem lub poddawał go
torturom.
6. Niekiedy niewolnik powinien być zwrócony, nawet jeśli wytoczyliśmy powództwo o jego oszacowanie, to
znaczy o oszacowanie nadwyżki ceny ponad jego prawdziwą wartość. Jeśli bowiem niewolnik jest
bezwartościowy, tak że posiadanie go nie jest korzystne dla jego pana, jak na przykład wtedy, gdy wpada w szał
lub jest obłąkany, to nawet jeśli wytoczono powództwo o jego oszacowanie, to jednak obowiązkiem sędziego jest
spowodowanie zwrotu pieniędzy po zwrocie niewolnika.
7. Jeśli ktoś spowodowałby zwrot niewolnika z zamiarem oszukania swoich wierzycieli, a nie zwróciłby go, gdyby
nie miał zamiaru ich oszukać, sprzedawca odpowiada wobec wierzycieli za wartość niewolnika.
8. Jeżeli niewolnik został zastawiony, pozostaje on związany, nawet jeśli zostanie zwrócony; tak jak w przypadku,
gdy on lub jego użytkowanie zostało zbyte, nie może on zgodnie z prawem zostać zwrócony, chyba że zostanie
wykupiony i przywrócony do stanu wolnego od zobowiązań wynikających z zastawu.
9. 9. Jeżeli niewolnik został nabyty pod warunkiem, a postępowanie w celu jego zwrotu zostało wszczęte przed
spełnieniem warunku, będzie ono nieważne, ponieważ zakup nie został jeszcze zakończony i nie może zostać
unieważniony decyzją sędziego; a zatem jeżeli powództwo o kupno lub sprzedaż albo o zwrot własności zostało
wniesione przed spełnieniem warunku, pozew może zostać wniesiony po raz drugi.
10. W niektórych przypadkach, nawet jeśli doszło do bezwzględnej sprzedaży, pozostaje ona w zawieszeniu ze
względu na warunek prawa; na przykład, gdy niewolnik, w którym jedna strona ma prawo użytkowania, a druga
prawo własności, kupuje coś; tak długo, jak nie jest pewne, z czyjej własności płaci cenę, tytuł własności będzie w
zawieszeniu, a zatem żadna ze stron nie może wnieść powództwa o zwrot niewolnika.
44. Tenże, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga II.
Aedylowie, z wielką sprawiedliwością, odmawiają niewolnikowi prawa do współposiadania majątku o mniejszej
wartości niż on sam, aby uniknąć popełnienia oszustwa przeciwko edyktowi lub prawu cywilnemu, a także, jak
mówi Pediusz, przeciwko godności ludzkiej; w przeciwnym razie obowiązywałaby ta sama zasada, co w innych
sprawach, ponieważ byłoby niedorzeczne, gdyby działkę ziemi uważano za współposiadaczkę tuniki. Wszystko
jednak może być dopuszczone jako dodatek do sprzedaży niewolnika, ponieważ bardzo często peculium jest
cenniejsze niż sam niewolnik, a czasami niewolnik podrzędny, zakwalifikowany jako dodatek, jest wart więcej niż
główny niewolnik, który jest sprzedawany.
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1. Pozew jest przyznawany na mocy tego edyktu przeciwko temu, kto miał największy interes w sprzedaży
niewolnika, ponieważ handlarze niewolnikami zazwyczaj tworzą spółki, tak że wszystko, co robią, jest uważane
za dokonane wspólnie; ponieważ wydawało się sprawiedliwe dla Aediles, że powództwa, które ustanowili,
powinny być wniesione albo przeciwko temu, kto posiadał większą część majątku ? Aby kupujący nie był
zmuszony do angażowania się w spór z wieloma osobami, chociaż powództwo o kupno może być wytoczone
przeciwko każdemu wspólnikowi proporcjonalnie do jego udziału, ponieważ tego rodzaju ludzie są bardzo skłonni
do zysku, jak również do popełniania nieuczciwych czynów.
2. Przy powództwie o zwrot mienia lub o jego oszacowanie powstaje wątpliwość, czy strona, która sprzedała
niewolnika należącego do innej osoby, będzie jednocześnie odpowiedzialna z tytułu eksmisji, z powodu
nierzetelności lub z powodu ucieczki niewolnika. Można bowiem powiedzieć, że nabywca nie ma już żadnego
interesu, gdy został pozbawiony posiadania niewolnika na podstawie lepszego tytułu prawnego, niezależnie od
tego, czy jest on zdrowy czy zbiegł; ale w interesie nabywcy leży, aby był on zdrowy, gdy posiadał go w zamian
za swoje usługi, a zobowiązanie nie wzrasta z powodu tego, co mogło się wydarzyć później, ponieważ zaraz po
wydaniu niewolnika zaczyna obowiązywać postanowienie dotyczące interesu nabywcy.
45. Gaius, On the Edict of the Curule Aediles, Księga I.
Powództwo o zwrot niewolnika ma dwojaki skutek, ponieważ czasami sprzedawca otrzymuje wyrok za podwójne
odszkodowanie, a czasami tylko za zwykłe odszkodowanie. Jeśli bowiem odmówi on zwrotu ceny niewolnika lub
akcesoriów do niego dołączonych i nie uwolni się od odpowiedzialności z jego tytułu, zostanie zasądzona od
niego podwójna kwota ceny i akcesoriów. Jeżeli jednak zwróci on cenę i akcesoria lub zwolni niewolnika z
zobowiązania zaciągniętego na jego rzecz, należy wydać przeciwko niemu wyrok w sprawie o zwykłe
odszkodowanie.
(46) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVIII.
Kiedy zwracasz mi niewolnika, nie jesteś zobowiązany do zapewnienia, że nie jest on odpowiedzialny za żadne
kradzieże lub szkody, chyba że popełnił je na twój rozkaz lub na rozkaz tego, komu go sprzedałeś.
(47) Paulus, O Sabinusie, Księga XI.
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Labeo powiada, że jeśli wyswobodzisz niewolnika, którego kupiłeś, to nie będziesz miał ani prawa do jego zwrotu,
ani do odzyskania nadwyżki jego wartości, którą zapłaciłeś, tak jak wygasło prawo do powództwa o podwójne
odszkodowanie. Dlatego też prawo do powództwa opartego na czymś, co zostało przedstawione lub
zagwarantowane, również zostanie utracone.
1. Roszczenia wynikające z Edyktu Aediles istnieją również po śmierci niewolnika;
48. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIII.
Pod warunkiem, że niewolnik umrze bez winy nabywcy, jego rodziny lub jego pełnomocnika.
1. Ten, kto skarży się na niedyspozycję lub chorobę niewolnika, którego nabył, i chce go zatrzymać, dopóki nie
otrzyma zadośćuczynienia, powinien zostać wysłuchany.
2. Prawa nabywcy nie zostaną naruszone, jeżeli po uniemożliwieniu mu wniesienia powództwa o zwrot
niewolnika w ciągu sześciu miesięcy, pragnie on w ciągu roku wszcząć postępowanie w celu oszacowania jego
wartości.
3. Jest rzeczą słuszną, aby edykt edylów nie dotyczył tego, kto sprzedał niewolnika w łańcuchach, gdyż jest to o
wiele bardziej skuteczne niż samo stwierdzenie, że był on w łańcuchach.
4. W sprawach opartych na edykcie edylskim jest rzeczą jak najbardziej słuszną, aby sprzedający mógł powołać
się na wyjątek, jeśli kupujący wiedział, że niewolnik miał zwyczaj uciekać, był zakuty w łańcuchy lub miał inne
podobne wady, które uprawniałyby sprzedającego do zwolnienia.
5. Powództwo oparte na edykcie edylskim może być wniesione zarówno na korzyść spadkobiercy, jak i przeciwko
niemu; niemniej jednak należy zbadać, czy spadkobiercy nie popełnili w późniejszym czasie jakichś czynów i czy
mieli prawo do wszczęcia takiego postępowania.
6. Powództwa te mogą być wytoczone nie tylko w odniesieniu do niewolników, ale także w odniesieniu do
każdego rodzaju zwierząt, tak że będą one wytoczone przeciwko mnie, nawet gdybym nabył tylko użytkowanie
niewolnika.
7. Kiedy wnosi się pozew o zwrot niewolnika z powodu jego stanu zdrowia, dozwolone jest postępowanie i
zarzuty dotyczące jednej wady, a jeśli później pojawi się inna, można wnieść drugi pozew w odniesieniu do niej.
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8. Nie ma zwyczaju, w przypadku zwykłej sprzedaży, korzystania z powództwa o zwrot nieruchomości.
49. Ulpiamis, Dysputy, Księga VIII.
Nie ulega wątpliwości, że powództwo o zwrot nieruchomości można wytoczyć także w przypadku sprzedaży
kawałka ziemi, jak na przykład wtedy, gdy sprzedaje się ziemię, która jest szkodliwa dla zdrowia; powinna ona
bowiem zostać zwrócona. A sprawiedliwe jest stwierdzenie, że nabywca nie jest odpowiedzialny za podatki w
żadnym momencie po zwrocie nieruchomości.
50. Julianus, O Minicjuszu, Księga IV.
Niewolnik z żylakami nie jest zdrowy.
51. Africanus, Questions, księga VIII.
Gdy jeden niewolnik kupuje drugiego, który jest chory lub niezdolny do pracy, a jego pan wnosi powództwo o
kupno lub o zwrot niewolnika, należy ustalić nie to, czy pan, ale czy niewolnik wiedział o tych wadach, tak że nie
ma różnicy, czy kupił niewolnika, aby dodać go do swojego peculium, czy nabył go w imieniu swojego pana; albo
czy nabył jakiegoś konkretnego niewolnika, czy też jednego w ogóle, na polecenie swego pana; bo wtedy staje
się kwestią dobrej wiary, czy niewolnik nie został oszukany przez stronę, z którą zawarł umowę; a z drugiej
strony, czy przestępstwo, które niewolnik popełnił zawierając umowę, nie powinno zaszkodzić jego panu. Jeżeli
jednak niewolnik nabył niewolnika na polecenie swego pana, a ten ostatni wiedział, że niewolnik jest niezdolny do
pracy, sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.
1. Jeśli taka transakcja została zawarta z agentem, nie ma wątpliwości, że jeśli ten ostatni wiedział, że niewolnik
jest chory lub nie zdrowy, nie może wnieść powództwa z tego powodu; chociaż sam będzie, mimo wszystko,
odpowiedzialny w powództwie opartym na dobrowolnym pośrednictwie. Jeżeli jednak sam pełnomocnik nie
wiedział, że niewolnik jest chory, a nabył go na polecenie swego mocodawcy, który o tym wiedział, i wytoczył
powództwo przed zwrotem niewolnika w imieniu swego mocodawcy, uważa się, że nie można zastosować wobec
niego ważnego wyjątku.
52. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
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Jeśli niewolnik dopuściłby się kradzieży przeciwko swemu panu, nie trzeba o tym wspominać przy sprzedaży
niewolnika, ponieważ z tego powodu zwrot nie zostanie przyznany. Jeśli jednak powiedział, że ten niewolnik nie
był złodziejem, będzie odpowiedzialny z powodu złożenia takiego oświadczenia i gwarancji.
53. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga I.
Jeśli niewolnik ma gorączkę tercjową lub kwartalną, podagrę lub epilepsję, to nie jest on uważany za zdrowego,
nawet w dni, kiedy jest wolny od tych chorób.
54. Papinianus, Opinie, Księga IV.
Nie ma podstaw do powództwa o zwrot niewolnika, jeśli został on nabyty za dobrą zapłatę i uciekł, jeśli nie zrobił
tego wcześniej.
55. Tenże, Opinie, Księga XII.
Sześć dostępnych miesięcy od czasu, kiedy postępowanie powinno być wszczęte, jest przyznane na wniesienie
powództwa o zwrot niewolnika, a uprawnienie do wszczęcia postępowania nie będzie uznane za istniejące, jeśli
strona była nieświadoma, że niewolnik miał zwyczaj uciekać, a wina ta została zatajona. Jednak rażąca
niewiedza nabywcy w tym względzie nie może być usprawiedliwiona.
56. Paulus, Pytania, Księga I.
Latinus Largus: "Pytam, czy niewolnik może być zwrócony poręczycielowi sprzedawcy". Odpowiedziałem, że jeśli
poręczenie zostało wzięte w odniesieniu do wszystkiego, co wiąże się ze sprzedażą, Marcellus uważa, że
niewolnik może być zwrócony poręczycielowi.
57. Tenże, Pytania, Księga V.
Gdy jeden niewolnik kupuje drugiego, a jego pan wnosi powództwo o jego zwrot, sprzedawca nie jest
zobowiązany do zapłacenia mu, chyba że dostarczy mu wszystko, co jest zawarte w tym powództwie, całą kwotę
w rzeczywistości, a nie tylko to, co odnosi się do peculium; jeśli bowiem pan wnosi powództwo o sprzedaż, to jeśli
nie zapłaci całej sumy kupna, niczego nie osiągnie.
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1. Jeśli jednak niewolnik lub syn dokona sprzedaży, powództwo o zwrot niewolnika będzie dotyczyło jego
peculium, a podstawa do zwrotu jest również zawarta w peculium. Nie dotyczy nas również to, że niewolnik nie
był częścią peculium zanim został zwrócony, ponieważ niewolnik nie może należeć do peculium, który nadal jest
własnością nabywcy, ale sama podstawa zwrotu jest uważana za część peculium. Jeśli więc niewolnik kupiony za
dziesięć tysięcy sestercji jest wart tylko pięć tysięcy, to mówimy, że ta ostatnia suma należy do peculium. Tak jest
w przypadku, gdy nie jest on nic winien swemu panu, lub nie został pozbawiony peculium. Jeśli jednak jest on
winien swemu panu więcej, rezultatem będzie to, że musi on oddać niewolnika i nie odzyska niczego.
(58) Tenże, Opinie, Księga V.
Pytam, czy jeśli niewolnik uciekł od kupującego, a uznano, że istnieje dobry powód do jego powrotu, to czy
sprzedający nie powinien zapłacić oszacowanej wartości majątku zabranego przez niewolnika, zanim ten ostatni
zostanie mu zwrócony. Paulus odpowiedział, że sprzedający powinien być zmuszony nie tylko do zapłacenia
ceny za niewolnika, ale także oszacowanej wartości tego, co zostało przez niego skradzione, chyba że jest gotów
wydać niewolnika w ramach zadośćuczynienia za zabrane mienie.
1. Pytam również, czy jeśli sprzedający odmówi zapłacenia oszacowanej wartości nieruchomości i pieniędzy, to
czy niewolnik powinien zostać zatrzymany, a powództwo o peculium powinno zostać uwzględnione, czy też
należy żądać podwójnej ceny niewolnika, który ma być zwrócony, na podstawie klauzuli. Paulus odpowiedział, że
można wnieść powództwo o zwrot ceny niewolnika, a także o podwojenie jego wartości ze względu na klauzulę.
W odniesieniu do mienia skradzionego przez niewolnika została już przedstawiona opinia.
2. Nabyłem niewolnika z zastrzeżeniem podwojenia jego wartości w przypadku zwrotu, a on następnie uciekł z
częścią mojego mienia. Po tym, jak został znaleziony i przesłuchany w obecności szanowanych ludzi, czy
wcześniej uciekł z domu sprzedawcy, odpowiedział, że tak. Pytam, czy ta odpowiedź niewolnika może być brana
pod uwagę. Paulus odpowiedział, że jeśli nie brakuje innych dowodów na jego wcześniejszą ucieczkę, to należy
wierzyć odpowiedzi niewolnika.
59. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIV.
Jeśli niewolnik został sprzedany w takim stanie, że powinien zostać zwrócony, to niesprawiedliwe jest, aby
sprzedawca otrzymał swoją cenę.
1. 1. Jeśli ktoś kupuje dwóch niewolników za jedną cenę, a jeden z nich jest w takim stanie, że powinien być
zwrócony, a sprzedawca wnosi pozew o całą sumę, należy wnieść wyjątek w drodze obrony. Jeżeli jednak pozew
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dotyczy części ceny, lepiej jest uważać, że wyjątek nie będzie przeszkodą, chyba że fakty są takie, że obaj
niewolnicy powinni zostać zwróceni ze względu na zły stan jednego z nich.
(60) Paulus, O Edykcie, Księga LXIX.
Po zwrocie niewolnika wszystko powinno być doprowadzone do poprzedniego stanu, tak jakby nie było żadnej
sprzedaży.
61. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXX.
Gdy chodzi o służebność, a sprzedawca został pokonany, powinien zwrócić nabywcy kwotę nadwyżki, którą ten
ostatni zapłacił, jeśli wiedział, że rzeczona służebność została nałożona na nieruchomość.
62. Modestinus, Differences, Księga VIII.
Należy uznać, że edykt Curule Aediles nie odnosi się do nieruchomości, które są darowane. Dlaczego bowiem
darczyńca miałby się zobowiązywać do odebrania czegokolwiek, skoro w transakcji nie ma ceny? Co jednak, jeśli
nieruchomość została ulepszona przez tego, komu została podarowana? Czy darczyńca może zostać pozwany o
wartość tych ulepszeń? Należy powiedzieć, że w żadnym wypadku nie jest to przypadek, ponieważ darczyńca nie
powinien cierpieć kary z powodu swojej liberalności. Dlatego, gdy cokolwiek jest darowane, nie będzie konieczne
dawanie gwarancji, których wymagają Aediles w przypadku sprzedaży nieruchomości. Oczywiste jest, że
darczyńca powinien się zobowiązać (i zwykle to czyni) w odniesieniu do oszustwa, aby nie mógł z oszukańczym
zamiarem odwołać tego, czym obdarzył z dobroci.
63. Ulpianus, O Edykcie Aediles Curule, Księga I.
Należy zauważyć, że edykt ten odnosi się wyłącznie do sprzedaży, nie tylko niewolników, ale także każdego
innego rodzaju własności. Wydaje się dziwne, że nic nie zostało podane w odniesieniu do dzierżaw. Powodem
jest to, że nigdy nie były one objęte jurysdykcją Aediles, albo że dzierżawy i sprzedaże nie są zawierane w tych
samych okolicznościach.
64. Pomponiusz, Listy, Księga XVII.
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Labeo mówi, że jeśli kupi się kilku niewolników za jedną cenę i chce się wytoczyć powództwo w odniesieniu do
jednego z nich, należy dokonać wyceny wszystkich niewolników, tak jak to się robi przy wycenie ziemi, gdy wnosi
się pozew z powodu utraty części tej ziemi w wyniku eksmisji.
1. Mówi on również, że jeśli sprzedałeś kilku niewolników za jedną cenę i zagwarantowałeś, że będą zdrowi, a
tylko część z nich jest zdrowa, powództwo może być właściwie wniesione w odniesieniu do wszystkich, ze
względu na oświadczenie i gwarancję.
2. 2. Mówi również, że zwierzę ciężarne może się błąkać i uciekać, ale nie można wszcząć postępowania na tej
podstawie, że jest ono wędrowcem lub zbiegiem.
65. Venuleius, Actions, Księga V.
Niewolnik, który chciałby być stale obecny na wystawach, lub starannie oglądać obrazy, lub nawet być
nieprawdziwym, lub mieć podobne wady, jest raczej wadą umysłową niż fizyczną.
1. Ilekroć jest mowa o chorobie przewlekłej, Kasjusz mówi, że oznacza ona chorobę szkodliwą. Słowo to powinno
być jednak rozumiane jako oznaczające uczucie, które jest stałe i nie kończy się z upływem czasu. Uważa się, że
choroba przewlekła to taka, która atakuje człowieka po jego urodzeniu, bo słowo przewlekła oznacza ciągła.
2. Niewolnik może być nazwany doświadczonym, lub nowicjuszem. Caelius mówi, że doświadczony niewolnik
powinien być ceniony nie ze względu na czas, w jakim był w służbie, ale ze względu na jego zdolności i
kwalifikacje; ponieważ gdy ktoś, przy sprzedaży, kupuje niewolnika, który jest nowicjuszem i zatrudnia go w
jakiejś służbie, jest on natychmiast włączony do liczby tych, którzy są doświadczeni, ponieważ niedoświadczenie
jest rozumiane jako zależne nie od nierozwiniętego stanu umysłu, ale od stanu służby. Nie ma znaczenia, czy zna
on łacinę, czy nie, gdyż niewolnik nie jest uważany za doświadczonego tylko dlatego, że posiada wiedzę z
zakresu sztuk i nauk wyzwolonych.

Tyt. 2. o eksmisjach i postanowieniu o podwójnym odszkodowaniu.
1. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
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Gdy nabywca traci cały majątek, który kupił, lub tylko jego część, z powodu lepszego tytułu, ma prawo odwołać
się do sprzedawcy. Gdy traci część lub niepodzielną część ziemi, ma regres o kwotę, którą stracił. Jeśli jednak
straci pewną część działki, a nie jej niepodzielną część, ma prawo do regresu zgodnie z jakością ziemi, której
został pozbawiony. Ale co, jeśli zostanie pozbawiony najlepszej lub najgorszej części ziemi? Jakość ziemi
powinna być ustalona, a on będzie uprawniony do regresu proporcjonalnie do jej wartości.
2. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Jeśli podwójne odszkodowanie nie zostało obiecane, a powództwo zostało wniesione z powodu eksmisji, wyrok o
podwójne odszkodowanie powinien być wydany przeciwko pozwanemu.
3. Tenże, O Sabinusie, księga X.
Przy sprzedaży niewolnika zawsze rozumie się, że jego peculium jest zastrzeżone. Jeżeli sprzedany niewolnik
zabrał ze sobą pewną część swojego peculium i z tego powodu wytoczono przeciwko kupującemu powództwo o
kradzież, ten ostatni nie może się odwołać do sprzedawcy o podwójne odszkodowanie na podstawie klauzuli,
ponieważ sprzedawca w chwili sprzedaży powinien zagwarantować, że niewolnik będzie wolny od
odpowiedzialności za kradzież lub szkodę. To prawo do wniesienia powództwa powstaje jednak dopiero po
dokonaniu sprzedaży.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Powstaje pytanie, czy ten, kto sprzedał niewolnika, powinien dać poręczenie przeciwko eksmisji, które jest
powszechnie nazywane drugim poręczeniem. Ustalono, że nie musi tego czynić, chyba że zostało to uzgodnione.
(1) Gdy opiekun dokonuje sprzedaży w imieniu małoletniego, a następnie następuje eksmisja, Papinianus w
Trzeciej księdze opinii stwierdza, że słuszne powództwo zostanie przyznane przeciwko temu, na rzecz którego
sprawowana jest opieka. Dodaje jednak, że dotyczy to tylko tego, co w tym czasie wchodziło w skład jego
majątku. Zobaczmy, czy podopieczny będzie odpowiedzialny za całą kwotę, jeśli opiekun nie będzie wypłacalny.
Uważam, że jest to lepsza opinia, ponieważ umowa zawarta z opiekunem nie jest nieważna.
5. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Sprzedawca niewolnika twierdził, że jego peculium jest dodatkiem. Jeśli niewolnik został zabrany przez eksmisję,
Labeo twierdzi, że sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, ponieważ jeśli niewolnik nie był
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częścią peculium, nie stanowiłby akcesorium, ale jeśli tak było, nabywca poniósł szkodę z powodu decyzji
sędziego; ale sprawa wygląda inaczej, jeśli sprzedawca wyraźnie oświadczył, że niewolnik był akcesorium,
ponieważ w tym przypadku byłby zobowiązany do zagwarantowania, że niewolnik pożyczył część peculium.
6. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga X.
Gdy sprzedaje się ziemię, konieczne jest zabezpieczenie przed eksmisją, zgodnie ze zwyczajem obowiązującym
w tej części kraju, w której dokonano transakcji.
7. Julianus, Digest, Księga XIII.
Gdy ktoś kupuje od wychowanka niewolnika, który został za niego podstawiony, może wytoczyć powództwo o
kupno przeciwko podstawionemu, jak również powództwo z tytułu zapisu o eksmisji; ale nie będzie miał prawa do
żadnego z tych powództw przeciwko wychowankowi.
8. The Same, Digest, Księga XV.
Sprzedawca niewolnika musi zagwarantować kupującemu interes, jaki ten ostatni miał, aby niewolnik należał do
sprzedającego. Jeśli więc nabywca utraciłby przez eksmisję potomstwo niewolnicy lub majątek, który niewolnik
objął z jego rozkazu, może wnieść powództwo o wykup. I tak jak sprzedawca jest zobowiązany do wydania mu
niewolnika, którego mu sprzedał, tak samo jest on zobowiązany do zadośćuczynienia nabywcy wszystkiego, co
mógłby on nabyć dzięki niewolnikowi, gdyby nie został go pozbawiony.
9. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Jeśli sprzedasz mi niewolnika należącego do Titiusa, a Titius wyznaczy mnie potem na swojego spadkobiercę,
Sabinus mówi, że w przypadku eksmisji prawo do powództwa przepada, ponieważ niewolnik nie może zostać mi
odebrany, ale że należy odwołać się do powództwa o kupno.
(10) Celsus, Digest, Księga XXVII.
Jeśli ktoś sprzeda i przeniesie na mnie prawo drogi, które ma wspólne z innym, tak jakby był jego jedynym
właścicielem, będzie odpowiedzialny wobec mnie z tytułu eksmisji, jeśli druga strona odmówi przeniesienia na
mnie swojego prawa.
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11. Paulus, Opinie, Księga VI.
Lucjusz Tycjusz kupił ziemię w Niemczech, za Renem, i zapłacił część pieniędzy za zakup. Kiedy wytoczono
proces spadkobiercy nabywcy o pozostałą część, ten ostatni wniósł powództwo wzajemne, twierdząc, że te
posiadłości zostały częściowo sprzedane z rozkazu cesarza, a częściowo rozdane jako nagrody dla weteranów
wojskowych. Pytam, czy to ryzyko musi wziąć na siebie sprzedający? Paulus odpowiedział, że przyszłe przypadki
eksmisji, które wystąpią po zawarciu umowy sprzedaży, nie mają wpływu na sprzedawcę, a zatem, zgodnie z
podanym stanem faktycznym, pozew może być wniesiony o resztę ceny ziemi.
1. Sprzedawca nie może być pozwany ani o podwójne ani o zwykłe odszkodowanie, z powodu takich
przestępstw, które są zwykle karane przez prokuraturę, gdy następujące słowa są umieszczone w postanowieniu,
a mianowicie: "Niewolnik, o którym mowa, jest wolny od odpowiedzialności za popełnione szkody".
(12) Scaevola, Opinie, Księga II.
Pewna osoba, która została mianowana spadkobiercą połowy majątku, sprzedała wszystkie należące do niego
grunty, a jej współspadkobiercy przyjęli cenę. Ponieważ ziemia została utracona w wyniku eksmisji, pytam, czy
współspadkobiercy będą podlegać powództwu o nabycie. Odpowiadam, że jeśli współspadkobiercy byli obecni i
nie zgłosili sprzeciwu, to każdy z nich został uznany za sprzedającego swój udział.
13. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Prokulus bardzo słusznie orzekł, że w przypadku utraty części ziemi w wyniku eksmisji, ocena jej jakości powinna
być dokonana w momencie sprzedaży, a nie w momencie, gdy nabywca został jej pozbawiony;
14. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
I że nie powinno się brać pod uwagę jedynie połowy ceny.
15. Paulus, O Sabinusie, księga V.
Jeśli jednak ziemia w późniejszym czasie uzyskała jakikolwiek przyrost w postaci osadów aluwialnych, należy
wziąć pod uwagę czas, w którym to nastąpiło.
(1) W przypadku utraty użytkowania na skutek eksmisji należy oszacować wartość upraw.
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(2) Jeżeli jednak w wyniku eksmisji nabywca utracił niewolnika, należy przed sądem oszacować, o ile zmniejszyła
się wartość gruntu z tego tytułu.
16. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli sprzedana nieruchomość została odzyskana przez kogoś, kto ma do niej lepszy tytuł, powództwo o kupno
może być wytoczone w odniesieniu do wszystkiego, co zostało do niej dodane, podobnie jak w przypadku, gdy
rzeczy, które są wyraźnie określone jako akcesoria do kupowanej ziemi, muszą być po prostu naprawione przez
sprzedającego, jeśli zostały utracone w wyniku eksmisji.
1. Postanowienie o podwójnym odszkodowaniu uważa się za skuteczne w chwili, gdy nieruchomość zostaje
przywrócona powodowi; lub gdy wydano przeciwko niemu wyrok na wartość nieruchomości; lub gdy posiadacz,
pozwany przez nabywcę, zostaje zwolniony.
2. 2. Gdy niewolnik, za którego zobowiązaliśmy się zapłacić podwójne odszkodowanie, został przez nas utracony,
ponieważ był zbiegiem lub nie był zdrowy, powstaje pytanie, czy mimo to możemy wszcząć postępowanie?
Prokulus mówi, że należy rozważyć, czy nie ma różnicy między sytuacją, w której niewolnik nie był mój w czasie
eksmisji, a sytuacją, w której stał się mój w tym czasie; ponieważ w przypadku, gdy stał się moją własnością,
natychmiast nabyłem interes w kwocie, do której został pogorszony, z tego powodu; i od razu nabyłem prawo do
działania na mocy postanowienia, którego nie mogę utracić ani przez eksmisję, ani przez śmierć, manumisję,
ucieczkę niewolnika, ani z żadnego innego podobnego powodu. Jeśli jednak nie stałby się on częścią mojej
własności, nie jestem biedniejszy, ponieważ niewolnik jest zbiegiem; nie był on bowiem włączony do mojego
majątku. Jeśli jednak zastrzegłem, że jest zdrowy i nie ma zwyczaju błąkać się, mój interes odnosi się tylko do
obecnego użytkowania, choć może być nieokreślony, tak jak nie wiadomo, jak długo będę go miał i czy ktoś go
odzyska przez eksmisję albo ode mnie, albo od osoby, której go sprzedałem i której dałem gwarancję. Prokulus
doszedł do wniosku, że mogę być pozwany na podstawie tej klauzuli dopiero po jej wejściu w życie, w zakresie
mojego interesu, aby wspomniany niewolnik nie miał zwyczaju uciekać.
(17) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Nikt nie wątpi, że sprzedawca, który usiłuje odzyskać sprzedaną przez siebie rzecz, może być wykluczony z
wyjątku z powodu oszustwa, nawet jeśli uzyskał do niej prawo własności na podstawie innego tytułu; jest to
bowiem nieuczciwa próba uzyskania własności, która została przez niego zbyta. Ponadto, sprzedawca powinien

1232

zdecydować, czy woli zatrzymać nieruchomość poprzez zatrzymanie postępowania w drodze wyjątku, czy też,
jeśli został pozbawiony nieruchomości, wnieść powództwo o podwójne odszkodowanie na podstawie klauzuli
umownej.
18. Paulus, O Sabinusie, księga V.
Nawet jeśli nie powołano się na wyjątek lub jeśli nabywca, po skutecznym sprzeciwie, został wyeksmitowany,
sprzedawca może zostać pozwany o podwójne odszkodowanie na podstawie klauzuli, ponieważ można wytoczyć
przeciwko niemu powództwo o nabycie.
19. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Jeżeli jednak nie zawarto żadnej umowy, mamy takie samo zdanie w odniesieniu do powództwa o kupno.
(1) Gdy wolny człowiek, który w dobrej wierze służył Titiusowi jako niewolnik, zostanie mi sprzedany, a Titius
uczyni go swoim spadkobiercą, tak jakby był wolny, a on z tego tytułu połączy się ze mną; będę miał prawo
pociągnąć go do odpowiedzialności jako spadkobiercę Titiusa.
20. Pomponiusz, O Sabinusie, księga X.
Obciążyłem należącą do mnie działkę ziemi, a następnie sprzedałem ją tobie pod warunkiem, że nie będziesz jej
obciążał. Gdybym następnie nabył od ciebie ten grunt, a ty wystawiłbyś mi obligację zabezpieczającą przed
eksmisją, w obligacji powinno być zaznaczone, że grunt został obciążony na mój rachunek, ponieważ jeśli tego
nie uczyniono, a ja wytoczyłbym ci powództwo z tego powodu, mógłbym zostać wykluczony na podstawie wyjątku
opartego na oszustwie.
(21) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Gdy sprzedany niewolnik umiera, zanim zostanie odzyskany przez kogoś, kto ma do niego lepszy tytuł,
postanowienie nie działa, ponieważ nikt go nie odzyskał, a to, co się stało, jest tylko losem ludzkości. Jeśli jednak
doszło do oszustwa, nabywca może wnieść powództwo na tej podstawie.
1. Dlatego Julianus bardzo słusznie stwierdza w Księdze czterdziestej trzeciej, że zastrzeżenie podwójnego
odszkodowania zaczyna obowiązywać, gdy nieruchomość została utracona w taki sposób, że nabywca nie
będzie miał do niej prawa z powodu samej eksmisji.
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2. 2. Dlatego też, mówi on, że w przypadku kontrowersji dotyczącej własności niewolnika, gdy nabywca
ustanawia sprzedawcę swoim pełnomocnikiem, a ten, pokonany, staje się odpowiedzialny za odszkodowanie,
postanowienie o podwójnej kwocie nie działa, ponieważ sprzedawca, który jest jednocześnie pełnomocnikiem
nabywcy, nie ma prawa do działania na zlecenie, które umożliwiłoby mu odzyskanie kwoty odszkodowania od
nabywcy. Skoro więc kupujący nie stracił ani majątku, ani pieniędzy, nie ma potrzeby, aby postanowienie było
egzekwowane; chociaż, gdyby został pokonany po połączeniu spraw i zapłacił zasądzone odszkodowanie, uważa
się, że postanowienie zaczęłoby działać; i to Julianus sam stwierdził w tej samej księdze, ponieważ nie uważa
się, że kupujący posiada w swoim posiadaniu niewolnika, którego zostałby pozbawiony przez swojego
przeciwnika, gdyby nie zapłacił ceny. Nabywca bowiem nabywa prawo do niewolnika raczej przez drugi zakup, to
znaczy przez zapłacenie w sądzie jego oszacowanej wartości, niż przez pierwszą transakcję. Julianus mówi
również w tej samej księdze, że jeśli, gdy sprawa została połączona, a niewolnik ucieknie z powodu zaniedbania
posiadacza, ten ostatni powinien otrzymać wyrok przeciwko niemu; ale nie może od razu odwołać się do
sprzedawcy i musi postępować zgodnie z postanowieniem o podwójnym odszkodowaniu, ponieważ w
międzyczasie nie miał prawa do niewolnika z powodu zabezpieczenia przed eksmisją, ale z powodu jego
ucieczki. Jest oczywiste, że gdy uzyskał posiadanie zbiega, klauzula zaczęła obowiązywać. Gdyby bowiem
niewolnik uciekł bez winy posiadacza, zostałby on zwolniony, gdyby udzielono mu zabezpieczenia, a
postanowienie nie zaczęłoby obowiązywać, chyba że przywróciłby niewolnika po jego schwytaniu. Dlatego też,
jeśli zaoferuje on kwotę odszkodowania, będzie to wystarczające, aby zatrzymać niewolnika, ale jeśli da
zabezpieczenie, nie można tego zrobić, zanim go nie zwróci.
(22) Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga I.
Gdy opiekun płaci odszkodowanie za nieruchomość nabytą dla swego podopiecznego nie z pieniędzy należących
do tego ostatniego, lecz z własnego majątku, postanowienie o zakazie eksmisji staje się skuteczne na korzyść
podopiecznego w stosunku do sprzedawcy.
1. 1. Jeżeli kobieta zabezpiecza się przed eksmisją z zakupionego przez siebie gruntu i daje ten grunt w posagu,
a następnie ktoś pozbawia jej męża tego gruntu w drodze powództwa, kobieta może natychmiast wystąpić
przeciwko poręczycielowi na podstawie zakupu, jako że zmniejszył on wysokość jej posagu lub uczynił go
bezwartościowym; pod warunkiem, że mąż zaoferował powodowi wartość wspomnianej nieruchomości.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
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Jeśli jednak ziemia została utracona w wyniku eksmisji po śmierci kobiety, należy odwołać się do zapisu o
podwójnym odszkodowaniu, ponieważ mąż może wytoczyć powództwo oparte na obietnicy posagu przeciwko
spadkobiercom kobiety, a oni sami mogą wystąpić na podstawie zapisu.
24. Africanus, Pytania, Księga VI.
Nie można jednak powiedzieć, że postanowienie to będzie obowiązywać, jeśli kobieta ma zamiar poślubić
prawdziwego właściciela niewolnika i daje mu go w posagu, chociaż w tym przypadku nie będzie miała żadnego
posagu, ponieważ rzeczywiście, chociaż prawdą jest, że nie ma prawa do niewolnika, nie jest faktem, że została
go pozbawiona w postępowaniu sądowym, a mimo to będzie miała prawo do powództwa o kupno przeciwko
sprzedawcy.
25. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Jeśli poddasz manumitacji niewolnika, na którego konto zapisałeś podwójne odszkodowanie, nie możesz nic
odzyskać z powodu tego zapisu, ponieważ nie jesteś pozbawiony niczego, do czego masz prawo, ponieważ sam
dobrowolnie się tego zrzekłeś.
26. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Nabywca będzie uprawniony do zaskarżenia sprzedaży z tego powodu, że nie uczynił go swoim niewolnikiem,
jeśli sprzedawca był świadomy, że sprzedaje niewolnika należącego do kogoś innego. Jeśli jednak nabywca
został zmuszony do manumitacji niewolnika ze względu na zaufanie, będzie miał prawo do powództwa o kupno.
(27) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XI.
Przyjmujemy zasadę, że jeżeli wyjątki są skierowane przeciwko kupującemu i one przeważają, sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności; ale jeżeli odnoszą się one do działania sprzedawcy, stosuje się zasadę przeciwną.
Jest bowiem pewne, że kupujący nie będzie miał prawa do powództwa ani z tytułu kupna, ani z tytułu umowy o
podwójne lub nawet zwykłe odszkodowanie, jeżeli skutecznie podniesiony zostanie zarzut wyjątku opartego na
jego własnym działaniu.
28. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXXI.
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Jeśli jednak podnoszone są zarzuty oparte na czynach sprzedawcy i kupującego, ważne jest, aby upewnić się, na
podstawie którego z nich sędzia podejmie decyzję, a więc czy postanowienie jest skuteczne, czy nie.
(29) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XI.
Gdybyś sprzedał mi rzecz należącą do kogoś innego, a ja odkupiłbym ją od prawdziwego właściciela, Celsus,
syn, mówi, że opinia Nerwy nie jest słuszna, a mianowicie, że ty, wnosząc pozew o sprzedaż, możesz odzyskać
ode mnie cenę, ponieważ byłem niejako uprawniony do tej rzeczy, gdyż nie jest w dobrej wierze, abym posiadał
własność pod tytułem należącym do kogoś innego.
1. W przypadku, gdy zastrzegający podwójne odszkodowanie, zamiast być posiadaczem, staje się powodem i
przegrywa sprawę, gdyby był w posiadaniu nieruchomości, mógłby ją zatrzymać, ale nie może legalnie wnieść
pozwu, aby ją odzyskać, ponieważ przyrzekający podwójne odszkodowanie będzie zabezpieczony z mocy prawa,
lub może niewątpliwie chronić się przez wyjątek z powodu oszustwa. Tak jednak jest tylko w przypadku, gdy
posiadanie zostało utracone przez zaniedbanie lub za zgodą osoby zobowiązującej się do podwójnego
odszkodowania.
2. 2. Sprzedawca może być wezwany do stawienia się w dowolnym czasie, gdy sprawa zostanie wniesiona do
sądu, ponieważ nie jest ustalona pewna data przez to postanowienie; pod warunkiem jednak, że nie nastąpi to
przed wydaniem wyroku.
30. Tenże, O Sabinusie, księga XIX.
Jeśli ten, kto ustalił z nabywcą, że niewolnik jest wolny od odpowiedzialności za kradzież lub szkody, a ten,
któremu niewolnik ukradł majątek, stanie się spadkobiercą nabywcy, będzie natychmiast uprawniony do
wytoczenia powództwa na podstawie tego ustalenia, tak jak gdyby sam naprawił kwotę kradzieży dokonanej na
kimś innym.
31. 31. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Gdy ktoś przyrzeka stronie zawierającej umowę: "że niewolnik jest zdrowy, nie jest złodziejem, nie narusza
grobów itp.", to według niektórych autorytetów taka umowa jest nieważna, ponieważ jeśli niewolnik ma taki
charakter, to jest to niemożliwe, a jeśli nie ma, to obietnica jest bezskuteczna. Myślę, że następujące
zastrzeżenie jest bardziej poprawne, a mianowicie: "Niewolnik nie jest złodziejem, nie narusza grobów i jest
zdrowy", a to jest zgodne z prawem, ponieważ zawiera to, co jest w interesie nabywcy niewolnika, aby mieć i nie
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mieć. Jeśli jednak do któregoś z tych stwierdzeń doda się gwarancję, to postanowienie będzie jeszcze
ważniejsze; w przeciwnym razie postanowienie wprowadzone przez Aediles będzie nieważne, ponieważ żaden
rozsądny człowiek go nie zaakceptuje.
32. Tenże, O Sabinusie, księga XLVI.
Ponieważ uważa się, że jeśli w jednym postanowieniu jest kilka spraw, to jest kilka postanowień, zobaczmy, czy
dotyczy to postanowienia o podwójnym odszkodowaniu, na przykład gdy ktoś zastrzega, że niewolnik nie ma
zwyczaju uciekać, nie jest włóczęgą i innych rzeczy, które są wymienione w edykcie edylów kurulnych; czy w tym
przypadku jest jedno postanowienie, czy kilka? Rozsądnie jest utrzymywać, że jest ich kilka.
1. Stąd słuszne jest to, co Julianus podaje w Piętnastej Księdze Digestów. Mówi on bowiem, że gdy nabywca
wnosi pozew o obniżenie wartości niewolnika, ponieważ miał on zwyczaj uciekać, a następnie wnosi inny z
powodu choroby, którą był dotknięty, należy zadbać o to, aby nabywca nie uzyskał zysku i nie odzyskał
dwukrotnie odszkodowania za tę samą wadę. Przypuśćmy, że niewolnik został kupiony za dziesięć aurei, a
kupujący mógłby go nabyć przynajmniej za dwa mniej, gdyby tylko wiedział, że ma on zwyczaj uciekać; a po
odzyskaniu tej sumy z powodu tego zwyczaju, odkrywa potem, że nie jest on zdrowy i że mógłby go nabyć za
dwa aurei mniej, gdyby wiedział, że jest chory. Powinien więc ponownie odzyskać dwa aurei, ponieważ gdyby
wniósł pozew w tym samym czasie z obu powodów, mógłby odzyskać cztery, ponieważ mógłby nabyć niewolnika,
który nie był zdrowy i który miał zwyczaj uciekać, za jedynie sześć aurei. Zgodnie z zasadą, może on często
postępować zgodnie z postanowieniem, ponieważ nie czyni tego tylko ze względu na jedno postanowienie, ale ze
względu na kilka.
(33) Tenże, O Sabinusie, księga LI.
Jeśli kupię niewolnika i sprzedam go, a następnie otrzymam wyrok przeciwko mnie na korzyść kupującego,
ponieważ nie mogłem wydać niewolnika z powodu eksmisji, to klauzula zaczyna działać.
34. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVII.
Jeśli kupisz niewolnicę pod warunkiem, że nie będzie się prostytuować, a jeśli będzie, to stanie się wolna, a ty
naruszysz warunek sprzedaży, niewolnica uzyska wolność, a ty będziesz w takiej samej sytuacji, jakbyś ją poddał
manumulacji, i dlatego nie będziesz miał żadnej możliwości odwołania się do sprzedawcy.
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1. W przypadku, gdy wytoczono przeciwko mnie powództwo o podział majątku w postaci niewolnika, a ten ostatni
został zasądzony na rzecz mojego przeciwnika z tego powodu, że udowodnił on, iż rzeczony niewolnik był we
wspólnym posiadaniu, będę uprawniony do wytoczenia powództwa o podwójne odszkodowanie zgodnie z
postanowieniem, ponieważ nie ma różnicy, jakim wyrokiem uzyskano eksmisję, jeśli nie mam prawa do majątku.
2. Postanowienie o podwójnym odszkodowaniu nie obejmuje jedynie eksmisji, gdy ktokolwiek rości sobie prawo
do własności nieruchomości i je odzyskuje, ale ma zastosowanie również w przypadku wszczęcia postępowania
na podstawie powództwa serbskiego.
35. Paulus, O Edykcie Aediles Curule, Księga II.
Uznaje się, że wierzyciel uzyskał nieruchomość w wyniku eksmisji, gdy oczekiwanie na jej posiadanie zostało
prawie utracone przez nabywcę. Dlatego też, gdy eksmisja miała miejsce w ramach powództwa serbskiego,
postanowienie staje się faktycznie skuteczne; ale ponieważ, gdy pieniądze są płacone przez dłużnika, nabywca
może posiadać niewolnika, gdy zastaw jest zwolniony, jeśli sprzedawca jest pozwany, może skorzystać z wyjątku
z powodu złej wiary.
36. Tenże, O Edykcie, Księga XXIX.
Gdy statek lub dom został kupiony, nie rozumie się, że kamienie fundamentu i różne deski zostały kupione
oddzielnie; i dlatego sprzedawca nie będzie odpowiedzialny z powodu eksmisji, jak byłby w przypadku, gdyby
część statku lub domu została odzyskana przez dowód lepszego tytułu.
37. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXII.
Sprzedawca musi przyrzec kupującemu podwójną sumę ceny, chyba że poczynione zostaną inne ustalenia, nie
jest jednak konieczne, aby dał on zabezpieczenie, chyba że zostanie zawarta specjalna umowa w tym celu, ale
sprzedawca będzie jedynie odpowiedzialny.
(1) Co więcej, tam, gdzie stwierdził, że podwójne odszkodowanie musi być obiecane, należy rozumieć, że nie
dotyczy to każdego rodzaju transakcji, ale tylko takich, w których sprzedawane artykuły mają dużą wartość; jak na
przykład klejnoty, cenne ozdoby, jedwabne szaty lub cokolwiek innego, co nie jest sprzedawane po niskiej cenie.
W edykcie Curule nakazuje się sprzedającemu dostarczenie zabezpieczenia w przypadku sprzedaży niewolnika.
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(2) Jeżeli kupujący przez pomyłkę zażąda odszkodowania prostego zamiast podwójnego, a zostanie pozbawiony
własności przez eksmisję, Neratius mówi, że może on odzyskać braki w umowie w drodze powództwa o kupno,
pod warunkiem, że kupujący uczyni wszystko, czego wymaga umowa. Jeśli bowiem tego nie uczyni, to tylko w
procesie o kupno może zmusić sprzedawcę, aby obiecał mu to, co w umowie zostało pominięte.
38. Tenże, Dysputy, księga II.
Gdy wierzyciel sprzedał zastaw, można się zastanowić, czy w przypadku eksmisji sprzedawca może być
zmuszony w procesie opartym na sprzedaży do przeniesienia prawa do powództwa, które ma przeciwko
dłużnikowi. Jest on jednak uprawniony do powództwa wzajemnego z tytułu zastawu, a lepsza opinia jest taka, że
musi on dokonać cesji, ponieważ czyż nie wydaje mu się bardziej sprawiedliwe, aby nabywca uzyskał
przynajmniej tę korzyść, którą może osiągnąć bez powodowania jakichkolwiek kosztów dla wierzyciela?
39. Julianus, Digest, Księga LVII.
Małoletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, sprzedał ziemię Tycjuszowi, a Tycjusz sprzedał ją Secjuszowi.
Małoletni zarzucał, że przy sprzedaży został oszukany, i uzyskał sądowe dochodzenie nie tylko przeciwko
Titiusowi, ale i przeciwko Secjuszowi. Seius poprosił pretora o przyznanie mu prawa do słusznego powództwa
przeciwko Titiusowi z powodu eksmisji. Ja uważałem, że należy mu przyznać, i podałem, że Secjusz domaga się
tylko tego, co mu się należy, bo gdyby ziemia została mu odebrana decyzją pretora, to w przypadku eksmisji
przez tego samego pretora należałoby mu ją zwrócić.
(1) Gdyby twój niewolnik kupił innego, a następnie sprzedał go Tycjuszowi, obiecując podwójną wartość w razie
eksmisji, a ty zawarłbyś umowę ze sprzedawcą niewolnika i Tycjusz zażądałby niewolnika, a po wytoczeniu
powództwa zostałby pokonany na tej podstawie, że twój niewolnik nie mógł bez twojej zgody przenieść własności
na innego niewolnika, Tycjuszowi przysługiwałoby powództwo publiczne i z tego powodu postanowienie o
podwójnym odszkodowaniu nie miałoby mocy obowiązującej w stosunku do niego. Jeśli więc wytoczysz
powództwo na podstawie tego postanowienia, może cię przed nim uchronić wyjątek z powodu złej wiary twojego
sprzedawcy. Inaczej byłoby jednak, gdyby wspomniany niewolnik nabył innego, a po ustaleniu podwójnego
odszkodowania sprzedał go; jeśli bowiem nabywca został pozbawiony go przez eksmisję, właściciel będzie mógł
wystąpić przeciwko zbywcy z powództwem o zwrot całej sumy, ale przeciwko nabywcy będzie miał prawo
wystąpić tylko do wysokości peculium. Ponadto, nabywca powinien powiadomić niewolnika, a nie jego pana, o
eksmisji, ponieważ w przypadku, gdy został on pozbawiony niewolnika na podstawie lepszego tytułu prawnego,
może zgodnie z prawem wnieść powództwo o peculium. Jeśli jednak niewolnik umrze, należy powiadomić jego
pana.
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(2) Jeśli kupisz dwie trzecie ziemi ode mnie, a jedną trzecią od Titiusa, a potem ktoś zażąda od ciebie połowy
ziemi, to jeśli ta połowa, która jest żądana od ciebie, jest zawarta w dwóch trzecich, które otrzymałeś ode mnie,
Titius nie będzie odpowiedzialny. Jeśli jednak roszczenie dotyczy jednej trzeciej, którą sprzedał ci Titius, a szósta
część jest zawarta w dwóch trzecich, które otrzymałeś ode mnie, Titius będzie odpowiadał wobec ciebie za jedną
trzecią, a ja za jedną szóstą, w przypadku eksmisji.
(3) Ojciec, świadomy swojej odpowiedzialności, sprzedał swojego syna, nad którym miał kontrolę, nabywcy, który
nie wiedział o tym fakcie, i powstało pytanie, czy jest on odpowiedzialny w przypadku eksmisji. Odpowiedź
brzmiała, że jeśli ktoś świadomie lub nieświadomie sprzedaje wolnego człowieka jako niewolnika, jest
odpowiedzialny w przypadku eksmisji. Tak więc ojciec, który sprzedał swojego syna jako niewolnika, jest
odpowiedzialny w przypadku eksmisji.
(4) Jeżeli ktoś sprzedaje i wydaje niewolnika, który ma stać się wolny pod jakimś warunkiem, a nie zaznacza
tego, odpowiada w przypadku eksmisji, bez względu na upływ czasu.
(5) Jeśli ktoś sprzeda i wyda niewolnika i oświadczy, że jego użytkowanie należy do Seiusa, podczas gdy w
rzeczywistości należy ono do Semproniusza, a Semproniusz rości sobie prawo do użytkowania; odpowiada tak
samo, jak gdyby przy wydaniu rzeczy oświadczył, że nie jest odpowiedzialny wobec Seiusa z tytułu użytkowania,
a gdyby użytkowanie rzeczywiście należało do Seiusa, ale zostało zapisane w taki sposób, że po ustaniu jego
własności stałoby się własnością Semproniusa, a Sempronius pozwałby go o nie, będzie odpowiedzialny; gdyby
jednak Seius wytoczył powództwo, mógłby zgodnie z prawem uniknąć odpowiedzialności.
40. Tenże, Digest, Księga LVIII.
Gdy ten, kto wziął ode mnie zabezpieczenie przed eksmisją, zapisuje mi ziemię jako spadkobiercy, poręczyciele
będą natychmiast zwolnieni, bo nawet jeśli ten, komu ją zapisano, został do pewnego stopnia eksmitowany, to i
tak nie będzie można wnieść powództwa przeciwko poręczycielom.
41. Paulus, O Edykcie Aedylów Kurulów, Księga II.
Jeśli sprzedałem niewolnika i obiecałem jego podwójną wartość nabywcy na wypadek eksmisji, a on już
wcześniej związał się ze mną tym samym postanowieniem, a potem zostałem jego spadkobiercą i niewolnik
przepadł z tytułu wyższego tytułu, postanowienie to nie staje się skuteczne. Nie uważa się, że zostałem
pozbawiony go przez eksmisję, ponieważ go sprzedałem, ani że został on wyeksmitowany od strony, której
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udzieliłem gwarancji, ponieważ mógłbym, z niewielką dozą słuszności, zostać uznany za zobowiązanego do
wypłacenia sobie podwójnego odszkodowania.
(1) I znowu, jeżeli nabywca stałby się spadkobiercą właściciela niewolnika, ponieważ niewolnik nie może być od
niego wyeksmitowany, ani on nie może być uznany za wyeksmitowanego od siebie, postanowienie o podwójnej
wartości niewolnika nie będzie skuteczne. Dlatego w takich przypadkach należy wnieść powództwo o sprzedaż.
(2) W przypadku, gdy ktoś nabywa działkę i zabezpiecza się przed eksmisją, a następnie sprzedaje tę działkę
nabywcy, który staje się jego spadkobiercą; lub, z drugiej strony, nabywca staje się spadkobiercą sprzedawcy, w
przypadku utraty działki przez eksmisję, powstaje pytanie, czy pozew może być wniesiony przeciwko
poręczycielom. Uważam, że w obu przypadkach poręczyciele będą odpowiedzialni, ponieważ kiedy dłużnik staje
się spadkobiercą swojego wierzyciela, otwiera się swego rodzaju rachunek między spadkobiercą a majątkiem, a
majątek jest rozumiany jako powiększony dla dłużnika, ponieważ pieniądze, które były należne spadkowi zostały
zapłacone i majątek spadkobiercy jest pomniejszony w tym zakresie. Z drugiej strony, gdy wierzyciel staje się
spadkobiercą swojego dłużnika, majątek spadkowy zostaje pomniejszony, tak jakby sam majątek spadkowy
zapłacił wierzycielowi. Dlatego też, niezależnie od tego, czy ten, który zabezpieczył się przed eksmisją, sam
dokonał sprzedaży na rzecz nabywcy, czy też ten ostatni stał się spadkobiercą zbywcy, poręczyciele będą
odpowiedzialni; a jeśli majątek zbywcy i nabywcy przejdzie w ręce tej samej osoby, może ona wytoczyć
powództwo przeciwko poręczycielom.
42. Paulus, O Edykcie, Księga LIII.
Gdy niewolnica, która jest w ciąży, zostanie sprzedana i wydana, a jej potomstwo zostanie wyeksmitowane,
sprzedawca nie może być pozwany z powodu eksmisji, ponieważ potomstwo zostało sprzedane.
43. Julianus, Digest, Księga LVIII.
Nabywca krowy, której cielę urodzone po sprzedaży zostało wyeksmitowane, nie może wnieść powództwa o
podwójne odszkodowanie na podstawie umowy, ponieważ ani sama nieruchomość, ani jej użytkowanie nie
zostało wyeksmitowane; kiedy bowiem mówimy, że cielę jest owocem krowy, mamy na myśli nie prawo, lecz
rzecz samą w sobie, podobnie jak słusznie określamy zboże i wino jako owoce ziemi, ponieważ jest ustalone, że
te rzeczy nie są właściwie nazywane użytkowaniem.
(44) Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga II.
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Uważa się, że łódź nie jest częścią statku i nie ma z nim żadnego związku, ponieważ sama jest małym statkiem;
ale wszystko, co jest przymocowane do statku, jak na przykład ster, maszt, reje i żagle, są niejako członkami
statku.
45. Tenże, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga IV.
Jeśli ktoś sprzedał i wydał działkę ziemi zawierającą sto jugerów, pokazał kupującemu działkę o znacznie
większej powierzchni, to jeśli ten ostatni w konsekwencji zostanie wyeksmitowany z części ziemi, sprzedający
będzie zobowiązany do wyrównania kwoty proporcjonalnie do jakości gleby; nawet jeśli pozostała część może
zawierać sto jugerów.
46. Africanus, Pytania, Księga VI.
Sprzedałeś mi działkę, której użytkowanie należało do Attiusa, ale nie wspomniałeś, że to on ma prawo do
użytkowania. Sprzedałem wspomniany trakt Maeviusowi, zastrzegłszy użytkowanie. Attius został pozbawiony
swoich praw cywilnych, a użytkowanie powróciło do nieruchomości, gdyż nie mogło przypaść mi w udziale w
czasie, gdy należało do kogoś innego. Mógłbym jednak wnieść pozew przeciwko Tobie, jako sprzedającemu, na
podstawie eksmisji, ponieważ sprawiedliwe jest, że powinienem być w pozycji, w której miałem prawo być, jeśli
użytkowanie zostało wtedy oddzielone od ziemi.
(1) Jeżeli przyznałby mi Pan prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość, uważa się, że ponosi Pan
odpowiedzialność w przypadku eksmisji; ponieważ niezależnie od tego, czy prawo przejazdu jest przyznane
przez nieruchomość należącą do tego, kto je przyznaje, czy też przez cudzy grunt, ponosi on odpowiedzialność
za eksmisję.
(2) Gdybym sprzedał ci Stichusa i oświadczył, że ma on być wolny pod pewnym warunkiem i że jego obalenie
zależy od przybycia statku z Azji, podczas gdy w rzeczywistości warunek był taki, że jeśli Titius zostanie
konsulem, to zostanie on obalony; powstaje pytanie, czy jeśli najpierw przypłynie statek z Azji, a potem Titius
zostanie konsulem i własność niewolnika zostanie utracona przez uzyskanie przez niego wolności, to czy byłbym
odpowiedzialny z tytułu eksmisji? Odpowiedź brzmiała, że nie, ponieważ nabywca był w złej wierze, gdyż
warunek został spełniony, zanim utracił własność przez eksmisję.
(3) Ponadto, gdybym oświadczył, że niewolnik będzie wolny po dwóch latach, podczas gdy w rzeczywistości
powinien stać się wolny po upływie roku, a po upływie dwóch lat uzyskuje wolność; albo gdybym powiedział, że
ma prawo do wolności po zapłaceniu pięciu aurei, podczas gdy w rzeczywistości nakazano mu zapłacić dziesięć,
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a po zapłaceniu dziesięciu uzyskuje wolność, to lepsza opinia jest taka, że w tych przypadkach nie poniosę
odpowiedzialności.
47. Tenże, Pytania, Księga VIII.
Jeśli kupię od ciebie dwóch niewolników, każdy za pięć aurei, a jeden z nich zostanie eksmitowany, to nie ma
wątpliwości, że mogę zgodnie z prawem wystąpić przeciwko tobie z powództwem o kupno z powodu eksmisji,
nawet jeśli pozostały niewolnik jest wart dziesięć aurei; nie ma też różnicy, czy kupię ich oddzielnie, czy obu
naraz.
(48) Neratius, Pergaminy, Księga VI.
Gdy kupuje się działkę ziemi całkowicie nieobciążoną, a nabywca otrzymuje od sprzedawcy cokolwiek z tytułu
jakiejś służebności, której ziemia ta podlegała, a następnie cała działka zostaje eksmitowana, sprzedawca
powinien zwrócić kwotę pozostałą z podwójnego odszkodowania, z tytułu wspomnianej eksmisji. Jeśli bowiem nie
będziemy przestrzegać tej zasady, sprzedawca może odzyskać więcej niż podwójną sumę zapłaconą za grunt w
przypadku eksmisji; w pierwszej kolejności z powodu pewnych służebności, a następnie z tytułu własności.
49. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VII.
Jeśli żąda się od nabywcy użytkowania, powinien on powiadomić o tym sprzedawcę, podobnie jak powinien to
uczynić ten, od kogo chce się odzyskać część nieruchomości.
50. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Gdy zastawy są sprzedawane przez urzędników pretora w wyniku nadzwyczajnych wyroków, nikt nigdy nie
powiedział, że należy im przyznać powództwo z tytułu eksmisji. Jeśli jednak oszukańczo pozwolili sprzedać
nieruchomość za nieznaczną sumę, to będzie można przeciwko nim wytoczyć powództwo na rzecz właściciela
nieruchomości z powodu oszustwa.
51. Tenże, O Edykcie, Księga LXXX.
Gdy nabywca nieruchomości przegra sprawę z powodu niewiedzy lub błędu sędziego, zaprzeczamy, aby
sprzedawca poniósł stratę, bo co to za różnica, czy nieruchomość została utracona z powodu podłości lub głupoty
sędziego? Sprzedawca nie powinien bowiem ponosić szkody wyrządzonej kupującemu.
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1. Jeżeli Tycjusz sprzeda Stichusa, który miał być wolny po jego śmierci, a Stichus w konsekwencji uzyska
wolność, to czy postanowienie o eksmisji będzie ważne? Julianus odpowiada, że postanowienie to nabiera mocy
prawnej i nawet jeśli nabywca nie mógł w tym przypadku powiadomić Titiusa o eksmisji, to i tak może powiadomić
jego spadkobiercę.
2. Jeżeli ktoś sprzedaje ziemię, a sam sprzedawca zostaje na niej pochowany przez swojego spadkobiercę za
zgodą nabywcy, to nie można wytoczyć powództwa o eksmisję, ponieważ w takich okolicznościach nabywca traci
własność.
3. Nie jest jednak dziwne, że w przypadku eksmisji niewolnika spadkobierca ponosi odpowiedzialność z tytułu
eksmisji, mimo że zmarły nie został w ten sposób pociągnięty do odpowiedzialności; w niektórych przypadkach
bowiem na rzecz spadkobiercy lub przeciwko niemu powstaje większe zobowiązanie niż na rzecz zmarłego; jak
na przykład wtedy, gdy niewolnik został mianowany spadkobiercą po śmierci nabywcy i wszedł do majątku na
polecenie spadkobiercy tego ostatniego, ponieważ musi on oddać majątek w procesie o kupno, chociaż
powództwo pretorskie mogło być wytoczone jedynie przeciwko zmarłemu w celu zmuszenia niewolnika do
wydania.
4. 4. Jeżeli kilka osób jest zobowiązanych wobec mnie do zapłaty całej sumy w przypadku eksmisji, a następnie,
po dokonaniu eksmisji, występuję przeciwko jednej z nich, to Labeo twierdzi, że gdybym pozwał pozostałe, to
byłbym wykluczony przez wyjątek.
52. Tenże, O edyktach, księga LXXXI.
Należy pamiętać, że jeśli zawarto umowę o podwójnym odszkodowaniu, to nie ma znaczenia, czy działa ona z
powodu sprzedaży, czy z powodu jakiejkolwiek innej transakcji.
53. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVII.
Jeśli jakaś część ziemi, która została przeniesiona, zostanie eksmitowana, a każdy jugerum tej ziemi został
sprzedany za określoną cenę, to to, co zostało eksmitowane, powinno zostać naprawione, nie w odniesieniu do
jego jakości, ale proporcjonalnie do kwoty, za którą zostało sprzedane, nawet jeśli części, które zostały
eksmitowane, są lepsze niż reszta.
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1. 1. Jeżeli kupujący mógł zawiadomić sprzedawcę, ale tego nie uczynił i zostanie pokonany w sądzie z powodu
nieuzyskania informacji, której wymagał, zostanie uznany za winnego złej wiary z tego powodu i nie może
postępować zgodnie z postanowieniem.
54. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVII.
(1) Jeśli spadkobierca sprzedaje rzecz należącą do innej osoby po tym, jak nabył do niej prawo z tytułu
przedawnienia lub uzusu, przestaje być odpowiedzialny wobec nabywcy za eksmisję.
(1) Jeżeli spadkobierca sprzeda niewolnika, któremu nakazano uwolnienie pod warunkiem zapłacenia pewnej
sumy pieniężnej, i stwierdzi, że suma wymieniona w warunku jest wyższa, niż nakazano mu zapłacić, będzie
odpowiadał z tytułu powództwa o kupno, o ile warunek jest taki, że przeszedłby na nabywcę, to znaczy, gdyby
niewolnik został nakazany do zapłacenia spadkobiercy; Jeśli bowiem polecono mu zapłacić komukolwiek innemu,
to nawet jeśli prawidłowo podał sumę pieniędzy, to i tak, jeśli nie powiadomił nabywcy, że polecono mu zapłacić
komuś innemu, będzie odpowiedzialny z tytułu eksmisji.
55. Ulpianus, On the Edict of the Curule Aediles, Księga II.
Jeśli wyrok został wydany przeciwko nabywcy, ponieważ się nie stawił, postanowienie nie zaczyna działać i
uważa się, że został on pokonany raczej z powodu swojej nieobecności, niż z powodu złej sprawy. Ale co w
przypadku, gdy ten, przeciwko któremu wydano wyrok, nie był obecny na rozprawie, ale inna strona była obecna i
prowadziła swoją sprawę? Co powinniśmy rozstrzygnąć? Na przykład, gdy sprawa została połączona z
wychowankiem, który otrzymał pełnomocnictwo od swojego opiekuna, ale wychowanek był nieobecny, opiekun
prowadził sprawę i wyrok został wydany przeciwko niemu; dlaczego nie mielibyśmy w tym przypadku uznać, że
klauzula była skuteczna, ponieważ jest oczywiste, że sprawa została osądzona? Wystarczy, że sprawa została
osądzona przez stronę, która miała do tego prawo.
(1) Sprzedawca powinien być zawiadomiony, jeżeli jest obecny, ale jeżeli jest nieobecny, lub jeżeli będąc obecny,
czyni coś, co uniemożliwia zawiadomienie go, postanowienie staje się skuteczne.
56. Paulus, O Edykcie Aediles Curule, Księga II.
Jeżeli sprzedającemu zostało powiedziane, że musi się zobowiązać do zapłacenia zwykłego, potrójnego lub
poczwórnego odszkodowania, może być pozwany w sprawie o kupno bez względu na upływ czasu; ponieważ
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ten, kto płaci podwójne odszkodowanie, nie jest zmuszony do złożenia zabezpieczenia, jak się powszechnie
uważa, lecz wystarczy sama obietnica, chyba że uzgodniono coś innego.
(1) Jeżeli poddam sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, a wyrok zostanie wydany na moją niekorzyść,
to nie należy mi się powództwo przeciwko sprzedawcy z tytułu eksmisji, ponieważ nie działałem z konieczności.
(2) Jeżeli niewolnik został sprzedany z zastrzeżeniem podwójnego odszkodowania, to w przypadku eksmisji
niewolnika konieczne jest uzupełnienie o eksmisję udziału w tym niewolniku, ponieważ nie można uznać, że
niewolnik został eksmitowany, jeżeli chodzi tylko o udział w nim.
(3) Jeżeli nabywca mógł nabyć prawo własności przez uzurpację, a tego nie uczynił, uważa się, że uczynił to z
własnej winy, a zatem w przypadku eksmisji niewolnika sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
(4) Jeżeli zawiadomienie zostanie przekazane pełnomocnikowi przyrzekającego (a ten jest obecny przy tym),
który zobowiązał się do eksmisji i nie jest nieświadomy tego faktu, to przyrzekający nadal ponosi
odpowiedzialność.
(5) Odpowiedzialność ponosi również ten, kto podjął środki w celu uniknięcia zawiadomienia.
(6) Jeżeli jednak nabywca nie był w stanie ustalić miejsca pobytu zbywcy, mimo że ten ostatni nie uczynił nic, aby
się ukryć, to mimo to postanowienie wchodzi w życie.
(7) Trebatius mówi, że zostało ustalone jako sprawiedliwe, że w przypadku postanowienia o podwójnym
odszkodowaniu, wychowanek może zostać powiadomiony bez upoważnienia opiekuna, jeśli ten się nie stawi.
57. Gaius, On the Edict of the Curule Aediles, Księga II.
Uważa się, że nabywca ma prawo do posiadania nieruchomości, gdy ten, który pozbawił go jej przez eksmisję,
umrze nie pozostawiając następcy, zanim nieruchomość zostanie zabrana lub usunięta, pod warunkiem, że nie
należy do Skarbu Państwa lub nie może być sprzedana przez prywatnych wierzycieli; wtedy bowiem nabywca nie
byłby uprawniony do jakiegokolwiek działania na mocy postanowienia, ponieważ ma prawo do posiadania
nieruchomości.
(1) Skoro tak, to zobaczmy, czy nie należy również uznać, że powództwo z tytułu zapisu nie powstaje, gdy
nieruchomość została darowana lub zapisana nabywcy przez tego, kto ją pokonał. Tak jest z pewnością w
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przypadku, gdy darował on lub zapisał nieruchomość zanim ją usunął; w przeciwnym razie, gdy postanowienie
raz weszło w życie, nie może zostać unieważnione.
58. Jawolenus, O Plaucjuszu, księga I.
Spadkobierca wydał niewolnika, który nie był wyraźnie zapisany w testamencie, i udzielił gwarancji przeciwko
oszustwu, a niewolnik został potem eksmitowany. Zapisobierca mógł wytoczyć przeciwko spadkobiercy
powództwo z tytułu testamentu, nawet jeśli ten ostatni nie wiedział, że niewolnik jest własnością innej osoby.
59. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga II.
Gdy nieruchomość, którą nabyłem od Tycjusza, jest przeze mnie zapisana w testamencie, a zapisobierca jest
pozwany przez jej właściciela, nie może on powiadomić mojego sprzedawcy o eksmisji, chyba że prawo do
powództwa zostanie mu przyznane lub gdy ma nieruchomość zabezpieczoną hipoteką.
60. Jawolenus, O Plaucjuszu, księga II.
Jeśli w momencie sprzedaży nie zostało określone, w jakim zakresie sprzedawca powinien być odpowiedzialny w
przypadku eksmisji, nie będzie on odpowiedzialny na tej podstawie za więcej niż zwykłe odszkodowanie oraz za
kwotę odsetek kupującego zależną od charakteru czynności sprzedaży.
61. Marcellus, Digest, Księga VIII.
Jeśli kupiłem coś od ciebie i sprzedałem Titiusowi, a ty za moją zgodą dostarczysz to Titiusowi, to jest ustalone,
że w przypadku eksmisji będziesz wobec mnie odpowiedzialny tak samo, jak gdybym sam otrzymał tę rzecz i ją
dostarczył.
62. Celsus, Digest, Księga XXVII.
Jeśli sprzedam ci jakąkolwiek rzecz, która jest w twoim posiadaniu, ustalono, że będę odpowiedzialny na
podstawie eksmisji, ponieważ jest ona uważana za taką samą jak wydana.
(1) Jeżeli strona, która sprzedała mi nieruchomość, pozostawiła kilku spadkobierców, obowiązek eksmisji dotyczy
ich wszystkich i wszyscy oni powinni zostać powiadomieni i wszyscy powinni bronić pozwu. Jeżeli celowo nie
stawią się w sądzie, albo jeden z nich stawi się za wszystkich w sprawie, wszyscy oni odniosą sukces, albo
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zostaną pokonani ze względu na skutek zawiadomienia i nieobecność, o której mowa powyżej, a ja mogę
zgodnie z prawem wystąpić przeciwko pozostałym, ponieważ zostali pokonani na podstawie eksmisji.
(2) Jeżeli sprzedałby mi Pan działkę z zastrzeżeniem użytkowania na niej, a wspomniane użytkowanie należało
do Titiusa, któremu zostało ono pozostawione za życia, a ja nie wiedziałbym o tym fakcie, i Titius utraciłby swoje
prawa cywilne, ale potem odzyskawszy je, wniósłby pozew, twierdząc, że przysługuje mu prawo do użytkowania i
korzystania z nieruchomości, powództwo na podstawie tego postanowienia, na podstawie eksmisji, będzie na
moją korzyść przeciwko Panu; Chociaż, gdyby to, co mi Pan oświadczył w czasie sprzedaży było prawdą,
mógłbym bardzo słusznie zaprzeczyć, że Titius miał prawo do używania i korzystania z tej nieruchomości.
63. Modestinus, Digest, Księga V.
Herennius Modestinus był zdania, że nabywca, wnosząc pozew o sprzedaż, nie może być pozbawiony
możliwości dochodzenia roszczeń z powodu niedoręczenia mu zawiadomienia o eksmisji, jeśli konieczność
zawiadomienia go została zwolniona na mocy umowy.
(1) Gaia Seia nabyła działkę od Lucjusza Titiusa, a ponieważ wszczęto przeciwko niej postępowanie w imieniu
Skarbu Państwa, zwróciła się do sprzedawcy, a ponieważ doszło do eksmisji, została pozbawiona działki, która
została zasądzona na rzecz Skarbu Państwa, przy czym sprzedawca był przy tym obecny. Powstaje pytanie,
skoro nabywca nie odwołał się, czy może ona pozwać zbywcę? Herennius Modestinus odpowiedział, że jeśli w
momencie sprzedaży ziemia należała do kogoś innego, lub jeśli w momencie eksmisji była obciążona hipoteką, to
nie ma powodu, dla którego nabywca nie miałby prawa wystąpić z powództwem przeciwko zbywcy.
(2) Herennius Modestinus uważał, że jeśli nabywca złożył apelację i z własnej winy przegrał sprawę o
przedawnienie, to nie może wystąpić przeciwko zbywcy.
64. Papinianus, Pytania, Księga VII.
Rzeka zmiotła dwieście jugerów z działki, która w momencie przeniesienia zawierała tysiąc jugerów. Jeżeli
następnie dwieście jugerów z niepodzielnej reszty zostanie wyeksmitowanych, postanowienie o podwójnym
odszkodowaniu będzie miało zastosowanie do piątej, a nie do czwartej części tego gruntu; ponieważ stratę tego,
co zostało zmiecione, musi ponieść nabywca, a nie sprzedawca. Jeżeli cały obszar, który został pomniejszony
przez rzekę, jest eksmitowany, zobowiązanie do eksmisji nie będzie zmniejszone przez prawo, tak samo jak nie
będzie zmniejszone, jeżeli obszar ziemi lub niewolnik straci na wartości z powodu zaniedbania; z drugiej strony,

1248

kwota, za którą sprzedający jest odpowiedzialny w przypadku eksmisji, nie będzie zwiększona, jeżeli
nieruchomość zostanie ulepszona.
(1) Jeżeli przekazana ilość gruntu pozostaje nienaruszona, a dwieście jugerów zostało dodane do niej przez
aluwia, a następnie piąta część całego niepodzielnego kawałka została eksmitowana, to tylko ta piąta część musi
być naprawiona przez sprzedającego; tak samo byłoby, gdyby dwieście jugerów z tysiąca, które zostały
dostarczone, zostało eksmitowanych, ponieważ sprzedający nie gwarantuje żadnej straty z powodu aluwiów.
(2) W przypadku, gdy dwieście jugerów zostało utraconych z tysiąca, które zostały przekazane, a następnie
dwieście kolejnych zostało dodanych przez aluwia w innej części działki, a następnie niepodzielna piąta część
całej działki powinna zostać eksmitowana, powstało pytanie, za jaką część sprzedający będzie odpowiedzialny.
Stwierdziłem, że zgodnie z tym, co zostało wcześniej ustalone, sprzedający nie będzie odpowiedzialny ani za
piątą część, ani za czwartą część z tysiąca jugerów, z powodu eksmisji; ale będzie odpowiedzialny tylko wtedy,
gdy tylko sto sześćdziesiąt z ośmiuset jugerów zostanie eksmitowanych, ponieważ pozostałe czterdzieści, które
zostały zabrane z całego traktu, należy rozumieć jako należące do dodatku do gruntu, proporcjonalnie.
(3) Również w przypadku, gdy eksmituje się pewną część działki, która jest wydzielona, chociaż pewna ilość
jugerów została przekazana, to jednak eksmitowana kwota musi być wyrównana, nie proporcjonalnie do ilości
ziemi, lecz w odniesieniu do jej jakości.
(4) Jeżeli ten, kto posiadał połowę udziału w niepodzielnym jugerze ziemi, sprzedał i wydał go, nie przekazał,
według opinii władz, całej własności, lecz tylko jej niepodzielną połowę; tak samo, jak gdyby przekazał w ten
sposób pewien trakt ziemi lub pole.
65. Tenże, Pytania, Księga VIII.
Pewni spadkobiercy sprzedali nieruchomości należące do spadku, które zostały zastawione, i zobowiązali się do
wysokości swoich udziałów na wypadek eksmisji. Jeden z nich zwolnił zastaw w zakresie swojego udziału, a
wierzyciel nabył nieruchomość przez eksmisję; powstało więc pytanie, czy pozew może być wniesiony przeciwko
obu spadkobiercom. Uznano, że tak, ze względu na niepodzielny charakter zastawu, i nie wydaje się, aby istniał
jakikolwiek środek prawny, który mógłby być zastosowany, aby przez zastosowanie wyjątku z powodu oszustwa,
prawo do powództwa mogło być przypisane spadkobiercy, który zapłacił pieniądze wierzycielowi; ponieważ
można by twierdzić, że obie strony stały się odpowiedzialne za cały dług, ale byłyby one uprawnione do
powództwa o podział spadku z tego powodu. Bo co za różnica, czy jeden ze spadkobierców zwolniłby całkowicie
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z zastawu, czy też uczyniłby to tylko w odniesieniu do swojego udziału, skoro zaniedbanie jednego spadkobiercy
nie powinno szkodzić jego współspadkobiercy?
66. Tenże, Pytania, Księga XXVIII.
Jeżeli sprzedawca zawiadomi nabywcę, aby wszczął postępowanie na podstawie powództwa publicznego lub
powództwa o podatek od nieruchomości, a nabywca tego zaniecha, to jego zła wiara zaszkodzi tylko jemu
samemu, a postanowienie nie będzie skuteczne. Zasada ta nie ma zastosowania do powództwa serbskiego, bo
chociaż jest to powództwo faktyczne, to jednak pozbawia stronę gołego posiadania, a po zapłaceniu pieniędzy
sprzedającemu zostanie ono rozdysponowane; dlatego też skutkiem jest to, że nabywca nie może wnieść
powództwa we własnym imieniu.
(1) Jeżeli ktoś, kto jest nieobecny w interesie publicznym, wnosi pozew o odzyskanie kawałka ziemi, posiadacz
może skorzystać z powództwa słusznościowego w przypadku eksmisji. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy
strona, która została pozbawiona własności przez żołnierza, wnosi pozew, gdyż ta sama słuszność wymaga, aby
powództwo o przywrócenie stanu poprzedniego, w przypadku eksmisji, zostało przyznane nabywcy.
(2) Jeżeli drugi nabywca niewolnika ustanowiłby zbywcę, który sam był pierwszym nabywcą, swoim
pełnomocnikiem do prowadzenia sprawy, a niewolnik nie zostałby wydany i zapadłoby orzeczenie na jego
niekorzyść; to, co wspomniany pełnomocnik mógłby zapłacić od wyroku, tak jakby działał we własnym imieniu,
nie może być odzyskane na mocy postanowienia, ale z tego powodu, że strata wynikająca z eksmisji musi być
osobiście poniesiona przez nabywcę, który nie mógłby nic odzyskać w postępowaniu mandatowym, może on
zgodnie z prawem wnieść powództwo o sprzedaż w celu odzyskania kwoty odszkodowania oszacowanej przez
sąd.
(3) Jeżeli podział został dokonany między współspadkobiercami, a pełnomocnik jednego z nieobecnych
występuje w jego imieniu, a jego mocodawca ratyfikuje jego czynność, to w przypadku eksmisji gruntu zostanie
przyznane to samo powództwo przeciwko mocodawcy, które zostałoby przyznane przeciwko temu, kto prowadził
swoją działalność podczas jego nieobecności, a powód może odzyskać kwotę swojego udziału, to znaczy kwotę,
o którą nieruchomość została zmniejszona lub zwiększona, w oparciu o to, co było warte w czasie, gdy dokonano
podziału, w zależności od tego, jak ziemia stała się bardziej lub mniej wartościowa.
67. Tenże, Opinie, Księga X.
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Po eksmisji niewolnika, którego prawdziwy właściciel odebrał nabywcy, sprzedawca nie może właściwie bronić
się, oferując następnie tego samego niewolnika, aby uniknąć zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności za jego
udział.
68. Tenże, Opinie, Księga XI.
Jeżeli zastaw jest sprzedany pod warunkiem, że wierzyciel nie będzie za nic odpowiedzialny w przypadku
eksmisji, nawet jeśli nabywca nie zapłaci ceny, ale da zabezpieczenie sprzedawcy; jeżeli eksmisja ma miejsce,
nabywca nie będzie miał prawa do wyjątku, aby uniknąć zapłaty ceny za nieruchomość.
(1) Jeżeli wierzyciel wolał przejąć wierzytelność, należącą do dłużnika, w miejsce należnych pieniędzy, a
zastawy, zajęte przez dawnego wierzyciela, zostaną eksmitowane, nie będzie on miał prawa do żadnego
powództwa przeciwko dłużnikowi, którego zwolnił.
69. Scaevola, Pytania, Księga II.
Jeżeli sprzedawca przy sprzedaży niewolnika zastrzega kwestię wolności, nie ponosi on odpowiedzialności z
tytułu eksmisji, jeżeli w chwili wydania niewolnika stanie się on wolny lub uzyska wolność po spełnieniu warunku
przewidzianego w testamencie.
(1) Jeżeli sprzedawca, wydając niewolnika, oświadcza, że ma on być wolny pod pewnym warunkiem, rozumie
się, że chodzi tu tylko o ten rodzaj wolności, który może wynikać ze spełnienia warunku, przepisanego już w
testamencie, i dlatego, jeżeli wolność została przyznana od razu w testamencie, a sprzedawca oświadcza, że
niewolnik zostanie wyzwolony pod warunkiem, ponosi on odpowiedzialność w razie eksmisji.
(2) Z drugiej strony, gdy ktoś sprzedaje niewolnika, który ma perspektywę wolności, i podaje warunek, pod którym
będzie on uprawniony do wolności, a czyniąc to powoduje, że jego stan będzie uważany za gorszy, ponieważ nie
będzie się uważać, że wyłączył każdy warunek, pod którym niewolnik będzie wolny, ale tylko ten, który wskazał;
jak na przykład, gdyby ktoś powiedział, że niewolnikowi nakazano zapłacić dziesięć aurei, aby stał się wolny, a on
uzyskałby wolność po upływie roku, ponieważ jego wolność została przyznana w następujących warunkach:
"Niech Stichus będzie wolny po roku", sprzedawca będzie odpowiedzialny w razie eksmisji.
(3) A gdyby niewolnik, któremu sprzedawca oświadczył, że będzie wolny po zapłaceniu dwudziestu aurei, w
rzeczywistości otrzymał polecenie zapłacenia dziesięciu; czy należałoby uznać, że sprzedawca podał nieprawdę
w odniesieniu do tego warunku? Prawdą jest, że sprzedawca podał nieprawdę co do warunku, dlatego niektórzy
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prawnicy uważają, że również w tym przypadku postanowienie staje się skuteczne w przypadku eksmisji.
Przeważył jednak autorytet Serwiusza, który uważał, że w tych okolicznościach można wytoczyć powództwo o
kupno, ponieważ jego zdaniem ten, kto oświadczył, że niewolnik otrzymał polecenie zapłacenia dwudziestu aurei,
wyłączył warunek, który zależał od zapłaty.
(4) Niewolnik został zwolniony po rozliczeniu się z niego; spadkobierca sprzedał go i wydał, a następnie
oświadczył, że nakazano mu zapłacić sto aurei za jego wolność. Jeśli nie pozostało nic, co niewolnik był
zobowiązany zapłacić, gdy zdawał rachunki, stawał się on wolny w momencie wejścia w posiadanie majątku, a
odpowiedzialność za eksmisję była zaciągnięta z tego powodu, że człowiek, który był wolny, był sprzedawany
jako ten, którego wolność była uzależniona od warunku. Jeśli niewolnik nie wywiązał się z obowiązku zapłacenia
stu aurei, można uznać, że spadkobierca nie kłamał, a ponieważ niewolnikowi nakazano zdać rachunki, rozumie
się, że nakazano mu wyrównać sumę pobranych pieniędzy, która pozostała niezapłacona. Wynika z tego, że jeśli
zalegał z zapłatą mniej niż stu aurei, na przykład tylko pięćdziesięciu, tak że uzyskałby wolność po zapłaceniu tej
sumy, nabywca będzie uprawniony do powództwa o sprzedaż w celu odzyskania pozostałych pięćdziesięciu
aurei.
(5) Jeżeli ktoś w czasie sprzedaży oświadcza bezterminowo, że niewolnik będzie wolny warunkowo, ale zataja
warunek jego wolności, to odpowiada z tytułu powództwa o sprzedaż, jeżeli nabywca nie wie o tym fakcie; w tym
przypadku bowiem jest ustalone, że ten, kto mówi, że niewolnik ma perspektywę wolności, a nie wymienia
żadnego warunku, nie będzie rzeczywiście ponosił odpowiedzialności z tytułu eksmisji, jeżeli warunek zostanie
spełniony, a niewolnik uzyska wolność; Ale będzie on odpowiedzialny za powództwo o sprzedaż, jeżeli zataił
warunek, o którym wiedział, że został ustanowiony; tak jak w przypadku, gdy strona sprzedająca działkę ziemi, a
wiedząc, że pewna służebność była z niej należna, oświadczyła bezterminowo, "że wszystkie prawa drogi
każdego rodzaju będą nadal wykorzystywane przez tych, którzy są do nich uprawnieni", jest prawidłowo uważana
za zwolnioną z odpowiedzialności za eksmisję, ale ponieważ oszukała nabywcę, będzie odpowiedzialna za
powództwo o sprzedaż.
(6) W przypadku, gdy kwota podana jako zawarta w sprzedanym kawałku ziemi jest niewystarczająca, część ceny
jest odliczana proporcjonalnie do wartości wszystkich jugerów, które ziemia miała zawierać.
70. Paulus, Pytania, Księga V.
W przypadku eksmisji z nieruchomości, powództwo o kupno przysługuje nie tylko o zwrot ceny, ale także o kwotę
odsetek kupującego. Dlatego też, jeśli nieruchomość straciła na wartości, stratę musi ponieść kupujący.
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71. Tenże, Pytania, Księga XVI.
Pewien ojciec dał córce w posagu kawałek ziemi. Po eksmisji córki powstaje wątpliwość (nie bez powodu), czy
należy wytoczyć powództwo o kupno, czy też o podwójne odszkodowanie na podstawie umowy, tak jakby sam
ojciec poniósł stratę. Ponieważ posag należy do kobiety, nie można powiedzieć, że jest własnością ojca, ani też
nie można jej zmusić, w czasie trwania małżeństwa, do dzielenia się ze swoimi braćmi posagiem, który od niego
pochodzi. Zobaczmy jednak, czy nie można powiedzieć z większym prawdopodobieństwem, że w tych
okolicznościach postanowienie zaczyna działać; ponieważ w interesie ojca jest, aby jego córka była obdarowana,
a jeśli pozostaje pod jego kontrolą, może on mieć nadzieję, że kiedyś odzyska posag. Ale jeśli córka została
wyemancypowana, trudno utrzymywać, że postanowienie natychmiast staje się skuteczne, ponieważ w jednym
przypadku posag może powrócić do niego. Czy zatem może on wytoczyć powództwo przeciwko zbywcy, skoro w
przypadku śmierci córki w trakcie małżeństwa będzie mógł odzyskać posag, jeśli nie dojdzie do eksmisji? Czy też,
w tym przypadku, ojciec ma interes w tym, aby jego córka została obdarowana, tak że może od razu wytoczyć
powództwo przeciwko przyrzekającemu? Ta opinia jest lepsza, ponieważ w sprawę zaangażowane jest uczucie
ojcowskie.
72. Kallistratus, Pytania, Księga II.
Gdy kilka działek ziemi jest sprzedanych i wyraźnie i szczegółowo opisanych w jednym i tym samym dokumencie
sprzedaży, nie uważa się, że każda z nich jest częścią jakiejkolwiek innej, ale wszystkie działki są zawarte w
jednym zakupie. Podobnie jak w przypadku sprzedaży kilku niewolników na podstawie jednego aktu notarialnego,
powództwo o eksmisję obejmuje każdą głowę niewolnika z osobna; podobnie jak w przypadku pojedynczego
zakupu kilku innych artykułów i sporządzenia tylko jednego aktu notarialnego, istnieje tyle powództw o eksmisję,
ile jest różnych rodzajów własności objętych zakupem; tak też w podanym przypadku nabywca z pewnością nie
będzie miał zakazu wnoszenia pozwu przeciwko sprzedawcy, jeśli jeden z tych działek zostanie eksmitowany,
ponieważ transakcja obejmowała kilka działek ziemi przekazanych na podstawie jednego aktu notarialnego.
73. Paulus, Opinie, Księga VII.
Seia dała w posagu posiadłości Maevian i Seian, wraz z innymi. Jej mąż, Tycjusz, za życia Seneki posiadał te
ziemie bez żadnych sporów, ale po śmierci Seneki Sempronia, która była jej spadkobierczynią, podniosła kwestię
własności tych ziem. Pytam, czy Sempronia, która sama była spadkobierczynią Sei, może zgodnie z prawem
wysuwać takie roszczenia? Paulus odpowiedział, że może to zrobić we własnym imieniu, ale nie może, jako
spadkobierczyni Seia, rościć sobie prawa do przedmiotowej nieruchomości; ale jeśli ziemia zostanie
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eksmitowana, spadkobierczyni Seia może pozwać Sempronię, lub może być ona wykluczona przez wyjątek z
powodu złej wiary.
74. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Jeśli zostanie uzgodnione, że w przypadku eksmisji należy zapłacić więcej lub mniej niż wynosi cena, strony
muszą przestrzegać tej umowy.
(1) Jeżeli na mocy postanowienia sądu zastaw wzięty w celu zabezpieczenia wykonania wyroku zostanie
sprzedany, a następnie eksmitowany, powództwo o kupno zostanie przyznane przeciwko pozwanemu, który
został zwolniony przez zapłatę ceny, nie na kwotę odsetek kupującego, ale na samą cenę i odsetki od niej, które
mają być wypłacone z zysków, pod warunkiem, że kupujący nie był zobowiązany do zwrotu tych pieniędzy temu,
kto uzyskał nieruchomość przez eksmisję.
(2) Jeżeli roszczenie jest formalnie zgłoszone, można pozwać sprzedającego nie dla odzyskania pieniędzy, lecz
dla zmuszenia go do obrony powództwa.
(3) Jeżeli ktoś sprzedaje wierzytelność bez gwarancji, może być zmuszony tylko do wykazania, że ona istnieje, a
nie, że cokolwiek można z niej ściągnąć, ale będzie odpowiedzialny za oszustwo.
75. Venuleius, Stipulations, Księga XVI.
Jeśli chodzi o służebności wiejskie, które w sposób milczący towarzyszą ziemi i są egzekwowane przez osobę
trzecią, Kwintus Mucjusz i Sabinus twierdzą, że sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za
eksmisję, ponieważ nikt nie jest odpowiedzialny z tego tytułu w przypadku milczącego przystąpienia do
własności; chyba że ziemia jest przekazywana jako absolutnie i całkowicie nieobciążona, ponieważ wtedy należy
zagwarantować, że jest wolna od wszelkich służebności. Jeżeli jednak nabywca żąda prawa drogi lub podjazdu,
sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, chyba że wyraźnie oświadczył, że prawo drogi w
jakimś sensie jest częścią składową nieruchomości, gdyż wtedy odpowiedzialność ponosi ten, kto złożył takie
oświadczenie. Opinia Quintusa Muciusa, który stwierdził, że strona, która przekazuje ziemię jako absolutnie i
całkowicie nieobciążoną, gwarantuje, że jest ona wolna od wszelkich służebności, jest poprawna; ponieważ inne
służebności nie są należne, chyba że zostały wyraźnie określone przez sprzedającego, że są one dodatkowe.
76. Tenże, Stipulations, Księga XVII.
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Jeżeli sprzedasz mi nieruchomość należącą do innej osoby, a ja ją opuszczę, to jest rzeczą ustaloną, że moje
uprawnienie do działania, to znaczy moje prawo do wniesienia pozwu z powodu eksmisji, zostaje utracone.
Tit. 3. W odniesieniu do wyjątku z powodu własności sprzedanej i wydanej.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Marcellus powiada, że jeśli sprzedasz działkę ziemi należącą do kogoś innego, a potem, gdy stanie się ona twoja,
wytoczysz przeciwko nabywcy proces o jej odzyskanie, bardzo słusznie zostaniesz wykluczony przez ten wyjątek.
(1) Tę samą zasadę należy stosować do właściciela ziemi, jeżeli staje się on spadkobiercą sprzedawcy.
(2) Jeżeli ktoś sprzedaje moją własność pod moim kierownictwem, a ja wnoszę powództwo o jej zwrot, to ten
wyjątek mnie przedawnia, chyba że zostanie udowodnione, że nakazałem, aby własność nie była wydana przed
zapłaceniem pieniędzy.
(3) Celsus mówi, że jeśli ktoś rozporządzi moją własnością za mniejszą sumę niż ta, za którą ją sprzedałem, to
uważa się, że nie można jej zbyć, a jeśli wniosę pozew o jej odzyskanie, to nie mogę być wykluczony przez ten
wyjątek, i to jest prawda.
(4) Jeżeli niewolnik kupuje towar za pieniądze należące do jego peculium, a jego pan nakazuje mu, aby stał się
wolny na mocy swego testamentu, zanim uzyska własność nieruchomości, i zapisuje mu swoje peculium, a
sprzedawca wnosi pozew o odzyskanie towaru od niewolnika, można powołać się na wyjątek in factum, na tej
podstawie, że był on niewolnikiem w czasie, gdy zawierał umowę.
(5) Jeżeli ktoś nabywa nieruchomość, która nie została mu wydana, ale w której posiadanie wszedł bez oszustwa,
będzie uprawniony do powołania się na wyjątek przeciwko sprzedawcy, chyba że ten ostatni miałby uzasadnione
powody do wytoczenia powództwa o odzyskanie nieruchomości; ponieważ nawet gdyby wydał nieruchomość w
posiadanie i miałby uzasadnione podstawy do wytoczenia powództwa o odzyskanie nieruchomości, mógłby
skorzystać z odpowiedzi na wyjątek.
2. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga II.
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Jeśli kupisz od Titiusa działkę ziemi, która w rzeczywistości należała do Semproniusza, a po zapłaceniu ceny on
ci ją dostarczy, a Titius stanie się spadkobiercą Semproniusza, sprzeda i dostarczy tę samą ziemię Maeviusowi,
Julianus mówi, że jest to bardziej sprawiedliwe, ponieważ masz wcześniejsze prawo zastawu, ponieważ gdyby
Titius próbował odzyskać ziemię od ciebie, zostałby wykluczony przez wyjątek; a gdyby Titius sam ją posiadał,
mógłbyś skorzystać z powództwa publicznego.
3. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VI.
Wyjątek na podstawie sprzedanej i dostarczonej własności jest dostępny nie tylko dla tego, komu została ona
dostarczona, ale także dla jego następców, jak również dla drugiego nabywcy, nawet jeśli nie została mu
dostarczona, ponieważ w interesie pierwszego nabywcy jest, aby drugi nie został pozbawiony własności przez
eksmisję.
(1) Na tej samej zasadzie, następcy sprzedawcy mogą zostać wykluczeni, niezależnie od tego, czy nabyli
wszystkie jego prawa, czy tylko te, które odnoszą się do danej nieruchomości.

Księga XXII
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1. O odsetkach, zyskach, dodatkach i wszystkich dodatkach za zwłokę.
2. Dotycząca odsetek morskich.
3. Dotyczące dowodów i domniemań.
4. Dotyczące autentyczności instrumentów i ich utraty.
5. Dotyczące świadków.
6. Dotyczące nieznajomości prawa ans pakt.

Tit. 1. Dotyczące odsetek, zysków, dodatków i wszystkich akcesoriów ans default.

1. Papinianus, Pytania, Księga III.
Jeżeli wyrok został wydany w dobrej wierze, stopę procentową określa się na podstawie decyzji sądu, zgodnie ze
zwyczajem miejsca, w którym umowa została zawarta, pod warunkiem, że kwota nie przekracza kwoty ustalonej
przez prawo.
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(1) Jeżeli wspólnik otrzymałby wyrok przeciwko sobie z powodu sprzeniewierzenia przez niego środków
finansowych spółki i przeznaczenia ich na własne potrzeby, musi on w każdym przypadku zapłacić odsetki od
tych środków, nawet jeżeli nie był w zwłoce.
(2) Jednakże sędzia, który ma przewodniczyć w procesie w dobrej wierze, nie może prawidłowo nakazać
pozwanemu złożenia zabezpieczenia, że w przypadku przegrania sprawy zapłaci on odsetki do czasu wykonania
wyroku, ponieważ w gestii powoda leży spowodowanie egzekucji. Paulus stwierdza w przypisie, że do
obowiązków sędziego nie należy zajmowanie się tym, co dzieje się po wydaniu orzeczenia.
(3) Papinianus twierdzi, że szersza interpretacja powinna być zastosowana w odniesieniu do restytucji dokonanej
przez opiekuna na rzecz swojego podopiecznego. Nikt bowiem obecnie nie wątpi, że gdy opiekun składa
rachunek, musi zapłacić odsetki do czasu, gdy dokona restytucji, niezależnie od tego, czy sędzia otrzyma je do
dnia wydania orzeczenia, czy też nastąpi to poza sądem. Oczywiste jest, że w przypadku gdy podopieczny
odmawia wszczęcia postępowania w sprawie o ustanowienie opieki, a opiekun dobrowolnie zawiera z nim
umowę, przekazuje mu pieniądze i deponuje je w zapieczętowanej torbie, nie jest on zobowiązany do zapłaty
odsetek od tego momentu.
2. Tenże, Pytania, Księga VI.
Powszechnie uważa się, że chociaż powództwo osobiste może być wytoczone po połączeniu kwestii,
odpowiedzialność dotyczy wszystkich akcesoriów do nieruchomości. Powodem tej opinii jest to, że majątek
powinien zostać wydany w takim samym stanie, w jakim znajdował się w momencie wniesienia pozwu o jego
odzyskanie, a zatem wszystkie plony, które zostały uzyskane, oraz potomstwo zrodzone z niewolników muszą
zostać oddane.
3. Tenże, Pytania, Księga XX.
W przypadku żądania od poręczyciela, gdy spadkobierca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po wydaniu
wyroku sądowego, cesarz Marek Antoninus zarządził, że jeśli upłynął czas ustanowiony przez prawo na korzyść
stron, które przegrały swoje sprawy, poręczyciel może odzyskać wszystko, co zostało nabyte przez jego
mocodawcę do czasu wydania wyroku. Dekret ten musi być rozumiany jako mający zastosowanie w przypadku,
gdy strona nie była w zwłoce przed decyzją sędziego, chociaż nie jest to łatwe, że można odwołać się do sądu,
gdy zwłoka nie miała wcześniej miejsca; na przykład, gdy zasada Lex Falcidia ma zastosowanie. Jeżeli jednak
spadkobierca popadł w zwłokę przed złożeniem wniosku do sędziego, to od tego momentu jest on
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odpowiedzialny za wydanie korzyści; z jakiego powodu, skoro już przegrał sprawę, będzie on zwolniony z
odpowiedzialności za korzyści po upływie czasu określonego w ustawie, ponieważ termin ten jest mu przyznany
w celu wykonania wyroku, a nie w celu uzyskania dla siebie korzyści?
(1) W postępowaniach tego rodzaju, które nie podlegają arbitrażowi i nie są powództwami w dobrej wierze, po
przystąpieniu do sprawy należy wydać powodowi wszystko, co jest związane z majątkiem, o który wniesiono
pozew, aż do chwili wydania wyroku. Jest pewne, że strona będzie wolna od odpowiedzialności za zyski po
wydaniu orzeczenia.
(2) Zdarza się niekiedy, że chociaż zyski z majątku lub odsetki od pieniędzy nie są wyraźnie zapisane w
testamencie, to jednak są należne; jak na przykład, gdy ktoś żąda, aby po jego śmierci pozostawiono jakiś jego
majątek, należy go wydać Tycjuszowi; ponieważ zmniejszenia dokonane w dobrej wierze nie są objęte tym
zaufaniem, jeżeli jednak proporcjonalne zmniejszenia innych majątków miałyby miejsce, to wszelkie pozostałe
zyski muszą być oddane zgodnie z wolą spadkodawcy.
(3) Pollidiusz, ustanowiony spadkobiercą jednej ze swych krewnych płci żeńskiej, został przez nią poproszony o
przekazanie córce tej kobiety, po osiągnięciu przez nią pewnego wieku, wszelkich dóbr należących do jej
majątku, które mogłyby wpaść w jego ręce; matka zaś oświadczyła w testamencie, że zdecydowała się na ten
krok, aby zapobiec oddaniu dóbr pod kontrolę opiekunów i że wolałaby, aby opiekę nad nimi sprawowała bliska
krewna. Pollidiuszowi poleciła zatrzymać dla siebie pewną działkę ziemi, a ja oświadczyłem Prefektowi
pretorianów, że wszystkie zyski, które w dobrej wierze zostały nabyte z majątku zmarłego przez Pollidiusza,
powinny zostać dostarczone, nie tylko dlatego, że matka pozostawiła mu tę działkę ziemi, ale także dlatego, że
wolała ten sposób tworzenia funduszu powierniczego od mniej niezawodnej metody kurateli.
(4) Gdy wyprodukowane złoto lub srebro jest pozostawione w zaufaniu i ma miejsce niedotrzymanie warunków,
zwykle pojawia się dyskusja, czy należy dokonać oszacowania odsetek. Oczywistym jest, że jeśli spadkodawca
pozostawił metal, z którego zostały wykonane przedmioty z zamiarem ich sprzedaży, a trust powinien zostać
wykonany za pomocą uzyskanych pieniędzy, lub że należy zapewnić utrzymanie, to należy uznać, że
jakiekolwiek oszukańcze zachowanie spadkobiercy nie powinno pozostać bezkarne. Jeśli jednak spadkodawca
pozostawił wazony do użytku spadkobiercy, żądanie odsetek byłoby niewłaściwe, a zatem nie może być
wymagane.
4. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
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Jeśli zawarłeś klauzulę: "Aby nieruchomość została ci wydana i abyś mógł wejść w jej pełne posiadanie",
rozsądek podpowiada, że powinieneś potem uzyskać zyski z tej nieruchomości, które zostały pobrane poprzez
odwołanie się do ogólnego powództwa o ustalenie, ze względu na ostatnie słowa klauzuli. Należy rozważyć, czy
ta sama zasada będzie miała zastosowanie do potomstwa niewolnicy w tego rodzaju przypadku; w odniesieniu
do pierwszych słów klauzuli, czy odnoszą się one do faktu przyrzeczenia własności, czy do skutku dostawy przez
przeniesienie własności, potomstwo nie jest uwzględnione. Ale jeśli kupujący, z zamiarem odnowienia
zobowiązania, ustalił ze sprzedającym w ten sposób, fakt dostawy był rozumiany jako uzgodniony, z tego
powodu, że nie jest prawdopodobne, że sprzedający obiecał więcej niż byłby zmuszony dostarczyć w pozwie o
kupno. Jednak ze względu na słowa: "I całkowite posiadanie, które ma być dostarczone", można uznać, że
rozliczenie za potomstwo staje się skuteczne, ponieważ postanowienie ma charakter ogólny; po dostarczeniu
niewolnicy, strona postanowienia byłaby uprawniona do uwzględnienia każdego dziecka urodzonego później w jej
lokalu.
1. 1. Jeżeli niewolnicy urodzi się dziecko po zawarciu umowy sprzedaży, ale przed zawarciem umowy, lub jeżeli
sprzedawca nabędzie jakikolwiek przedmiot majątkowy za pośrednictwem niewolnicy, może on go odzyskać w
drodze powództwa o kupno, ale nie może tego uczynić w drodze powództwa opartego na umowie, ponieważ to,
co nie jest przeniesione na nowe zobowiązanie, może być odzyskane na podstawie poprzedniego prawa.
(5) Tenże, Pytania, Księga XXVIII.
Należy ogólnie stwierdzić, że w postępowaniu w dobrej wierze nie przyjmuje się żadnych gwarancji sprzecznych
z dobrymi obyczajami.
6. Tenże, Pytania, Księga XXIX.
W przypadku sporu z dziedzicem, który odnosił się do transakcji dotyczącej majątku ojca lub pana, i gdy
dyskutowano kwestię odsetek, cesarz Antoninus zdecydował, że odsetki powinny być zapłacone, ponieważ sam
pan lub ojciec płacił je przez długi czas.
(1) Cesarz nasz Sewerus kazał też wypłacić ze skarbu państwa sumę dziesięciu tysięcy sestercji tytułem posagu
córce Flawiusza Athenagorasa, której majątek został skonfiskowany, ponieważ utrzymywała ona, że ojciec
wypłacił jej odsetki od posagu.
7. Tenże, Opinie, Księga II.
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Dłużnik, który był winien pewną sumę pieniędzy z odsetkami, ofiarował ją swojemu wierzycielowi, a gdy ten
odmówił jej przyjęcia, włożył ją do worka, zapieczętował i zdeponował. Rozsądek podpowiada, że od tego dnia
nie powinny być należne żadne odsetki. Jeśli jednak później zostanie wniesiony pozew, aby zmusić dłużnika do
zapłaty, a on tego nie uczyni, pieniądze od tego czasu nie będą próżnować.
8. Tenże, Opinie, Księga VII.
Gdy konie zostały pozostawione w zaufaniu, po zwłoce, pierwszy źrebak musi być dostarczony jako zysk, ale
drugi jako dodatek, tak jak w przypadku potomstwa niewolnicy.
9. Tenże, Opinie, Księga XI.
Gdy pieniądze zostały pożyczone na procent i ustalono, że w przypadku niespłacenia ich w określonym czasie
ich suma zostanie podwojona, wyraziłem opinię, że dłużnik nie jest odpowiedzialny za nic więcej niż ustawowa
stopa procentowa; stąd postanowienie będzie skuteczne proporcjonalnie do czasu, który upłynął po odliczeniu
nadwyżki odsetek.
1. Zastrzeżenie dotyczące odsetek staje się skuteczne, nawet jeśli dłużnik nie może być pozwany; nie uważa się
również za nieważne zastrzeżenia odsetek ustawowych, jeżeli jest ono dokonane pod warunkiem, że będą one
należne, jeżeli odsetki według niższej stopy nie zostaną zapłacone w wyznaczonym terminie, ponieważ nie jest to
kara, ale wyższa stopa odsetek, która jest obiecana z legalnego powodu. Jeżeli jednak po śmierci wierzyciela nie
było nikogo, komu można by wypłacić pieniądze, stwierdza się, że dłużnik nie pozostaje w zwłoce w tym czasie.
W związku z tym, jeżeli żąda się wyższej stopy odsetek, która została uzgodniona w pierwszej kolejności, można
właściwie zastosować wyjątek ze względu na złą wiarę.
10. Paulus, Pytania, Księga II.
Posiadacz powinien wydać dziecko, które urodziło się niewolnicy po wydaniu, ale nie jest zobowiązany do
wydania go, jeśli urodziło się ono przed wszczęciem postępowania o odzyskanie matki, chyba że powód wyraźnie
wniósł pozew o to dziecko.
11. Tenże, Pytania, Księga XXV.
Gajusz Seius, który miał w zwyczaju prowadzić interesy publiczne, pożyczał pieniądze należące do rządu na
zwykłą stopę procentową, ale istniał zwyczaj żądania wyższej stopy, jeśli odsetki nie zostały zapłacone w
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określonym czasie. Niektórzy dłużnicy zwlekali z zapłatą odsetek, inni płacili więcej niż byli winni, w wyniku czego
wszystko, co należało się z tytułu odsetek, zostało wyrównane, nawet to, co należało się tym, którzy nie zapłacili
nic. Powstało pytanie, czy nadwyżka odsetek, która została pobrana od niektórych dłużników, w drodze kary,
zgodnie z panującym zwyczajem, powinna przynieść korzyść samemu Gajuszowi, czy też powinna przynieść
korzyść rządowi? Odpowiedziałem, że jeśli Gajusz Secjusz zastrzegł sobie odsetki od dłużników, to tylko one
muszą być wypłacone rządowi, który, zgodnie z zasadą, miał w zwyczaju pobierać je od nich, nawet jeśli
wszystkie roszczenia były dobre.
1. Co by było, gdyby niewolnik państwowy uzyskał zobowiązanie oprocentowane na rzecz Rządu? Jest rzeczą
słuszną, że chociaż zgodnie z prawem odsetki te powinny być należne rządowi, to jednak z powodu niektórych
wierzytelności, które są nieściągalne, należy dokonać potrącenia nadwyżki odsetek, jeśli rząd nie był
przygotowany do zajęcia majątku wszystkich dłużników. Marcellus wyraża prawie taką samą opinię w odniesieniu
do opiekunów.
12. Tenże, Opinie, Księga XII.
Seia pożyczyła pieniądze od Septymiusza, i uzgodniono w odniesieniu do odsetek: "Że jeśli wyżej wspomniane
odsetki nie zostaną zapłacone w różnych określonych terminach lub w ciągu trzech miesięcy, Seia będzie
wówczas zobowiązana do zapłaty wyższej stopy, a następnie, przy każdej wypłacie, jeśli odsetki nie zostaną
wypłacone zgodnie z przepisanym warunkiem, wspomniany warunek powinien być przestrzegany aż do zapłaty
całej należnej sumy". Pytam, czy następujące słowa: "A następnie, przy każdej płatności, jeżeli odsetki nie
zostaną wypłacone zgodnie z ustalonym warunkiem, należy przestrzegać tego warunku" oznaczają, że nawet
jeśli pierwszy warunek może zacząć obowiązywać, dłużniczka nie może zostać pozwana o większą kwotę
odsetek niż była należna w czasie wyznaczonym na pierwszą płatność, kiedy była w zwłoce. Paulus
odpowiedział, że postanowienie zawiera kilka warunków i że jest uzależnione od zapłaty wyższej stopy
procentowej; to znaczy, że warunek powinien być rozpatrywany w odniesieniu do każdej płatności niższej stopy
procentowej, która powinna być, ale nie została dokonana we właściwym czasie, a zatem, że kara za późniejszą
płatność może być uniknięta.
13. Scaevola, Opinie, Księga I.
W przypadku, gdy dłużnik obiecał zapłacić odsetki w wysokości sześciu procent, a przez wiele lat płacił odsetki
według niższej stopy, a spadkobierca wierzyciela wniósł pozew o sześć procent, chociaż dłużnik nie zrobił nic,
aby uniknąć zapłaty według niższej stopy, pytam, czy można zastosować wyjątek ze względu na złą wiarę lub na
podstawie umowy? Odpowiedziałem, że jeżeli dłużnik nie był w zwłoce w zapłacie niższej stopy procentowej,
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zgodnie ze swoim zwyczajem, przez tak długi czas, można zastosować wyjątek zgodnie ze stwierdzonym stanem
faktycznym.
(1) Powstało pytanie, czy pełnomocnik powinien płacić odsetki od niewykorzystanych pieniędzy, jeżeli jego
mocodawca nie miał zwyczaju pożyczania pieniędzy na procent, w przypadku gdy powództwo zostało wniesione
na podstawie dobrowolnego pośrednictwa lub na podstawie pełnomocnictwa? Odpowiedź brzmi, że jeżeli
przechowywał pieniądze w depozycie i czynił to zgodnie ze zwyczajem zleceniodawcy, nie jest zobowiązany do
zapłaty odsetek.
14. Paulus, Opinie, Księga XIV.
Paulus uważał, że jeśli strona nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, potomstwo niewolnic musi zostać
wydane.
(1) Zażądano od spadkobiercy, aby po jego śmierci przekazał komuś majątek bez dochodów z tego majątku.
Powstało pytanie, czy potomstwo niewolnic, nawet jeśli urodziło się za życia spadkobiercy, powinno być wydane,
ze względu na słowa testamentu, w których spadkodawca chciał wskazać, że tylko dochód z majątku powinien
być zastrzeżony. Paulus odpowiedział, że dzieci urodzone przez niewolnice, zanim trust zaczął działać, nie są w
nim uwzględnione. Neratius mówi również w Pierwszej Księdze, że jeśli spadkobierca został poproszony o
wydanie niewolnicy, to nie jest zobowiązany do wydania jej potomstwa, chyba że dziecko urodziło się w czasie,
gdy spadkodawca nie wywiązywał się z umowy powierniczej. Nie sądzę też, aby miało znaczenie, czy niewolnica
była szczególnym przedmiotem trustu, czy też stanowiła jedynie część majątku pozostawionego w zaufaniu.
15. Tenże, Opinie, Księga XVI.
Paulus utrzymuje, że nie jest konieczne płacenie odsetek od zysków uzyskanych po połączeniu spraw, które
sędzia, wykonując swój obowiązek, nakazuje zwrócić, ani od tych, które zostały zebrane przed tym czasem, a
które są stwierdzone, że zostały uzyskane przez posiadacza w sposób oszukańczy.
(16) Tenże, Dekrety, Księga I.
Nie pobiera się odsetek od pieniędzy ofiarowanych Rządowi z tytułu liberalności.
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1. 1. Kiedy zażądano odsetek od ceny ziemi od strony, która nabyła ją od Skarbu Państwa, a nabywca
zaprzeczył, że własność została mu wydana, Cesarz orzekł, że niesprawiedliwe jest żądanie odsetek od tego, kto
nie zebrał plonów.
17. To samo, o odsetkach.
Gdy pewien człowiek zobowiązał się do płacenia odsetek w wysokości pięciu procent rocznie, a jeśli nie uczynił
tego przez jeden rok, miał płacić sześć procent od całej sumy pieniędzy od dnia, w którym je pożyczył, a po
płaceniu odsetek przez kilka lat postanowienie to w końcu zaczęło obowiązywać; Boski Marek stwierdził w
Reskrypcie skierowanym do Fortunata: "Idź do gubernatora prowincji, który zredukuje do miary jej słusznych
wymagań zapis, którego niesprawiedliwość zarzucasz". Konstytucja ta znacznie przekracza właściwą granicę.
Jak więc należy postąpić? Sprawa musi być tak uregulowana, aby w przyszłości odsetki rosły tylko od dnia
zwłoki.
1. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie: "Domagacie się naliczonych należnych odsetek z bardzo małą
sprawiedliwością, ponieważ odstęp czasu wskazuje, że zaniedbaliście ich pobierania, z tego powodu, że
zamierzaliście, nie żądając ich od waszego dłużnika, uczynić się dla niego bardziej przyjemnymi".
2. W przypadku dorozumianego trustu Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że spadkobierca powinien być
pozbawiony wszelkich zysków, i że powinny one być zwrócone dłużnikowi; a zatem, że spadkobierca powinien
być pozbawiony korzyści z odsetek.
3. Gdy trust nie może być wykonany na rzecz wychowanka, ponieważ nie ma on opiekuna, Boski Pius stwierdził
w Reskrypcie, że spadkobierca nie jest uważany za niewypłacalnego. Dlatego też nic nie należy się temu, kto był
nieobecny w związku z działalnością publiczną lub z jakiegokolwiek innego słusznego powodu nie mógł wnieść
powództwa o przywrócenie stanu poprzedniego. Jak bowiem może być winny ten, kto nie może zapłacić, nawet
gdyby chciał? Ta sama zasada nie ma zastosowania w tym przypadku, jak w przypadku, gdy ulga jest udzielana
nieletnim, którzy nie uzyskali korzyści, ponieważ odsetki nie są nakładane ze względu na zysk dla powoda, ale z
powodu opóźnienia tych, którzy powinni dokonać płatności.
4. W przypadku, gdy strona zawiera umowę dotyczącą najmu, o ile nie uzgodniono, że odsetki będą należne od
czynszu, który nie jest niezwłocznie zapłacony, najemca nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek, z wyjątkiem
przypadku zwłoki.

1264

5. Skarb Państwa nie płaci odsetek z tytułu jakiejkolwiek zawartej przez siebie umowy, ale je pobiera; jak to jest w
zwyczaju w przypadku posiadaczy publicznych toalet, którzy ociągają się z płaceniem czynszu, a także w
przypadku tych, od których należne są podatki. Ale gdy Skarb Państwa zastępuje osobę prywatną, zwyczajem
jest, że płaci również odsetki.
6. Gdy dłużnicy płacą odsetki poniżej sześciu procent, a następnie stają się dłużnikami Skarbu Państwa, po tym
jak ich zobowiązania zostały przeniesione na Skarb Państwa, będą zmuszeni do płacenia sześciu procent.
7. Powszechnie wiadomo, że ci, którzy są pozywani z powodu złego zarządzania funduszami publicznymi, są
zobowiązani do zapłaty odsetek. Ta sama zasada jest przestrzegana w przypadku osób odpowiedzialnych za
roboty publiczne, jeśli pieniądze pozostają w ich rękach; ale w odniesieniu do tego, co zapłacili wykonawcom,
nawet jeśli zapłacili to niedbale, odsetki zostaną im umorzone. Dotyczy to jednak przypadków, w których nie
doszło do oszustwa, w przeciwnym razie odsetki również będą należne.
8. Jeżeli osoby, które zapisały w testamencie posągi lub obrazy, które mają być wzniesione lub zawieszone w
jakimś miejscu publicznym, nie określiły konkretnego czasu, czas ten zostanie ustalony przez Gubernatora; a
jeżeli spadkobiercy nie zastosują się do tego, muszą zapłacić Rządowi odsetki w wysokości jednej trzeciej
jednego procenta miesięcznie.
18. Tenże, Opinie, Księga III.
Jeśli na początku uzgodniono, że w przypadku eksmisji pewnych gruntów sprzedający zwróci cenę, odsetki
muszą być również zapłacone po eksmisji, nawet jeśli nabywca mógł zapłacić swojemu przeciwnikowi wszystkie
zyski zebrane po rozpoczęciu postępowania o własność nieruchomości; ponieważ wszelkie niedogodności
poniesione w czasie pośrednim muszą być ponoszone przez nabywcę.
1. W przypadku, gdy sprzedawca umiera po wejściu w posiadanie i nie ma pewności, kto będzie jego następcą,
odsetki od ceny muszą być zapłacone, jeśli nie została ona złożona do depozytu.
19. Gaius, O prawie dwunastu tablic, księga VI.
Zobaczmy, czy wyrok będzie również wydany przeciwko posiadaczowi w każdym przypadku, gdy pozew jest
wniesiony o zyski. Bo co by się stało, gdyby wytoczył powództwo o srebro, odzież lub cokolwiek innego tego
rodzaju, albo o użytkowanie, albo o samo posiadanie nieruchomości, gdy użytkowanie należy do kogoś innego?
Ponieważ żaden zysk, do którego można słusznie zastosować to określenie, nie może być rozumiany jako
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pochodzący ze zwykłej własności; ani też, z drugiej strony, użytkowanie nie może być właściwie uważane za
zysk. Ale co, jeśli powództwo jest wniesione w celu odzyskania samej własności? Zyski będą uwzględnione w
roszczeniu od dnia, w którym użytkownik wieczysty utracił swoje użytkowanie. Co więcej, jeśli pozew dotyczy
użytkowania, Prokulus mówi, że pozwany będzie miał zasądzone od niego wszystkie zyski, które zostały
pobrane. Z kolei Gallus Aelius twierdzi, że w przypadku powództwa o odzież lub filiżankę, jako zysk należy
zakwalifikować to, co można by pobrać z tytułu czynszu, gdyby przedmioty te były dzierżawione.
(1) Jeśli pozew został wniesiony w celu odzyskania prawa drogi, trudno będzie oszacować jakiekolwiek zyski z
tego wynikające, chyba że jakaś korzyść, którą powód mógł odnieść z tytułu służebności, powinna być
zakwalifikowana jako zysk, jeśli nie był pozbawiony tej możliwości w czasie, gdy wniósł pozew; i to powinno
zostać uznane za prawidłowe.
20. Paulus, O Sabinusie, Księga XII.
Jest ustalone, że jeśli nielegalne odsetki są połączone z należnością główną, wspomniane odsetki nie będą
należne, ale nie ma to wpływu na należność główną.
21. Ulpianus, O edykcie, księga XXXIV.
Należy pamiętać, że nie wszystko, co czyni się z dobrego powodu, aby odroczyć płatność, powinno być uważane
za zwłokę. Co bowiem, jeśli dłużnik chce, aby jego przyjaciele byli obecni, lub jego poręczyciele zostali wezwani
w czasie, kiedy dług jest płacony, lub zamierza zrobić jakiś wyjątek? Nie uważa się, że jest on winny zwłoki;
22. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Pod warunkiem, że nie czyni się tego podstępnie w celu popełnienia oszustwa.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Gdy dłużnik jest nagle zmuszony do nieobecności w interesach publicznych i nie może nikomu powierzyć swojej
obrony, nie uważa się, że jest w zwłoce; tak jest w przypadku, gdy jest w mocy wroga.
(1) Niekiedy zwyczajowo uważa się, że strona jest w zwłoce, jeśli nie ma nikogo, przeciwko komu można by
wnieść pozew.
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24. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Jeśli ktoś zwleka z zapłatą, ale jest gotów przyłączyć się do pozwu, nie uważa się go za zwlekającego,
przynajmniej jeśli ma słuszny powód, aby zwrócić się do sądu.
1. Jeśli dłużnik główny jest w zwłoce, poręczenie jest również odpowiedzialne.
2. Dłużnik popada w zwłokę wobec swojego wierzyciela, jeśli nie dokonuje zapłaty albo samemu wierzycielowi,
albo osobie, której zlecił odbiór pieniędzy, albo osobie, która ma w zwyczaju prowadzić jego interesy. W tym
przypadku nie uważa się, że nabywa on cokolwiek za pośrednictwem wolnej osoby, ponieważ strony te wykonują
jedynie swoje obowiązki; tak samo, gdy ktoś aresztuje złodzieja na gorącym uczynku okradania mnie, prowadzi
on moje interesy i nabywa dla mnie prawo do powództwa za oczywistą kradzież. I znowu, gdy agent żąda
niewolnika od przyrzekającego, czyni to postanowienie wieczystym.
25. Julianus, Digest, Księga VII.
Ten, kto wie, że pewien obszar ziemi jest współwłasnością jego i innej osoby, i zbiera z niego plony bez wiedzy i
zgody współwłaściciela, nie nabywa prawa do większej ich części niż ta, do której uprawnia go jego udział w
ziemi. Nie ma też znaczenia, czy to on, jego współwłaściciel czy obaj sieją nasiona, ponieważ własność każdego
rodzaju plonów nabywa się nie poprzez prawo do nasion, ale poprzez prawo do ziemi; I tak jak ten, kto
świadomie posiada działkę ziemi należącą do innego, nie może nabyć prawa własności do żadnej części plonu,
bez względu na to, w jaki sposób ziemia została obsiana; tak samo ten, kto posiada ziemię należącą do siebie i
do innego, nie nabędzie prawa do plonu na tej części ziemi, która należy do jego współwłaściciela.
1. Posiałem pszenicę na gruncie należącym do innego, który Titius kupił w dobrej wierze; czy Titius, nabywca w
dobrej wierze, będzie miał prawo do plonów po ich zebraniu? Odpowiedziałem, że zyski uzyskane z kawałka
ziemi powinny być rozumiane jako ściśle podobne do tych, które niewolnicy uzyskują przez swoją pracę;
ponieważ przy zbieraniu plonów więcej uwagi poświęca się temu, co je wytwarza, niż nasionu, z którego
pochodzą, i dlatego nikt nigdy nie może wątpić, że gdybym zasiał twoją pszenicę na mojej własnej ziemi, plon i to,
co może być zebrane ze zbiorów, będzie należało do mnie. I znowu, posiadacz w dobrej wierze ma takie samo
prawo do zbierania plonów, jakie przysługuje faktycznemu właścicielowi ziemi. Poza tym, ponieważ plony
każdego rodzaju, bez względu na to, przez kogo zostały zasiane, należą do użytkownika, tym bardziej dotyczy to
posiadaczy w dobrej wierze, którzy mają jeszcze lepsze prawo do plonów, ponieważ nie należą one do
użytkownika, dopóki nie zostaną przez niego zebrane, ale należą do posiadacza w dobrej wierze, bez względu na
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to, w jaki sposób zostały oddzielone od ziemi; Podobnie jak w przypadku podmiotu, który posiada ziemię pod
warunkiem płacenia podatku, plony stają się jego własnością z chwilą oddzielenia ich od ziemi.
2. Nabywca działający w dobrej wierze zasiał ziemię, której był właścicielem, a przed zebraniem plonów ustalił, że
ziemia należy do kogoś innego. Powstaje pytanie, czy będzie miał prawo do plonów po ich zebraniu?
Odpowiedziałem, że należy rozumieć, że nabywca w dobrej wierze ma prawo do zbioru plonów, pod warunkiem,
że ziemia nie została eksmitowana, ponieważ cokolwiek niewolnik należący do kogoś innego, którego nabyłem w
dobrej wierze, nabywa dla mnie za pomocą mojej własności lub własnej pracy, jest moje, dopóki nie zostanie
eksmitowany.
26. Tenże, O Minicjuszu, księga VI.
Julianus zaprzecza, że zwierzyna łowna stanowi zysk z ziemi, chyba że zysk z ziemi stanowi zwierzyna łowna.
27. Africanus, Pytania, księga VIII.
Gdy dłużnik zalega z płatnościami wobec głowy rodziny, nie pyta się, czy nie zalega wobec spadkobiercy,
ponieważ prawo to przechodzi na kolejnego spadkobiercę w drodze dziedziczenia, a zatem jest przekazywane
wszystkim innym w kolejności.
28. Gaius, Daily Occurrences, Księga II.
Plon stad, taki jak mleko, włosy i wełna, jest również uważany za zysk. Dlatego jagnięta, koźlęta i cielęta, po
urodzeniu, natychmiast stają się absolutną własnością bona fide posiadacza lub użytkownika.
1. Potomstwo niewolnicy nie jest jednak uważane za zysk, a zatem należy do właściciela nieruchomości. Wydaje
się bowiem absurdalne by człowiek był klasyfikowany pod terminem "zysk", skoro Natura przygotowała owoce
wszystkiego dla dobra rodzaju ludzkiego.
(29) Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Jest ustalone, że jeśli ktoś przewidział odsetki wyższe niż ustawowe lub odsetki składane, to to, co zostało
bezprawnie dodane, nie jest uważane za dodane w ogóle, a legalne odsetki mogą być pobierane.
30. Paulus, Rules.
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Odsetki od pieniędzy pożyczonych przez gminy będą im należne, nawet na podstawie umowy bez
wynagrodzenia.
(31) Ulpianus, Opinie, Księga I.
Jeżeli do postanowienia dodano: "i ewentualne odsetki", będzie ono nieważne, jeżeli nie zostanie podana stopa
procentowa.
32. Marcianus, Reguły, Księga IV.
Zwłoka nie odnosi się do majątku, lecz do osoby; to znaczy, gdy strona, po otrzymaniu zawiadomienia w
odpowiednim miejscu, nie dokonuje zapłaty; i to powinno być zbadane przez sąd, ponieważ, jak mówi
Pomponiusz w Dwunastej Księdze Listów, definicja tego terminu jest trudna. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie
skierowanym do Tulliusza Balbusa, że znaczenie słowa "zwłoka" nie może być określone przez odniesienie do
jakiejkolwiek konstytucji, ani przez badanie autorytetów prawnych, ponieważ jest to raczej kwestia faktów niż
prawa.
1. Dowód niewykonania zobowiązania nie jest wystarczający, jeżeli zawiadomienie zostało doręczone
niewolnikowi nieobecnego dłużnika przez wierzyciela lub pełnomocnika tego ostatniego, ponieważ uważa się, że
sam pan musi zostać powiadomiony. Jeżeli jednak później, gdy wierzyciel ma do tego prawo, zaniedba
wszczęcia postępowania w celu odzyskania długu, nie będzie się uważać, że dłużnik od tego czasu pozostaje w
zwłoce.
2. W umowach zawartych w dobrej wierze odsetki stają się należne w wyniku niewykonania zobowiązania.
3. Co jednak w przypadku, gdy syn pozostający pod władzą ojcowską i jego ojciec, na którego przeszła
odpowiedzialność tego pierwszego, są winni długu, który został zaciągnięty na polecenie ojca; lub gdy pieniądze
zostały wydane na jego korzyść; lub gdy stały się one częścią peculium syna; którą ze stron należy uznać za
będącą w zwłoce? Jeśli tylko ojciec jest pozwany z powodu zwłoki, nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności; mimo to, powództwo zostanie przyznane przeciwko synowi na korzyść wierzyciela, aby
zmusić go do zapłacenia tego, czego wierzyciel nie zdołał ściągnąć od ojca. Jeśli jednak syn jest w zwłoce,
wierzyciel może pozwać go o całą sumę, lub może pozwać jego ojca tylko o kwotę peculium.
4. Jeżeli jednak dwóch dłużników zobowiązało się wspólnie, zwłoka jednego z nich nie narusza praw drugiego.
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5. Ponadto, jeśli poręczyciel sam nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ponosi odpowiedzialności, tak jak
gdyby zabił swojego niewolnika Stichusa, którego obiecał wydać, ale powództwo pretorskie zostanie przeciwko
niemu uwzględnione.
33. Ulpianus, O obowiązkach kuratora rządu.
Tam, gdzie pieniądze rządu są dobrze ulokowane, dłużnik nie powinien się niepokoić z powodu kapitału, a
zwłaszcza tam, gdzie pieniądze są oprocentowane; a jeśli tak nie jest, to namiestnik prowincji powinien zadbać o
bezpieczeństwo rządu, tylko nie może się pokazać jako srogi i znieważający poborca, ale musi działać z
umiarem, być uprzejmy i skuteczny, humanitarny i stanowczy; jest bowiem wielka różnica między pogardliwą
zuchwałością a pracowitością, która nie jest powodowana ambicją.
(1) Powinien też dbać o to, aby pieniądze publiczne nie były pożyczane bez dobrego zastawu lub
zabezpieczenia.
34. Tenże, O Edykcie, Księga XV.
Odsetki zastępują produkt i dlatego nie powinny być od niego oddzielone; stąd w zapisach i powiernictwach, w
sprawach o kuratelę i we wszystkich innych działaniach w dobrej wierze zasada ta jest przestrzegana. Dlatego
mówimy, że tę samą zasadę stosuje się do wszystkich innych zapisów.
35. Paulus, O Edykcie, Księga LVII.
Odsetki biegną od momentu, gdy sprawa została połączona.
36. Ulpianus, O Edykcie, księga LXI.
Czynsze z posiadłości miejskich uważane są za zyski.
(37) Tenże, O akcie, księga X.
Odsetki są uwzględnione w powództwie wzajemnym opartym na zasadzie dobrowolnego pośrednictwa, gdy
pożyczam pieniądze, aby zapłacić twojemu wierzycielowi, ponieważ albo miał on wejść w posiadanie twojego
majątku, albo miał sprzedać twoje zastawy. Co jednak, jeśli mając pieniądze w domu, spłaciłem dług z jednego z
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wyżej wymienionych powodów? Myślę, że prawdą jest, iż odsetki powinny być płacone tam, gdzie uwolniłem was
od tak wielkiej niedogodności, ale tylko takie, jakie są zwyczajowo przyjęte w tej części kraju, powinny być
uważane za należne; to znaczy takie, jakie zostały ustalone w przypadku działań w dobrej wierze. Gdybym
jednak wypłacał pieniądze po ich pożyczeniu, można pobrać odsetki, które sam zapłaciłem, pod warunkiem, że
czyniąc to, przyniosłem wam większą korzyść niż wartość tych odsetek.
38. Paulus, O Plaucjuszu, księga VI.
Rozważmy w sposób ogólny, gdzie produkt własności jest włączony do osobistego działania.
1. 1. W rzeczywistości, gdy ziemia jest przekazywana w zamian za jakąś korzyść, na przykład w zamian za posag
lub w celu zerwania małżeństwa, należy również oddać plony, to znaczy te, które zostały zebrane w czasie
trwania umowy małżeńskiej; ale jeśli chodzi o te, które zostały zebrane później, jeśli było jakiekolwiek uchybienie
w odniesieniu do własności ze strony tego, którego obowiązkiem było ją oddać, powinny one być w każdym
przypadku uwzględnione. Nawet jeśli to z winy kobiety małżeństwo nie zostało zawarte, lepsza jest opinia, że
plony powinny zostać oddane. Powodem tego jest to, że gdyby oblubieniec kobiety nie był zmuszony do oddania
plonów, mógłby zaniedbać ziemię.
2. Ponadto, jeśli zapłaciłem pieniądze, które nie były należne za ziemię, i wniosę pozew o ich odzyskanie,
powinienem również odzyskać plony.
3. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy ziemia została przekazana mortis causa, a strona, która ją przekazała,
odzyskuje zdrowie, a zatem powstaje prawo do osobistego powództwa o jej odzyskanie.
4. Zarówno w powództwie Fabiańskim, jak i Pauliańskim, w których odzyskuje się majątek, który został zbyty w
celu oszukania wierzycieli, należy również zwrócić plony tego majątku; pretor bowiem wykorzystuje swoją władzę,
aby postawić wszystko w takim samym stanie, jak gdyby nic nie zostało wyalienowane; i nie jest to
niesprawiedliwe, ponieważ słowa "zwrócisz", których używa pretor w tej sprawie, mają szerokie znaczenie, tak że
należy również oddać plony tego majątku.
5. Dlatego też, gdy pretor zgadza się na restytucję, muszą zostać oddane również produkty, tak jak w przypadku
postępowania na mocy interdyktu opartego na popełnieniu przemocy.
6. Ponadto, jeśli pod wpływem siły lub strachu oddam majątek, nie zostanie mi on zwrócony, jeśli nie zostaną mi
zwrócone również jego produkty; moje zaniedbanie nie pozbawi mnie też żadnego z moich praw.
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7. Jeśli jestem uprawniony do wytoczenia powództwa o zwrot czegoś, co nie jest moje, jak na przykład na
podstawie umowy, nie mogę odzyskać produktów, nawet jeśli druga strona jest w zwłoce. Jeżeli jednak sprawa
została połączona, to Sabinus i Kasjusz uważają, że zgodnie z zasadami słuszności, wszelkie zyski, które mogły
się później pojawić, muszą zostać zwrócone, aby sprawa mogła zostać przywrócona do stanu pierwotnego.
Uważam, że opinia ta jest bardzo poprawnie sformułowana.
8. Zyski z nieruchomości muszą zostać przywrócone również w przypadku nabywcy.
9. W spółce, jednak, zyski muszą być podzielone między partnerami.
10. Gdy odwołuję naturalne posiadanie nieruchomości, pozostaje ona moja, ale zobaczmy, czy ma to
zastosowanie do zysków. I rzeczywiście, w przypadkach depozytu i pożyczki do użytku, zyski muszą być oddane,
jak już stwierdziliśmy.
11. I znowu, w postępowaniu na podstawie interdyktu opartego na sile i potajemnym działaniu, lepsza opinia jest
taka, że wszystkie akcesje i zyski powinny być zwrócone.
12. Plony zebrane z ziemi przed zawarciem małżeństwa stają się częścią posagu i powinny być zwrócone razem
z nim.
13. Ta sama zasada odnosi się do zysków z posiadłości miejskich.
14. Ponadto, jeśli chcę podzielić się z tobą kawałkiem ziemi, a ty odmawiasz, i uprawiam tę ziemię, to czy plony z
niej powinny być dzielone po odliczeniu wydatków? Uważam, że powinny być podzielone.
15. Zyski powinny być zawsze dostarczane w innych działaniach bona fide.
16. Jeżeli mąż zostawia żonie posag, to w skład spadku wchodzą zyski z tegoż uzyskane przed zawarciem
małżeństwa.
39. Modestinus, Rozbieżności, Księga IX.
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Gdy klacze zostały pozostawione w zaufaniu, ich źrebięta są również należne po tym, jak spadkobierca nie
wywiązuje się z umowy. Gdy zaś pozostawiono pewną liczbę koni, to choćby nie było żadnej zwłoki, ich
potomstwo należy się do wzrostu spadku.
40. Tenże, Reguły, Księga IV.
Odsetki naliczane są zgodnie z prawem do dnia, w którym wierzyciel sprzedaje swoje zastawy.
41. Tenże, Opinie, Księga III.
Wyrok został wydany przeciwko opiekunowi, który zwlekał z jego wykonaniem, wnosząc apelację. Herennius
Modestinus uważał, że sędzia właściwy do rozpatrzenia apelacji może również pociągnąć go do
odpowiedzialności za odsetki za okres przejściowy, jeśli stwierdzi, że apelacja została wniesiona oszukańczo w
celu opóźnienia.
1. Lucjusz Tycjusz, który był winien sumę stu aurei i odsetki od niej za pewien czas, złożył ofertę i zapieczętował
mniejszą sumę, niż był winien. Pytam, czy Titius nie był winien odsetek od pieniędzy, które opieczętował.
Modestinus odpowiedział, że jeśli w czasie udzielania pożyczki nie ustalono, że dłużnik może spłacać pożyczoną
kwotę w ratach, to nie ma to wpływu na spłatę odsetek od całego długu, jeśli w momencie, gdy wierzyciel był
gotów otrzymać całą sumę, dłużnik, który nie spłacił całej sumy, zdeponował tylko jej część.
2. Gajusz Seius pożyczył pewną sumę pieniędzy od Aulusa Ageriusa na następujący zapis: "Niżej podpisany
mówi, że otrzymałem i potwierdzam, że otrzymałem od niego pożyczone pieniądze w wysokości dziesięciu aurei,
które obiecuję mu zapłacić w Kalendy przyszłego lipca, wraz z odsetkami od nich, które są uzgodnione między
nami." Pytam, czy od tego instrumentu mogą być pobierane odsetki, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Modestinus
odpowiedział, że jeśli nie wiadomo, ile odsetek zostało ustalonych, to nie można ich ściągnąć.
42. Tenże, Opinie, Księga XI.
Herennius Modestinus uznał, że plony zabrane z ziemi po nabyciu jej własności w drodze trustu należą do
beneficjenta, nawet jeśli upłynęła większa część roku, zanim trust zaczął działać.
43. Tenże, Opinie, Księga XVIII.
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Herennius Modestinus orzekł, że strona, która wszczyna postępowanie na rzecz Skarbu Państwa, może ściągnąć
odsetki, które nie były zawarte w umowie, po tym jak ściągnie to, co należy się Skarbowi Państwa za czas, w
którym dłużnik był w zwłoce.
(44) Tenże, Pandekty, Księga X.
Nikt nie może zastrzec kary zamiast odsetek wyższych niż ustawowe.
(45) Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXII.
Żona lub mąż nabywają prawo do produktów własności, które zostały przekazane przez jedno drugiemu, to
znaczy do tego, co jedno z nich zdobyło swoją pracą, na przykład siejąc; ale jeśli jabłko zostanie zerwane lub
drzewo ścięte, nie staje się to własnością osoby odpowiedzialnej za ten czyn, tak jak nie należałoby do żadnego
posiadacza w dobrej wierze, ponieważ produkt nie pochodzi z jego osobistego wysiłku.
46. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXII.
Nie ma wątpliwości, że to, co zostało wydane na zbieranie plonów, powinno być odliczone od samych plonów.
47. Scaevola, Digest, księga IX.
Uważa się, że jeśli strona jest gotowa do przyłączenia się do sprawy, a jej przeciwnik nie złożył skargi, to nie
będzie się uważać, że jest w zwłoce.
48. The Same, Digest, Księga XXII.
Pewien mąż zapisał żonie w testamencie użytkowanie trzeciej części swojego majątku oraz własność tej trzeciej
części, gdyby urodziła dzieci. Spadkobiercy oskarżyli żonę o sfałszowanie testamentu oraz o inne przestępstwa,
przez co uniemożliwiono im dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu. W międzyczasie kobiecie urodził się syn i w
ten sposób warunek zapisu został spełniony. Powstało pytanie, czy w przypadku stwierdzenia, że testament nie
został sfałszowany, plony powinny zostać wydane właścicielowi? Odpowiedź brzmiała, że tak.
49. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
Władza oddawania nieruchomości w zastaw jest produktem tego samego.
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Tyt. 2. O odsetkach morskich.

1. Modestinus, Pandekty, księga X.
Transportowane są pieniądze, które są przewożone przez morze. Jeśli jednak są one wydawane w tym samym
miejscu, w którym zostały pożyczone, nie mogą być określane jako transportowane. Zobaczmy jednak, czy
towary zakupione za te pieniądze będą uważane za zajmujące tę samą pozycję. Różnica polega na tym, czy
towar jest przewożony na ryzyko wierzyciela, ponieważ wtedy pieniądze będą przewożone.
2. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga III.
Labeo mówi, że jeśli nie ma nikogo, kto mógłby zostać powiadomiony przez przyrzekającego w odniesieniu do
pieniędzy, które mają być przewożone, należy sporządzić dokument w obecności świadków, który zastąpi
powiadomienie.
3. Modestinus, Reguły, Księga IV.
W przypadku pieniędzy przewożonych drogą morską, wierzyciel ryzykuje nimi od dnia, w którym uzgodniono, że
statek wypłynie.
4. Papinianus, Opinie, Księga III.
Nie ma różnicy, czy pieniądze, które mają być transportowane, nie są narażone na ryzyko wierzyciela w
momencie ich otrzymania, czy też przestają być narażone na ryzyko wierzyciela po pewnym czasie lub po
spełnieniu pewnego warunku; dlatego też w obu przypadkach wyższa stopa procentowa niż ustawowa nie będzie
należna. W pierwszym przypadku nie można żądać wyższej stopy procentowej; w drugim, gdy ryzyko przestało
istnieć, nie można zatrzymać ani zastawu, ani hipoteki w celu pobrania wyższej stopy procentowej.
1. 1. Jeżeli z przewożonymi pieniędzmi wysłani zostaną niewolnicy w celu pobrania ich w terminie płatności,
odsetki za każdy dzień wymieniony w umowie będą płatne do wysokości 12%, ale więcej niż dwukrotność tej
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kwoty nie może być pobrana. Jeżeli w umowie zostało oddzielnie określone, w odniesieniu do odsetek, kiedy
pieniądze nie będą już narażone na ryzyko wierzyciela, jakikolwiek zgodny z prawem interes, którego brakowało
w jednej klauzuli, zostanie uzupełniony przez skutek drugiej.
5. Scaevola, Opinie, Księga VI.
Cena jest za poniesione ryzyko i przypomina przypadek, w którym jesteś uprawniony do otrzymania tego, co
zapłaciłeś i czegoś jeszcze, pod warunkiem (nawet jeśli jest to warunek karny), który nie został spełniony, pod
warunkiem, że nie zależy to od przypadku; na przykład takiego, z którego mają zwyczaj wynikać osobiste
działania, takie jak: "Jeśli manumitujesz niewolnika, jeśli nie wykonasz pewnej czynności, jeśli nie odzyskam
zdrowia," itp. Nie będzie wątpliwości, że jeśli, aby wyposażyć rybaka, dam mu pewną sumę pieniędzy pod
warunkiem, że mi się odwdzięczy, jeśli dokona dobrego połowu; lub jeśli dostarczę pieniądze sportowcowi, aby
mógł się wykazać i uprawiać swój zawód; pod warunkiem, że jeśli odniesie sukces, to mi się odwdzięczy.
1. We wszystkich tych przypadkach, jednak, gdy umowa jest dokonywana bez zastrzeżenia, powoduje to wzrost
zobowiązania.
6. Paulus, Pytania, Księga XXV.
Pewien makler, który pożyczał pieniądze na morską stopę procentową, otrzymał w zastaw pewien towar
znajdujący się na statku, pod warunkiem, że jeśli nie wystarczy on do spłacenia całego długu, będzie mógł
odwołać się do innych towarów załadowanych na różne statki, a które zostały już zastawione na rzecz innych
maklerów, przy założeniu, że jeśli coś pozostanie po ich zaspokojeniu, będzie to uważane za zastawione na
rzecz pierwszego maklera. Powstało pytanie, czy w przypadku utraty pierwszego statku, który zawierał
wystarczającą ilość towaru do spłacenia całego długu, wierzyciel powinien ponieść tę stratę, jeśli statek został
zniszczony w ciągu dni wyznaczonych na odbycie podróży, czy też nadal będzie miał roszczenie do towaru, który
pozostał na innych statkach. Odpowiedziałem, że w innych przypadkach zmniejszenie zastawionej własności jest
na ryzyko dłużnika i nie dotyczy wierzyciela, ale kiedy pieniądze, które mają być przewożone, są wypłacane pod
takim warunkiem, że wierzyciel nie będzie miał roszczenia, chyba że statek bezpiecznie dotrze do miejsca
przeznaczenia w określonym czasie, zobowiązanie pożyczki, gdy warunek nie jest spełniony, jest uważane za
zakończone, a zatem prawo wierzyciela nawet do tych zastawów, które nie zostały utracone, wygasa. Jeśli statek
zostanie utracony w określonym czasie, a warunek zastrzeżenia zostanie uznany za niespełniony, nie można
podnosić żadnych wątpliwości w odniesieniu do dostępności zastawów, które znajdowały się na innych statkach.
Ale kiedy wierzyciel może żądać posiadania pozostałych zastawów? Z pewnością będzie mógł to zrobić, gdy
warunek zobowiązania zostanie spełniony; lub gdy zastawy, które otrzymał jako pierwsze, zostały utracone w
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wyniku jakiegoś wypadku lub sprzedane po zbyt niskiej cenie; lub gdy statek zostanie utracony po upływie czasu,
w którym był zobowiązany do przyjęcia ryzyka.
(7) Tenże, O Edykcie, Księga III.
Istnieją pewne umowy, od których należą się odsetki, tak jak w przypadku klauzuli. Jeśli bowiem daję dziesięć
aurei do przewiezienia drogą morską, pod warunkiem, że jeśli statek dotrze bezpiecznie na miejsce, będę miał
prawo do kwoty głównej wraz z pewnymi odsetkami, to należy uznać, że mogę otrzymać kwotę główną i odsetki.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVII.
Serwiusz mówi, że nie można żądać kary za pieniądze przewożone drogą morską, jeśli wierzyciel był winny, że
nie otrzymał ich w określonym czasie.
9. Labeo, Epitomy o prawdopodobieństwie Paulusa, księga V.
Jeśli kara za niezapłacenie pieniędzy przewożonych drogą morską jest przyrzeczona, jak to jest w zwyczaju, to
nawet jeśli w pierwszym dniu jej płatności nie będzie żył nikt, kto był winien wspomnianych pieniędzy, to i tak kara
może być egzekwowana, tak jak gdyby istniał spadkobierca dłużnika.

Tit. 3. O dowodach i domniemaniach.

1. Papinianus, Pytania, Księga III.
Ilekroć stawia się pytanie o ród lub rasę jakiejś osoby, musi ona udowodnić, czy do niego należy, czy nie.
(2) Paulus, O Edykcie, księga LXIX.
Dowód spoczywa na stronie, która potwierdza fakt, a nie na tej, która mu zaprzecza.
3. Papinianus, Opinie, księga IX.
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Gdy dorozumiane zaufanie obciąża osobę, która została wyznaczona na spadkobiercę równej lub większej części
spadku, zarówno w pierwszym, jak i w drugim testamencie, dowód zmiany intencji spadkodawcy spoczywa na
tym, przeciwko któremu wytoczono powództwo; często bowiem motyw tajemnicy skłania właścicieli majątku do
wyznaczenia na spadkobierców osób, co do których dobrej wiary mają oni zaufanie.
4. Paulus, Opinie, Księga VI.
Nabywca musi udowodnić, że niewolnik, o którym mowa, uciekł zanim go nabył.
5. Tenże, Opinie, księga IX.
Jeśli ktoś twierdzi, że jego przeciwnik jest pozbawiony jakiegoś prawa przez określoną ustawę lub konstytucję,
musi to udowodnić.
1. Paulus twierdzi również, że jeśli ktoś zaprzecza, że emancypacja została dokonana zgodnie z prawem, musi
dostarczyć dowód na swoje twierdzenie.
6. Scaevola, Opinie, Księga II.
Mecenas musi jasno wykazać, że jego zwolniony dał coś w celu oszukania go, aby móc odwołać część tego, co
zostało oszukańczo nadane.
7. Paulus, Sentencje, Księga II.
Gdy brak jest dowodu dawnej ucieczki, niewolnikowi należy wierzyć, jeśli jest poddawany torturom, gdyż ma być
przesłuchiwany we własnym imieniu, a nie za lub przeciw swemu panu.
8. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVIII.
Jeśli syn będący pod kontrolą ojca zaprzecza faktom, pretor musi nakazać synowi, aby najpierw udowodnił swoje
twierdzenie, a zasada ta została ustanowiona ze względu na uczucie, jakie powinien okazywać ojcu, i ponieważ
syn praktycznie twierdzi, że jest wolny. Stąd też każdy, kto twierdzi, że ma prawo do wolności, jest w pierwszej
kolejności zobowiązany to udowodnić.
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9. Celsus, Digest, Księga I.
Gdy zawierana jest umowa, w której nie ma wzmianki o spadkobiercy, powstaje pytanie, czy nie uczyniono tego
po to, aby można było brać pod uwagę tylko osobę samego stronnika. Ale chociaż prawdą jest, że ten, kto
korzysta z wyjątku, musi wykazać dobrą podstawę do tego; jednak powód, a nie ten, który powołał się na wyjątek,
musi udowodnić, że umowa odnosiła się tylko do niego samego, a nie obejmowała jego spadkobiercy, ponieważ
w takich przypadkach zazwyczaj zapewniamy spadkobierców tak samo jak siebie samych.
10. Marcellus, Digest, Księga III.
Senat zadecydował, że rejestry cenzora i rejestry publiczne są lepszym dowodem niż zeznania świadków.
11. Celsus, Digest, księga XI.
Wychowanek nie musi udowadniać, że poręczenia złożone przez jego opiekuna nie były wypłacalne w momencie
ich przyjęcia, gdyż dowód tego musi być wymagany od tych, których obowiązkiem było pilnowanie wychowanka i
zapewnienie mu bezpieczeństwa.
12. The Same, Digest, Księga XVII.
Pięćdziesiąt aurei zostało zapisane panu w testamencie, a ten sam zapis został zawarty w kodycylach, które
zostały później wykonane. Ważne jest, aby upewnić się, czy spadkodawca zamierzał podwoić zapis, czy tylko
wielokrotnie o nim wspomniał, czy też uczynił to, zapominając, że dokonał już zapisu w testamencie. Od której
strony należy zatem wymagać dowodu na intencję spadkodawcy? Na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej
sprawiedliwe, że powód powinien udowodnić to, czego się domaga, ale nie ma wątpliwości, że dowód jest
czasami wymagany od pozwanego; bo jeśli ja wnoszę pozew o roszczenie, a pozwany odpowiada, że pieniądze
zostały zapłacone, to on sam jest zobowiązany to udowodnić. Dlatego w tym przypadku, jeśli powód przedstawia
dwa dokumenty, a spadkobierca twierdzi, że ostatni z nich jest nieważny, ten ostatni musi to udowodnić w sądzie.
(13) The Same, Digest, Księga XXX.
Gdy zapytano o wiek człowieka, nasz Cesarz wydał następujący Reskrypt: "Jest to zarówno trudne, jak i
niesprawiedliwe, gdy powstaje pytanie w odniesieniu do wieku strony i składane są różne oświadczenia, że
należy przyjąć jedno, które jest szkodliwe; ale w procesie sprawy należy rozważyć prawdę, a jego wiek powinien
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być obliczony zgodnie z dokumentem, który wydaje się być najbardziej wiarygodny i zasługuje na największe
zaufanie w dochodzeniu w tej sprawie".
14. Ulpianus, O urzędzie konsula, Księga II.
Dochodzenie powinno być przeprowadzone w odniesieniu do osoby, która po przejściu jako wolny człowiek, teraz
twierdzi, że jest wolna i pragnie wystąpić jako powód. Jeśli, rzeczywiście, zajmuje pozycję wolnego człowieka, nie
ma wątpliwości, że musi wnieść pozew o uznanie się za wolnego urodzonego i udowodnić, że tak jest. Ale jeśli
cieszy się opinią urodzonego jako wolny, i jest oskarżony o bycie wolnym człowiekiem (oczywiście przez tego, kto
jest odpowiedzialny za kontrowersje), ten, kto twierdzi, że jest jego wolnym człowiekiem, musi to udowodnić. Bo
co to za różnica, czy ktoś twierdzi, że jest jego niewolnikiem, czy wolnym człowiekiem? Jeśli jednak strona ma
wystarczające zaufanie do swojego twierdzenia o wolności urodzenia, aby dobrowolnie podjąć się przedstawienia
dowodów na to w celu uzyskania decyzji uznającej ją za wolną (to znaczy, że urodziła się wolna, jak twierdzi),
można zapytać, czy powinna mieć na to pozwolenie. Jestem zdania, że powinno się to zrobić i że powinien on
mieć możliwość udowodnienia, że jest urodzony jako wolny człowiek, i uzyskania decyzji wydanej na jego
korzyść, ponieważ nikt nie może być postawiony w niekorzystnej sytuacji przez taki wyrok.
15. Modestinus, Opinie, Księga XII.
Pewien człowiek, twierdząc, że jest synem Sei i Gajusza, zajął majątek Gajusza, chociaż ten miał braci, i wykonał
pewne zobowiązania na rzecz tych braci, jakby na polecenie zmarłego, i wziął pokwitowanie. Ci, po upewnieniu
się, że rzekomy syn nie jest ich bratem, zapytali, czy mogą wystąpić przeciwko niemu z powództwem o zwrot
majątku z powodu pokwitowania, które mu dali jako synowi zmarłego. Modestinus odpowiedział, że pozycja
osoby, która otrzymała pokwitowanie w ramach wykonania zobowiązania, a która może być udowodniona przez
braci zmarłego, że nie jest jego synem, nie jest w najmniejszym stopniu ustalona przez ten fakt, ale że dowód
musi być przedstawiony przez braci.
16. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga III.
Oświadczenie matki co do narodzin jej dzieci, tak jak i dziadka, musi być przyjęte.
17. Celsus, Digest, księga VI.
Kiedy podnoszona jest kwestia dotycząca Lex Falcidia, spadkobierca musi udowodnić, że to prawo ma
zastosowanie, ponieważ jeśli nie może tego zrobić, wyrok zostanie właściwie wydany przeciwko niemu.
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18. Ulpianus, Dysputy, Księga VI.
Julianus twierdzi, że chociaż w spornej sprawie uważa się, że patron ma prawo do posiadania, to jednak ten, o
którym mówi się, że jest wolnym człowiekiem, nie powinien występować w roli powoda, lecz ten, który twierdzi, że
jest patronem.
(1) Jeżeli ktoś twierdzi, że popełniono jakieś oszustwo, musi udowodnić to oszustwo, nawet jeżeli złożył takie
oświadczenie w drodze wyjątku.
(2) Powód powinien być zmuszony do udowodnienia prawdziwości dokonanego przesłuchania, to jest, gdy
zarzuca się, że strona, która była przesłuchiwana w sądzie, odpowiedziała, że jest jedynym spadkobiercą; lub
gdy, będąc przesłuchiwana, twierdzi się, że milczała, ta sama zasada musi być zastosowana; a winę należy
przypisać nie temu, który oświadczył w wyjątku, że nie odpowiedział, lecz powodowi.
19. Tenże, Dysputy, Księga VII.
Należy powiedzieć, w odniesieniu do wyjątków, że pozwany jest zobowiązany do wykonania części powoda, a on
sam musi udowodnić swój wyjątek, tak jak powód musi udowodnić swoje roszczenie; na przykład, gdy powołuje
się na wyjątek na podstawie zawartej umowy, musi wykazać, że umowa została rzeczywiście zawarta.
1. Jeżeli ktoś, kto obiecał stawić się w sądzie, jako powód niestawiennictwa podaje, że był nieobecny z powodu
spraw publicznych lub że jakiś podstępny czyn jego przeciwnika uniemożliwił mu stawiennictwo, lub że
przeszkodziło mu zdrowie, lub burza, musi to udowodnić.
2. Jeżeli strona powołuje się na wyjątek z tego powodu, że ustanowienie pełnomocnika jej przeciwnika jest
nieważne, ponieważ jej przeciwnik nie mógł ustanowić lub zostać ustanowiony pełnomocnikiem, musi udowodnić
prawdziwość powołanego przez siebie wyjątku.
3. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy powództwo dotyczy sumy pieniędzy, która rzekomo została zapłacona.
4. Również w przypadku, gdy wyjątek jest podnoszony na podstawie wydanej decyzji lub z powodu złożenia
przysięgi w odniesieniu do majątku, o który obecnie wniesiono pozew, lub ponieważ sprawa sporna odnosi się do
gry losowej, strona, która wniosła wyjątek, musi udowodnić wszystkie te zarzuty.
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(20) Julianus, Digest, Księga XLIII.
Gdy ktoś siłą pojmuje wolnego człowieka i trzyma go w łańcuchach, jest najbardziej niegodny przywilejów
przysługujących posiadaczowi, ponieważ nie można udowodnić, że w czasie, gdy wszczęto postępowanie,
człowiek ten był wolny.
21. Marcjanus, Instytuty, Księga VI.
Sądzę, że lepsza jest opinia, że ten, kto wnosi pozew, czyli zapisobierca, musi udowodnić, że spadkodawca
wiedział, że zapisana nieruchomość należała lub była obciążona na rzecz innej osoby, a spadkobierca nie musi
udowadniać, że należała do kogoś innego lub była obciążona, ponieważ konieczność udowodnienia swoich
twierdzeń zawsze spoczywa na powodzie.
22. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Ten, kto twierdzi, że zmienił zdanie, musi to udowodnić.
23. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Należy udowodnić, przed wszystkim innym, że było uzgodnione między powodem a dłużnikiem, że nieruchomość
powinna być zastawiona lub obłożona hipoteką. Po udowodnieniu tego faktu, powód musi również wykazać, że
nieruchomość należała do dłużnika w czasie, gdy uzgodniono zastaw, lub że hipoteka została dokonana za jego
zgodą.
(24) Modestinus, Reguły, Księga IV.
Jeżeli weksel został unieważniony, to chociaż domniemywa się, że dłużnik został zwolniony z długu, to jednak
może on być zgodnie z prawem pozwany o kwotę, którą wierzyciel może wykazać na podstawie oczywistych
dowodów, że jest mu jeszcze należna.
25. Paulus, Pytania, Księga III.
Jeśli powstaje pytanie dotyczące pieniędzy, które nie są należne, kto musi to udowodnić? Sprawa powinna być
tak uregulowana, że jeśli ten, o którym mówi się, że otrzymał majątek, zaprzecza, że pieniądze nie są mu
należne, a ten, który je zapłacił, udowadnia ich zapłatę kompetentnymi dowodami, to ten, który całkowicie

1282

zaprzecza, że otrzymał pieniądze, jeśli chce być wysłuchany, musi być zmuszony do dostarczenia dowodu, że
pieniądze były mu zgodnie z prawem należne; byłoby bowiem absurdem, gdyby ten, który na początku
zaprzeczał, że otrzymał pieniądze, a potem okazało się, że je otrzymał, miał wymagać od swojego przeciwnika
dowodu, że nie były mu one należne. Jeżeli jednak powód przyznałby, że otrzymał pieniądze, ale twierdziłby, że
były mu one należne, domniemanie niewątpliwie będzie leżało na korzyść strony, która je otrzymała, ponieważ
ten, kto płaci, nigdy nie jest tak niedbały, aby bez wahania wyrzucać swoje pieniądze i płacić je, gdy nie są
należne; a szczególnie jest tak w przypadku, gdy strona, która twierdzi, że zapłaciła to, co nie było należne, jest
sumienną i ostrożną głową gospodarstwa domowego, ponieważ jest niewiarygodne, aby osoba tego rodzaju
mogła być tak łatwo oszukana. Dlatego ten, kto twierdzi, że zapłacił pieniądze, które nie były należne, będzie
zobowiązany do przedstawienia dowodów, że wspomniane pieniądze zostały zapłacone przez oszustwo strony,
która je otrzymała, lub z powodu jakiejś uzasadnionej przyczyny niewiedzy, a jeśli tego nie wykaże, nie będzie
miał prawa do odzyskania ich.
1. Jeżeli jednak ten, kto skarży się na nienależną wypłatę pieniędzy, jest wychowankiem, nieletnim lub kobietą,
lub mężczyzną pełnoletnim, ale żołnierzem, lub uprawiającym ziemię i niedoświadczonym w interesach
publicznych, lub lub lubiącym proste życie i oddającym się próżniactwu, wówczas ten, kto otrzymuje pieniądze,
musi wykazać, że rzeczywiście to uczynił i że były one mu należne i płatne, a jeżeli tego nie uczyni, musi je
zwrócić.
2. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy strona, która zapłaciła pieniądze, twierdzi, że cała suma nie była należna.
Jeżeli jednak zarzuca on, że zapłacono tylko część sumy, na tej podstawie, że tylko część zapłaconych pieniędzy
nie była należna; lub że była ona należna na początku, ale dług został później zwolniony, a on nieświadomie
zapłacił ją po raz drugi; lub że będąc chronionym przez wyjątek, zapłacił pieniądze przez pomyłkę; on sam musi
wszelkimi sposobami wykazać, że albo zapłacił więcej niż było należne, albo że zapłacił pieniądze po raz drugi
przez pomyłkę, albo że będąc chronionym wyjątkiem, zapłacił pieniądze przez nieuwagę; zgodnie z ogólną
zasadą, która wymaga dostarczenia dowodu od tych, którzy oświadczają, że mają do zaoferowania wyjątki, albo
którzy twierdzą, że zapłacili dług.
3. We wszystkich przypadkach, które zasugerowaliśmy, powinno się udzielić pozwolenia temu, na którym
spoczywa ciężar dowodu, na złożenie przysięgi swojemu przeciwnikowi, w odniesieniu do prawdy sprawy, przed
złożeniem przysięgi pro calumnia; tak, aby sędzia mógł uregulować swoją decyzję zgodnie z zaufaniem, jakie ma
do przysięgi powoda, z zastrzeżeniem prawa pozwanego do ponownego złożenia przysięgi swojemu
przeciwnikowi.
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4. Punkt ten odnosi się do zapłaty pieniędzy, które nie są należne. Jeżeli jednak pisemne przyrzeczenie zapłaty
zostało złożone na pieniądze, które nie są należne, a warunki dokumentu są nieokreślone, wówczas strona, na
rzecz której weksel został sporządzony, będzie zmuszona udowodnić, że suma w nim wymieniona jest jej
należna, chyba że ten, kto sporządził weksel, wyraźnie podał powody, dla których tak uczynił; wówczas musi on
trzymać się swojego przyznania, chyba że jest gotowy wykazać za pomocą rozstrzygających dowodów z
dokumentów, że złożył obietnicę zapłaty pieniędzy, których nie był winien.
(26) Papinianus, Pytania, Księga XX.
Prokula, której bratu należała się duża suma pieniędzy na podstawie umowy powierniczej, chciała po jego śmierci
odliczyć tę sumę proporcjonalnie od jego spadkobierców; w opozycji do tego zarzucano jej, że nigdy nie żądała
pieniędzy od brata za jego życia, ale że sama wypłaciła mu pewne sumy pieniędzy z różnych powodów
wynikających z ich wzajemnych rachunków. Boski Kommodus, rozstrzygając sprawę, nie uznał potrącenia, ale
uznał, że milcząco zwolniła brata z wykonania zobowiązania.
27. Scaevola, Digest, Księga XXXIII.
Pewien człowiek sporządził testament, w którym zapisał legalną część swojego majątku osobie, która była
uprawniona do otrzymania tylko pewnej kwoty, a następnie zapisał w następujący sposób: "Daję i zapisuję
Titiusowi sto aurei, które złożył w moich rękach, ale których nie dałem mu na piśmie, ponieważ cały majątek i
nieruchomości, które otrzymał od matki, trzymałem w swoim posiadaniu bez żadnej adnotacji. Ponadto pragnę,
aby z moich dóbr wydano i wypłacono Titiusowi sto pięćdziesiąt aurei, które otrzymałem jako dzierżawę ziemi,
jako dochody z zebranych i sprzedanych plonów, a także wszelkie sumy, które według moich ksiąg otrzymał
Titius od swojej matki, a które przeznaczyłem na własny użytek." Pytam, czy Titius może odebrać te pieniądze.
Odpowiedź brzmiała, że jeśli Titius może udowodnić, że majątek ten wszedł w ręce spadkodawcy zgodnie z
wyżej wymienionym oświadczeniem, może to uczynić; uważa się bowiem, że w przypadku, gdy strona nie jest
uprawniona do otrzymania więcej niż pewnej kwoty w drodze zapisu, takie postanowienia są dodawane do
testamentu z naruszeniem prawa.
28. Labeo, Epitomy prawdopodobieństwa, przez Paulusa, księga VII.
Gdy obowiązkiem arbitra jest rozstrzygnięcie sprawy, czy powinien on zapytać, czy istnieje protokół z wykonanej
pracy lub czy ktoś pamięta, że praca została wykonana? Paulus mówi, że gdy w sprawie arbitrażowej pyta się o
to, czy istnieje dokument potwierdzający wykonanie pracy, to nie powinno się pytać, czy ktoś pamięta, kiedy i pod
jakim konsulem praca została wykonana, ale czy można w jakikolwiek sposób udowodnić, kiedy została
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wykonana. I to powinno być dokonane, jak Grecy mają w zwyczaju twierdzić, w sposób ogólny, ponieważ nie
może być zachowane w pamięci, że praca została wykonana, na przykład, w ciągu pewnego roku, ponieważ w
międzyczasie nikt prawdopodobnie nie będzie pamiętał, pod jakimi konsulami została wykonana. Ale jeśli
wszyscy uważają, że nie słyszeli o tej pracy, nie widzieli jej, ani nie dowiedzieli się o niej od nikogo, kto mógłby ją
widzieć lub o niej słyszeć, i bez względu na to, jak daleko wstecz można sięgnąć, nie można znaleźć żadnej
wzmianki o wykonanej pracy, to będzie to wystarczające.
(29) Scaevola, Digest, Księga IX.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie do Klaudiusza Apollinarisa co następuje, mianowicie:
"Dekretuje się, że dowody przedstawione w odniesieniu do dzieci nie mogą składać się z samych zeznań
świadków, ale także z listów, które rzekomo zostały wysłane do żon, jeśli ich autentyczność jest ustalona i mogą
być przedstawione jako dowód z dokumentu".
1. Żona, która została odrzucona będąc w ciąży, urodziła syna podczas nieobecności męża, a w trakcie
postępowania wszczętego w konsekwencji przyznała, że dziecko było nieślubne. Powstało pytanie, czy syn był
pod kontrolą swojego ojca i czy, gdy jego matka zmarła bezpotomnie, mógł wejść do jej majątku na polecenie
swojego ojca, czy też przyznanie się przez złą matkę naruszyło jego prawa. Odpowiedź brzmiała, że w tego
rodzaju przypadkach zawsze istniała możliwość ustalenia prawdy.
(30) Labeo, Opinie, Księga I.
Opinia Labeo, którą przekazał Festusowi, była taka, że niewolnica nie mogła jako dowodu wolności, której się
domagała, przedstawić ani powiernictwa pozostawionego jej w testamencie, ani tego, że środki na jej utrzymanie
zostały jej zapisane jako opiekunce spadkodawcy.
31. Tenże, do Mactoriusa Sabinusa, Księga II.
Wzmianka o pieniądzach w wekslu, który rzekomo ma być należny z innego powodu, nie ma mocy zobowiązania.

Tit. 4. Co się tyczy autentyczności instrumentów i ich utraty.
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(1) Paulus, Sentencje, księga IV.
Wszystkie te rzeczy, za pomocą których można wszcząć postępowanie sądowe, powinny być zaliczone do
kategorii instrumentów, a zatem dowody, jak również osoby, są zaliczane do tej kategorii.
2. Tenże, Opinie, Księga V.
Gdy ktoś jest pozwany przez Skarb Państwa, należy to zrobić nie za pomocą wyciągu lub kopii jakiegokolwiek
dokumentu pisemnego, ale na samym oryginale, tak aby można było ustalić prawdziwość umowy. Nie jest
właściwe, aby sfałszowany dokument miał jakąkolwiek moc lub skutek w sądzie.
3. Tenże, Opinie, Księga III.
Paulus stwierdził, że: "Zobowiązanie nie powinno być przedawnione, ale strony, które się na to zgodziły, nie są
uważane za winne fałszerstwa, ponieważ czynność ta została dokonana w obecności i za zgodą stron, a dłużnik
jest winny większego przestępstwa niż wierzyciel".
4. Gaius, On the Hypothecary Formula.
W przypadku hipotekowania nieruchomości nie ma znaczenia, na jakich warunkach może to być dokonane, tak
jak w przypadku zobowiązań, które są zaciągane za zgodą stron. Dlatego, jeśli uzgodniono, że nieruchomość
zostanie obciążona hipoteką bez zachowania formy pisemnej, i można to udowodnić, nieruchomość, w
odniesieniu do której zawarto umowę, zostanie obciążona; ponieważ w tych sprawach sporządza się pisemne
dokumenty, aby łatwiej można było ustalić, co zostało uzgodnione. Transakcja będzie ważna, jednakże, bez nich,
jeśli dowody są dostępne; tak jak małżeństwo jest ważne, gdy zeznania istnieją bez żadnych pisemnych
instrumentów, które zostały wykonane.
5. Kallistratus, Pytania, Księga II.
Jeśli transakcja wykazuje, że została zawarta bez żadnego dowodu w postaci dokumentu, będzie ona nie mniej
ważna, ponieważ nie istnieje żaden dokument pisemny odnoszący się do niej.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
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Gdy powstaje pytanie dotyczące złożenia testamentu, a istnieje wątpliwość, z kim należy to uczynić, wolimy, aby
był on zawsze pozostawiony raczej u starca niż u młodego człowieka, raczej u wysokiego niż u niższego rangą,
raczej u mężczyzny niż u kobiety, raczej u osoby wolnej niż u wolnomularza.

Tit. 5. Co się tyczy świadków.

(1) Arkadiusz, zwany też Charisiusem, O świadkach.
Zatrudnianie świadków jest częste i konieczne, a szczególnie należy brać świadectwo tych, których uczciwość
jest ustalona.
1. Świadkowie mogą być również powoływani nie tylko w sprawach karnych, ale również w sprawach o pieniądze,
stosownie do okoliczności, a zeznawać mogą ci, którym żadne prawo tego nie zabrania, ani nie zwalnia od
składania zeznań.
2. 2. Chociaż niektóre ustawy nakazują powoływanie znacznej liczby świadków, to jednak, zgodnie z
Konstytucjami Cesarskimi, wymóg ten ogranicza się do wystarczającej ich liczby, aby sędziowie mogli go
regulować i zezwalać na powoływanie tylko takiej liczby świadków, jaką uznają za konieczną, aby nie dopuścić do
sytuacji, w której zbyteczna rzesza, dzięki nieograniczonej władzy, zostanie wezwana w celu dokuczenia stronom
procesu.
(2) Modestinus, Reguły, Księga VIII.
Należy brać pod uwagę rangę, uczciwość, maniery i powagę świadków, dlatego nie należy przesłuchiwać tych,
którzy składają sprzeczne zeznania lub wahają się podczas składania zeznań.
3. Callistratus, Concerning Judicial Inquiries, Księga IV.
Uczciwość świadków powinna być dokładnie zbadana, a biorąc pod uwagę ich cechy osobiste, należy przede
wszystkim zwrócić uwagę na ich rangę; czy świadek jest dekurionem czy plebejuszem; czy jego życie jest
honorowe i nienaganne, czy też jest naznaczony niesławą i narażony na cenzurę; czy jest bogaty czy biedny, aby
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nie przysięgał fałszywie dla zysku; czy jest wrogiem tego, przeciwko któremu zeznaje, czy też przyjacielem tego,
na rzecz którego składa zeznania. Jeśli świadek jest wolny od podejrzeń, ponieważ jego osobisty charakter jest
bez zarzutu, ponieważ nie jest pod wpływem oczekiwania na zysk, ani pod wpływem jakichkolwiek zachęt, czy to
przychylności czy wrogości, będzie on kompetentny. Dlatego Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie skierowanym
do Wiwiusza Werusa, namiestnika Cylicji, że ten, kto rozpatruje sprawę, najlepiej potrafi ocenić, jak wielkie
zaufanie należy pokładać w świadkach. Poniżej przedstawiamy treść reskryptu: "Jesteś najlepiej
wykwalifikowany, aby upewnić się, jak bardzo należy wierzyć świadkom, kim są, jaka jest ich ranga i reputacja,
czy wydają się mówić szczerze, czy uzgodnili i zaplanowali wspólnie te same oświadczenia, i czy bez wahania
zwracają odpowiednie odpowiedzi na zadane im pytania."
1. Inny Reskrypt tego samego Cesarza, skierowany do Waleriusza Werusa, w sprawie ustalenia zaufania, jakie
należy pokładać w świadkach, zachował się, i jest w następujących słowach: "Nie można precyzyjnie określić,
jakie dowody będą wystarczające dla udowodnienia jakiejś sprawy, tak jak nie zawsze jest konieczne ustalenie
istnienia jakiegoś faktu za pomocą dokumentów publicznych, choć często się to robi. W przeciwnym razie, liczba
świadków, jak również ich ranga i autorytet, a także ich ogólna reputacja, skłaniałyby się ku potwierdzeniu
dowodu w badanym przedmiocie. "Mogę wam tylko powiedzieć ogólnie, że dochodzenie sądowe nie powinno być
ograniczone tylko do jednego rodzaju dowodów, ale że konieczne jest, abyście wyrobili sobie opinię na temat
tego, co uważacie za udowodnione, lub co możecie uważać, że nie zostało zadowalająco ustalone, poprzez
wykonywanie waszego własnego osądu."
2. Boski Hadrian stwierdził również w Reskrypcie do Juliusza Rufinusa, prokonsula Macedonii, że musi on
zwracać większą uwagę na świadków niż na ich dowody. Słowa Reskryptu w tej kwestii brzmią następująco:
"Aleksander oskarżył przede mną Apera o pewne przestępstwa, ale ich nie udowodnił, ani nie przedstawił
żadnych świadków; chciał natomiast posłużyć się dowodami, których nie chcę dopuścić, gdyż mam zwyczaj
badać świadków, dlatego odesłałem go do namiestnika prowincji, aby ten przeprowadził dochodzenie w
odniesieniu do wiarygodności świadków, i jeśli nie udowodni tego, co twierdzi, zostanie wysłany na wygnanie".
3. Ten sam cesarz w Reskrypcie do Gabiniusa Maximusa stwierdził, co następuje: "Waga, jaką należy
przywiązywać do ustnych zeznań świadków, którzy są obecni, jest jedną rzeczą, a waga zeznań pisemnych,
które mają być czytane, jest inną. Dlatego rozważcie dokładnie, czy chcecie ich zatrzymać, a jeśli tak, to
pozwólcie im ponieść ich koszty."
4. Jest udowodnione przez Lex Julia odnoszące się do przemocy, że ci nie będą dopuszczeni do składania
zeznań przeciwko oskarżonemu, którzy zostali uwolnieni przez niego lub przez jego ojca; lub którzy nie osiągnęli
jeszcze wieku dojrzałego; lub temu, kto został skazany za przestępstwo publiczne i nie został przywrócony do
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dawnego stanu, lub temu, kto jest w łańcuchach, lub w więzieniu, lub wynajął się do walki z dzikimi zwierzętami,
lub tej kobiecie, która jawnie uprawia prostytucję, lub już to uczyniła, lub temu, kto został skazany lub skazany za
przyjmowanie pieniędzy za składanie lub odmowę zeznań. Niektórym bowiem osobom nie powinno się zeznawać
ze względu na cześć należną ich stanowisku, innym ze względu na zawodność ich sądu, a jeszcze innym z
powodu notorycznej niesławy ich życia.
5. Świadkowie nie powinni być pospiesznie wzywani z daleka, a tym bardziej żołnierze nie powinni być wzywani
od swoich sztandarów lub stanowisk w celu złożenia zeznań; i to Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie. Boscy
Bracia stwierdzili również w Reskrypcie, że: "Co się tyczy wzywania świadków, sędzia powinien starannie
upewnić się, jaki jest zwyczaj w prowincji, której przewodniczy; jeśli bowiem okazałoby się, że świadkowie są
często wzywani do innego miasta w celu złożenia zeznań, nie ulega wątpliwości, że można wezwać tych, których
sędzia może uznać za koniecznych do wezwania w sprawie".
4. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
Lex Julia w odniesieniu do oskarżeń publicznych przewiduje, że człowiek, jeśli nie chce, nie może być zmuszony
do złożenia zeznań w sądzie przeciwko swojemu teściowi, zięciowi, ojcu, pasierbowi, kuzynowi, czy to
mężczyźnie czy kobiecie, dziecku kuzyna lub komukolwiek z tych, którzy są spokrewnieni w bliższym stopniu. Nie
może też zeznawać przeciwko niemu, jeśli jest oskarżony, czyjkolwiek wyzwoleńca, ani jego dzieci, jego rodzice,
jego żona lub mąż. Ta sama zasada odnosi się do patrona i patronki, gdyż żaden z nich nie może być zmuszony
do zeznawania przeciwko swemu wyzwoleńcowi, ani też wyzwoleńca przeciwko swemu patronowi.
5. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
W ustawach, w których uczyniono wyjątek, że ani zięć, ani teść, jeśli nie chcą, nie mogą być zmuszeni do
złożenia zeznań, uważa się, że oblubieniec córki jest objęty terminem "zięć", a także, że ojciec oblubienicy jest
objęty terminem "teść".
6. Licinius Rufinus, Reguły, Księga II.
Nie uważa się za kompetentnych tych świadków, którym można nakazać zeznawać.
(7) Modestinus, Reguły, księga III.
Zeznaniom niewolnika należy wierzyć, gdy nie ma innego sposobu na ustalenie prawdy. 8.
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8. Scaevola, Reguły, księga IV.
Starcy, inwalidzi, żołnierze, sędziowie, którzy są nieobecni w sprawach państwowych, oraz osoby, którym
zabroniono się stawić, nie mogą być zmuszani do zeznań, jeśli nie chcą tego uczynić.
9. Paulus, O Sabinusie, księga I.
Ojciec nie jest kompetentnym świadkiem dla swego syna, ani syn dla swego ojca.
10. Pomponiusz, O Sabinusie, księga I.
Nikt nie jest uważany za kompetentnego świadka w swojej własnej sprawie.
11. Tenże, Dekrety, księga XXXIII.
Strona, która nie została wezwana na świadka, może zeznawać w celu udowodnienia transakcji.
12. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Tam, gdzie prawo nie określa liczby świadków, wystarczy dwóch, gdyż w liczbie dwóch zawiera się pojęcie
"kilku".
(13) Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Wiem, że pojawiło się pytanie, czy ci, którzy zostali skazani za zniesławienie w procesach publicznych, mogą
zeznawać w procesie publicznym. Nie zabrania im tego jednak Lex Remmia; a Lex Julia odnosząca się do
przemocy, wymuszeń i peculacji nie zabrania takim osobom składania zeznań, niemniej jednak to, co jest
pomijane przez ustawy, nie powinno być pomijane przez sumiennego sędziego, którego obowiązkiem jest
staranne rozważenie wiarygodności świadka i ustalenie, czy składa on zeznania tak, jak powinien to czynić
człowiek uczciwy.
14. To samo, o cudzołóstwie.
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Wiem, że dyskutowano również o tym, czy ktoś, kto został skazany za cudzołóstwo, może składać zeznania w
celu udowodnienia testamentu; i jest jasne, że słusznie zabrania się mu zeznawać w sądzie. Dlatego uważam, że
testament, który musi być udowodniony przez tego rodzaju świadka, nie jest ważny, ani według prawa cywilnego,
ani według prawa pretorskiego, które po nim następuje; tak że na podstawie takiego świadectwa nie można ani
wejść w posiadanie majątku, ani objąć go w posiadanie.
15. Paulus, Sentencje, Księga II.
Osoba, która została skazana za wymuszenie, nie może zeznawać w sprawie testamentu ani w postępowaniu
sądowym.
(1) Aby hermafrodyta mógł być dopuszczony do zeznań w sprawie testamentowej, musi być udowodnione, która
płeć jest dominująca.
16. Tenże, Sentencje, Księga V.
Ci, którzy zeznają fałszywie, albo dają sprzeczne dowody, albo zdradzają obie strony, mogą być ukarani przez
kompetentnych sędziów.
17. Ulpianus, Reguły.
Ojciec i syn, który jest pod jego kontrolą, a także dwaj bracia, podlegający władzy tego samego ojca, mogą być
świadkami w sprawie testamentu lub w tej samej transakcji; ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby kilku
świadków należących do jednego domu zeznawało w sprawie, w której inna strona jest zainteresowana.
(18) Paulus, O cudzołóstwie, Księga II.
Ponieważ Lex Julia de Adulteriis zabrania zeznawać kobiecie, która została skazana za cudzołóstwo, wynika z
tego, że nawet kobiety mają prawo do składania zeznań w sądzie.
19. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, księga VIII.
Nie można zmusić do składania zeznań rolników, ani nikogo, kto nie jest nieobecny, aby uniknąć zeznań, ani
nikogo, kto może być zatrudniony przy dostarczaniu prowiantu dla armii.
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(1) Nie można też żądać zeznań od wychowanków.
20. Wenuleusz, O oskarżeniach publicznych, księga II.
Oskarżyciel nie powinien powoływać na świadka kogoś, kto został skazany za przestępstwo lub nie ukończył
dwudziestego roku życia.
(21) Arkadiusz, zwany też Charyzmatykiem, O świadkach.
Osoba, która została skazana za napisanie oszczerczego wiersza, jest niezdolna do składania zeznań.
1. Nie ulega też wątpliwości, że gdy sprawa tego wymaga, nie tylko osoby prywatne, ale nawet sędziowie, jeśli są
obecni, mogą być zmuszeni do zeznań. Senat zadekretował również, że w sprawie o cudzołóstwo musi
zeznawać również pretor.
2. Jeśli okoliczności zmuszają nas do przyjęcia na świadka gladiatora lub kogoś podobnego, nie należy wierzyć
jego zeznaniom, chyba że zostanie on poddany torturom.
3. Gdy wszyscy świadkowie są jednakowo uczciwi i cieszą się jednakową reputacją, a charakter transakcji, jak
również opinia sądu, pokrywają się z ich twierdzeniami, wszystkie ich zeznania powinny być przyjęte. Jeżeli
jednak niektórzy z nich składają oświadczenia odmienne od tych, które złożyli pozostali, można dać wiarę nawet
mniejszej liczbie z nich. Ponadto, jeśli dowody odpowiadają naturze transakcji i nie ma podejrzeń ani o wrogość
ani o przychylność, sędzia musi potwierdzić wrażenia swojego umysłu argumentami i zeznaniami, które są
najbardziej odpowiednie dla sprawy i które uważa za najbliższe prawdy. Nie trzeba bowiem brać pod uwagę
liczby świadków, lecz raczej ich szczerość, jak również te dowody, które wydają się być bardziej oświetlone
światłem prawdy.
22. Wenuleusz, O urzędzie prokonsula, księga II.
Sędziowie każdego okręgu powinni dbać o to, by ułatwić wszystkim, którzy chcą sporządzać testamenty, by sami
byli świadkami i podpisywali testamenty z innymi, dzięki czemu sprawy będą łatwiejsze do wyjaśnienia, a dowody
faktów bezpieczne.
(23) Tenże, W sprawie oskarżeń publicznych, Księga I.
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Świadek nie może być przedstawiony przeciwko oskarżonemu, który już zeznawał przeciwko niemu.
24. Paulus, Sentencje, Księga V.
Postanowiono, że świadkowie, których oskarżyciel przyprowadza z własnego domu, nie mogą być
przesłuchiwani.
(25) Arkadiusz, zwany też Charisiusem, O świadkach.
Mandaty cesarskie przewidują, że namiestnicy powinni dopilnować, aby patroni nie zeznawali w sprawach, które
prowadzą; zasada ta musi być zachowana także w przypadku tych, którzy prowadzą sprawy innych.

Tit. 6. Dotyczące nieznajomości prawa i paktów.

1. Paulus, O Edykcie, Księga XLIV. Nieznajomość jest albo faktem, albo prawem.
1. Jeśli bowiem ktoś nie wie, że ten, do którego posiadania ma prawo, nie żyje, czas nie biegnie przeciwko
niemu. Jeśli zaś wie, że jego krewny nie żyje, ale nie wie, że jego majątek należy do niego z racji bycia
najbliższym krewnym, albo jeśli wie, że został wyznaczony na spadkobiercę, ale nie wie, że pretor przyznaje
posiadanie majątku zmarłego tym, którzy zostali wyznaczeni na jego spadkobierców, czas biegnie przeciwko
niemu, ponieważ jest w błędzie co do prawa. Ta sama zasada obowiązuje, gdy brat zmarłego uważa, że jego
matka ma pierwszeństwo.
2. Jeśli ktoś nie wie, że jest spokrewniony ze zmarłym, czasem myli się co do prawa, a czasem co do faktu; jeśli
bowiem wie, że jest wolny i kim byli jego rodzice, ale nie wie, że przysługują mu prawa wynikające z
pokrewieństwa, myli się co do prawa. Jeśli ktoś, kto jest niemowlęciem, nie wie, kim są jego rodzice, i służy
drugiemu jako niewolnik, myśląc, że sam jest niewolnikiem, myli się raczej co do faktu niż co do prawa.
3. 3. Ponadto, jeśli ktoś wie, że inny ma prawo do posiadania majątku, ale nie wie, że upłynął czas, w którym
powinien był objąć go w posiadanie, to jest w błędzie co do faktu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy
sądzi on, że wszedł w posiadanie nieruchomości. Jeżeli jednak wie, że nie rościł sobie prawa do spadku i że
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pozwolił na upływ czasu, ale nie wie, że jest uprawniony do posiadania nieruchomości na podstawie
dziedziczenia, czas biegnie przeciwko niemu, ponieważ jest w błędzie co do prawa.
4. Tak samo uważamy, gdy człowiek jest wyznaczony na spadkobiercę całego majątku, ale nie uważa, że ma
prawo żądać posiadania tego majątku przed otwarciem testamentu; ale jeśli nie wie, że istnieje testament, będzie
w błędzie co do tego faktu.
2. Neratius, Pergaminy, Księga V.
Błąd co do prawa nie powinien być w każdym przypadku uważany za odpowiadający nieznajomości faktu;
ponieważ prawo może i powinno być definitywnie ustalone, ale interpretacja faktu bardzo często zwodzi nawet
najmądrzejszych ludzi.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga III.
Jest wielka różnica, czy ktoś nie jest poinformowany o sprawie i czynach innego, czy też nie zna prawa, które
dotyczy jego samego.
1. Kasjusz stwierdza, że Sabinus uważa, iż należy rozumieć, że ignorancja w tym przypadku nie odnosi się do
osoby o opuszczonym charakterze, ani do takiej, która przez zaniedbanie uważa się za bezpieczną.
4. Tenże, O Sabinusie, księga XIII.
Zaprzecza się, że nieznajomość prawa jest korzystna w usuwaniu skutków, ale stwierdza się, że nieznajomość
faktów jest korzystna.
5. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, księga II.
Wydaje się być najbardziej niesprawiedliwe, aby wiedza szkodziła bardziej innemu niż jej posiadacz, lub aby
ignorancja jednej osoby przynosiła korzyść innej.
6. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga XVIII.
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Nie należy tolerować ani rażącej nieznajomości faktów, ani wymagać skrupulatnego śledztwa, ale należy
wymagać takiej wiedzy, aby nie można było wykazać się ani nadmiernym niedbalstwem, ani zbytnią
niefrasobliwością, ani dociekliwością, która cechuje donosicieli.
7. Papinianus, Pytania, Księga XIX.
Nieznajomość prawa nie jest korzystna dla tych, którzy pragną je nabyć, ale nie szkodzi tym, którzy domagają się
swoich praw.
8. Tenże, Definicje, księga I.
Błąd co do faktu nie narusza praw mężczyzn, którzy chcą uzyskać własność lub uniknąć jej utraty, a
nieznajomość prawa nie jest korzystna, nawet dla kobiet, gdy próbują ją nabyć. Błąd co do prawa nie szkodzi
jednak żadnej osobie, która usiłuje uniknąć utraty własności.
9. Paulus, O nieznajomości prawa i faktów.
Zwykłą zasadą jest, że nieznajomość prawa szkodzi komukolwiek, ale nieznajomość faktu nie. Zbadajmy zatem,
do jakich przypadków zasada ta ma zastosowanie, gdyż można stwierdzić przede wszystkim, że nieletni poniżej
dwudziestego piątego roku życia mogą być nieświadomi prawa; jest to również utrzymywane w odniesieniu do
kobiet w niektórych przypadkach, ze względu na słabość płci; tak więc, tak długo, jak nie popełniono
przestępstwa, a jedynie nieznajomość prawa, ich prawa nie są naruszone. Na tej samej zasadzie, jeżeli nieletni,
który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, pożycza pieniądze synowi, pozostającemu pod władzą ojca, ulga jest mu
udzielona, tak samo, jak gdyby nie pożyczył pieniędzy synowi, podlegającemu władzy ojcowskiej.
(1) Jeżeli syn pod władzą ojcowską, będący żołnierzem, zostaje wyznaczony przez towarzysza broni na
spadkobiercę, a nie wie, że może wejść do spadku bez zgody ojca, może zgodnie z konstytucją cesarską
zignorować prawo, a tym samym nie biegnie przeciwko niemu czas przewidziany na przyjęcie spadku.
(2) Nieznajomość faktu nie szkodzi nikomu, chyba że jest on winien rażącego niedbalstwa; na przykład, co by się
stało, gdyby wszyscy w mieście wiedzieli to, czego on sam nie wie? Labeo słusznie twierdzi, że nie należy
rozumieć wiedzy najbardziej dociekliwego lub najbardziej niedbałego człowieka, lecz tego, który może ją zdobyć
przez staranne dociekanie.
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(3) Labeo uważa jednak, że nieznajomość prawa nie powinna być uważana za usprawiedliwioną, chyba że strona
nie ma dostępu do sędziego lub nie jest na tyle inteligentna, aby z łatwością stwierdzić, że nieznajomość prawa
jest dla niej szkodliwa, co zdarza się bardzo rzadko.
(4) Jeżeli ktoś nie wie, że sprzedawca jest właścicielem sprzedanej nieruchomości, należy zwrócić większą
uwagę na samą transakcję, niż na opinię kupującego; i dlatego, chociaż może on sądzić, że kupił nieruchomość
od kogoś, kto nie był jej właścicielem, to jednak, jeżeli została mu ona wydana przez właściciela, będzie należała
do niego.
(5) Jeżeli strona, która nie zna prawa, nie skorzysta z Lex Falcidia, to zgodnie z reskryptem Boskiego Piusa jej
prawa zostaną naruszone. Ponadto cesarze Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, co następuje: "Jeśli
przy wykonywaniu trustu wypłacane są pieniądze, które nie są należne, nie można ich odzyskać, chyba że
zostały wypłacone przez pomyłkę. Dlatego też spadkobiercy Kargiliana, wpłacając pieniądze pozostawione w
testamencie na budowę akweduktu dla Republiki Cirta, nie tylko nie zażądali obligacji, które zwykle są zawierane,
aby zmusić gminy do zwrotu nadwyżki, którą mogą otrzymać ponad to, na co zezwala Lex Falcidia; ale nawet
zastrzegli, że wspomniana suma pieniędzy nie może być przeznaczona na żaden inny cel i świadomie i celowo
dopuścili do tego, aby wspomniane pieniądze zostały użyte do budowy akweduktu, dlatego też nie mieli prawa
żądać, aby Republika Cirty zwróciła im cokolwiek z tego powodu, że zapłacili więcej niż było należne; Byłaby to
bowiem niesprawiedliwość po obu stronach, gdyby odzyskano pieniądze, które zostały przekazane na budowę
akweduktu, a Republikę zmuszono do zapłacenia z należących do niej funduszy za dzieło, które w całości
stanowiło chwałę pochodzącą z liberalności innych. "Jeśli jednak spadkobiercy uważają, że roszczenie o
odzyskanie tych pieniędzy jest uzasadnione, ponieważ nie udało im się, z powodu braku informacji, skorzystać z
postanowień Lex Falcidia, powinni wiedzieć, że nieznajomość faktów byłaby dla nich korzystna, ale nieznajomość
prawa nie; i że ulga jest przyznawana nie głupcom, ale tym, którzy szczerze mylą się co do faktów". Chociaż w
niniejszym Reskrypcie mowa jest o gminach, to jednak ta sama zasada powinna być przestrzegana w odniesieniu
do wszystkich rodzajów osób. I chociaż we wspomnianym przypadku wspomina się o pieniądzach
pozostawionych w celu budowy akweduktu, tylko w tym przypadku należy uznać, że powództwo o ich zwrot nie
będzie zasadne, ponieważ początek tej konstytucji ma zastosowanie ogólne, ponieważ pokazuje, że jeśli przez
pomyłkę zaufanie nie zostało wykonane, nie można odzyskać pieniędzy, które nie są należne. Ponadto, ta sekcja
ma również zastosowanie ogólne, która określa, że nie mają prawa do odzyskania pieniędzy ci, którzy z powodu
nieznajomości prawa nie skorzystali z dobrodziejstwa Lex Falcidia; i zgodnie z tym można stwierdzić, że jeśli
pieniądze, które zostały pozostawione w zaufaniu i zostały zapłacone, nie zostały pozostawione na jakiś
określony cel, nawet jeśli nie zostały wydane, ale pozostały w rękach osoby, której zostały zapłacone, powództwo
o ich odzyskanie nie będzie miało miejsca.

1296

10. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Młodzieńcy, którzy nie osiągnęli wieku dojrzałego i działają bez upoważnienia swoich opiekunów, nie są uważani
za wiedzących cokolwiek.

Księga XXIII
1. Odnośnie do zaręczyn.
2. O ceremonii zawarcia małżeństwa.
3. Dotyczące prawa posagu.
4. Dotyczące umów dotalowych.
5. Dotyczące gruntów przekazanych w posagu.
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Tit. 1. Dotyczące zaręczyn.

Florentinus, Instytuty, Księga III.
Zaręczyny są wzmianką i obietnicą małżeństwa, które ma być zawarte w przyszłości.
(1) Ulpianus, O zaręczynach.
"Betrothal" pochodzi od słowa "obietnica", gdyż zwyczajem starożytnych było ustalanie i obiecywanie sobie
nawzajem żon.
2. Florentinus, Instytuty, Księga III.
Z tego źródła wywodzi się termin oblubienica, odnoszący się do obu płci.
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Zwykła zgoda jest wystarczająca do zawarcia zaręczyn.
(1) Jest ustalone, że strony, które są nieobecne, mogą być zaręczone, a to ma miejsce każdego dnia. 5.
Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Pod warunkiem, że nieobecni wiedzą o zaręczynach, lub że je później ratyfikują. 6. Ulpianus, O Sabinusie, księga
XXXVI.
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Jeśli opiekunowie dziewczyny wyślą zawiadomienie o rozwiązaniu zaręczyn, nie sądzę, aby to wystarczyło do
zniszczenia oczekiwania małżeństwa, tak samo jak nie wystarczyłoby samo w sobie do jego ustanowienia; chyba
że wszystko to odbywa się za zgodą dziewczyny.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
W przypadku zaręczyn nie ma różnicy, czy świadkowie są obecni, czy też strona składa ustną obietnicę.
Przy zaręczynach wymagana jest zgoda tych osób, które muszą wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa.
Julianus mówi, że ojciec jest zawsze rozumiany jako wyrażający zgodę, chyba że jest jasne, że tego odmawia.
(1) Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XI.
Jest zupełnie oczywiste, że szaleństwo jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa, ale jeśli wystąpi później, nie
unieważnia go.
6. Ulpianus, O edyktach, księga XXXV.
Julianus pyta, czy małżeństwo zawarte przed dwunastym rokiem życia zastępuje zaręczyny. Zawsze podzielałem
zdanie Labeo, który twierdził, że jeśli zaręczyny poprzedzały małżeństwo, to istniały one nadal, nawet po tym, jak
dziewczyna zaczęła mieszkać z mężem, ale jeśli nie były one wcześniej zawarte, a dziewczyna została
przyprowadzona do domu męża, to zaręczyny nie mogły być uznane za zawarte. Papinianus również zgadza się
z tą opinią.
(1) Tenże, Dysputy, Księga III.
Jeśli córka jest pod kontrolą ojca, może on wysłać do jej narzeczonego zawiadomienie o unieważnieniu zaręczyn;
jeśli jednak została wyemancypowana, nie może tego uczynić, ani wnieść powództwa o majątek przekazany w
posagu, ponieważ córka sama, poprzez małżeństwo, stanowi posag i wygasza prawo do jego odzyskania, które
wynika z faktu, że małżeństwo nie zostało skonsumowane; chyba, że można zasugerować, że ojciec dał posag w
imieniu swojej wyemancypowanej córki, pod warunkiem, że jeśli nie zgodzi się na małżeństwo, i faktycznie,
niezależnie od tego, czy małżeństwo zostało zawarte, czy nie, może odzyskać to, co dał; będzie wtedy
uprawniony do osobistego powództwa o jego odzyskanie.
7. Julianus, Digest, Księga XVI.
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Zaręczyny, podobnie jak małżeństwo, są zawierane za zgodą stron, a zatem, tak jak w przypadku małżeństwa,
syn pod władzą ojca musi wyrazić na nie zgodę.
0. Ulpianus, O zaręczynach.
Dziewczyna, która ewidentnie nie opiera się woli ojca, jest rozumiana jako wyrażająca zgodę. Córka może
odmówić zgody na życzenia ojca tylko wtedy, gdy ten wybiera na jej męża kogoś niegodnego ze względu na jego
zwyczaje lub o niesławnym charakterze.
9. Paulus, O Edykcie, Księga V.
Jeśli syn pod ojcowską kontrolą odmawia swojej zgody, zaręczyny nie mogą się odbyć, jeśli chodzi o niego.
0. Modestinus, Rozbieżności, Księga IV.
Przy zawieraniu zaręczyn nie ma granicy wieku stron, jak to jest w przypadku małżeństwa. Dlatego też zaręczyny
mogą być zawarte w bardzo młodym wieku, pod warunkiem, że obie osoby rozumieją, co się czyni, to znaczy, że
nie mają mniej niż siedem lat.
23. Tenże, Wybrane przypadki.
Opiekun nie może sam poślubić swojej podopiecznej, ani też połączyć jej w małżeństwie ze swoim synem.
Należy jednak zauważyć, że chociaż mówimy o małżeństwie, zasada ta ma zastosowanie również do zaręczyn.
23. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga III.
Reskrypt cesarzy Antoninusa i Commodusa, który zabraniał senatorom zawierania małżeństw z pewnymi
osobami, nie wspominał nic w odniesieniu do zaręczyn; mimo to uważa się, że zaręczyny zawarte w takich
warunkach są nieważne z mocy prawa; aby uzupełnić to, czego brakuje w Reskrypcie.
23. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga I.
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Często istnieją słuszne i konieczne powody, aby przedłużyć zaręczyny o rok, dwa, trzy lub cztery lata, a nawet o
dłuższy czas, jak na przykład choroba jednej ze stron, śmierć rodziców, oskarżenie o popełnienie ciężkich
przestępstw lub długa podróż z konieczności.
14. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
W zawieraniu zaręczyn nie ma większej różnicy, czy strony czynią to w obecności siebie nawzajem, czy przez
pośrednika, czy na piśmie, czy w jakiś inny sposób; i bardzo często warunki małżeństwa są ustalane za
pośrednictwem innych niż ci, którzy są najbardziej zainteresowani.
Tyt. 2 O ceremonii zawarcia małżeństwa.
0. Modestinus, Reguły, Księga I.
Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, tworzącym więź przez całe ich życie i obejmującym wspólne
korzystanie z boskich i ludzkich przywilejów.
(23) Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Małżeństwo nie może się odbyć bez zgody wszystkich stron, to znaczy zarówno tych, którzy się łączą, jak i tych,
pod których władzą się znajdują.
16. Tenże, O Sabinusie, księga I.
Jeśli mam wnuka pochodzącego od jednego z moich synów i wnuczkę pochodzącą od innego, pod moją kontrolą,
Pomponiusz mówi, że moja zgoda będzie wystarczająca, aby umożliwić zawarcie między nimi małżeństwa; co
jest słuszne.
(1) Pomponiusz, O Sabinusie, Księga III.
Jeśli poślubia się dziewczynkę poniżej dwunastego roku życia, nie będzie ona prawowitą żoną, dopóki nie
osiągnie tego wieku, mieszkając z mężem.
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0. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Jest ustalone, że kobieta może zostać poślubiona mężczyźnie, który jest nieobecny, albo przez list, albo przez
posłańca, jeśli następnie zostanie zaprowadzona do jego domu. Jeśli jednak pozostaje nieobecna, nie może
zostać poślubiona ani listownie, ani przez posłańca, gdyż musi zostać sprowadzona nie do własnego domu, lecz
do domu męża, gdyż jest to niejako miejsce zawarcia małżeństwa.
1. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Wreszcie Cynna mówi, że jeśli mężczyzna poślubia kobietę, która jest nieobecna, a potem wracając z uczty po
drugiej stronie Tybru traci życie, uważa się, że jego żona powinna go opłakiwać.
2. Paulus, On the Lex Falcidia.
Dlatego w tym przypadku może się zdarzyć, że dziewica będzie miała prawo do swojego posagu i powództwa o
jego odzyskanie.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Wolny człowiek nie może poślubić ani swojej matki, ani siostry, która została wyzwolona z niewoli, ponieważ
zakazująca tego reguła opiera się na dobrych obyczajach, a nie na prawie.
4. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVI.
Jeśli dziadek jest obłąkany, a wnuk chce się ożenić, zgoda ojca jest absolutnie konieczna; jeśli jednak ojciec jest
obłąkany, wystarczy zgoda dziadka, jeśli ten ostatni jest zdrowy na umyśle.
5. Syn może się ożenić, jeśli jego ojciec jest w rękach wroga i nie wróci w ciągu trzech lat.
10. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Wątpliwe jest, jak postąpić, gdy ojciec jest nieobecny i nie wiadomo, gdzie się znajduje, ani czy w ogóle jeszcze
żyje. Jeśli upłyną trzy lata od czasu, kiedy miejsce pobytu ojca lub jego życie zaczęło być nieznane, jego dzieci
obojga płci nie będą pozbawione możliwości legalnego zawarcia małżeństwa.
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6. Julianus, Digest, Księga LXIII.
Gdy dziecko człowieka, który jest w niewoli lub który jest nieobecny, żeni się przed upływem trzech lat niewoli lub
nieobecności, myślę, że małżeństwo będzie legalnie zawarte; pod warunkiem, że syn lub córka poślubią osobę,
której stan z pewnością nie będzie urażał ojca.
7. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXVI.
Jeśli mam żonę, a ona po moim odrzuceniu wychodzi za mąż za Seiusa, którego następnie adoptuję, to
małżeństwo nie jest kazirodcze.
8. Nie można zawrzeć legalnego małżeństwa między mną a kobietą zaręczoną z moim ojcem, choć nie można jej
właściwie uznać za moją macochę.
9. Z drugiej strony, kobieta, która jest mi zaręczona, nie może poślubić mojego ojca, chociaż nie może być
właściwie nazywana jego synową.
10. Jeśli moja żona, po rozwodzie, poślubi innego mężczyznę i będzie miała z nim córkę, Julianus uważa, że ta
ostatnia nie jest moją pasierbicą, to i tak nie wolno mi jej poślubić.
11. Mogę poślubić córkę mojej adoptowanej siostry, gdyż nie jest ona moją krewną, gdyż nikt nie staje się wujem
przez adopcję. Przez adopcję powstają tylko te związki, które są zgodne z prawem, to znaczy, które posiadają
prawa rodzicielstwa. Na tej samej zasadzie mogę poślubić siostrę mojego przybranego ojca, jeśli nie urodziła się
z tej samej matki co on.
12. Tenże, O Sabinusie, Księga XXXV.
Gdy patronka jest tak zdegradowana, że uważa nawet, iż małżeństwo z jej wyzwoleńcem jest honorowe, nie
powinno być zabronione przez sędziego, do którego zwrócono się z prośbą o zapobieżenie temu.
13. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Gdy adoptowany syn jest wyemancypowany, nie może on poślubić wdowy po swoim przybranym ojcu, ponieważ
zajmuje ona pozycję macochy.

1303

14. Ta sama zasada obowiązuje, gdy ktoś adoptuje syna, gdyż nie może poślubić wdowy po nim, gdyż zajmuje
ona pozycję synowej nawet po emancypacji syna.
15. W tym punkcie należy również uwzględnić związki niewolnicze; tak więc niewolnik, który został
wyswobodzony, nie może poślubić swojej matki, a ta sama zasada odnosi się do przypadku siostry i jej córki. Z
drugiej strony należy powiedzieć, że ojciec nie może poślubić swojej córki, jeśli oboje zostali poddani
manumulacji, nawet jeśli jest wątpliwe, czy domniemany ojciec jest jej rodzicem. Dlatego też ojciec naturalny nie
może legalnie poślubić swojej córki urodzonej poza małżeństwem, ponieważ przy zawieraniu małżeństwa należy
brać pod uwagę prawo naturalne i skromność, gdyż jest sprzeczne ze skromnością, aby mężczyzna poślubił
własną córkę.
16. 16. Ta sama zasada, która odnosi się do pokrewieństwa służebnego, musi być zachowana także w
przypadku pokrewieństwa służebnego; tak np. ja nie mogę poślubić kobiety, z którą mój ojciec żył w
konkubinacie, ponieważ zajmuje ona w pewnym stopniu pozycję macochy; z drugiej strony ojciec nie może
poślubić kobiety, która żyła w konkubinacie z jego synem, ponieważ zajmuje ona niejako pozycję synowej. Nikt
też nie może poślubić matki kobiety, z którą żył w niewoli, ponieważ jest ona, że tak powiem, jego teściową; a
skoro uznaje się służalcze poznanie, dlaczego pokrewieństwo nie miałoby podlegać tej samej zasadzie? W razie
wątpliwości zawsze lepiej i przyzwoiciej jest unikać tego rodzaju małżeństw.
17. Zobaczmy teraz, jakie jest znaczenie terminów macocha, pasierbica, teściowa i synowa, abyśmy mogli
stwierdzić, kogo nie wolno poślubić. Niektóre władze rozumieją macochę jako żonę ojca, synową jako żonę syna,
a pasierbicę jako dziecko żony z poprzedniego męża. Tak daleko, jednak, jak obecny temat jest zainteresowany,
to jest bardziej poprawne, aby utrzymać, że człowiek nie może poślubić żonę swojego dziadka, lub jego prababki,
więc są dwa, a nawet kilka, macochy, których nie może poślubić. Nie należy się temu dziwić, bo adoptowany syn
nie może poślubić wdowy po swoim naturalnym lub przybranym ojcu. Gdzie jego ojciec miał kilka żon, nie może
poślubić żadnego z nich. Dlatego termin "teściowa" odnosi się nie tylko do matki mojej żony, ale także do jej babki
i prababki, a ja nie mogę poślubić żadnej z nich. Określenie "synowa" odnosi się nie tylko do żony syna, ale także
do żony wnuka i prawnuka, chociaż niektóre władze określają je jako wnuczki. Przez pasierbicę rozumie się nie
tylko córkę mojej żony, ale także jej wnuczkę i prawnuczkę, a ja nie mogę poślubić żadnej z nich. August
postanowił, że nie mogę poślubić kobiety, której matka została mi wydana za mąż, gdyż zajęła ona stanowisko
mojej teściowej.
18. Papinianus, Opinie, Księga IV.
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Mężczyzna nie może poślubić byłej żony swego pasierba, podobnie jak kobieta nie może poślubić mężczyzny,
który był wcześniej mężem jej pasierbicy.
19. Paulus, O edyktach, księga XXXV.
W Reskrypcie Boskiego Marka przewidziano, że jeśli córka senatora wyjdzie za mąż za wolnego człowieka,
małżeństwo to będzie nieważne; w ślad za tym poszedł dekret senatu o tym samym skutku.
20. Syn powinien wyrazić zgodę na małżeństwo wnuka, ale gdy wnuczka ma być wydana za mąż, wystarczy
zgoda i autorytet dziadka.
21. Obłąkanie uniemożliwia zawarcie małżeństwa, ponieważ zgoda jest konieczna; ale nie unieważnia go po jego
prawnym zawarciu.
22. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Gdy pokrewieństwo brata i siostry zostało nabyte przez adopcję, będzie to przeszkodą do zawarcia małżeństwa,
dopóki trwa adopcja; dlatego mogę poślubić dziewczynę, którą mój ojciec adoptował, a potem wyemancypował.
Możemy również połączyć się węzłem małżeńskim, jeśli ja zostałem wyemancypowany, a mój ojciec zatrzymał ją
pod swoją kontrolą.
23. Stąd człowiekowi, który chciałby adoptować zięcia, radzono, aby wyemancypował swoją córkę; i podobnie
temu, kto chce adoptować synową, radzono, aby wyemancypował swojego syna.
24. Zabraniamy też komukolwiek poślubiać jego ojcowską lub matczyną ciotkę, albo jego ojcowską lub matczyną
prababkę, chociaż te pierwsze są z nim spokrewnione w czwartym stopniu. Zabraniamy także mężczyźnie
poślubić swoją ciotkę ojcowską i ciotkę ojcowską, nawet jeśli są one z nami związane przez adopcję.
25. Julianus, Digest, Księga XVI.
Małżeństwo zawarte między tymi osobami nie jest legalne, chyba że krewni wyrażą na nie zgodę.
26. Marcianus, Institutes, księga XVI.
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W trzydziestym piątym rozdziale Lex Julia osoby, które bezprawnie nie pozwalają swoim dzieciom, które im
podlegają, na zawarcie małżeństwa lub odmawiają ich obdarowania, są zmuszane przez prokonsulów lub
gubernatorów prowincji, na mocy konstytucji boskich Sewera i Antoninusa, do zawarcia małżeństwa lub
obdarowania swoich dzieci. Uważa się też, że mogą oni przeszkodzić w zawarciu małżeństwa, jeśli nie starają się
o to.
27. Paulus, O reskrypcie Boskiego Severusa i Commodusa.
Należy pamiętać, że do zadań kuratora nie należy sprawdzanie, czy jego podopieczny jest żonaty, czy nie,
ponieważ jego obowiązki dotyczą jedynie prowadzenia spraw. Stwierdzili to Severus i Antoninus w Reskrypcie w
następujących słowach: "Obowiązkiem kuratora jest zarządzanie sprawami swojej podopiecznej, ale podopieczna
może wyjść za mąż, lub nie, jak jej się podoba".
28. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, Księga III. Syn pod kontrolą ojcowską nie może być zmuszony do
małżeństwa.
29. Celsus, Digest, księga XV.
Jeśli syn, zmuszony przez ojca, poślubia kobietę, której nie poślubiłby, gdyby pozostawiono mu wolną wolę, to
mimo wszystko małżeństwo jest legalnie zawarte, ponieważ nie zostało zawarte wbrew zgodzie stron, a syn wolał
przyjąć taką drogę.
30. The Same, Digest, Księga XXX.
Lex Papia stanowi, że wszyscy wolni ludzie, z wyjątkiem senatorów i ich dzieci, mogą poślubić wolne kobiety.
31. Modestinus, Reguły, Księga I.
Gdy mężczyzna żyje z wolną kobietą, nie jest to uważane za konkubinat, lecz za prawdziwe małżeństwo, jeśli nie
zdobywa ona korzyści za pomocą swego ciała.
32. Tenże, Reguły, księga II.
Syn, który został wyemancypowany, może się ożenić bez zgody ojca, a każdy syn, którego może mieć, będzie
jego spadkobiercą.
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33. Tenże, Opinie, księga V.
Modestinus mówi, że kobiety oskarżone o cudzołóstwo nie mogą wyjść za mąż za życia swoich mężów, nawet
zanim zostaną skazane.
34. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga III.
Gdy mężczyzna o randze senatora ma za żonę kobietę, która została poddana manumulacji, to chociaż w
międzyczasie nie może ona być prawnie jego żoną, to jednak zajmuje taką pozycję, że gdyby stracił on rangę,
stanie się jego żoną.
35. Marcianus, Instytuty, Księga X.
Patron nie może poślubić swojej wolnej kobiety wbrew jej zgodzie.
36. Ulpianus, O lex Julia et Papia, księga III.
Podaje się, że Ateius Capito, podczas swojego konsulatu, wydał tego rodzaju dekret. Należy jednak zauważyć,
że zasada ta nie dotyczy sytuacji, w której patron emancypował niewolnicę, aby ją poślubić.
37. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga II. Udawane małżeństwo nie ma żadnej mocy ani skutków.
38. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga VI.
Jeśli senator może poślubić wolną kobietę za zgodą cesarza, będzie ona jego prawowitą żoną.
39. Marcellus, O Lex Julia et Papia, księga I.
Należy zauważyć, że jeśli wolnomularz oddaje się do adopcji człowiekowi, który urodził się wolny, to choć w
rodzinie adopcyjnej uzyskuje prawa osoby wolnej, będąc wolnomularzem, to jednak nie będzie mógł zawrzeć
małżeństwa z córką senatora.
40. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga III.
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Wiele autorytetów uważa, że kiedy kobieta po separacji wraca do męża, to jest to to samo małżeństwo.
Przychylam się do tej opinii, pod warunkiem, że pogodzą się przed upływem długiego czasu i żadne z nich w
międzyczasie nikogo nie poślubiło, a zwłaszcza jeśli mąż nie zwrócił posagu.
41. Papinianus, Opinie, Księga IV.
Jeśli ktoś udzielił mężczyźnie ogólnego zlecenia na poszukiwanie męża dla jego córki, nie jest to wystarczająca
podstawa do zawarcia małżeństwa. Dlatego konieczne jest, aby wybrana osoba została przedstawiona ojcu, a
ten wyraził zgodę na małżeństwo, aby mogło ono zostać prawnie zawarte.
42. Jeśli mężczyzna oskarżył swoją żonę o cudzołóstwo, zgodnie z prawem przysługującym mu jako mężowi, nie
jest mu zabronione, po unieważnieniu małżeństwa, ponowne zawarcie małżeństwa. Jeśli jednak nie oskarży
swojej żony jako jej mąż, uważa się, że małżeństwo, które zostało zawarte, pozostaje ważne.
43. Małżeństwo może być zawarte między pasierbami, nawet jeśli mają wspólnego brata, kwestię nowego
małżeństwa ich rodziców.
44. 44. Jeśli córka senatora poślubi wolnomularza, ten niefortunny czyn jej ojca nie czyni jej żoną, ponieważ
dzieci nie powinny być pozbawiane rangi z powodu przestępstwa ich rodziców.
45. Tenże, Opinie, Księga VI.
Syn pod ojcowską kontrolą, który jest żołnierzem, nie może zawrzeć małżeństwa bez zgody ojca.
46. Paulus, Pytania, Księga V.
Opiekun lub kurator nie może poślubić dorosłej kobiety, która jest mu oddana pod opiekę, chyba że została ona
zaręczona lub przeznaczona dla niego przez ojca, lub gdy małżeństwo odbywa się zgodnie z jakimś warunkiem
wymienionym w jego testamencie.
47. Tenże, Opinie, Księga VII.
Wolny mąż kuratora nie może poślubić jego podopiecznej.
48. Tenże, Sentencje, Księga II.
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Jeśli ktoś sprawuje urząd w jakiejś prowincji, nie może poślubić kobiety, która tam się urodziła lub mieszka, choć
nie zabrania mu się z nią zaręczyć; jeśli jednak po wygaśnięciu urzędu kobieta odmówi mu ślubu, może to
uczynić, zwróciwszy ewentualne dary małżeńskie.
49. 49. Jeśli ktoś wykonuje obowiązki urzędu, może poślubić kobietę, z którą był wcześniej zaręczony, jeśli nie
grozi mu konfiskata daru posagu.
50. Kto sprawuje urząd publiczny w jakiejś prowincji, nie ma przeszkód, aby tam poślubił swoje córki i dał im
posag.
51. Tenże, O Plaucjuszu, księga VI.
Nie mogę ożenić się z wnuczką mojej siostry, ponieważ jestem wobec niej w stosunku rodzicielskim.
52. Jeśli ktoś weźmie za żonę kobietę, której poślubienia zabraniają mu dobre obyczaje, to mówi się, że popełnia
kazirodztwo.
53. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga IV.
Arystoteles uważał, że mężczyzna nie może poślubić córki swojej pasierbicy, tak samo jak nie może poślubić
samej pasierbicy.
54. Marcellus, Digest, księga XXVI.
Rozumie się, że hańba spotyka te kobiety, które żyją nieczysto i zarabiają prostytucją, nawet jeśli nie robią tego
jawnie.
55. Jeśli kobieta żyje w konkubinacie z kimś poza swoim patronem, mówię, że nie posiada cnoty matki rodziny.
56. Modestinus, O obrzędzie małżeństwa.
W związkach między płciami należy zawsze brać pod uwagę nie tylko to, co jest legalne, ale i to, co jest
przyzwoite.
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57. Jeśli córka, wnuczka lub prawnuczka senatora poślubi wolnomularza lub człowieka, który wykonuje zawód
aktora, lub którego ojciec lub matka tak czynili, małżeństwo będzie nieważne.
58. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Uważamy, że kobieta jawnie uprawia prostytucję nie tylko wtedy, gdy robi to w domu o złej sławie, ale także
wtedy, gdy ma zwyczaj robić to w tawernach lub w innych miejscach, gdzie nie okazuje szacunku dla swojej
skromności.
59. Słowo "jawnie" rozumiemy jako oznaczające bezkrytycznie, to znaczy bez wyboru, i to nie wtedy, gdy
dopuszcza się cudzołóstwa lub cudzołóstwa, ale tam, gdzie podtrzymuje rolę prostytutki.
60. 60. Ponadto, gdy kobieta, przyjąwszy pieniądze, współżyje tylko z jedną lub dwiema osobami, nie uważa się,
że się jawnie prostytuuje.
61. Oktawian jednak bardzo słusznie twierdzi, że tam, gdzie kobieta publicznie się prostytuuje, nie robiąc tego za
pieniądze, powinna być zakwalifikowana jako nierządnica.
62. Prawo naznacza niesławą nie tylko kobietę, która uprawia prostytucję, lecz także tę, która czyniła to dawniej,
nawet jeśli przestała tak postępować; hańba bowiem nie zostaje usunięta nawet wtedy, gdy praktyka ta została
następnie zaniechana.
63. Nie należy usprawiedliwiać kobiety, która prowadzi występne życie pod pretekstem ubóstwa.
64. Zawód pandora nie jest mniej haniebny niż uprawianie prostytucji.
65. Nazywamy prokurentkami te kobiety, które prostytuują inne kobiety dla pieniędzy.
66. Pod pojęciem "prokurentka" rozumiemy kobietę, która prowadzi tego rodzaju życie na rachunek innej osoby.
67. Gdy jedna kobieta prowadzi gospodę i utrzymuje w niej inne, które się prostytuują, jak to wielu ma zwyczaj
czynić pod pretekstem zatrudniania kobiet do służby domowej, to trzeba powiedzieć, że są one zaliczone do
klasy prostytutek.
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68. Senat zadecydował, że senator nie powinien żenić się ani utrzymywać kobiety skazanej za przestępstwo, o
które może oskarżyć go każdy z ludu, chyba że prawo zabrania mu wnoszenia takiego oskarżenia do sądu.
69. Jeżeli kobieta została publicznie skazana za fałszywe oskarżenie lub uchylanie się od odpowiedzialności
karnej, nie uważa się jej za skazaną za przestępstwo.
70. Jeśli kobieta została przyłapana na cudzołóstwie, uważa się, że została skazana za przestępstwo. Jeśli więc
udowodni się jej cudzołóstwo, zostanie okryta niesławą, nie tylko dlatego, że została przyłapana flagrante delicto,
ale także dlatego, że została skazana za przestępstwo. Jeśli jednak nie została złapana, ale mimo to uznano ją
za winną, zyskuje niesławę, ponieważ została skazana za przestępstwo; i rzeczywiście, gdyby została złapana,
ale nie została skazana, nadal byłaby niesławna. Myślę, że nawet jeśli zostałaby uniewinniona po złapaniu, to i
tak pozostanie niesławna, ponieważ jest pewne, że została wzięta na cudzołóstwo, a prawo czyni ten czyn
niesławnym i nie uzależnia tego od decyzji sądu.
71. Nie jest tu wspomniane, tak jak w Lex Julia o cudzołóstwie, przez kogo lub gdzie kobieta musi być schwytana;
dlatego jest ona uważana za niesławną bez względu na to, czy została schwytana przez męża, czy przez
kogokolwiek innego. Zgodnie z przepisami prawa będzie ona również okryta niesławą, nawet jeśli nie została
przyłapana w domu męża lub ojca.
72. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
W Lex Julia przewidziano, że: "Senator, ani jego syn, ani wnuk, ani prawnuk po synu lub wnuku, nie może
świadomie lub w złym zamiarze zaręczyć się lub poślubić wolnej kobiety, ani kobiety, której ojciec lub matka
wykonuje lub wykonywała zawód aktora. Ani córka senatora, ani wnuczka jego syna, ani prawnuczka jego wnuka
nie może świadomie lub w złym zamiarze poślubić niewolnika, ani mężczyzny, którego ojciec lub matka wykonuje
lub wykonywała zawód aktora. Żadna z tych stron nie może też świadomie lub w złym zamiarze zostać zaręczona
lub poślubić córki senatora."
73. W tym punkcie senatorowi zabrania się poślubienia wolnej kobiety, której ojciec lub matka kiedykolwiek
wykonywali zawód aktora. Wolny człowiek nie może również poślubić córki senatora.
74. 74. Jeśli dziadek lub babka kobiety należeli do zawodu teatralnego, nie będzie to przeszkodą do zawarcia
małżeństwa.
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75. Nie czyni się różnicy, czy ojciec ma córkę pod swoją kontrolą, czy nie. Ale Oktawenus mówi, że należy
rozumieć, iż ojciec jest prawowity, tak samo jak matka, nawet jeśli dziecko jest nieślubne.
76. I znowu nie ma różnicy, czy ojciec jest naturalny czy przybrany.
77. Czy byłoby to przeszkodą, gdyby ojciec należał do zawodu teatralnego, zanim dokonał adopcji, albo gdyby
ojciec naturalny był związany z tym zawodem przed urodzeniem córki? Jeśli człowiek o tak zdegradowanej
pozycji adoptuje dziecko, a potem je emancypuje, to czy nie może się z nim ożenić, tak jak to się dzieje w
przypadku śmierci naturalnego ojca? Pomponiusz bardzo słusznie uważa, że w tym przypadku opinia jest
sprzeczna ze znaczeniem prawa, i że dzieci tego rodzaju nie mogą być klasyfikowane z innymi.
78. Gdyby ojciec lub matka kobiety wolnej, po ślubie tej ostatniej, zaczęli wykonywać zawód sceniczny, byłoby to
najbardziej niesprawiedliwe dla córki, gdyby została odrzucona przez męża, ponieważ małżeństwo zostało
zawarte honorowo, a dzieci mogły się już urodzić.
79. Jest oczywiste, że jeśli kobieta sama staje się członkiem zawodu teatralnego, powinna być odrzucona przez
męża.
80. Senatorowie nie mogą żenić się z kobietami, których inni wolni ludzie nie mogą brać za żony.
81. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga III.
W tym prawie, które stanowi, że jeśli wolna kobieta została wydana za mąż za swego patrona, to po separacji od
niego nie może poślubić innego bez jego zgody; rozumiemy, że patronem jest ten, kto kupił niewolnicę pod
warunkiem jej manumantacji (jak mówi Reskrypt naszego Cesarza i jego ojca), ponieważ po manumantacji staje
się ona wolną kobietą nabywcy.
82. Zasada ta nie dotyczy tego, kto przysięgał, że jest patronem kobiety.
83. Nie powinien też być uważany za jej patrona ten, kto nie nabył kobiety za własne pieniądze.
84. Jasne jest, że nie możemy wątpić, iż syn pod władzą ojcowską, który jest żołnierzem, nabywa to prawo, jeśli
manumituje niewolnicę za pomocą swojego castrense peculium; staje się on bowiem jej patronem zgodnie z
Konstytucjami cesarskimi, a ten przywilej nie należy do jego ojca.
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85. Ta część prawa odnosi się tylko do kobiety wyzwolonej, która jest zamężna, a nie do tej, która jest zaręczona;
jeśli więc kobieta wyzwolona, która była zaręczona, powiadomi swego patrona o zerwaniu umowy, może zawrzeć
małżeństwo z innym, nawet jeśli jej patron nie chce.
86. Prawo mówi w następnym miejscu: "Gdyby jej patron nie chciał", a termin "nie chciał" należy rozumieć jako
odnoszący się do strony, która zgadza się na rozwód, a zatem ta, która rozwodzi się z obłąkanym mężem, nie
jest zwolniona z konsekwencji tego prawa; ani wtedy, gdy czyni to, podczas gdy ten ostatni jest nieświadomy tego
faktu, ponieważ jej patron jest bardziej poprawnie powiedziane, że jest niechętny niż ten, który się sprzeciwia.
87. Sądzę, że jeśli patronka została pojmana przez wrogów, to może wyjść za mąż tak samo, jak gdyby jej patron
nie żył. Ci, którzy podzielają zdanie Julianusa, uważają, że nie może ona zawrzeć małżeństwa, ponieważ on
sądzi, że małżeństwo kobiety wyzwolonej trwa nawet w czasie niewoli jej patrona, ze względu na szacunek, jaki
jest mu winna. Oczywiste jest jednak, że gdyby jej patron został sprowadzony do innego rodzaju niewoli,
małżeństwo bezsprzecznie zostałoby rozwiązane.
88. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Czy można wątpić, że to prawo będzie miało zastosowanie, gdy patron poślubi wolną kobietę, do której prawa ma
inna strona? Javolenus zaprzecza, że ma ono zastosowanie, ponieważ nie można uznać za niewolnicę jednego
mężczyzny, który jest również niewolnikiem innego. Przeciwnie, inni uważają, że nie można zaprzeczyć, że jest
ona wolną kobietą jednego mężczyzny, ponieważ jest ona również wolną kobietą innego; i ta opinia została
zatwierdzona przez większość prawników jako poprawna.
89. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
Córka senatora, która trudniła się prostytucją, wykonywała zawód aktorki lub została skazana za przestępstwo,
może bezkarnie poślubić wolnego człowieka, gdyż ta, która dopuściła się takiej deprawacji, nie jest już godna
czci.
90. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Synowi patrona, w małżeństwie z wolną kobietą należącą do jego ojca, przysługują te same prawa, które
przysługują samemu patronowi. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku, gdy syn jednego patrona, za życia
drugiego, poślubia wolną kobietę należącą do obu.
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91. Uznaje się, że jeśli patron poślubi swoją wolną kobietę, która okryła się hańbą, nie będzie miał prawa do
przywilejów przyznanych przez to prawo, ponieważ poślubił ją z naruszeniem jego postanowień.
92. Gdy jeden z synów poślubia wolną kobietę, która została przydzielona na mocy testamentu innemu, ten
pierwszy nie będzie miał tych samych praw co patron. I w rzeczywistości nie będzie miał nad nią żadnej kontroli,
ponieważ Senat przeniósł wszystkie prawa należące do patrona na tego, dla którego przeznaczył ją jego ojciec.
93. Marcellus, O Lex Julia et Papia, Księga III.
Należy zauważyć, że mężczyźni niższego stanu mogą poślubić kobiety, z którymi inni wyżsi rangą, ze względu na
ich wyższą godność, mają ustawowy zakaz zawierania małżeństw. Z drugiej strony, mężczyźni wywyższeni nie
mogą pojąć za żony kobiet, których nie wolno poślubić tym, którzy są niższej rangi.
94. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga III.
Mówi się, że niedawno zadecydowano, że jeśli mężczyzna poślubia swoją wyzwoloną kobietę, którą poddał
manumulacji zgodnie z warunkami trustu, może ona zawrzeć małżeństwo z innym bez jego zgody; i myślę, że jest
to słuszne, ponieważ nie powinien on korzystać z przywileju patrona, który był zobowiązany do manumitowania
kobiety, a nie uczynił tego dobrowolnie, ponieważ raczej dał jej wolność, do której była uprawniona, niż nadał jej
jakąkolwiek korzyść.
95. Licinius Rufinus, Reguły, Księga I.
Jeśli niewolnica została obalona w celu zawarcia małżeństwa, nie może poślubić nikogo innego niż tego, przez
którego została uwolniona, chyba że jej opiekun zrzeknie się prawa do małżeństwa z nią.
96. Jeśli jednak syn pod władzą ojcowską, na polecenie ojca, manumituje niewolnicę w celu zawarcia
małżeństwa, Julianus uważa, że jest ona w takiej samej sytuacji, jak gdyby była manumitowana przez ojca, a
zatem może się z nią ożenić.
97. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Małżeństwa kazirodcze nie dają prawa do posagu, a zatem mąż może być pozbawiony wszystkiego, co otrzyma,
nawet jeśli wchodzi to w zakres zysków.
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98. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Małżeństwo nie może być zawarte między stronami, które pozostają w stosunku rodziców i dzieci, albo w
następnym stopniu, albo w jeszcze bardziej odległych stopniach, ad infinitum.
99. Scaevola, Opinie, Księga I.
Nie ma różnicy, czy pokrewieństwo pochodzi z legalnego małżeństwa, czy nie; ponieważ mężczyźnie zabrania
się poślubić nieślubną siostrę.
100. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Uważa się również za obrzydliwe poślubienie adoptowanej córki lub wnuczki, a ta zasada prawa jest tak silna, że
nadal ma zastosowanie nawet wtedy, gdy adopcja została rozwiązana przez emancypację.
101. Nie mogę poślubić matki mojego przybranego ojca, ani jego ciotki, ani jego wnuczki, która jest potomkiem
jego syna, dopóki pozostaję w rodzinie. Po emancypacji jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abym ożenił się z
którąś z nich, ponieważ po emancypacji nie będę uważany za spokrewnionego z nimi.
102. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Jeśli mężczyzna trzyma córkę swojej siostry jako konkubinę, nawet jeśli jest ona wolną kobietą, jest winny
kazirodztwa.
103. Marcjanus, Instytuty, Księga II.
Ten, kto sprawuje urząd w jakiejś prowincji, nie może zgodzić się na małżeństwo swego syna w tejże prowincji.
104. Marcjanus mówi w notatce, w Drugiej Księdze o cudzołóstwie Papinianusa, że Boscy Marek i Lucjusz,
cesarze, stwierdzili w Reskrypcie skierowanym do Flawii Turtulli, za pośrednictwem Mensora, wolnego człowieka
: "Jesteśmy skłonni, z uwagi na długość czasu, w którym ty, nie znając prawa, żyłaś w związku małżeńskim ze
swoim wujem, a także dlatego, że zawarłaś małżeństwo za zgodą swojej babki, jak również z uwagi na twoje
liczne potomstwo, zdecydować, biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, że status prawny twoich dzieci,
będących owocem małżeństwa zawartego czterdzieści lat temu, powinien zostać potwierdzony, i że w związku z
tym będą one uważane za prawowite. "
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105. Marcianus, Reguły, Księga IV.
W Reskrypcie Boskiego Piusa stwierdza się, że jeśli wolna kobieta, podająca się za wolną, oszuka senatora i
wyjdzie za niego za mąż, należy wytoczyć przeciwko niej powództwo, podobnie jak w przypadku edyktu
pretorskiego, ponieważ nie może ona czerpać żadnych korzyści ze swojego posagu, gdyż jest on nieważny.
106. Paulus, Odnośnie do przydziału wolnych ludzi.
Dekret Senatu, który stanowi, że opiekun nie może ani oddać swojej podopiecznej za mąż za syna, ani samemu
się z nią ożenić, oznacza również jego wnuka.
107. Tenże, W sprawie przemówienia boskich Antoninusa i Kommodusa.
Jeśli ktoś nie jest opiekunem, ale mimo to obowiązki opiekuńcze na nim spoczywają, to czy jest on objęty
zakresem adresów, jak na przykład wtedy, gdy jego wychowanka zostaje pojmana przez wroga, albo gdy
wycofuje się z opieki przez fałszywe oskarżenia, tak że nadal podlega obowiązkom zaufania według świętych
Konstytucji? Trzeba powiedzieć, że i te przypadki wchodzą w zakres dekretu Senatu; stwierdzono bowiem, że
tego rodzaju odpowiedzialność istniała w przypadku, gdy chodziło o trzech opiekunów.
108. Jeśli jednak ktoś jest obarczony odpowiedzialnością za osobę innego, zobaczmy, czy nie wykracza to poza
zakres Dekretu Senatu; na przykład, jeśli sędzia ponosi odpowiedzialność w przypadku kurateli, albo strona staje
się poręczycielem dla opiekuna lub kuratora; ponieważ w takich okolicznościach nie będzie się uważało, że te
rzeczy mają zastosowanie do trzeciej kurateli i w konsekwencji należy ją zatwierdzić.
109. A jeśli zostanie ustanowiony opiekun honorowy, ponieważ nie jest on zaliczany do tych trzech rodzajów
opieki, czy powstanie to samo pytanie? Rozsądek wskazuje na coś przeciwnego, ponieważ jest powiedziane, że
opiekun honorowy musi wziąć na siebie odpowiedzialność, jeśli dopuści do niewłaściwego sprawowania opieki.
110. 110. Nie ma wątpliwości, że ten, kto po ustanowieniu go opiekunem nie zajmuje się zarządzaniem trustem,
wchodzi w zakres adresata, ponieważ jest odpowiedzialny na mocy świętych Konstytucji tak samo, jak gdyby nim
zarządzał.
111. 111. A jeśli opiekun chciałby być usprawiedliwiony z jakiegoś powodu, ale nie mógł przedstawić żadnego
dowodu w tym czasie, tak że dochodzenie jego usprawiedliwienia zostało odroczone, a tymczasem jego
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wychowanka powinna dorosnąć, czy dekret Senatu miałby do niego zastosowanie? Pytanie to zależy od tego,
czy po osiągnięciu przez wychowankę wieku dojrzałego i ustaniu opieki nad nią, jego usprawiedliwienie mogłoby
zostać przyjęte. Jeśli bowiem zostałaby przyjęta, a on zostałby zwolniony, może się z nią bezkarnie ożenić, ale
jeśli nie powinna być przyjęta po wygaśnięciu jego zaufania, nie może się z nią legalnie ożenić. Papinianus w
Piątej Księdze Opinii twierdzi, że jeśli urząd opiekuna został zakończony, jego usprawiedliwienie nie może być
przyjęte, a zatem jest on odpowiedzialny za czas, który upłynął. Opinia ta jednak nie jest dla mnie w żaden
sposób zadowalająca, ponieważ niesprawiedliwe jest, aby opiekun nie był usprawiedliwiony lub aby jego
małżeństwo było uniemożliwione, gdy jego usprawiedliwienie zostało przyjęte, z powodu opóźnienia, które nie
nastąpiło z powodu oszustwa, ale z konieczności.
112. Chociaż w warunkach Adresu jest przewidziane, że opiekun nie może poślubić swojej podopiecznej, to
jednak należy rozumieć, że nie może być z nią nawet zaręczony; ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, nie może być
zaręczona z osobą, z którą nie może być zamężna, ponieważ ta, która może być zamężna, może być legalnie
zaręczona.
113. A jeśli adoptowany syn opiekuna bezprawnie poślubiłby podopieczną, a potem zostałby wyemancypowany?
Należy sądzić, że Senat nie odnosił się do adopcji dzieci, które zostały wyemancypowane, ponieważ po
emancypacji rodzina adopcyjna jest całkowicie pomijana.
114. Naturalne dzieci opiekuna, nawet jeśli zostały oddane do adopcji, są uwzględnione w dekrecie Senatu.
115. A jeśli opiekun, po ustanowieniu, odwołałby się, a jego spadkobierca zostałby następnie pokonany, czy musi
on być odpowiedzialny za czas, który upłynął? A jeśli spadkobierca jest synem opiekuna i przegrałby swoją
sprawę, to czy będzie on objęty zakresem działania Adresu? Wynika z tego, że tak, ponieważ ma on do
wyrównania rachunki.
116. Papinianus, Pytania, Księga LII.
Gdy posag jest skonfiskowany z powodu bezprawnego małżeństwa, mąż musi zapłacić wszystko, do czego byłby
zmuszony w procesie o posag, z wyjątkiem koniecznych wydatków, które zwykle pomniejszają posag z mocy
prawa.
117. Tenże, Opinie, Księga IV.
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Chociaż ojciec chciał, aby małżeństwo ich córki było pozostawione całkowicie osądowi matki, nie będzie ona
mogła wybrać opiekuna; nie można bowiem przypuszczać, że ojciec miał na myśli wyznaczenie opiekuna,
ponieważ specjalnie odciął się od życzeń matki, aby zapobiec wydaniu córki za mąż.
118. Jest rzeczą niestosowną, aby kobieta wyszła za mąż za wyzwoleńca swego męża i patrona.
119. Gdy opiekun składa swe rachunki kuratorowi, nie może on poślubić swej podopiecznej przed czasem
wyznaczonym przez prawo, nawet jeśli w międzyczasie stała się ona matką przez zawarcie innego małżeństwa.
120. Tenże, Definicje, Księga I.
Jeśli prefekt kohorty lub kawalerii, albo trybun, poślubi kobietę z prowincji, w której stacjonuje, a prawo tego
zabrania, małżeństwo będzie nieważne. Ten przypadek jest podobny do przypadku okręgu, ponieważ
małżeństwo jest zakazane ze względu na sprawowaną władzę. Ale czy można wątpić, że jeśli dziewica wychodzi
za mąż, może zostać pozbawiona tego, co zostało jej pozostawione w testamencie? Tak jak w przypadku
wychowanki, która wyszła za mąż za swego opiekuna, żona może nabyć wszystko, co jej zapisano w
testamencie; jednak wszelkie pieniądze, które zostały pozostawione jako posag, muszą być przekazane
spadkobiercy kobiety.
121. Kallistratus, Pytania, Księga II.
Senat zadecydował, że wolnomularz, który był jednocześnie opiekunem córki swego patrona, powinien zostać
wygnany, ponieważ wyszła ona za niego lub jego syna.
122. Sądzę, że zagraniczny spadkobierca opiekuna powinien być objęty postanowieniami dekretu senatu, na
mocy którego opiekunom i ich synom zabrania się małżeństw z ich podopiecznymi, ponieważ małżeństwa tego
rodzaju są zabronione, aby zapobiec oszukiwaniu podopiecznych przez tych, którzy są zmuszeni do rozliczania
się przed nimi z administracji ich opieki.
123. Opiekunowi nie jest zabronione wydawanie córki za mąż za wychowankę.
124. Paulus, Opinie, Księga VII.
Osoby, które sprawują urzędy publiczne w swoich rodzimych prowincjach, nie są uważane za naruszające prawo
przez zawieranie małżeństw w tychże prowincjach; jest to również przewidziane przez niektóre dekrety cesarskie.

1318

125. Paulus w tym samym miejscu mówi: "Jestem zdania, że nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte w prowincji
wbrew prawu, to jednak po wygaśnięciu kadencji, jeśli strony nadal są tego samego zdania, małżeństwo staje się
zgodne z prawem, a zatem wszystkie dzieci urodzone później będą prawowite, tak jak w przypadku legalnego
małżeństwa".
126. Tenże, Sentencje, Księga II.
Jeśli opiekun lub kurator poślubi swoją podopieczną przed ukończeniem przez nią dwudziestu sześciu lat (jeśli
nie została zaręczona przez ojca lub nie została przez niego oddana komukolwiek w testamencie), lub jeśli wyda
ją za mąż za swojego syna, obie strony będą z tego powodu okryte niesławą i zostaną ukarane arbitralnie, w
zależności od rangi podopiecznej. W tym przypadku nie ma różnicy, czy syn jest swoim własnym panem, czy też
jest pod kontrolą ojca.
127. Jest rzeczą bardzo niestosowną, aby wolnomularz kuratora poślubił wychowanicę swego patrona, który
zarządza sprawami kurateli.
128. Tryphoninus, Dysputy, księga IX.
Syn opiekuna nie może poślubić swojej podopiecznej, a jego ojciec jest zmuszony do złożenia sprawozdania z
opieki, czy to za życia opiekuna, czy po jego śmierci. Nie sądzę, aby miało znaczenie, czy syn staje się jego
spadkobiercą, czy też odrzuca majątek ojca, czy też nie staje się jego spadkobiercą, ponieważ został
wydziedziczony, czy też wyemancypowawszy się, został pominięty w testamencie, ponieważ może być zmuszony
do oddania majątku należącego do kurateli, który został mu oszukańczo przekazany przez ojca.
129. Jest jedna kwestia, co do której mogą pojawić się wątpliwości; na przykład, gdy dziadek zarządza opieką
nad wnuczką urodzoną przez wyemancypowanego syna, czy może ją przekazać w małżeństwie wnukowi innego
syna, bez względu na to, czy jest on wyemancypowany, czy nadal pozostaje pod jego kontrolą, ponieważ jego
uczucie do nich obu usunie wszelkie podejrzenia o oszustwo? Chociaż Dekret Senatu, w swojej ścisłej
interpretacji, odnosi się do wszystkich rodzajów opiekunów, to jednak, biorąc pod uwagę wielkie uczucie, jakim
darzy dziadka, małżeństwo tego rodzaju powinno być dozwolone.
130. 130. Gdy syn pod ojcowską kontrolą jest opiekunem lub kuratorem dziewczyny, myślę, że jest jeszcze
więcej powodów, dla których nie powinno się jej pozwolić na małżeństwo z jego ojcem. Czy powinna mieć prawo
do poślubienia jego brata, który jest pod kontrolą tego samego ojca?
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131. Zobaczmy, czy jeśli syn Titiusa poślubi dziewczynę, która była twoją podopieczną, a ty adoptujesz Titiusa
lub jego syna, to czy małżeństwo zostanie unieważnione, jak to się dzieje w przypadku adoptowanego zięcia, czy
też adopcja będzie stanowiła przeszkodę w zawarciu małżeństwa. Ta druga opinia jest lepsza, nawet jeśli kurator
w czasie sprawowania swego urzędu adoptuje męża dziewczyny, której jest kuratorem; ponieważ po ustaniu
kurateli, gdy dziewczyna wychodzi za mąż za kogoś innego, sądzę, że aby zapobiec adopcji jej męża, należałoby
wykazać, że została ona wymyślona, aby zapobiec zdaniu relacji z kurateli, co Adres Boskiego Marka włączył
jako przyczynę zapobiegania małżeństwom tego rodzaju.
132. 132. Jeśli dla majątku nienarodzonego dziecka ustanowiony zostanie kurator, będzie on podlegał zakazowi
tego dekretu senatu, ponieważ on także musi zdać relację. Czasu zużytego na zarządzanie kuratelą nie
powinniśmy brać pod uwagę, ponieważ, niezależnie od tego, czy jest on długi czy krótki, czas potrzebny na
wykonanie takiego zaufania przez osobę, której powierzono jego wykonanie, nie ma żadnego znaczenia.
133. W czasie, gdy Tycjusz sprawował opiekę nad wychowanką, lub gdy jej kurator prowadził jej sprawy, ona
zmarła i pozostawiła córkę jako spadkobierczynię, zanim został sporządzony rachunek. Powstaje pytanie, czy
Tycjusz mógł wydać ją za mąż za swego syna. Powiedziałem, że może to zrobić, ponieważ rachunek należny
majątkowi był tylko zwykłym długiem; w przeciwnym razie każdy dłużnik, który był mu zobowiązany z
jakiegokolwiek powodu, miałby zakaz poślubienia jej osobiście lub wydania jej za mąż za swojego syna.
134. Jeśli opiekun sprawi, że jego podopieczna odrzuci spadek po ojcu, niech poda jej dobry powód, bo może się
zdarzyć, że wyrok zostanie wydany przeciwko niemu z tego powodu, jeśli postąpi bez należytej rozwagi; nawet
jeśli nie skorzysta z pomocy pretora, po zasięgnięciu odpowiedniej rady, ponieważ ojciec dziewczyny zmarł jako
niewypłacalny. Ponieważ jednak trzeba to udowodnić przed sądem, małżeństwo będzie utrudnione, gdyż ten, kto
sprawował opiekę korzystnie i wiernie, nadal będzie miał zakaz zawierania takiego małżeństwa.
135. Paulus, O turpilskim dekrecie senatu.
Jeśli ktoś poślubia krewną płci żeńskiej, czy to w linii wstępnej, czy zstępnej, to według prawa narodów popełnia
kazirodztwo. Kto poślubia krewną w linii bocznej (gdzie jest to wyraźnie zabronione), lub jakąś kobietę połączoną
z nim pokrewieństwem, a czyni to publicznie, ponosi lżejszą karę, ale jeśli popełnia taki czyn potajemnie, ponosi
karę surowszą. Powodem tej różnicy w odniesieniu do niewłaściwego małżeństwa zawartego z krewnym w linii
bocznej jest to, że ci, którzy publicznie popełniają to przestępstwo, nie są poddawani cięższej karze, ponieważ są
uważani za ignorantów, ale ci, którzy popełniają je potajemnie, są karani surowo jako obmawiający.
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Tit. 3. O prawie posagu.
136. Paulus, O Sabinusie, księga XIV.
Prawo do posagu jest wieczyste, a zgodnie z życzeniem tego, kto go daje, umowa jest zawierana z myślą, że
posag zawsze pozostanie w rękach męża.
137. Tenże, O Edykcie, Księga LX.
W interesie państwa jest, aby kobiety miały zachowany posag, aby mogły ponownie wyjść za mąż.
138. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIII.
Termin posag nie odnosi się do małżeństw nieważnych, gdyż nie może być posagu bez małżeństwa. Dlatego
tam, gdzie nie ma nazwy małżeństwa, nie ma posagu.
139. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Kiedy do zwykłej własności, która jest dana w posagu, dodaje się użytkowanie, uważa się, że jest to
powiększenie posagu, a nie drugi posag; tak samo jak w przypadku, gdy następuje przystąpienie przez aluwium.
140. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXI.
Posag profetyczny to taki, który pochodzi albo z własności, albo z czynu ojca, albo z jakiegoś innego przodka.
141. 141. A zatem, gdy przodek lub jego pełnomocnik daje posag lub nakazuje innemu go dać, lub gdy ktoś, kto
prowadzi jego interesy, daje go, a przodek ratyfikuje jego czyn, to jest to posag profektyczny.
142. 142. Gdy ktoś, kto chce zrobić prezent ojcu, daje posag, Marcellus w szóstej księdze Digestów mówi, że ten
posag również pochodzi od ojca i jest profetyczny, co jest słuszne.
143. 143. Ponadto, jeśli posag daje kurator osoby obłąkanej, rozrzutnej lub kogokolwiek innego, mówimy, że jest
to również posag profetyczny.
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144. Jeśli zaś przypuścimy, że pretor lub gubernator prowincji wyda dekret, w którym określi, jaką część majątku
ojca, który jest w niewoli u nieprzyjaciela lub rabusiów, ma otrzymać jego córka jako posag, to również będzie to
posag profetyczny.
145. Julianus powiada, że posag nie jest profetyczny, gdy ojciec odrzuca majątek w celu zapewnienia posagu,
ponieważ mąż jego córki został podstawiony, lub gdy mógłby on rościć sobie prawo do majątku ab intestato. Jeśli
jednak ojciec odrzuciłby spadek, aby pozostał on w rękach zięcia, który był spadkobiercą, jako posag, Julianus
uważa, że nie pochodzi on z jego majątku, ponieważ ojciec nie wypłacił żadnych pieniędzy należących do niego,
a jedynie odmówił nabycia spadku.
146. Gdy ojciec, nie jako rodzic, ale jako poręczyciel innej osoby, obiecuje posag i jako poręczyciel jest zmuszony
go zapłacić, Neratius mówi, że ten posag nie jest prowizoryczny, chociaż ojciec nie może odzyskać od głównego
dłużnika tego, co zapłacił.
147. Ale jeśli ojciec obiecuje posag i daje poręczenie lub innego dłużnika w jego imieniu, to sądzę, że posag
będzie prowizoryczny; wystarczy bowiem, aby ojciec był odpowiedzialny albo wobec dłużnika głównego, albo
wobec poręczyciela.
148. Gdy syn pod ojcowską kontrolą pożycza pieniądze i żąda od swojego wierzyciela, aby dał posag dla jego
córki, lub gdy otrzymuje pieniądze i daje je, posag jest uważany za pochodzący, jak mówi Neratius, od dziadka;
ponieważ ten ostatni będzie zobowiązany do obdarowania swojej wnuczki, ponieważ transakcja wydaje się być
dokonana w odniesieniu do majątku dziadka.
149. Julianus w Siedemnastej Księdze Digestów stwierdza, że jeśli ktoś daje pewną sumę pieniędzy swojemu
ojcu, rozumiejąc, że ten da ją swojej córce jako posag, to nie jest to posag profetyczny, ponieważ ojciec jest
zobowiązany do wydania pieniędzy, a jeśli tego nie zrobi, będzie mógł być pozwany o ich odzyskanie. Twierdzi
on, że ta sama zasada odnosi się do matki, ponieważ, jeśli ona daje sumę pieniędzy swojemu mężowi pod
warunkiem, że on zapłaci je swojemu zięciowi jako posag dla swojej córki, nie uważa się, że żona przekazała
pieniądze swojemu mężowi; Dlatego też mówi on bardzo słusznie, że darowizna ta nie jest jedną z tych, które są
zakazane przez prawo cywilne, ponieważ nie dała jej mężowi po to, aby ją zatrzymał, ale po to, aby wypłacił ją
zięciowi, aby ten wydał ją na korzyść jej córki; jeśli więc nie wykorzysta jej w tym celu, będzie mógł być pozwany
o jej odzyskanie. Dlatego Julianus mówi, że ten posag jest przypadkowy, a my uważamy go za taki.
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150. Gdy syn pod władzą ojcowską obiecuje posag i daje go po tym, jak stał się swoim panem, jest to posag
przypadkowy, ponieważ nie płaci on pieniędzy jako długu z majątku ojca, ale jako dług własny zaciągnięty, gdy
był pod władzą ojcowską, od którego jest zwolniony przez to, że stał się głową rodziny.
151. Jeśli ojciec daje posag w imieniu swojej wyemancypowanej córki, to nikt nie wątpi, że jest on tym bardziej
prowizoryczny, ponieważ nie prawo władzy, ale tytuł rodzica czyni posag prowizorycznym. Jest to prawdą tylko
wtedy, gdy ojciec daje posag, ale jeśli jest on należny córce i daje go za jej zgodą, posag staje się przygodny.
152. Papinianus w Dziesiątej księdze Pytań mówi, że jeśli ojciec, będąc kuratorem córki, która jest jej panią, daje
jej posag, to uważa się, że uczynił to raczej jako jej ojciec, a nie jako kurator.
153. Julianus w dziewiętnastej księdze Digestów mówi, że ojciec adopcyjny ma prawo do odzyskania posagu,
jeśli sam go dał.
154. Gdy ktoś obiecuje posag dla córki innego, a jej ojciec staje się spadkobiercą obiecującego, Julianus mówi,
że istnieje różnica między tym, czy ojciec staje się spadkobiercą i daje posag przed ślubem, a tym, czy robi to
później. Jeśli miałoby to miejsce przed zawarciem małżeństwa, posag jest uważany za profecjonalny, ponieważ
mógłby go odzyskać poprzez doręczenie zawiadomienia; jeśli natomiast miałoby to miejsce po zawarciu
małżeństwa, nie byłby on profecjonalny.
155. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIV.
Prawo przyznaje ulgę ojcu, który straciwszy córkę, ma prawo do zwrotu posagu, który od niego otrzymał, a czyni
się to w ramach zadośćuczynienia, aby nie cierpiał zarówno z powodu utraty córki, jak i pieniędzy.
156. Jeśli ojciec daje w posagu ziemię należącą do kogoś innego, ale nabytą przez niego w dobrej wierze, to
posag jest rozumiany jako profetyczny.
157. Jeśli przy dawaniu posagu któraś ze stron została narzucona, udziela się ulgi, nawet temu, kto ma więcej niż
dwadzieścia pięć lat; nie jest bowiem zgodne z tym, co jest właściwe i sprawiedliwe, aby jedna osoba odnosiła
korzyść ze straty drugiej lub ponosiła stratę przez zysk drugiej.
158. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXI.
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Sprawiedliwość wymaga, aby zyski z posagu należały do męża, bo skoro on ponosi ciężary małżeństwa, to
sprawiedliwe jest, aby to on otrzymywał zyski.
159. Zyski otrzymane w czasie trwania małżeństwa nie należą do posagu, ale jeśli zostały otrzymane przed
ślubem, stają się jego częścią, chyba że między przyszłym mężem a żoną została zawarta jakaś inna umowa;
wtedy bowiem zyski nie zostaną zwrócone, ponieważ uważa się je za darowiznę.
160. Jeśli użytkowanie jest oddane w posagu, zobaczmy, czy zyski z niego muszą być zwrócone, czy też nie.
Celsus w Dziesiątej Księdze Digestów mówi, że należy ustalić, jaka była intencja stron, a jeśli nie było przeciwnej
umowy, to uważa, że samo prawo użytkowania stanowi posag, a zyski z niego płynące nie są w nim zawarte.
161. Jeśli majątek jest przekazany w posagu, uważam, że staje się on częścią majątku męża, a przystąpienie do
czasu, który pochodzi od jego żony, powinno być przyznane jej mężowi. Tak przekazana własność należy do
męża, jeśli jest nadana, w drodze posagu w czasie istnienia małżeństwa. Ale co, jeśli został on podarowany
przed ślubem? Jeśli, rzeczywiście, kobieta dała je z zamiarem, że powinny one natychmiast stać się jego, to tak
się stanie. Jeśli jednak dała go pod warunkiem, że stanie się on jego w momencie zawarcia małżeństwa, możemy
bez wątpienia powiedzieć, że będzie on należał do niego w momencie zaślubin. Jeśli więc małżeństwo nie
doszłoby do skutku z powodu zerwania, a kobieta podarowała tę nieruchomość, rozumiejąc, że powinna ona
natychmiast należeć do męża, gdy tylko zostanie doręczone zawiadomienie o zerwaniu, będzie miała prawo ją
odzyskać. Jeśli jednak dała ją pod warunkiem, że stanie się ona jego własnością z chwilą zawarcia małżeństwa,
a zawiadomienie o zrzeczeniu się zostało złożone, może ona natychmiast odzyskać majątek. Jeśli wytoczy
powództwo o odzyskanie majątku przed doręczeniem zawiadomienia o zrzeczeniu się, może powołać się na
wyjątek ze względu na złą wiarę lub in factum, ponieważ powództwo nie powinno być wytoczone w celu
odzyskania majątku przeznaczonego na posag.
162. Kallistratus, Pytania, Księga II.
Jeśli jednak jest oczywiste, że takie działanie nie zostało podjęte, należy uznać, że majątek natychmiast
przechodzi na oblubienicę i jeśli małżeństwo nie zostanie zawarte, musi zostać zwrócony.
163. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXI.
Jeśli dam pewną rzecz Sei, aby ona sama mogła ją dać w swoim imieniu w posagu, to staje się ona jej
własnością, nawet jeśli nie powinna być dana w posagu, ale będzie mogła ją odzyskać. Jeśli daję coś w jej
imieniu przed ślubem, to jest różnica, pod jakim warunkiem to dałem, czy miało to należeć do jej męża od razu,
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czy po zawarciu małżeństwa. Jeśli zostało to dane, aby natychmiast stać się jego własnością, a zawiadomienie o
odrzuceniu zostanie doręczone, będę miał prawo do odzyskania tego; ale jeśli tak nie jest, mogę domagać się
tego na podstawie tego, że własność nadal należy do mnie. Jeśli więc małżeństwo nie może się odbyć z powodu
jakiejś bezprawnej przeszkody, w drugiej instancji majątek pozostaje mój.
164. Jeśli po zawarciu małżeństwa przekazuję komuś majątek, który ma stać się posagiem, a umrę przed
zawarciem małżeństwa, to czy ten majątek stanowi posag, jeśli małżeństwo zostanie potem zawarte? Mam
wątpliwości, czy przejdzie ona na osobę, której została podarowana, ponieważ ten, kto ją podarował, jest
pozbawiony własności po śmierci, ponieważ darowizna była w toku aż do dnia zawarcia małżeństwa; a kiedy
warunek małżeństwa zostanie spełniony, własność nieruchomości przejdzie już na spadkobiercę i należy uznać,
że nie może on zostać pozbawiony jej bez swojej zgody. Bardziej sprawiedliwą opinią jest ta, która opowiada się
za posagiem i za tym, aby spadkobierca był zobowiązany do wyrażenia zgody na akt zmarłego; lub, jeśli
odłożyłby swoją decyzję, lub byłby nieobecny, lub nie chciałby, własność powinna przejść na męża z mocy
prawa, aby kobieta nie pozostała bez posagu.
165. Należy rozumieć, że własność dana z tytułu posagu to ta, która jest dana jako posag.
166. I znowu, gdy majątek jest dany jako to, co Grecy nazywają parapherna, a Galowie peculium, zobaczmy, czy
prawo do niego od razu przysługuje mężowi. Uważam, że jeśli jest ona dana po to, aby stała się jego własnością,
to od razu przechodzi na męża; a jeśli małżeństwo zostanie rozwiązane, to kobieta nie może uważać jej za swoją,
ale powinna wnieść osobisty pozew o jej odzyskanie, a nie wszczynać postępowanie z powództwa posagowego,
jak to stwierdził Boski Marek, nasz cesarz, i jego ojciec w Reskrypcie. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli wykaz
majątku żony jest przekazywany jej mężowi, jak to się zazwyczaj czyni w Rzymie, ponieważ żona ma zwyczaj
umieszczać w wykazie majątek, z którego ma korzystać w domu męża, a którego nie daje w posagu, aby on mógł
go podpisać, jako że otrzymał ten majątek, a ona mogła zachować w posiadaniu dokument, który zawiera opis
tego, co wniosła do jego domu. Zastanówmy się, czy to należy do męża. Nie sądzę, że tak, nie z tego powodu, że
nie zostało mu to dostarczone, bo co za różnica czy zostanie mu to dostarczone czy nie, jeśli zostało to
wniesione do jego domu za jego zgodą, ale dlatego, że nie sądzę, aby było uzgodnione między mężem a żoną,
że własność tej własności zostanie przeniesiona na niego, ale raczej dlatego, że jest pewne, że w przypadku
separacji nie można temu zaprzeczyć, a także dlatego, że często mąż bierze na siebie odpowiedzialność za takie
przedmioty, chyba że są one pozostawione pod opieką żony. Zobaczmy, czy jeśli takie przedmioty nie zostaną
zwrócone, kobieta może wnieść powództwo na podstawie mienia zabranego, depozytu lub mandatu. W
przypadku, gdy przechowanie rzeczy zostało powierzone mężowi, może ona wnieść powództwo z tytułu depozytu
lub mandatu; w przeciwnym razie można wnieść powództwo z tytułu mienia zabranego, jeżeli mąż zatrzymał je z
zamiarem przywłaszczenia, lub powództwo o wydanie, jeżeli nie próbował on zabrać rzeczy.
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167. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIV.
W ogólnym interesie męża jest, aby rzeczy, które otrzymuje w posagu, nie były wyceniane, aby nie był zmuszony
do odpowiedzialności za nie; a zwłaszcza jeśli otrzymuje w posagu zwierzęta lub szaty kobiece. Jeśli bowiem te
ostatnie zostaną wycenione, a żona je zużyje, mąż będzie jednak odpowiedzialny za kwotę, na jaką zostały
oszacowane. Dlatego, ilekroć majątek jest dawany jako posag, bez uprzedniego oszacowania, to jeśli jego
wartość wzrośnie, żona na tym zyska, ale jeśli ulegnie deprecjacji, to musi ponieść stratę.
168. Jeśli ziemia, która nie została wyceniona, otrzyma jakiś przyrost, to będzie to z korzyścią dla kobiety, a jeśli
straci cokolwiek na wartości, to strata będzie jej.
169. Gdy niewolnicy są dawani w posagu i mają dzieci, zysk ten nie należy do męża.
170. Przyrost bydła, dany w posagu, należy jednak do męża, ponieważ jest uważany za zysk; jednak, ponieważ
jest to konieczne przed wszystkim innym, aby majątek był utrzymywany, a gdy jakieś zwierzęta giną, ta sama
liczba głów musi być zastąpiona ich potomstwem, mąż ma prawo tylko do reszty w drodze zysku, ponieważ zysk
pochodzący z posagu należy do niego.
171. Jeśli majątek, który ma być przekazany jako posag, jest wyceniony przed zawarciem małżeństwa, wycena ta
jest niejako warunkowa, gdyż zależy od tego, czy małżeństwo dojdzie do skutku. Dlatego też, gdy zaślubiny są
zawierane, wycena nieruchomości jest doskonała i następuje prawdziwa sprzedaż.
172. W związku z tym można zapytać, czy kobieta musi ponosić straty, jeśli niewolnicy, którzy zostali wycenieni,
umrą przed jej ślubem. W tej kwestii należy powiedzieć, że ponieważ sprzedaż jest warunkowa, jeśli śmierć
nastąpi w czasie, gdy warunek jest w toku, unieważnia sprzedaż; i w konsekwencji należy uznać, że stratę
powinna ponieść kobieta, z tego powodu, że sprzedaż nie była jeszcze zakończona, ponieważ wycena zajmuje
miejsce sprzedaży.
173. Jeżeli majątek jest przekazany w posagu, nawet jeśli został wyceniony, ale zawarto umowę, że albo kwota
wyceny, albo sam majątek zostanie zwrócony, i dodano tę klauzulę, a mianowicie: "Cokolwiek żona zechce",
sama może wybrać, czy woli żądać majątku, czy też wartości tegoż. Jeśli jednak dodaje się tę klauzulę,
mianowicie: "Cokolwiek jej mąż zechce", będzie on miał prawo wyboru, lub gdy nic nie jest powiedziane o
wyborze, mąż będzie miał prawo wyboru, czy woli oddać nieruchomość, czy zapłacić jej cenę; bo gdy jedna lub
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druga rzecz jest obiecana, strona ma prawo wyboru, którą da, ale gdy nieruchomość już nie istnieje, mąż musi,
wszelkimi sposobami, zapłacić jej wycenioną wartość.
174. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Pewne jest, że mąż może zwrócić nieruchomość, nawet jeśli uległa ona zniszczeniu.
175. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIV.
Jeśli po zawarciu małżeństwa dokonano wyceny majątku i uznano to za darowiznę, wycena jest nieważna,
ponieważ nie można sprzedać majątku w celu dokonania darowizny, gdyż taka transakcja nie ma mocy między
mężczyzną a żoną; dlatego majątek pozostaje jako część posagu. Jeśli podobna darowizna jest dokonana przed
zawarciem małżeństwa, lepsza jest opinia, że należy ją odnieść do czasu zawarcia małżeństwa, a zatem nie
będzie ona ważna.
176. Jeśli kobieta twierdzi, że została oszukana w ocenie jej własności, ponieważ jest ona zbyt niska; jak na
przykład, jeśli została oszukana w odniesieniu do wartości niewolnika, którego dała, należy ustalić, czy została
ona wykorzystana w dostarczeniu niewolnika, w którym to przypadku niewolnik powinien być jej zwrócony; lub
czy nie została oszukana przy wycenie, ponieważ jeśli została tylko oszukana przy wycenie, mąż będzie miał
wybór, czy woli zapłacić jej rzeczywistą wartość niewolnika, czy też samemu oddać niewolnika. Zasada ta ma
zastosowanie, jeśli niewolnik żyje, ale jeśli nie żyje, Marcellus mówi, że mąż musi zapłacić jego wartość, nie jego
prawdziwą wartość, ale tę, która została ustalona przez jego wycenę, ponieważ kobieta powinna sobie
pogratulować, że niewolnik został wyceniony. Gdy jednak kobieta po prostu oddaje niewolnika, nie ma
wątpliwości, że ryzyko pozostaje po jej stronie, a nie po stronie męża; Marcellus jest tego samego zdania, gdy
osoba nieletnia została oszukana. Oczywiste jest, że jeśli żona ma nabywcę, który jest skłonny zapłacić
odpowiednią cenę, to trzeba powiedzieć, że należy dokonać odpowiedniego oszacowania; Marcellus zaś twierdzi,
że należy to uczynić tylko wtedy, gdy żona jest nieletnia. Scaevola natomiast twierdzi w odniesieniu do męża, że
w przypadku złej wiary z jego strony należy dokonać sprawiedliwego oszacowania, i uważam, że to, co mówi
Scaevola, jest całkowicie poprawne.
177. W przypadku, gdy żona uzgodniła z mężem, który był jej dłużnikiem, że powinien on mieć jako posag to, co
był jej winien, myślę, że może ona wnieść powództwo o posag; bo chociaż nie będzie on zwolniony z
odpowiedzialności za poprzedni dług z mocy prawa, to jednak będzie miał prawo do wyjątku.
178. Modestinus, O różnicy w posagach.
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Jeśli kobieta po rozwodzie wraca do męża przed wytoczeniem powództwa o posag, można z całą pewnością
stwierdzić, że powództwo o posag jest wykluczone przez wyjątek z powodu złej wiary, dopóki trwa małżeństwo.
179. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Jeśli kobieta daje w posagu majątek, który został wyceniony, a potem nie wywiązuje się z jego wydania i majątek
ten przestaje istnieć, nie sądzę, aby miała prawo do powództwa.
180. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIV.
Jeśli nie jest winna, będzie miała prawo do ceny, tak jak gdyby dostarczyła nieruchomość, ponieważ wszystko, co
się stanie, będzie na ryzyko kupującego.
181. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIV.
Ilekroć majątek, który został wyceniony, jest przekazywany w posagu, a następnie jest eksmitowany, mąż może
wytoczyć przeciwko żonie powództwo o kupno, a cokolwiek odzyska z tego tytułu, musi oddać żonie w
powództwie o posag, gdyby małżeństwo zostało rozwiązane. Jeśli więc w ręce męża wpadnie podwójna kwota,
całość musi zostać oddana żonie. Opinia ta jest sprawiedliwa, ponieważ, jako że transakcja nie jest zwykłą
sprzedażą, ale dokonaną na poczet posagu, mąż nie powinien czerpać korzyści ze straty żony, ponieważ
wystarczy, że zostanie zwolniony z odpowiedzialności, a nie uzyska żadnego zysku.
182. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
W sprawach związanych z posagiem mąż jest odpowiedzialny zarówno za oszustwo, jak i za zaniedbanie,
ponieważ otrzymał posag dla własnej korzyści; musi też zachować taką samą staranność, jaką wykazuje we
własnych sprawach.
183. Jeśli majątek, który został wyceniony, został przekazany jako posag, a małżeństwo nie doszło do skutku,
należy rozważyć, co może być odzyskane, sam majątek czy jego wycena. Wydaje się, że intencją stron było, aby
wycena została dokonana tylko wtedy, gdy małżeństwo dojdzie do skutku, ponieważ nie było innego
wynagrodzenia za umowę. W związku z tym należy odzyskać majątek, a nie jego wartość.
184. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIV.
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Jeśli otrzymałeś w posagu pewnych niewolników, których wartość została oszacowana, i zawarto umowę, że w
razie rozwodu zwrócisz innych niewolników, których wartość została oszacowana na tę samą kwotę, to Labeo
twierdzi, że potomstwo tych niewolników będzie twoje, ponieważ niewolnicy byli na twoje ryzyko.
185. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIV.
Nawet jeśli posag zostanie przekazany innej osobie na polecenie męża, ten ostatni i tak będzie zobowiązany do
jego zwrotu.
186. Paulus. O Sabinusie, księga VII.
Julianus twierdzi, że ważne jest następujące postanowienie, a mianowicie: "Dasz mi taką a taką sumę tytułem
posagu, gdy umrzesz", ponieważ jest zwyczajem zawrzeć umowę, że posag nie będzie dawany przez żonę za jej
życia. Nie uważałem, że jest to podobny przypadek, ponieważ jedną rzeczą jest odroczyć pobranie tego, co jest
należne, a inną jest postanowić na początku, że będzie to zapłacone w czasie, kiedy małżeństwo nie będzie
istniało. Ta opinia jest zgodna z opinią Arysteusza, Neracjusza i Pomponiusza.
187. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Uznaje się, że umowa zawarta w zamian za posag, która zawiera warunek: "Jeśli małżeństwo dojdzie do skutku",
może być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego tylko wtedy, gdy małżeństwo zostało zawarte, nawet
jeśli warunek nie został podany. Dlatego też, w przypadku doręczenia zawiadomienia o zerwaniu małżeństwa,
warunek zastrzeżony jest uważany za niespełniony.
188. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
I nawet jeśli kobieta wyjdzie potem za mąż za tego samego mężczyznę, postanowienie nie odzyskuje mocy.
189. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Ale ponieważ nie ma potrzeby umieszczania tego dodatku w umowie o posagu, uważamy również, że nie ma
potrzeby wspominać o tym przy przekazywaniu posagu.
190. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
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Gdy córka pod władzą ojcowską, która ma wyjść za mąż, daje posag swemu przyszłemu mężowi z własnego
peculium, którym zarządza, a potem, gdy peculium pozostaje w tym samym stanie, następuje rozwód, posag
może być jej zgodnie z prawem zwrócony, tak jak dług z peculium każdego innego dłużnika.
191. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Pewna kobieta, która zamierzała poślubić człowieka, który był jej winien Stichusa, niewolnika, zawarła z nim
następującą umowę: "W miejsce Stichusa, którego jesteś mi winien, uznaj, że dziesięć aurei jest ci dane w
posagu", zgodnie z ustaloną zasadą, że jeden rodzaj własności można dać za drugi, a strony zwolnić z
odpowiedzialności; dziesięć aurei zostanie uznane za nadane w posagu, ponieważ zmiana posagów może być
dokonana w drodze umowy.
192. Modestinus, Reguły, Księga I.
Uważamy, że posag może być zmieniony w czasie istnienia stanu małżeńskiego, tylko wtedy, gdy będzie to
korzystne dla kobiety, jeśli pieniądze zostaną zamienione na majątek lub majątek zostanie zamieniony na
pieniądze. Zasada ta jest ogólnie przyjęta.
193. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXVI.
Gdy tak się stanie, ziemia lub majątek osobisty stają się dotal.
194. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Ojciec nie może pogorszyć stanu córki po ślubie, ponieważ posag nie może być mu zwrócony bez jego zgody.
195. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Gdy ojciec obiecuje córce posag i zapisuje go w testamencie, to jeśli zostawia go jej mężowi, czy należy
rozważyć, czy zapis jest ważny, czy nie? Nie sądzę, aby był on ważny, ponieważ gdy dłużnik zapisuje
wierzycielowi to, co jest mu winien, zapis jest nieważny. Jeśli jednak uczyni on zapis na rzecz swojej córki, zapis
jest ważny, ponieważ posag był należny mężowi z tytułu obietnicy, a zapis należy się córce. Jeśli córka
udowodni, że spadkodawca zamierzał podwoić zapis, będzie miała prawo do obu, posagu, który jej mąż ma
prawo odebrać i zapisu z tytułu zapisu. Jeśli jednak zamiarem spadkodawcy było, aby otrzymała jedno lub drugie
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z nich, a kobieta zażąda zapisu i spotka się z wyjątkiem z powodu złej wiary, spadkobierca nie będzie zmuszony
do wypłacenia jej zapisu, chyba że zwolni go ona z odpowiedzialności, z tego powodu przed wytoczeniem przez
jej męża powództwa opartego na złożonej obietnicy. Jeżeli jednak mąż wytoczy powództwo, nie będzie
konieczne, aby ona zwolniła spadkobiercę z odpowiedzialności, ale jeżeli kobieta wytoczy powództwo po nim,
może zostać zwolniona z odpowiedzialności w drodze wyjątku, ponieważ posag został już wypłacony.
196. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Należy uważać, że posag przekazany w czasie poprzedniego małżeństwa nie staje się nim, gdy dochodzi do
kolejnego małżeństwa, chyba że taka jest intencja stron; mimo to zawsze zakładamy, że taka była ich intencja,
chyba że zostanie udowodnione, że zawarto inną umowę.
197. Papinianus, Opinie, Księga IV.
Gdy nie ma rozwodu, lecz tylko kłótnia, posag z tego samego małżeństwa będzie nadal istniał.
198. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Jeśli mąż, za zgodą żony, sprzeda kamień z kamieniołomów znajdujących się na ziemi dotalskiej, drzewa, które
nie są zaliczane do zysków, lub budynki znajdujące się na terenie posesji, to pieniądze uzyskane ze sprzedaży
będą uważane za część posagu.
199. Ulpianus, O Sabinusie, księga VI.
Gdy obcy, który obiecał posag, staje się niewypłacalny, mąż ponosi winę za to, że nie wytoczył przeciwko niemu
powództwa, zwłaszcza jeśli obiecał posag pod przymusem, a nie dobrowolnie. Jeśli bowiem darował majątek, to
mąż powinien być usprawiedliwiony za to, że nie naciskał na darczyńcę o zapłatę, przeciwko któremu mógłby
uzyskać wyrok, w miarę swoich możliwości, gdyby wniósł pozew; Boski Pius stwierdził bowiem w Reskrypcie, że
jeśli ktoś jest pozwany z powodu swojej liberalności, to powinien otrzymać wyrok na całą kwotę, jaką jest w stanie
zapłacić. Jeśli jednak ojciec lub sama córka złożyli obietnicę, Julianus w szesnastej księdze Digestów mówi, że
nawet jeśli ojciec ją złożył, to ryzyko musi ponieść mąż, co nie powinno się ostać. Dlatego to kobieta powinna
ponosić ryzyko, gdyż żaden sędzia nie będzie cierpliwie słuchał kobiety, która twierdzi, że jej mąż nie naciskał na
jej ojca, który obiecał jej posag ze swojego majątku, aby ten go wypłacił, a tym bardziej, że nie wytoczył
przeciwko niej powództwa. Dlatego Sabinus słusznie uważa, że jeśli ojciec lub sama kobieta obiecali posag, to
ryzyko nie powinno obciążać męża; jeśli jednak dłużnik złożył obietnicę, to ryzyko musi ponieść mąż, a jeśli
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uczynił to ktoś inny w drodze darowizny, to odpowiedzialność ponosi ten, kto odniósł korzyść. Rozumiemy jednak,
że korzyść przypadnie tej kobiecie, do której należy korzyść z majątku.
200. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIII.
Matka dała córce do użytku naczynie ze złota; ojciec dał to naczynie w posagu mężowi tej dziewczyny, a matka
potem umarła. Jeśli ojciec dał ten przedmiot w posagu, bez wiedzy lub zgody żony, to będzie on należał do
spadkobiercy matki i może on wnieść powództwo o jego odzyskanie; a ponieważ nieruchomość jest
eksmitowana, uważa się, że znacznie mniej posagu zostało przekazane przez męża, który będzie miał prawo do
powództwa przeciwko swojemu teściowi.
201. Tenże, O Sabinusie, księga XXXV.
Gdy mąż w celu odnowienia zobowiązania czyni zastrzeżenie w odniesieniu do posagu obiecanego przez ojca
lub przez kogokolwiek innego, posag zaczyna być na jego ryzyko, tak jak dawniej był na ryzyko kobiety.
202. Tenże, O Sabinusie, Księga XLVIII.
Dłużnik kobiety, na jej polecenie, zobowiązał się do zapłacenia pieniędzy jej mężowi, a ten go potem zwolnił na
polecenie żony. Stratę poniosła kobieta. W jaki sposób należy to rozumieć? Czy z powodu posagu, czy z jakiegoś
innego powodu? Wydaje się, że decyzja została podjęta w odniesieniu do dłużnika, który dał obietnicę zapłacenia
posagu. Musi być ustalone, czy zostało to zrobione przed czy po ślubie; ponieważ uważa się, że jest to sprawa
istotna, czy zwolnienie zostało udzielone po zawarciu małżeństwa, ponieważ jeśli posag był już ustanowiony, mąż
straci go przez zwolnienie dłużnika. Jeśli jednak zostało to dokonane przed zawarciem małżeństwa, uważa się,
że posag nie został ustanowiony.
203. Paulus, O Sabinusie, Księga XII.
Kobieta nie traci prawa do działania, jeśli małżeństwo nie zostało zawarte, bo jeśli nie, to dłużnik pozostaje wobec
niej odpowiedzialny.
204. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Z pewnością należy rozważyć, czy kobieta będzie odpowiedzialna wobec męża, jeśli nakazała mu zwolnić
swojego dłużnika. Sądzę, że będzie odpowiadać z tytułu mandatu i że to prawo przekształca się w posag,
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ponieważ kobieta jest odpowiedzialna za wspomniany pozew i ponieważ uważa się, że w konsekwencji straciła
swój majątek. Jeśli jednak chce ona wnieść powództwo posagowe, powinna odliczyć od swojego roszczenia to,
co nakazała mężowi zrobić.
205. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeśli kobieta-niewolnica da posag niewolnikowi-mężczyźnie, a potem, w czasie trwania ich małżeństwa, oboje
odzyskają wolność, nie będąc pozbawionymi peculium, i będą nadal w związku małżeńskim, to sprawa zostanie
załatwiona w ten sposób, że jeśli coś pozostanie z tego, co zostało przekazane jako posag, gdy byli w niewoli, to
zostanie to uznane za milcząco zamienione na własność dotal, tak że wyceniona wartość tego będzie należna
kobiecie.
206. Gdy kobieta poślubia eunucha, uważam, że należy rozróżnić, kiedy został on całkowicie wykastrowany, a
kiedy nie, ponieważ jeśli został całkowicie wykastrowany, można powiedzieć, że posag nie istnieje; ale jeśli nie
zostało to zrobione, z tego powodu, że małżeństwo może istnieć, posag jest ważny i powództwo o jego
odzyskanie będzie uzasadnione.
207. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIV.
Boski Severus stwierdził w Reskrypcie do Poncjusza Lucrianusa, że: "Jeśli kobieta, która dała posag, wraca do
męża po rozwodzie, bez unieważnienia kontraktu małżeńskiego, sędzia, przed którym sprawa jest postawiona,
nie powinien mieć żadnych oporów, aby rozstrzygnąć na jej korzyść; ponieważ z pewnością nie zamierzała
powrócić do stanu małżeńskiego bez obdarowania, a on musi wywiązać się ze swojego sądowego obowiązku tak
samo, jak posag został odnowiony".
208. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Gdy obiecany jest posag, wszystkie strony są odpowiedzialne, bez względu na płeć i stan, do którego należą.
209. Gdy małżeństwo nie dochodzi do skutku, nie można wnosić pozwu na podstawie zapisu, gdyż należy brać
pod uwagę czyny, a nie słowa stron.
210. Posag jest również ustanowiony przez zwolnienie wierzyciela, gdy mąż, który jest dłużnikiem, jest zwolniony
w celu ustanowienia posagu.
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211. Jeżeli posag jest obiecany pod pewnym warunkiem przez dłużnika kobiety, a następnie, zanim mąż może
zażądać posagu, dłużnik przestaje być wypłacalny, jest ustalone, że strata musi być poniesiona przez żonę,
ponieważ nie uważa się, że mąż przyjął roszczenie w czasie, gdy nie mógł go odebrać. Jeżeli jednak dłużnik był
niewypłacalny w czasie, kiedy złożył obietnicę pod warunkiem, stratę musi ponieść mąż, ponieważ uważa się, że
świadomie przyjął roszczenie w czasie, kiedy zobowiązanie zostało zaciągnięte.
212. Kiedy dłużnik obiecuje posag kobiecie, a potem czyni ją swoją spadkobierczynią, Labeo twierdzi, że
okoliczności są takie same, jak gdyby to sama kobieta obiecała posag. Julianus również przychyla się do tej
opinii, ponieważ twierdzi, że nie byłoby sprawiedliwe, gdyby wydano przeciwko niemu wyrok z powodu pieniędzy,
które ona sama jest mu winna, i wystarczy, że zostanie zwolniona z odpowiedzialności.
213. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Jeśli w posagu daje się rzeczy, które można zważyć, policzyć lub zmierzyć, to czyni się to na ryzyko męża,
ponieważ daje się je po to, aby mógł je sprzedać według własnego uznania; a kiedy małżeństwo jest rozwiązane,
musi on zwrócić rzeczy tego samego rodzaju i jakości, albo jego spadkobierca musi to zrobić.
214. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Chociaż posag może być ustanowiony przez zwolnienie męża z odpowiedzialności za dług, to jednak, jeśli było to
przedślubne, a małżeństwo nie miało miejsca, Scaevola mówi, że ponieważ zostało dokonane w zamian za
małżeństwo, które nie miało miejsca, zwolnienie jest nieważne, a zatem zobowiązanie pozostaje nienaruszone.
Ta opinia jest prawidłowa.
215. Kiedy obcy człowiek zwalnia dłużnika z długu w celu ustanowienia posagu, a małżeństwo nie dochodzi do
skutku, zwolnienie jest bezskuteczne, chyba że zostało dokonane dlatego, że wierzyciel chciał przekazać całą
sumę kobiecie; wtedy bowiem należy uznać, że została ona otrzymana przez nią poprzez fikcyjną dostawę, a
następnie przekazana jej mężowi. Prawo do osobistego powództwa o jej zwrot nie może być jednak nabyte przez
kobietę za pośrednictwem osoby wolnej.
216. Jest jasne, że jeśli małżeństwo zostanie zawarte, a następnie rozwiązane, kobieta będzie miała prawo do
żądania posagu, chyba że obcy zwolnił męża z odpowiedzialności; on sam zaś będzie miał prawo do powództwa
o jego odzyskanie, jeśli małżeństwo z jakiegokolwiek powodu zostanie rozwiązane, ponieważ wtedy kobieta nie
będzie miała prawa do takiego powództwa. Zgodnie z tym, gdy posag jest ustanowiony przez zwolnienie męża z
odpowiedzialności, a małżeństwo dochodzi do skutku, rezultatem pozwu o odzyskanie posagu będzie to, że jeśli
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zobowiązanie, z którego mąż jest zwolniony, jest bezwarunkowe, nie zostanie ono przywrócone do poprzedniego
stanu, ale posag musi być wypłacony zgodnie z tym, co jest w zwyczaju. Ale jeśli zobowiązanie było ograniczone
do pewnego czasu, powinno być ono przywrócone do poprzedniego stanu, jeśli czas, do którego jest
ograniczone, nie upłynął przed rozwiązaniem małżeństwa, a jeśli dług był zabezpieczony, zabezpieczenie
powinno być odnowione. Podobnie, jeśli zobowiązanie, które zostało przekształcone w posag jest warunkowe, a
rozwód ma miejsce w trakcie jego trwania, lepsza opinia jest taka, że zobowiązanie powinno być przywrócone
pod tym samym warunkiem. Jeśli jednak warunek został spełniony w czasie trwania małżeństwa, czas, w którym
można żądać pieniędzy, powinien być liczony od dnia rozwodu.
217. Julianus, Digest, Księga XVI.
Jeśli ojciec obiecał posag dla córki, a wyemancypuje ją przed zawarciem małżeństwa, nie jest zwolniony z
obietnicy; nawet jeśli ojciec umarłby przed zawarciem małżeństwa, jego spadkobiercy nadal pozostają
odpowiedzialni z tytułu obietnicy.
218. Gdy kobieta ma syna pod władzą ojcowską jako swego dłużnika, a obiecuje posag jego ojcu w następujący
sposób: "To, co ty jesteś mi winien, albo co twój syn jest mi winien, będzie twoje jako mój posag", nie jest ona
związana; ale skutek będzie taki, że wszystko, co będzie mogła odzyskać od ojca w procesie De Peculio, będzie
włączone do jej posagu. Marcellus mówi, że jeśli po tym wydarzeniu będzie chciała wytoczyć powództwo
przeciwko synowi lub ojcu, zostanie zablokowana przez wyjątek z powodu zawartej umowy; ale jeśli wytoczy
powództwo o posag, może odzyskać to, co było w peculium, kiedy posag został obiecany, a jeśli został obiecany
po zawarciu małżeństwa, ocena peculium musi być dokonana w czasie, kiedy zaślubiny zostały zawarte.
219. Tryphoninus, Dysputy, Księga VIII.
Gdy kobieta, która ma poślubić syna pod władzą ojcowską, który jest jej dłużnikiem, obiecuje w posagu tylko
prawo do powództwa, które ma z tytułu jego peculium, należy wziąć pod uwagę kwotę, która jest jej należna z
tego tytułu w chwili zawierania małżeństwa.
220. Jeżeli jednak, zamierzając poślubić inną osobę, poleca ona wspomnianemu synowi, który jest jej dłużnikiem,
aby obiecał jej posag ze swojego peculium, należy wziąć pod uwagę czas, w którym posag został obiecany, tak
aby można było oszacować kwotę peculium.
221. Julianus, Digest, Księga XVI.
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Podobnie jak w przypadku, gdy niewolnik, po zawarciu umowy, nabywa własność dla swego pana bez jego
zgody, tak samo zobowiązanie zostanie nabyte dla jego pana, jeśli pozwoli on, aby posag został obiecany w
imieniu jego pana. Ten ostatni jednak nie będzie odpowiedzialny za żadne ryzyko, ani za zaniedbanie, jeśli
dłużnik kobiety obiecuje posag. Posag jest również ustanowiony przez dostarczenie własności dotal niewolnikowi
lub synowi pod kontrolą ojcowską, ale ani pan, ani ojciec nie będą odpowiedzialni ani za ryzyko, ani za
zaniedbanie. Dlatego mówię, że ten posag będzie na ryzyko kobiety, dopóki pan lub ojciec nie ratyfikuje obietnicy
lub darowizny; i dlatego w czasie trwania małżeństwa własność, która została dostarczona może być odzyskana
przez osobiste powództwo. Co więcej, może być odzyskane przez powództwo o nieokreśloną kwotę, aby strona
mogła być zwolniona ze swojej obietnicy.
222. Jeśli kobieta, która ma zamiar poślubić swojego dłużnika, obiecuje mu posag w następujących słowach:
"Będziesz miał, jako mój posag, to, co mi jesteś winien, albo majątek Sempronów", którekolwiek z nich kobieta
wybierze, będzie jej posagiem, a jeśli woli, aby dług pozostał w rękach jej męża, tytułem posagu, może się
zabezpieczyć wyjątkiem przeciwko niemu, gdyby on wytoczył powództwo o majątek. Jeśli zaś odda majątek,
będzie mogła odebrać należne jej pieniądze od męża.
223. Gdy ojciec, błędnie sądząc, że jest dłużnikiem córki, obiecuje jej posag, będzie za to odpowiedzialny.
224. Tenże, Digest, Księga XVIII.
Jeśli niewolnik przekazany w posagu przed ślubem posiada jakiś majątek, który został mu wcześniej podarowany
lub zapisany w testamencie, posag będzie powiększony w taki sam sposób, jak w przypadku plonów z działki
ziemi przekazanej przed ślubem.
225. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Zawarto klauzulę w następujących słowach: "Obiecujesz zapłacić dziesięć aurei, tytułem posagu, w ciągu
następnego roku". Powstało pytanie, od jakiej daty należy liczyć rok, czy od dnia zawarcia umowy, czy od dnia, w
którym posag zaczął obowiązywać, czyli od dnia ślubu. Odpowiedź brzmiała, że rok powinien być liczony od dnia
zawarcia małżeństwa, bo gdybyśmy uznali inaczej, a małżeństwo nie odbyłoby się w ciągu roku, posag mógłby
być uznany za należny z tytułu zobowiązania.
226. Pewien teść uczynił zapis na rzecz zięcia w następujący sposób: "Mój spadkobierca da sto aurei Lucjuszowi
Titiusowi ze względu na moją córkę". Zięć powinien domagać się tych pieniędzy, a po ich odebraniu powinien je
otrzymać jako spadek; Prokulus jest jednak zdania, że jeśli dojdzie do rozwodu, należy je przywrócić kobiecie w
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drodze powództwa posagowego; mimo to stają się one częścią posagu. Julianus stwierdza w przypisie, że tego
rodzaju powództwa nie powinno się odmawiać nawet córce, jeśli chce je wytoczyć.
227. Tenże, O Minicjuszu, księga V.
Pewien człowiek zawarł z pewną stroną umowę dotyczącą sumy pieniędzy, którą ta ostatnia chciała dać jako
posag swojej żonie, a następnie zwolnił ją od odpowiedzialności za nią. Powstało pytanie, czy te pieniądze
stanowiły część posagu, czy też nie. Odpowiedź brzmiała, że gdyby mąż nie zwolnił wekslarza, a ten stałby się
niewypłacalny, należałoby się zastanowić, czy pieniądze nie zostały pobrane z powodu zaniedbania męża, ale
ponieważ mąż zwolnił dłużnika, musi on w każdym razie wziąć na siebie całą odpowiedzialność; sprawa jest
bowiem taka sama, jak gdyby otrzymał pieniądze, a następnie wręczył je wekslarzowi.
228. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Pewna kobieta dała w posagu działkę ziemi, a po rozwodzie wróciła do męża i uzgodniła z nim, że on otrzyma
dziesięć aurei jako posag, a jej odda ziemię. Dziesięć aurei zostało wypłacone, ale ona zmarła w trakcie
małżeństwa, zanim ziemia została zwrócona. Sprawa dotyczy dobrej wiary i zgodnie z umową, ziemia może
zostać odzyskana, ponieważ była w posiadaniu męża bez żadnego wynagrodzenia.
229. Kwestia ta stanie się całkowicie jasna, jeśli odniesiemy się do powództwa o zastaw. Jeśli bowiem przeniosę
na Ciebie dobra Cornelian w drodze zastawu, a następnie przekażę Ci dobra Titian, na mocy umowy, że
przywrócisz mi dobra Cornelian, myślę, że nie ma wątpliwości, że mogę natychmiast i prawidłowo wnieść
powództwo o zastaw przeciwko Tobie, w celu odzyskania dóbr Cornelian.
230. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Gdy majątek, który ojciec dał swej wyemancypowanej córce, jest następnie przekazany za nią w posagu, za jej
zgodą, uważa się, że posag został przekazany przez córkę, a nie przez ojca.
231. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Ilekroć mąż zwraca żonie majątek w procesie o odzyskanie posagu, musi oddać wszystko, co w ten sposób
uzyskał, nie tylko wtedy, gdy ziemia dana w posagu została wyceniona, ale także wtedy, gdy nie została
wyceniona, ponieważ ziemia była zawarta w posagu; podobnie, jeśli obiecała zapłacić podwójne odszkodowanie
w przypadku eksmisji, nawet jeśli nie była do tego zobowiązana.
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232. Neratius, Pergaminy, Księga III.
Pewien mężczyzna chciał zrobić prezent swojej żonie, a jej dłużnik, który nie był wypłacalny, obiecał jej posag.
Mąż będzie odpowiedzialny tylko do tego stopnia, do jakiego dłużnik był wypłacalny, a jeśli ten ostatni nabędzie
coś, co mogłoby mu umożliwić spełnienie jego zobowiązań, odpowiedzialność wzrośnie proporcjonalnie do kwoty,
którą nabył. I będzie ona nadal istnieć, nawet jeśli później stanie się bardziej niezamożny, ponieważ kiedy posag
został obiecany, darowizna składała się tylko z tego, co nie mogło być pobrane od dłużnika, a kiedy ten ostatni
stał się wypłacalny, zobowiązanie nadal istnieje ze względu na darowiznę; ponieważ sprawa jest w tym samym
stanie, w jakim byłaby, gdyby dłużnik był zamożny w czasie, kiedy posag został obiecany.
233. Gaius, O edykcie pretora miejskiego; tytuł, "Nabywcy majątków". Majątek nabyty za pieniądze należące do
posagu jest uważany za dotal.
234. Paulus, On Plautius, Księga I.
W przypadku odpowiedzialności z tytułu posagu, poręczenie udzielone z tego tytułu będzie odpowiedzialne.
235. Tenże, O Plaucjuszu, księga VI.
Pewien człowiek, który był winien niewolnika Stichusa pewnej kobiecie, został przez nią oddelegowany do
ustanowienia jej posagu, a zanim dłużnik dokonał zapłaty, Stichus zmarł. Ponieważ dłużnik nie ponosił winy w
zapłacie, a mąż nie zwlekał z podjęciem działań, stratę spowodowaną śmiercią Stichusa musi ponieść kobieta;
chociaż nawet gdyby jej mąż zwlekał z żądaniem jego wydania, a Stichus zmarłby, będąc w rękach jej męża, nie
byłby on odpowiedzialny za posag.
236. Posag powinien być pod kontrolą tego, kto ponosi ciężary małżeństwa.
237. Po śmierci ojca ciężary małżeństwa natychmiast przechodzą na syna, podobnie jak dzieci i wdowa stają się
podległe jego władzy.
238. Kiedy mówi się, że posag zmniejsza się o konieczne wydatki z mocy prawa, to dotyczy to tylko sytuacji,
kiedy działka ziemi dana w posagu częściowo przestaje być dotalna, ale kiedy wydatki nie są zwracane, część
ziemi lub całość może być zatrzymana. Jeżeli jednak wydatki, które stanowią wartość ziemi, zostały poniesione w
różnych okresach, Scaevola mówi, że ziemia przestaje być dotal, chyba że kobieta dobrowolnie odda mężowi
kwotę wydatków w ciągu roku. Jeśli w posagu są zarówno pieniądze jak i ziemia, a konieczne wydatki zostały
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poniesione na ziemię, Nerva mówi, że wydatki te powinny być odliczone od pieniędzy stanowiących część
posagu. A jeśli kobieta zapłaci wydatki mężowi, to czy posag zostanie zwiększony, czy też zostanie uznany za
nienaruszony? Gdy posag składa się z ziemi, niesprawiedliwość tego wydaje się być większa, zgodnie z opinią
Scaevoli; ponieważ jeśli przestanie być dotal, mąż może ją alienować. I znowu, jak pieniądze zapłacone w ten
sposób mogą stać się dotal, czyż nie będą one już uważane za część posagu? Lepsza opinia jest taka, że ziemia
powróci do poprzedniego stanu posagu, a jej alienacja w międzyczasie będzie zabroniona.
239. Jawolenus, O Plaucjuszu, księga I.
Gdy kobieta ma zamiar poślubić syna pod władzą ojcowską, i obiecuje posag swemu teściowi w następujących
warunkach: "Cokolwiek twój syn jest mi winien, będzie twoje jako mój posag", sądzę, że jest różnica, czy w
obietnicy jest mowa o zobowiązaniu syna, czy o prawie do powództwa, które kobieta ma przeciwko ojcu o
majątek użyty na jego korzyść; jeśli bowiem chodzi o to, co syn jest zobowiązany zapłacić, wszystkie pieniądze,
za które jest on odpowiedzialny, są zawarte w obietnicy posagu. Jeżeli jednak mowa jest o tym, co ojciec musi
zapłacić z peculium za majątek używany na jego korzyść, należy oszacować, ile to wynosiło w czasie, gdy
obietnica została złożona, i ta suma będzie uważana za posag, za który może być wydany wyrok przeciwko ojcu,
w imieniu syna, w wyżej wymienionej dacie. Jeżeli jednak nie jest całkowicie jasne, jakie zobowiązanie miała na
myśli kobieta, domniemywa się, że miała na myśli dług syna, chyba że jest całkowicie oczywiste, że jest inaczej.
240. Celsus, Digest, Księga XIX.
Jeśli zaręczyny nie zostały jeszcze zawarte, a ty obiecujesz posag Tycjuszowi w imieniu Seneki, w czasie gdy
ona nie chce za niego wyjść, a ona mimo to wyjdzie za niego później, będziesz winien posag, chyba że w
międzyczasie miałoby miejsce inne małżeństwo.
241. Jeżeli kobieta zawarła z Tytusem umowę o niewolnicę Pamfilę, a potem, zamierzając go poślubić, pozwoliła
mu wziąć w posagu to, co był jej winien, to chociaż Pamfila nie należała do niego, czy jednak Pamfila wchodziła
w skład posagu i czy w razie jej śmierci ponosiła ryzyko? Czy też w przypadku, gdyby urodziła dziecko, musi ono
zostać zwrócone kobiecie? Gdyby pierwsze postanowienie pozostało w mocy, potomstwo niewolnicy nie powinno
być oddane, chyba że miałoby znaczenie, czy mąż był w posiadaniu majątku, który był mu winien w czasie, gdy
posag został ustanowiony (ponieważ można by uznać, że sam majątek wszedł w jego ręce), czy też nie był w
jego posiadaniu; ponieważ, jeśli to drugie miałoby miejsce, lepsza opinia jest taka, że zwolnienie z obowiązku
powinno być raczej uważane za wejście w jego ręce niż sam majątek, a zatem, że potomstwo niewolnicy nie jest
należne kobiecie.
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242. Marcellus, Digest, Księga VII.
Jeśli kobieta obiecałaby posag w następujący sposób: "Dziesięć aurei będzie należeć do ciebie lub do Titiusa
jako mój posag", w tym przypadku można powiedzieć, że może ona dać tę sumę Titiusowi, ale jej mąż będzie
zawsze odpowiedzialny za posag, tak jak gdyby nakazał dać go Titiusowi. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego,
ponieważ kobieta, która zamierza obiecać posag mężczyźnie, może zostać przez niego zastąpiona, aby złożyć
obietnicę innemu, chociaż zwykle uważa się, że kobieta nie będzie odpowiedzialna za swój posag nikomu innemu
niż swojemu mężowi, ponieważ w tych przypadkach posag jest nabywany przez męża; nie wierzymy bowiem, że
złożyłaby taką obietnicę, kiedy myślała o małżeństwie z Titiusem.
243. Jeśli dziedzicowi wyznaczono cały majątek i poproszono go o wydanie trzech czwartych kobiecie, a na jej
polecenie obiecuje jej mężowi w posagu to, co jest jej winien, to sądzę, że nie będzie za to odpowiedzialny.
Będzie on jednak odpowiedzialny, przy wydaniu nieruchomości, za przeniesienie na kobietę wszystkich praw do
działania, zarówno tych na jego korzyść, jak i tych, którymi jest związany; nie może on jednak przenieść tych
praw na nikogo innego niż na stronę, której je zawdzięcza ze względu na zaufanie. Inny mógłby powiedzieć, że
mąż mógłby wnieść przeciwko niemu pozew o niepewną sumę, aby zmusić go do zapłacenia szacunkowej kwoty
należnej z tytułu trustu. Nie mogę się na to zgodzić, gdyż jest to sprawiedliwe, że dłużnik kobiety powinien być
odpowiedzialny tylko za kwotę, którą mąż może otrzymać z tego, co jest należne. Aby jednak nie pozostała bez
posagu, trzeba powiedzieć, że część pozostawionego jej majątku powinna zostać jej przywrócona na mocy
dekretu trebelińskiego senatu, tak aby sama mogła dać mężowi to jako posag, ponieważ trust i wszystkie jego
zobowiązania należą do niej, a ze względu na niezwykłą subtelność i konieczność sprawy substytucja nie będzie
miała żadnej mocy ani skutku.
244. Dałeś dziesięć aurei, jako posag, kobiecie, która była uważana za wolną, i w tym przypadku będziesz miał
prawo do powództwa o odzyskanie tego, co dałeś; tak samo, jak gdybyś zrobił to w imieniu wolnej kobiety, a
małżeństwo nie doszło do skutku. Jeśli kobieta wyjdzie za mąż po manumencie, to, co dałeś, będzie tylko
posagiem, jeśli dałeś to z zamiarem, aby stało się to posagiem, gdy ceremonia ślubna została dokonana. Dlatego
też, jeśli dałeś to w prezencie kobiecie, jej pan będzie miał prawo to odzyskać, podobnie jak w przypadku, gdy
ktoś ma zamiar dać coś kobiecie, a ta każe to dać jej mężowi.
245. Celsus, Digest, Księga XI.
Pytam, jaką sumę kurator powinien zgodzić się dać jako posag swojej podopiecznej kobiecie, która jest dorosła.
Odpowiedział, że to zależy od jego środków, a także od rangi kobiety i jej męża, jak podpowiada rozum.
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246. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga III.
Kurator może być ustanowiony dla ogólnego zarządzania majątkiem lub w celu udzielenia posagu, a jeśli
obiecany jest większy posag niż uzasadnia to majątek kobiety, obietnica będzie nieważna z mocy prawa,
ponieważ upoważnienie udzielone w sposób oszukańczy nie jest uznawane za potwierdzone przez prawo.
Należy jednak zadać pytanie, czy anulowane jest całe zobowiązanie, czy tylko to, co zostało obiecane ponad to,
co powinno być. Bardziej sprawiedliwe jest stwierdzenie, że nieważne jest tylko to, co jest zbędne.
247. Wspomniany kurator powinien wydać majątek darowany jako posag, ale nie może go nikomu sprzedać i dać
jego ceny jako posagu. Można jednak wątpić, czy jest to słuszne, bo cóż z tego, że wychowanka nie może wyjść
za mąż honorowo, jeśli nie da w posagu pieniędzy, a to będzie dla niej korzystniejsze? Jednak majątek, który jest
dawany w posagu, może być bardzo często alienowany, a pieniądze stają się posagiem. Jeśli jednak nie chce on
zawrzeć małżeństwa bez pieniędzy jako posagu, obowiązkiem kuratora staje się stawienie się przed sędzią, który
go wyznaczył, aby w razie słusznej przyczyny, mimo nieobecności męża, zezwolił na ustanowienie posagu z
dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
248. Modestinus, Opinie, Księga V.
Titia, nieletnia, która nie ukończyła dwudziestu pięciu lat, wymieniła czwartą część majątku swojej matki, który
posiadała wspólnie z braćmi, i zamiast swojego udziału otrzymała kawałek ziemi, tak jakby odbyła się sprzedaż.
Tę ziemię, wraz z innymi dobrami, dała jako posag. Pytam, czy całkowity zwrot powinien być jej przyznany, i czy
powinna otrzymać swoją część 1/4 majątku; a jeśli zwróci ziemię, to jak powinien postąpić jej mąż, czy powinien
zadowolić się pozostałym majątkiem danym w posagu? Pytam również, czy gdyby on umarł, a jej spadkobiercy,
jako jej przedstawiciele, wnieśliby pozew o całkowity zwrot i niektórzy z nich zażądaliby czwartej części majątku,
a inni ziemi, czy mąż byłby zmuszony zwrócić ziemię i zadowolić się inną własnością z posagu jako swoim
zyskiem. Modestinus odpowiedział, że w proponowanym przypadku nie ma nic, co usprawiedliwiałoby
pozbawienie męża posagu, ale kobieta i jej spadkobiercy powinni otrzymać wyrok przeciwko nim za rzeczywistą
wartość ziemi, a jej wycena powinna być dokonana w odniesieniu do tego, co była warta w czasie, gdy została
dana w posagu.
249. To samo, co do odkryć.
Gdy postanowienie o zwrocie posagu jest zawarte przez obcą osobę, staje się ono skuteczne w chwili rozwodu, a
prawo do działania uzyskane przez postanowienie nie wygasa, jeśli małżeństwo zostanie odnowione. Jeśli więc
kobieta nie ma posagu w chwili zawierania drugiego małżeństwa, to przewidujący musi ponownie wyrazić zgodę
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na ustanowienie posagu; pod warunkiem, że wspomniany posag, który inna osoba przewidziała za jej zgodą, nie
pochodzi od samej kobiety, bo wtedy jego zgoda nie będzie konieczna.
250. Javolenus, O Kasjuszu, Księga IV.
Jeśli mąż nie poczynił żadnych dalszych postanowień odnośnie posagu, to jeśli po rozwodzie kobieta wyjdzie za
innego mężczyznę, a potem, po ponownym rozwodzie, wróci do pierwszego męża, posag zostanie mu milcząco
przywrócony w stanie nienaruszonym.
251. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga V.
Jeśli w drodze zapisu lub dziedziczenia niewolnik, który został przekazany jako posag, nabędzie jakiś majątek, a
spadkodawca nie chciał, aby ten majątek należał do męża, musi on zostać zwrócony żonie, jeśli małżeństwo
zostanie rozwiązane.
252. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga VIII.
Jeśli użytkowanie ziemi, której własność nie należy do mojej żony, jest mi oddane w posagu przez jej właściciela,
to po rozwodzie trudno byłoby ustalić, w jaki sposób prawo użytkowania mogłoby być zwrócone kobiecie;
Ponieważ stwierdziliśmy, że nie może być przeniesione przez użytkownika na nikogo innego niż na właściciela
nieruchomości, a jeśli zostanie przeniesione na osobę obcą, to znaczy na kogoś, kto nie jest właścicielem
nieruchomości, nic na niego nie przechodzi, a użytkowanie powraca do właściciela gruntu. Dlatego niektóre
władze bardzo słusznie uważają, że w ramach zadośćuczynienia, mąż powinien mieć możliwość wynajęcia
użytkowania swojej żonie, lub sprzedania go jej za symboliczną opłatą, tak aby samo prawo pozostało przy mężu,
ale władza zbierania plonów będzie należeć do żony.
253. Prokulus, Epistoły, Księga VII.
Prokulus do swego wnuka, Pozdrowienie. Gdy niewolnica wychodzi za mąż i daje mężowi pieniądze jako posag,
to bez względu na to, czy wie, że jest niewolnicą, czy nie, nie może uczynić męża właścicielem tych pieniędzy i
nadal pozostają one własnością osoby, do której należały, zanim zostały przekazane mężowi jako posag, chyba
że uzyskałby je przez lichwiarstwo. I nawet po tym, jak kobieta stanie się wolna, żyjąc z tym samym mężczyzną,
nie będzie mogła zmienić stanu tych pieniędzy. Stąd, nawet po rozwodzie, nie może ona legalnie wnieść
powództwa opartego na jej prawie do posagu, ani powództwa osobistego w celu odzyskania pieniędzy, ale
strona, do której one należą, może legalnie pozwać o nie. Jeśli jednak mąż uzyskał prawo do tych pieniędzy w
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drodze lichwy, po tym jak znalazł się w ich posiadaniu, oczywiście dlatego, że myślał, iż kobieta jest wolna,
utwierdzam się w przekonaniu, że odniósł korzyść z tej transakcji, pod warunkiem, że uzyskał prawo do pieniędzy
w drodze lichwy, przed zawarciem małżeństwa. Jestem tego samego zdania w przypadku, gdy uzyskał on
cokolwiek za pomocą tych pieniędzy zanim stały się one posagiem, pod warunkiem, że nie był w ich posiadaniu i
nie był winny oszustwa w celu uniknięcia bycia w ich posiadaniu.
254. Papinianus, Pytania, Księga X.
Obietnica posagu jest tym bardziej ważna, jeśli ojciec nie wiedział na początku, że małżeństwo zostało zawarte,
jeśli później wyraził na nie zgodę; ponieważ każda obietnica posagu jest rozumiana jako oparta na milczącym
warunku, pod którym małżeństwo ma się odbyć. Gdy bowiem dziewczynka poniżej dwunastego roku życia
została wydana za mąż, tak jakby była starsza, jej mąż może żądać posagu, gdy ona, jeszcze z nim mieszkając,
osiągnie wiek dwunastu lat. Chociaż powszechnie twierdzi się, że obietnica posagu odnosi się tylko do
pierwszych małżeństw i że obowiązek ten nie trwa, jeśli kobieta wychodzi za mąż za mężczyznę, któremu
obiecała posag, po tym jak on poślubił kogoś innego, to jednak będzie on działał, gdy dojdzie do kolejnego
małżeństwa.
255. Tenże, Opinie, Księga IV.
Gdy kobieta po rozwodzie, za wiedzą męża, obiecuje jako posag ziemię, którą posiada od dłuższego czasu,
uważa się, że zostało milcząco uzgodnione, że obiecany posag nie będzie dochodzony; a jeśli mąż wniósłby
pozew o niego, może on zostać zablokowany przez wyjątek na podstawie umowy powołanej przez żonę.
256. Jeśli kobieta dała pieniądze należne jej od Seiusa, wraz z odsetkami, które będą narastać w przyszłości,
jako posag, który został obiecany, to jest rozsądne, że wszelkie odsetki, które mogły narosnąć po zawarciu
małżeństwa, powinny również stanowić część posagu.
257. Postanowiono po rozwodzie, że pieniądze stanowiące posag wraz z odsetkami nie powinny być wypłacane
po zawarciu drugiego małżeństwa, ponieważ można by ściągnąć tylko należność główną, a odsetki za czas
pośredni byłyby należne.
258. Jeśli kobieta została poślubiona podczas nieobecności męża i przeprowadzona do jego domu, a w
międzyczasie nie poniosła żadnych wydatków obciążających majątek męża, to ten ostatni nie może honorowo
żądać odsetek od posagu, który był obiecany, aby zwrócić mu środki na utrzymanie żony.
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259. Zięć umówił się z teściem, że posag zostanie wypłacony w określonym dniu, zgodnie z życzeniem tego
ostatniego, bez wymieniania majątku ani jego wysokości. Stwierdza się, że postanowienie to byłoby ważne, bez
uwzględnienia życzeń teścia; nie należy też uważać, że przypadek ten jest podobny do tego, w którym nie
wymienia się ziemi i uważa się, że zapis lub postanowienie dotyczące tej ziemi jest nieważne; istnieje bowiem
wielka różnica między sposobem ustanowienia posagu a niepewnością co do majątku, do którego się on odnosi,
ponieważ wysokość posagu może być zawsze ustalona zgodnie z zasobami ojca i rangą męża.
260. Gdy dziewczyna jest formalnie związana małżeństwem z synem swego opiekuna, za zgodą ojca, posag
może być legalnie ustanowiony przez opiekuna w proporcji do majątku tego pierwszego, rangi i urodzenia
dziewczyny.
261. Jeśli posag został prawnie obiecany w imieniu wyzwolonej kobiety przez jej opiekunkę, ta ostatnia nie może
go zatrzymać, jeśli wyzwolona kobieta okazałaby się niewdzięczna.
262. Jeśli małżeństwo jest rozwiązane, a majątek, który został wyceniony i przekazany jako posag, ma być
zwrócony, należy podać kwotę, ale nie zawiera się umowy sprzedaży. Dlatego w przypadku eksmisji majątku,
jeśli kobieta dała go w dobrej wierze, jej mąż nie będzie miał prawa do powództwa; w przeciwnym razie będzie
ona odpowiedzialna za oszustwo.
263. Jeżeli nieruchomość została wyceniona i wydana jako posag, nawet jeśli kobieta może nadal z niej
korzystać, własność przechodzi na męża.
264. Potomstwo niewolnic, oddane w posagu, powinno być uważane za część tejże niewolnicy; dlatego umowa z
mężem, że potomstwo to będzie wspólne dla niego i jego żony, jest nieważna.
265. Paulus, Pytania, Księga VI.
Gdy powstają wątpliwe pytania, lepiej jest rozstrzygnąć na korzyść posagu.
266. Tenże, Pytania, księga XXXII.
Kiedy obcy obiecuje posag kobiecie, ta ostatnia musi wziąć na siebie ryzyko. Jeśli jednak mąż przejmie tę
wierzytelność i pobierze odsetki, uważa się, że ryzyko będzie jego.
267. Tenże, Opinie, Księga VIII.
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Pewna kobieta dała cały swój majątek jako posag. Pytam, czy jej mąż, jako jej spadkobierca, jest zobowiązany do
odpowiedzialności za długi jej majątku? Paulus odpowiada, że jeśli ktoś zatrzymuje cały majątek kobiety z
powodu zobowiązania dotalowego, nie może być pozwany przez jej wierzycieli, ale że przyrzeczenie majątku
dotyczy tylko tego, co pozostaje po odliczeniu długów.
268. Paulus twierdzi w odniesieniu do własności dotal, że nawet ojciec męża jest odpowiedzialny za oszustwo i
zaniedbanie.
269. Paulus twierdzi także, że jeśli kobieta daje posag z własnego majątku i powoduje, że jej matka czyni
zastrzeżenia, to może ona potem zmienić instrument dotal.
270. Tenże, Sentencje, Księga II.
Osoba niema, głucha lub ślepa jest odpowiedzialna za posag, ponieważ każda z nich może zawrzeć małżeństwo.
271. W czasie trwania małżeństwa posag może być zwrócony żonie z następujących powodów, pod warunkiem,
że go nie roztrwoni, a mianowicie: aby mogła utrzymać siebie i swoje dzieci, albo aby mogła nabyć odpowiedni
majątek, albo aby mogła zapewnić utrzymanie ojcu wygnanemu na jakąś wyspę, albo aby mogła ulżyć bratu lub
siostrze, którzy są w niedostatku.
272. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga V.
Gdy oblubienica daje posag, a sama nie wychodzi za mąż, lub gdy dziewczynka, aby zostać żoną, daje go przed
ukończeniem dwunastu lat, uważa się, że przywilej, który stosuje się do powództw osobistych, powinien być, w
drodze łaski, jak w przypadku regularnego posagu, rozszerzony na powództwo osobiste o odzyskanie.
273. Tryphoninus, Dysputy, Księga VI.
Chociaż posag staje się częścią majątku męża, to jednak w rzeczywistości należy do żony. Słusznie
zadecydowano, że jeśli dała ona ziemię, która nie została wyceniona jako posag, i z tego powodu ustalono
podwójne odszkodowanie, a ziemia zostanie eksmitowana od męża, ten ostatni może natychmiast wnieść
powództwo na podstawie tego ustalenia. Ponadto, ponieważ w jej interesie leży, aby nieruchomość dana w
posagu nie została eksmitowana, a ona sama cierpi z powodu eksmisji, ponieważ przestaje posiadać to, co
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stanowiło posag, uważa się, że ma ona również prawo do zysków z tej nieruchomości w czasie trwania
małżeństwa, nawet jeśli własność nieruchomości należy do męża i to on ponosi ciężary małżeństwa.
274. Tenże, Dysputy, księga IX.
Gdy ojciec obiecuje córce posag przez darowiznę mortis causa, obietnica jest ważna, ponieważ jest on związany
tak, jak gdyby uczynił to w chwili własnej śmierci. Gdyby jednak wyzdrowiał, to dlaczego nie miałby być zwolniony
z tego zobowiązania przez powództwo osobiste, tak jak w przypadku, gdy ktoś inny zawarł umowę lub obiecał
posag w imieniu innej osoby? Podobnie jest w przypadku, gdy powództwo osobiste przysługuje w celu
odzyskania pieniędzy, które zostały przekazane, lub w celu zmuszenia strony do zwolnienia się z zobowiązania
zaciągniętego mortis causa. Tego samego nie można powiedzieć o kobiecie, która obiecała posag mortis causa,
ponieważ posag jest nieważny, chyba że może być użyty do pokrycia wydatków związanych z małżeństwem.
275. Tenże, Dysputy, Księga X.
Gdy kobieta mająca poślubić swego dłużnika, który jest jej winien pieniądze z odsetkami, obiecuje mu w posagu
to, co on jest jej winien; odsetki, które stały się wymagalne po zawarciu małżeństwa, nie stanowią części posagu,
ponieważ całe zobowiązanie jest anulowane; tak jak gdyby cały dług został wypłacony kobiecie, a ona dała go w
posagu.
276. Tenże, Dysputy, księga XI.
Gdy kobieta, która ma prawo użytkowania ziemi należącej do jej męża, daje mu ją w posagu, chociaż prawo
użytkowania nie należy już do niej, to jednak mąż nie ma do niej prawa, ponieważ używa swojej ziemi jako
właściciel; ale przez posag uzyskuje całkowite prawo własności do tej ziemi i nie posiada go oddzielnie od prawa
użytkowania, i nie może go utracić przez nieużywanie. Jednakże, w przypadku rozwodu, musi on ponownie
ustanowić użytkowanie na rzecz swojej żony. Jeśli jednak żona umrze w trakcie małżeństwa, uważa się, że mąż
nie skorzystał z posagu, ponieważ nawet gdyby nie poślubił kobiety, użytkowanie, które wygasło przez jej śmierć,
powróciłoby do ziemi, a zatem nie byłby zmuszony do udziału w kosztach pogrzebu swojej żony.
277. Oczywiste jest, że jeśli ojciec, który ma prawo użytkowania gruntu, daje go zięciowi w posagu za córkę, a ta
umiera w trakcie małżeństwa, ma on prawo wystąpić przeciwko zięciowi o przywrócenie użytkowania.
278. Jeśli kobieta ustanowi posag dla swojego męża, oddając mu w użytkowanie swoją ziemię, to użytkowanie to
będzie, właściwie rzecz biorąc, związane z osobą jej męża, a on straci je przez nieużytkowanie. Jeśli tak się

1346

stanie, zobaczmy, czy kobieta nadal będzie obdarowana. Jeśli, rzeczywiście, własność ziemi jest w kobiecie, a
użytkowanie powraca do niej, nic nie pozostaje z posagu, który może być odzyskany przez niego w pozwie o
posag, ponieważ nie można go winić za utratę użytkowania przez nieużywanie, ponieważ ona sama skorzystała z
niego, a zatem pozostanie bez posagu. Ale jeśli żona powinna zbyć nieruchomość, a ona stanie się bardziej
wartościowa bez żadnej korzyści dla niej, ona nadal zachowuje prawo do posagu, ponieważ mąż, który, gdy mógł
korzystać z użytkowania, stracił je przez nieużywanie, będzie odpowiedzialny za powództwo o posag. Jeśli
jednak użytkowanie istniało nadal, aż do rozwodu, jego restytucja będzie z korzyścią dla kobiety, bo chociaż nie
przechodzi od razu na nią, to jednak powraca do własności albo za jakąś cenę lub wynagrodzenie, i bez żadnej
szkody dla właściciela. Ale jeśli mąż nie stracił użytkowania, jego prawo do niego nie wygasa przez śmierć żony.
Ale gdy rozwód ma miejsce, zobaczmy, w pierwszym i drugim przypadku, czy zyski powinny być podzielone
proporcjonalnie do czasu roku, który upłynął. Ta opinia powinna być przyjęta. Zwrot użytkowania powinien być
jednak dokonany w taki sposób, aby zostało ono przeniesione na kobietę, która jest właścicielką ziemi, i aby było
zjednoczone z własnością tejże. Nawet jeśli kobieta nie jest właścicielką ziemi, powództwo o posag będzie jednak
uzasadnione, aby zmusić męża do zrzeczenia się użytkowania; ponieważ żona będzie odpowiedzialna za
powództwo o sprzedaż, aby zmusić ją do wydania go, niezależnie od tego, czy spodziewa się uzyskać pewną
cenę za niego od nabywcy, czy też woli wyświadczyć mu przysługę, niż pozostawić prawo z kimś, kto jest jej
nieżyczliwy i na kogo zostało przeniesione; co jest dozwolone przez prawo.
279. Żona oddała mężowi w posagu użytkowanie, a w czasie trwania małżeństwa sprzedała mu działkę.
Powstało pytanie, co będzie mogła odzyskać w sprawie posagu, jeśli dojdzie do rozwodu. Odpowiedziałem, że
ważne jest, aby sprawdzić, za ile ziemia została sprzedana, ponieważ, jeśli dokonano wyceny samej
nieruchomości, kobieta, w pozwie o posag, była uprawniona do odzyskania ceny użytkowania. Ale co by się stało,
gdyby mąż zmarł przed połączeniem rodzin? Jego spadkobiercy nie byliby za nic odpowiedzialni. Nawet jeśli ktoś
inny pojawiłby się jako nabywca nieruchomości, spadkobierca męża nie odpowiadałby za nic wobec kobiety, a
użytkowanie powróciłoby do ziemi. Jeśli jednak cała działka została sprzedana za tyle, ile była warta, a
użytkowanie nie zostało uznane za zastrzeżone, można by uznać, że kobieta miała prawo do posagu w czasie
trwania małżeństwa.
280. Jeżeli działka będąca przedmiotem wspólnego posiadania została przekazana w posagu, a drugi
współwłaściciel wytoczył przeciwko mężowi powództwo o podział i działka została mu przyznana, kwota wyroku
wydanego przeciwko współwłaścicielowi na korzyść męża stanowiłaby posag, ale jeżeli działka została przyznana
obcej osobie bez licytacji, posag stanowiłby część ceny, za którą działka została sprzedana. Ale to nie byłoby
uważane za zastępujące własność, a w przypadku rozwodu nie byłoby konieczne płacenie go w całości od razu,
ale powinno być zapłacone w określonym czasie. Gdyby jednak ziemia została zasądzona na rzecz męża, ta jej
część, która została przekazana w posagu, nadal pozostałaby dotal; gdyby jednak doszło do rozwodu, druga
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część, z powodu której pierwsza, jako posag, dostała się w ręce męża, musi zostać zwrócona; to znaczy, że
otrzyma on od żony tyle tytułem ceny, ile zapłacił jej współwłaścicielowi z tytułu wyroku, który został wydany
przeciwko niemu. Jeśli którakolwiek ze stron zaatakuje to jako niesprawiedliwe, żadna z nich nie powinna być
wysłuchana, ani kobieta, jeśli sprzeciwia się otrzymaniu drugiej części ziemi, ani mąż, jeśli odmawia jej oddania;
ale zobaczmy, czy tak długo jak trwa małżeństwo, tylko ta część ziemi, która została dana w posagu jest dotal,
czy też druga część nie jest również dotal. Julianus twierdzi, że tylko jedna z tych części jest dotal, a ja w sądzie
stwierdziłem, że tylko jedna z nich powinna być za taką uznana.
281. Jeśli ktoś, kto jest chroniony przez wyjątek, zobowiąże się przez pomyłkę w umowie z mężem do zapłacenia
mu pewnej sumy pieniędzy tytułem posagu, a tego nie uczyni, może być zmuszony do zapłacenia mu tej sumy; i
będzie miał prawo do osobistego powództwa przeciwko kobiecie lub jej ojcu, w zależności od tego, który z nich
zastąpi go na poczet sumy, której nie był winien, a którą albo obiecał, albo zapłacił mężowi.
282. Labeo, Epitomy ostatnich dzieł Javolenusa, księga VI.
Pewien dziadek dał posag swojej wnuczce, córce swojego syna, swojemu zięciowi, a następnie zmarł. Serwiusz
zaprzecza, że posag powraca do ojca, a ja się z nim zgadzam, ponieważ nie można uznać, że posag pochodzi
od niego, ponieważ nigdy nie posiadał żadnego majątku.
283. Ojciec obiecał córce sto aurei jako posag, pod warunkiem, że zostanie on wypłacony w dogodnym dla niej
czasie. Ateusz powiada, że Serwiusz uważał, iż ojciec powinien wypłacić posag tak szybko, jak to możliwe bez
narażania się na hańbę i niesławę.
284. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga VI.
Jeżeli dłużnik kobiety obiecał posag jej narzeczonemu, to może ona wytoczyć powództwo o pieniądze przeciwko
swojemu dłużnikowi przed ślubem, a Labeo twierdzi, że dłużnik nie będzie później odpowiadał wobec męża z
tego tytułu. Opinia ta jest błędna, ponieważ obietnica jest w zawieszeniu tak długo, jak długo zobowiązanie
pozostaje w tym stanie.
285. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Ojciec dał jako posag dla swojej córki pewną sumę pieniędzy, którą pożyczył, lub za którą poniósł
odpowiedzialność. Z chwilą wydania tych pieniędzy posag stawał się prowizoryczny.
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286. Prokulus, Epistoły, Księga V.
Jeśli kobieta nakazała mężowi, aby dał pewną sumę pieniędzy, którą był jej winien jako posag dla ich wspólnej
córki, a on to uczynił, to moim zdaniem należy rozważyć, czy dał posag w imieniu swoim, czy żony. Jeśli dał go
we własnym imieniu, nadal będzie winien pieniądze żonie, ale jeśli dał je w imieniu żony, będzie zwolniony z
odpowiedzialności wobec żony.
287. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga VI.
Jeśli dłużnik kobiety obiecał jej narzeczonemu posag, to nie może ona odebrać pieniędzy od swojego dłużnika
przed ślubem, ponieważ obietnica jest w zawieszeniu, dopóki zobowiązanie pozostaje w tym stanie.
288. Labeo, Epitomy o prawdopodobieństwie Paulusa, księga VI.
Gdy chodzi o obietnicę posagu, wyrok powinien być wydany przeciwko temu, kto ją złożył, bez względu na jego
zasoby pieniężne. Paulus mówi, że jest to zawsze prawdziwe w odniesieniu do obcej osoby, ale gdy zięć domaga
się obiecanego posagu od swojego teścia, podczas gdy istnieje między nimi związek, wyrok będzie wydany
przeciwko teściowi zgodnie z kwotą, którą jest w stanie zapłacić. Jeśli zaś wytoczy on powództwo po rozwiązaniu
małżeństwa, sądzę, że kwota do zapłaty będzie zależała od okoliczności i osobistego charakteru stron. Bo co by
się stało, gdyby teść narzucił zięciowi oczekiwanie posagu, podczas gdy wiedział, że nie jest w stanie go
zapewnić, i uczynił to w celu oszukania zięcia?
289. Scaevola, Digest, Księga VIII.
Ojciec dał córce w posagu kawałek ziemi, a po śmierci zostawił córkę jako jedyną spadkobierczynię swojego
majątku. Ona, naciskana przez wierzycieli, zdecydowała, że lepiej będzie sprzedać działkę, która była dana w
posagu, ponieważ była mniej urodzajna, a zachować inne działki należące do majątku, ponieważ przynosiły
większy dochód. Mąż wyraził na to zgodę, pod warunkiem, że nie było oszustwa w tej transakcji. Pytam, czy ta
część posagu, która była zawarta w tym kawałku ziemi, mogła być zgodnie z prawem przeniesiona na kobietę w
czasie trwania małżeństwa. Odpowiedź brzmiała, że tak, jeśli cena posagu została zapłacona wierzycielowi.
Tit. 4. Dotyczące umów dotalowych.
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290. Javolenus, O Kasjuszu, Księga IV.
Zgodne z prawem jest zawarcie umowy po zawarciu małżeństwa, nawet jeśli wcześniej nie została zawarta.
291. Umowy zawarte w celu zwrotu posagu powinny być zawarte przez wszystkie strony, które mają prawo do
odzyskania posagu lub od których może on być odzyskany, aby jedna z nich, która nie jest stroną w
postępowaniu, nie mogła uzyskać żadnej korzyści od sędziego, który może być wezwany do wykonania umowy.
292. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIX.
Gdy zawarto umowę, że posag pozostanie w rękach męża, bez względu na to, w jaki sposób małżeństwo
zostanie rozwiązane, pod warunkiem, że będą dzieci, Papinianus oświadczył pretorowi Junianusowi, że w
przypadku, gdy małżeństwo zostanie rozwiązane przez śmierć męża, należy uznać, że nie zawarto umowy o
zachowaniu posagu i że w takich okolicznościach umowa, która była niekorzystna dla posagu, nie powinna być
przestrzegana, gdy nastąpi śmierć męża.
293. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Jeśli zawarto umowę, która odnosi się do czasu rozwodu, a rozwód nie nastąpił, umowa ta nie będzie
obowiązywać.
294. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXI.
Jeśliby się umówiono, że zyski z nieruchomości mają być zamienione na posag, to czy umowa będzie ważna?
Marcellus w ósmej księdze Digestów powiada, że taka umowa jest nieważna, gdyż kobieta przez tego rodzaju
kontrakt staje się niemalże bezdzietna. Rozróżnia on jednak, że jeśli kobieta daje w posagu działkę ziemi pod
warunkiem, że jej mąż dostarczy jej zyski z tej ziemi, taka umowa jest nieważna; ta sama zasada obowiązuje,
jeśli kobieta daje w posagu użytkowanie na podstawie podobnej umowy. Jeżeli jednak umowa zostanie zawarta
w odniesieniu do wydania zysków, to znaczy, że wszelkie zyski, które mogą być uzyskane, będą stanowiły posag,
a ziemia lub jej użytkowanie zostanie wydane zgodnie z nią, nie ze zrozumieniem, że zyski mają stać się dotal,
ale że mąż może pobierać zyski, które staną się częścią posagu; może on być zmuszony przez powództwo o
posag do wydania tych zysków. Zyski będą więc stanowiły posag, a on może korzystać z uzyskanych z nich
odsetek, jak również nabyć to, co jest dodane do kapitału. Myślę, że w obu przypadkach należy zwrócić uwagę
na intencję, z jaką posag został przekazany, tak więc jeśli żona dała duży posag, ponieważ chciała, aby dochód z
niego stanowił posag i oczekiwała, że mąż będzie zadowolony z odsetek, które może przynieść, można
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powiedzieć, że umowa będzie ważna, ponieważ wtedy posag nie jest nieopłacalny. Przypuśćmy na przykład, że
mąż otrzymuje w posagu roczny dochód w wysokości czterdziestu aurei, podczas gdy gdyby taka umowa nie
została zawarta, otrzymywałby więcej niż trzysta, czyż nie byłoby dla niego wielką korzyścią otrzymać tak
korzystny posag? A co powiemy, jeśli umowa została sporządzona w taki sposób, że mąż może zamienić zyski
na posag, a żona musi utrzymać siebie i swoją rodzinę, zadbać o nich i pokryć wszystkie ich wydatki? Dlaczego
nie można uznać, że umowa tego rodzaju będzie ważna?
295. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Nie można zawrzeć umowy, która uniemożliwiłaby mężowi podjęcie działań w przypadku niemoralności żony lub
która pozwoliłaby mu pobierać więcej lub mniej, niż prawo pozwala w takich okolicznościach; ponieważ prawo do
wymierzania kary publicznej nie może być anulowane przez umowę prywatną.
296. Tego rodzaju umowy nie powinny być przestrzegane, gdy chodzi o odzyskanie dóbr darowanych lub
usuniętych, ponieważ w pierwszym przypadku zachęca się kobiety do kradzieży, a w drugim narusza się prawo
cywilne.
297. Jeśli uzgodniono, że mąż nie będzie wnosił pozwu za konieczne wydatki, umowa ta nie powinna być
przestrzegana, ponieważ wydatki tego rodzaju zmniejszają posag z mocy prawa.
298. Ulpianus, O edyktach, księga IV.
Pomponiusz powiada, że mąż nie może się zobowiązać do udzielenia gwarancji tylko na wypadek oszustwa w
odniesieniu do posagu, który jest przewidziany dla osób żonatych, chociaż może się zgodzić, że nie będzie
odpowiedzialny za roszczenia dłużnika, który obiecał mu posag. Pomponiusz uważa, że może on uzgodnić, że
posag będzie na ryzyko żony, a z drugiej strony zastrzec, że posag, który jest na ryzyko żony, będzie na ryzyko
męża.
299. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Gdy posag jest dawany w imieniu córki, najlepiej, aby zięć zawarł umowę z obiema stronami; chociaż na
początku, gdy posag jest dawany, ojciec może postawić dowolny warunek, nie zważając na osobę kobiety. Jeśli
jednak po otrzymaniu posagu chce zawrzeć umowę, to przy jej zawieraniu muszą być uwzględnione obie strony,
ponieważ posag został już nabyty przez kobietę. W tym przypadku ojciec albo zawiera umowę bez córki, albo
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sam, albo robi to po wezwaniu córki, a umowa ta przyniesie korzyść lub szkodę tylko jemu samemu. Jeśli jednak
córka sama zawrze umowę, przez którą stan jej ojca ulegnie poprawie, przyniesie to korzyść także jemu,
ponieważ może on nabyć majątek za pośrednictwem córki, podczas gdy córka nie może tego uczynić za
pośrednictwem ojca. Jeśli jednak umowa zawarta przez córkę jest szkodliwa, to choć może naruszać jej prawa, w
żaden sposób nie będzie niekorzystna dla ojca, chyba że ten wytoczy powództwo wspólnie z córką. Należy
powiedzieć, że córka nigdy nie może, poprzez zawarcie jakiejkolwiek umowy, spowodować pogorszenia sytuacji
ojca, ponieważ w przypadku jej śmierci w trakcie małżeństwa, posag przechodzi na ojca.
300. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą żeni się, gdy jego ojciec jest obłąkany lub znajduje się w rękach wroga, lub gdy
jego córka wychodzi za mąż w podobnych okolicznościach, umowa dotycząca posagu zawarta z którymkolwiek z
nich musi być zawarta z każdym z osobna.
301. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Jeżeli w umowie postanowiono, że jeżeli córka umrze za życia teścia, to cały jej posag przypadnie temu
ostatniemu, a jeżeli on umrze, to jego synowi, a jeżeli jego syn również umrze, to spadkobiercy teścia, to takie
postanowienie przy pobłażliwej konstrukcji może być utrzymane w mocy jako sprawiedliwe.
302. Tenże, O Sabinusie, księga XXVI.
Dziadek, przewidując posag dla wnuczki, zgodził się, by nie mógł się go domagać ani on sam, ani jego syn, lecz
by mógł się go domagać każdy inny spadkobierca niż jego syn. Ten ostatni będzie chroniony przez wyjątek
oparty na umowie, ponieważ wolno nam zapewnić sobie spadkobierców i nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy to
uczynili dla jakiejś osoby, gdyby była naszym spadkobiercą; ale nie dotyczy to innych spadkobierców. Celsus był
tego samego zdania.
303. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Gdy ojciec obiecał posag i zgodził się, że nie będzie się go domagał za życia, a w każdym razie tak długo, jak
długo będzie trwało małżeństwo, Boski Sewerus zadecydował, że umowa powinna być interpretowana tak, jakby
zawierała dodatek "póki on żyje". Należy bowiem rozumieć, że odnosi się to do ojcowskiego uczucia i woli stron
umowy, w taki sposób, że druga część umowy będzie uważana za odnoszącą się do życia ojca, ponieważ inna
konstrukcja oddzieliłaby zyski z posagu od wydatków małżeństwa, co byłoby nie do przyjęcia; a rezultatem byłoby
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to, że kobieta byłaby uważana za nieposiadającą posagu. Dlatego w tym Reskrypcie postanowiono, że jeśli córka
umrze za życia ojca, lub jeśli się rozwiedzie bez żadnej winy, posag nie może być w żaden sposób odebrany
przez jej męża, ale może go odebrać, jeśli ojciec umrze w czasie trwania małżeństwa.
304. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Jeśli ojciec dał posag i zgodził się, że jeśli jego córka umrze w czasie trwania małżeństwa, to posag powinien
pozostać w rękach jej męża, to myślę, że umowa musi być przestrzegana, nawet jeśli nie urodziły się dzieci.
305. Wśród umów, które zwykle są zawierane przed i po ślubie, niektóre są dobrowolne, jak na przykład, gdy jest
powiedziane, że kobieta będzie utrzymywać się z obiecanego posagu; i tak długo, jak trwa małżeństwo, posag
nie może być żądany od niej przez męża; lub ona może dostarczyć mu pewną sumę na jego utrzymanie; lub inne
postanowienia podobne do tych mogą być wykonane. Są też inne umowy, które odnoszą się do prawa, na
przykład te, które określają sposób, w jaki posag powinien być zwrócony, gdy jest on żądany; i w tego rodzaju
przypadkach wola stron umowy nie zawsze jest przestrzegana. Jeśli jednak zostanie ustalone, że posag w
żadnym wypadku nie może być żądany, kobieta pozostanie nieobdarowana.
306. Gdy kobieta zgadza się, że nie więcej niż połowa posagu może być od niej żądana, i zastrzega karę; Mela
mówi, że powinna być zadowolona z jednej lub drugiej z dwóch rzeczy; albo z wyjątku opartego na umowie ze
zwolnieniem z obowiązku kary, albo jeśli postępuje zgodnie z postanowieniem, powinna być pozbawiona prawa
do. wyjątku.
307. Gdy działka ziemi, która została wyceniona, jest dana w drodze posagu, a kobieta zgadza się, że jeśli
przyniesie więcej, gdy zostanie sprzedana, nadwyżka stanie się częścią jej posagu; Mela mówi, że taka umowa
musi być wykonana, tak jak, z drugiej strony, może ona zgodzić się na bycie odpowiedzialną za niedobór w
przypadku, gdyby ziemia została sprzedana za mniej.
308. Jeżeli żona zgodzi się, że bez względu na to, czy działka ziemi dana w posagu sprzeda się za więcej lub
mniej niż wycena, cena, którą przyniesie, będzie stanowiła jej posag, to umowa ta musi być wykonana; ale jeśli
nieruchomość sprzeda się za mniej, z winy męża, żona może odzyskać od niego niedobór.
309. Julianus, Digest, Księga XVII.
Ponadto, jeśli ziemia nie zostanie sprzedana, należy dostarczyć jej wycenę.
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310. Paulus, O Edykcie, księga XXXV.
Jeśli chodzi o czas zwrotu posagu, prawo pozwala na zawarcie umowy, która wyznacza dzień, w którym można
to uczynić, pod warunkiem, że nie pogorszy to stanu kobiety:
311. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XI. To znaczy, że może być zwrócona wcześniej.
312. Paulus, O Edykcie, księga XXXV.
Nie można się zgodzić na to, aby posag został zwrócony w terminie późniejszym niż ustalony przez prawo, tak
samo jak nie można się zgodzić na to, aby nie został zwrócony w ogóle.
313. Proculus, Listy, Księga XI.
Atilicinus do swego przyjaciela Proculusa, Pozdrowienie: "Gdy między mężczyzną a jego żoną przed zawarciem
małżeństwa została zawarta umowa, że w przypadku rozwodu w tym samym czasie należy zwrócić posag, który
został przekazany w zamian za jego nadanie, kobieta oddała posag mężowi pięć lat po ślubie. Skoro doszło do
rozwodu, pytam, czy mąż powinien zwrócić posag żonie w ciągu pięciu lat, czy też musi to uczynić w czasie
określonym przez prawo? Prokulus odpowiedział w odniesieniu do czasu zwrotu posagu: "Sądzę, że przez
umowę można poprawić stan kobiety i nie można go pogorszyć; dlatego, jeśli przewidziano, że posag zostanie
zwrócony w czasie krótszym niż ustalony przez prawo, należy go wykonać, ale jeśli uzgodniono, że posag
zostanie zwrócony po dłuższym czasie, taka umowa jest nieważna." Co do tego poglądu należy stwierdzić, że
jeżeli z umowy wynika, że po rozwodzie powinna być taka sama zwłoka w zwrocie posagu, jaka była przy jego
wydaniu po zawarciu małżeństwa, i jeżeli ta zwłoka w zwrocie była krótsza niż dopuszczalna przez prawo, to
umowa będzie ważna, ale jeżeli jest dłuższa, to nie.
314. Julianus, Digest, Księga XVIII.
Chociaż w czasie trwania małżeństwa mąż i żona mogą nie być w stanie zgodzić się na odroczenie zwrotu
posagu na czas dłuższy, niż zezwala na to prawo, to jednak po rozwodzie, jeśli istniał dobry powód do zawarcia
umowy, powinna być ona dotrzymana.
315. Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga III.
Inaczej jest, gdy ojciec, obiecując posag dla córki, zgadza się, że będzie on wypłacony przez niego w ciągu
jednego, dwóch, trzech, czterech i pięciu lat; i stwierdza, że zostanie on zwrócony w ten sam sposób, jeśli
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małżeństwo zostanie rozwiązane, ponieważ ta umowa będzie ważna, jeśli córka stanie się dziedzicem swojego
ojca i jeśli była obecna w czasie, gdy umowa została zawarta.
316. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Umowa zawarta w związku z majątkiem przekazanym lub przywłaszczonym przez żonę, lub poniesionymi
wydatkami, będzie ważna, to znaczy po rozwodzie.
317. Gdy obcy mężczyzna ma zamiar dać posag z własnego majątku, może on ustalić i zgodzić się na wszystko,
co zechce, nawet bez wiedzy kobiety; narzuca on bowiem warunki temu, co należy do niego, ale po daniu posagu
może on zawrzeć umowę dotyczącą tego tylko za zgodą kobiety.
318. Jeśliby się umówiono, że posagu nie można żądać ani od żony, ani od ojca, to spadkobierca któregokolwiek
z nich nie będzie miał prawa do wyjątku. Jeśli jednak uzgodniono, że posag nie może być żądany w czasie
trwania małżeństwa, za życia ojca, może być żądany natychmiast po jego śmierci; a jeśli mąż nie będzie go
żądał, będzie odpowiedzialny z powodu zaniedbania, jeśli posag mógł być wymagany; chyba że małżeństwo
zostało rozwiązane zanim miał prawo go żądać.
319. Julianus, Digest, Księga XVII.
Jeżeli kobieta obiecuje pewną sumę pieniędzy jako posag, a zamiast niej daje niewolników pod warunkiem, że
będą oni na jej ryzyko, a jeżeli urodzą się z nich dzieci, to będą należeć do niej, to umowa musi być wykonana;
jest bowiem ustalone, że między mężem a żoną może być zawarta umowa, że posag składający się z sumy
pieniędzy może być zmieniony i przeniesiony na inny majątek, jeżeli będzie to korzystne dla kobiety.
320. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Pewien mężczyzna otrzymał od swojej żony w posagu działkę ziemi, i było między nimi uzgodnione, że mąż
powinien dawać żonie czynsz z tej ziemi jako roczny dochód. Mąż następnie wydzierżawił ziemię matce kobiety,
aby uprawiała ją za pewną kwotę czynszu, a ta zmarła nie zapłaciwszy go, pozostawiając córkę jako jedyną
spadkobierczynię, po czym nastąpił rozwód. Jej mąż wniósł pozew przeciwko kobiecie o czynsz, który była mu
winna matka, i zdecydowano, że nie powinno się jej przyznać wyjątku, tak jakby nie została zawarta umowa
między nią a jej mężem, że wspomniany czynsz powinien być jej przekazany na utrzymanie; ponieważ w
pewnych okolicznościach darowizny mogą być legalnie dokonywane między mężem a żoną, ponieważ to, co jest
przekazywane w formie rocznego dochodu, jest rodzajem darowizny.
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321. Africanus, Pytania, Księga VII.
Ojciec, w czasie, gdy dał posag swojej córce, zgodził się, że jeśli ona umrze pozostawiając jedno lub więcej
dzieci, posag powinien być zwrócony do niego, po odjęciu trzeciej części tego samego; lub, po jego śmierci, że
powinien on być przekazany do jednego lub drugiego z dzieci, które były pod jego kontrolą. Zostało to później
wyraźnie ustalone. Po śmierci ojca, kobieta zmarła w trakcie małżeństwa, pozostawiając dzieci. Pojawiło się
pytanie, czy dzieci mogą domagać się dwóch trzecich posagu, zgodnie z postanowieniem. Odpowiedziałem, że
mogą, ponieważ skutkiem zapisu było to, że jeśli kobieta umrze w trakcie małżeństwa, jej posag powinien być
zwrócony jej ojcu, a ta sama zasada ma zastosowanie, jak w przypadku, gdy zapis został zawarty w
następujących warunkach: "Jeśli z Azji przypłynie statek, czy zgadzasz się zapłacić mi pewną sumę pieniędzy,
czy też po mojej śmierci wypłacić ją Lucjuszowi Titiusowi?", bo jeśli statek przypłynie po śmierci zastrzegającego,
pieniądze będą należne mojemu spadkobiercy.
322. Florentinus, Instytuty, Księga III.
Jeśli mąż i żona uzgodnili, że pewna część lub całość posagu zostanie zachowana w przypadku narodzin
jednego lub więcej dzieci, umowa ta musi być wykonana, nawet jeśli chodzi o dzieci, które urodziły się zanim
posag został przyznany lub zwiększony, ponieważ wystarczy, że urodziły się w czasie trwania małżeństwa, w
związku z którym posag został przyznany.
323. Ulpianus, Opinie, Księga I.
W odniesieniu do zwrotu posagu, gdy uzgodniono, że nastąpi to, jeśli dziewczyna umrze przed ślubem, uważa
się również, że mąż zgodził się nie żądać go, a ojciec uzyskał prawo do przekazania spadkobiercy wyjątku na
podstawie umowy.
324. Papinianus, Opinie, Księga IV.
Pomiędzy teściem a zięciem zostało uzgodnione, że jeśli córka umrze, pozostawiając roczne dziecko, posag
będzie należał do jej męża, ale jeśli dziecko umrze za życia matki, mąż może zatrzymać tylko część posagu, jeśli
żona umarła podczas małżeństwa. Kobieta straciła życie w katastrofie statku w tym samym czasie, co jej dziecko,
które miało rok. Ponieważ wydawało się prawdopodobne, że dziecko zmarło przed matką, postanowiono, że mąż
może zatrzymać część posagu.
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325. Mąż może zatrzymać posag przyznany córce w drodze umowy, a gdyby tego nie uczynił przez pomyłkę,
córka, która jest jedyną spadkobierczynią swego ojca i spadkobierczynią części majątku swej matki, może, jak się
nie bez racji uważa, dochodzić uprzywilejowanego roszczenia do posagu niesłusznie wypłaconego przez ojca, w
przypadku podziału majątku matki.
326. Jeżeli między ojcem a zięciem zostało uzgodnione, że posag zostanie zwrócony ojcu na wypadek, gdyby
córka umarła w czasie trwania małżeństwa, nie pozostawiając dzieci, należy rozumieć, że strony uzgodniły, iż
jeżeli córka umrze, pozostawiając dzieci, posag zostanie zatrzymany i że żadna jego część nie zostanie od niego
oddzielona z powodu jakiegokolwiek dodatku, który został do niego wniesiony, jeżeli nie zostało zawarte
porozumienie przeciwne.
327. Uzgodniono, że żona ma być przewożona na koszt męża, dokądkolwiek się udaje, i dlatego, ściśle
przestrzegając tej umowy, kobieta podążała za mężem i szukała go w prowincji, gdzie służył jako centurion.
Gdyby mąż nie dotrzymał umowy, to chociaż nie można by wytoczyć powództwa bezpośredniego, to jednak
należałoby przyznać słuszne powództwo in factum.
328. Jeżeli córka, która obiecała sobie posag, zawarła w umowie, że jeśli umrze w czasie trwania małżeństwa,
nie pozostawiając potomstwa, jej posag powinien być wypłacony matce, to taka zgoda córki nie daje matce prawa
do powództwa. Gdyby jednak spadkobierca córki wypłacił pieniądze składające się na posag, a mąż wytoczyłby o
to powództwo, można by powołać się na wyjątek przeciwko niemu, że żąda posagu z naruszeniem własnej
umowy.
329. Ojciec zobowiązał się, że w razie śmierci córki w czasie trwania małżeństwa posag przypadnie jemu. W
czasie trwania małżeństwa ojciec został skazany za przestępstwo. Warunek zapisu nie miał być spełniony, jeśli
nastąpiłby rozwód lub małżeństwo zostałoby rozwiązane przez śmierć męża. Gdyby jednak kobieta zmarła w
czasie trwania małżeństwa, prawo do powództwa posagowego wynikające z zapisu nabywałby Skarb Państwa.
Gdyby jednak po rozwodzie strony ponownie zawarły związek małżeński, postanowienie nie uzyskałoby mocy
obowiązującej na rzecz Skarbu Państwa, nawet gdyby córka zmarła w czasie trwania drugiego małżeństwa,
ponieważ odnosiło się do pierwszego małżeństwa.
330. Tenże, Definicje, Księga I.
Jeśli kobieta, która ma dzieci, po kłótni wraca do męża przez oszustwo, jak na przykład wtedy, gdy z
nieuczciwych pobudek zgadza się, że nie zostanie obdarowana, to taka umowa, jako sprzeczna ze zwyczajem,
nie powinna być egzekwowana, stosownie do okoliczności sprawy.
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331. Paulus, Pytania, Księga V.
Pyta się, czy jeśli kobieta przed lub po ślubie zgodzi się, aby jej wierzyciel został zaspokojony z plonów ziemi,
które dała w posagu, to czy taka umowa będzie ważna? Twierdzę, że będzie ona ważna, jeśli zostanie zawarta
przed ślubem i że w ten sposób posag zostanie pomniejszony; ale jeśli zostanie zawarta po ślubie, ponieważ
zyski z posagu są przeznaczone na odciążenie małżeństwa, mąż praktycznie zgadza się zapłacić wierzycielowi z
jego własnej własności, a transakcja będzie zwykłą darowizną.
332. Scaevola, Opinie, Księga II.
Gdy mąż otrzymał w posagu pewne ziemie, które zostały wycenione, a w trakcie trwania małżeństwa, z zamiarem
oszukania żony, zgodził się, aby wspomniane ziemie nie były uważane za wycenione, tak aby mógł zmniejszyć
ich wartość bez ponoszenia ryzyka; powstało pytanie, czy ziemie, które zostały wycenione, powinny pozostać
wycenione zgodnie z szacunkiem punktowym, a mąż powinien być odpowiedzialny za ich pogorszenie.
Odpowiedziałem, że to, co zostało zaproponowane, nie wpłynie na umowę, ponieważ zostało to dokonane w
trakcie małżeństwa, pod warunkiem, że posag nie straci na wartości; jednak, jeśli ziemia pogorszy się po
zawarciu umowy, kobieta będzie miała prawo do powództwa o dotal z tego powodu przeciwko mężowi.
333. Tycjusz dał posag kobiecie i zastrzegł, że będzie on przysługiwał w razie śmierci lub rozwodu. Gdy doszło
do rozwodu, Tycjusz zmarł nie roszcząc sobie prawa do posagu, a kobieta za zgodą spadkobiercy odnowiła
małżeństwo. Powstało pytanie, czy spadkobierca może żądać posagu na podstawie zapisu. Odpowiedziałem, że
spadkobierca Tycjusza byłby wykluczony przez wyjątek na podstawie umowy, gdyby wyraził zgodę na to, aby
kwota, którą mógłby odzyskać z tytułu zapisu, stała się posagiem jego matki, gdy małżeństwo zostanie
odnowione.
334. Kobieta, która dała majątek jako posag, zgodziła się, aby w razie jej śmierci w czasie trwania małżeństwa
został on zwrócony jej bratu, a ten zawarł stosowny zapis. Żona w chwili śmierci zapisała mężowi, jak również
innym osobom, pewną część majątku w formie kropek, a także zrzekła się pewnych niewolników, którzy stanowili
część posagu. Powstało pytanie, czy mąż jest odpowiedzialny wobec brata za majątek, który kobieta zapisała w
testamencie, oraz za niewolników, których poddała manumulacji. Odpowiedziałem, że w podanych faktach nie
ma żadnego powodu, dla którego nie powinien być, ponieważ spadkobiercy zmarłej, jak również zapisobiercy byli
odpowiedzialni z tytułu manumisji.
335. Tryphoninus, Dysputy, Księga X.
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Baebius Marcellus obiecał Baebiusowi Maryllusowi sto aurei, jako posag dla jego córki, i zostało uzgodnione
między nimi, że posag nie powinien być żądany w czasie trwania małżeństwa; lub, jeśli córka umrze w czasie
małżeństwa nie pozostawiając dzieci, po śmierci jej ojca, połowa posagu powinna pozostać w rękach Maryllusa, a
połowa powinna być zwrócona bratu kobiety; i te sprawy również zostały określone w postanowieniu. Marcellus
zmarł, pozostawiając syna i córkę, a cały posag zapisał córce, Maryllus rozwiódł się z żoną, z którą miał córkę, a
żona zmarła, pozostawiając brata i córkę spadkobiercami równych udziałów w majątku. Maryllus wniósł pozew do
Petroniusza Magnusa, pretora, o cały posag, przeciwko synowi Marcellusa, który był jego spadkobiercą, na
podstawie obietnicy tego samego; twierdząc, że zostało uzgodnione między dwiema stronami, że jeśli kobieta
umrze, nie pozostawiając dzieci, połowa posagu powinna pozostać w rękach jej męża, i że właściwa konstrukcja
umowy jest taka, że cały posag powinien należeć do niego, jeśli kobieta będzie miała syna lub córkę. Z drugiej
strony, uznano, że wyjątek oparty na wspólnej umowie jest również korzystny dla spadkobiercy, ale w
proponowanym przypadku spadkobierca, będący niejako przedstawicielem zmarłej, nie może chronić się za
pomocą wyjątku na podstawie umowy; gdyby jednak on sam został pozwany o posag za życia kobiety, mógłby
wykluczyć Maryllusa za pomocą tego wyjątku, ponieważ nastąpił rozwód, a on mógłby zastosować tę samą
obronę, nawet po śmierci swojej siostry. Dlatego postanowiono, że spadkobierca musi być zwolniony z
odpowiedzialności za wspomniane roszczenie, ale w niniejszej opinii nie powinno być nic, co uniemożliwiałoby
dochodzenie roszczenia opartego na powiernictwie, zgodnie z warunkami którego Maryllus był uprawniony do
połowy majątku jako spadkobierca swojej żony, otrzymanego przez córkę na mocy prawa dziedzicznego.
336. Scaevola, Pytania, Księga III.
Jeśli mąż i żona uzgodnią, że zyski z ostatniego roku małżeństwa, które jeszcze nie zostały uzyskane, będą
przeznaczone na jej korzyść, umowa tego rodzaju jest ważna.
337. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga VI.
Pewna żona dała mężowi w posagu ziemię wycenioną na sto aurei, a następnie zawarła z nim umowę, że w razie
rozwodu zwróci jej tę ziemię po tej samej cenie. Mąż następnie sprzedał wspomnianą ziemię za dwieście aurei,
za zgodą żony, i wtedy nastąpił rozwód. Labeo uważa, że mąż powinien mieć przywilej zapłacenia jej dwustu
aurei lub zwrotu ziemi, w zależności od tego, co wybierze, i że zobowiązanie wynikające z umowy nie powinno
być zwolnione. Myślę, że Labeo wyraził taką opinię, ponieważ ziemia została sprzedana za zgodą kobiety, w
przeciwnym razie powinna zostać zwrócona.
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338. Jeżeli ojciec obiecuje pewną sumę pieniędzy jako posag dla swojej córki i jest uzgodnione, że nie będzie
zmuszony do jej zapłacenia wbrew jej zgodzie, to myślę, że nic nie można od niego ściągnąć, ponieważ klauzula
zawarta w umowie, która mówi, że nie może być zmuszony do jej zapłacenia, powinna być uważana za
odnoszącą się do posagu.
Tit. 5. Dotyczące ziemi danej w posagu.
339. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Lex Julia, odnosząc się do ziemi oddanej w posagu, czasami nie ma zastosowania, na przykład, gdy mąż nie
zabezpiecza się przed grożącą mu szkodą, a sąsiad zostaje wprowadzony w posiadanie nieruchomości oddanej
w posagu, a następnie nakazuje mu się jej zwrot. W tym przypadku sąsiad staje się właścicielem, ponieważ
alienacja nie jest dobrowolna.
340. Ale jest możliwe, aby całe prawo własności do ziemi przeszło na inną osobę, na przykład na spadkobiercę
męża, ale nadal z tym samym warunkiem, że nie może być alienowane.
341. Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga V.
Jeśli mąż zostanie oddany w niewolę, to czy jego właściciel nie może alienować swojej ziemi? Myślę, że lepsza
opinia jest taka, że nie może.
342. Dlatego też, gdyby majątek męża został skonfiskowany, sprzedaż ziemi byłaby jednak uniemożliwiona,
mimo że skarb państwa jest zawsze uważany za dobrego i wypłacalnego spadkobiercę.
343. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Gdy działka ziemi jest przeznaczona dla niewolników, którzy stanowią część posagu, zgodnie z Lex Julia staje się
ona również dotal.
344. Ziemia dana w posagu nie może być alienowana, gdy żona jest uprawniona do powództwa dotal, lub gdy
powinno być ono wytoczone.
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345. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Lex Julia, która odnosi się do ziemi przekazanej w posagu i przewiduje, że mąż nie może jej obciążyć ani
alienować, powinna być interpretowana szerzej, tak aby odnosiła się zarówno do osoby oblubienicy, jak i do
męża.
346. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, księga II.
Julianus w szesnastej księdze Digestów stwierdza, że mąż nie może utracić żadnej służebności związanej z
ziemią, ani nałożyć na nią nowej.
347. Tenże, O cudzołóstwie, księga V.
Mąż nie może uwolnić się od służebności związanej z majątkiem miejskim, który jest przedmiotem posagu, z
obawy, że przez to stan majątku może ulec pogorszeniu.
348. Julianus, Digest, Księga XVI.
Jeżeli mąż nabywa działkę należącą do Titiusa, która jest przedmiotem służebności na rzecz nieruchomości
podlegającej posagowi, to służebność ta ulega pomieszaniu. Jeżeli jednak zwróci on tę ziemię Titiusa, nie
odnawiając służebności, mąż będzie winien i w tym przypadku musi zapłacić odszkodowanie, które może być
oszacowane przez sąd. Jeżeli jednak mąż nie jest wypłacalny, to w celu przywrócenia służebności będą
przyznawane powództwa pretorskie przeciwko Titiusowi na rzecz kobiety.
349. Gdy jednak kobieta daje w posagu ziemię, na której ciąży służebność należąca do jej męża, dostaje się ona
w ręce męża bez służebności, a zatem nie można uznać, że prawa do tej ziemi uległy pogorszeniu na skutek
działania męża. Co w takim razie należy zrobić? Obowiązkiem sędziego, który ma rozstrzygnąć w sprawie
posagu, jest nakazać, aby ziemia została zwrócona kobiecie lub jej spadkobiercy, a służebność przywrócona.
350. Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga III.
Pewien mężczyzna zażądał od swojej żony, aby wycięła plantację oliwek, która znajdowała się na ziemi dotal, w
celu zastąpienia jej nową. Mężczyzna ten zmarł po zapisaniu posagu żonie i postanowiono, że drewno, które
zostało wycięte z drzew oliwnych, powinno zostać jej zwrócone.
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351. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Jeśli kobieta obiecuje w posagu swojemu mężowi, który jest jej dłużnikiem, ziemię, za którą on jest jej winien, to
ta ziemia staje się dotal.
352. Jeśli ona obiecuje mu w posagu albo ziemię, albo dziesięć aurei, które on jest jej winien, to on ma prawo
zdecydować, z których z nich ma się składać posag.
353. Gdyby jednak mąż był winien Stichusowi ziemię, a jego dług został mu obiecany jako posag, a Stichus by
umarł, to posag będzie się składał z ziemi.
354. Julianus mówi, że z tego wszystkiego wynikałoby, że gdyby obiecano mu w posagu posiadłość Kornelii lub
Sempronii, za którą był dłużny, to posag stanowiłaby ta, którą by wybrał; i oczywiste jest, że gdyby chciał
alienować którąkolwiek z nich, nie mógłby alienować drugiej. Gdyby jednak później nabył tę, którą wyalienował,
nadal miałby prawo wyalienowac tę, którą zatrzymał, gdyby tego pragnął.
355. Paulus, Pytania, Księga V.
Zastosowanie tego prawa jest więc nieokreślone, ponieważ zobowiązanie było kropkowe. Czy zatem, gdy mąż
mógł zbyć jedną działkę, mógł również zbyć drugą, ponieważ miał prawo odkupić pierwszą, nawet jeśli jeszcze
tego nie uczynił? Czy też nie powinno to być dozwolone, z obawy, że któryś z nich mógłby wnieść posag? Pewne
jest, że jeden z nich zostałby uznany za legalnie wyalienowany, jeśli drugi zostałby potem odkupiony.
356. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Gdy działka ziemi dana w posagu jest wyceniana, aby kobieta miała prawo wyboru, uważa się, że ziemia ta nie
może być alienowana. Przeciwna zasada jednak przeważa, jeśli zależy to od woli męża.
357. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Nawet jeśli małżeństwo zostałoby rozwiązane, ziemia jest nadal rozumiana jako dotal.
358. Zgoda teścia na sprzedaż ziemi należącej do posagu nie ma żadnej mocy ani skutku.
13. Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga V.
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Powinniśmy rozumieć, że ziemia dotal obejmuje zarówno tę położoną w mieście, jak i na wsi, ponieważ Lex Julia
odnosiła się do każdego rodzaju budynków.
359. Określenie "ziemia" odnosi się również do części działki, stąd, niezależnie od tego, czy cała działka została
przekazana w posagu, czy tylko jej część, nie może być alienowana. Takie jest obecnie prawo.
360. Rozumiemy, że termin "dotal land" odnosi się do tego, którego własność jest nabyta przez męża, tak, że
tylko wtedy jest on zabroniony do alienacji.
361. Prawo przyznaje taką samą ulgę spadkobiercy żony, jak i samej żonie.
362. W przypadku, gdy żona jest ustanowiona spadkobiercą swojego męża, a ziemia należąca do posagu jest
zapisana w testamencie, jeśli po odliczeniu zapisu, kobieta powinna mieć kwotę udziału w nieruchomości równą
wartości posagu, zapis będzie ważny. Pojawia się pytanie, czy będzie on ważny, jeśli kwota ta będzie mniejsza.
Scaevola mówi, że część, jeśli nie całość, może być odzyskana, jeśli brakuje pewnej kwoty do uzupełnienia
posagu; i że tylko ta część pozostanie w rękach kobiety, która jest wymagana do uzupełnienia niedoboru.
363. Paulus, O cudzołóstwie, Księga III.
Gdy kobieta, która miała poślubić Titiusa, za zgodą męża przekazała Maeviusowi ziemię, którą dała w posagu,
posag będzie w takim samym stanie, jak gdyby sama przekazała go Titiusowi.
364. Jeśli ktoś dałby ziemię jako posag dla kobiety, staje się ona dotal; uważa się bowiem, że dostała się w ręce
męża ze względu na jego żonę.
365. Jeśli mąż jest winien żonie ziemię należącą do kogoś innego, a ona mu ją obiecuje jako posag, to będzie
ona w zawieszeniu i stanie się dotal, gdy wejdzie w jego ręce.
366. Jeśli kobieta odrzuci ziemię, która została jej przekazana w posagu, lub nawet jeśli nie przyjmie majątku lub
spadku, gdzie jej mąż został zastąpiony, ziemia stanie się dotal.
367. Papinianus, Opinie, Księga I.
Zostało postanowione, że ziemia dotal, której posiadanie zostało zachowane przez męża po listach, które wysłał
do żony, w których oświadczył, że ziemia nie stanie się dotal, może być zachowana przez męża po śmierci żony
w trakcie małżeństwa, z tego powodu, że nie byłaby ona uprawniona do działania na podstawie umowy.
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368. Tryphoninus, Dysputy, Księga XI.
Jeśli kobieta dała mężowi w posagu działkę ziemi, którą Tycjusz posiadał w dobrej wierze i miał prawo do
roszczeń z tytułu przedawnienia, a jej mąż zaniedbał wytoczenia powództwa o tę ziemię, kiedy mógł to zrobić,
będzie za to odpowiedzialny. Bo chociaż Lex Julia, która zabrania alienacji ziemi dotal, odnosi się również do
nabycia tego rodzaju, to jednak nie przerywa posiadania, które istnieje od dłuższego czasu, jeśli rozpoczęło się
ono zanim ziemia została uznana za dotal. Oczywiste jest, że jeśli brakuje kilku dni do ustanowienia prawa
pierwokupu, mąż nie będzie w ogóle winien.
369. Marcianus, Digest, Księga VII.
Mąż sprzedał i wydał ziemię stanowiącą część posagu. Jeżeli żona zmarła w czasie trwania małżeństwa, a posag
był źródłem zysku dla męża, nabywca nie może być pozbawiony ziemi.
370. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga VI.
Mąż otworzył kamieniołomy marmuru na ziemi dotalskiej. Ponieważ doszło do rozwodu, powstało pytanie, do
kogo należy marmur, który został wydobyty, ale nie został jeszcze usunięty, oraz czy żona, czy mąż powinni
ponosić wydatki związane z eksploatacją kamieniołomów. Labeo powiedział, że marmur należy do męża, ale
zaprzeczył, że żona powinna mu cokolwiek płacić, ponieważ wydatki nie były konieczne, a ziemia straciła na
wartości. Uważam, że nie tylko wydatki konieczne, ale i użyteczne powinny być pokrywane przez żonę, i nie
sądzę, aby ziemia straciła na wartości, jeśli kamieniołomy były tego rodzaju, że z czasem ilość znajdującego się
w nich kamienia zwiększyłaby się.
371. Jeżeli żona nie wywiązuje się z umowy, a umowa została zawarta, że powinna otrzymać ziemię po
zapłaceniu mężowi wycenionej wartości części tej ziemi, Labeo mówi, że wszelkie zyski zebrane w międzyczasie
należą do tego ostatniego. Uważam, że lepsza jest opinia, że mąż powinien być uprawniony do proporcjonalnego
udziału w zyskach, a pozostała część powinna być zwrócona kobiecie; takie jest obecnie prawo.
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Księga XXIV
1. O darowiznach między mężem a żoną.
2. O rozwodach i zrzeczeniach się praw.
3. W jaki sposób można odzyskać posag po rozwiązaniu małżeństwa.

Tyt. 1. W sprawie darowizn między mężem a żoną.

1. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
Zgodnie z przyjętym przez nas zwyczajem darowizny między mężem a żoną są nieważne. Reguła ta została
przyjęta, aby zapobiec temu, by osoby pozostające w związku małżeńskim nie zubażały się z powodu wzajemnej
sympatii, nie wyznaczając granic swojej hojności, ale będąc zbyt hojne wobec siebie z powodu ułatwienia, jakie
im się daje.
(2) Paulus, O Sabinusie, księga VII.
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Innym powodem jest to, że osoby zamężne w przeciwnym razie nie miałyby tak wielkiego pragnienia, aby
kształcić swoje dzieci. Sekstus Caecilius dodał jeszcze jeden, a mianowicie, że małżeństwo często byłoby
rozwiązywane tam, gdzie mąż posiadałby majątek i mógłby go dać, ale tego nie zrobił; a zatem skutkiem tego
małżeństwo stałoby się kupowalne.
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
Przyczyna ta wynika także z reskryptu cesarza Antoninusa, który mówi: "Nasi przodkowie zabronili darowizn
między mężem a żoną, uważając, że prawdziwe uczucie opiera się na ich wzajemnej skłonności, a także biorąc
pod uwagę reputację stron, które łączy małżeństwo, aby nie wydawało się, że ich zgoda została zawarta za cenę,
i aby zapobiec temu, że lepsze z dwojga stanie się biedne, a gorsze - bogatsze."
1. Zobaczmy, między jakimi osobami darowizny są zabronione; i rzeczywiście, jeśli małżeństwo zostało zawarte
zgodnie z naszymi zwyczajami i prawami, taka darowizna nie będzie ważna. Będzie ona jednak ważna, jeśli
pojawi się jakakolwiek przeszkoda uniemożliwiająca zawarcie małżeństwa. Jeśli więc córka senatora poślubi
wyzwoleńca wbrew dekretowi senatu, lub jeśli kobieta z prowincji, wbrew dekretowi cesarskiemu, poślubi
urzędnika, który wykonuje tam swoje obowiązki, darowizna będzie ważna, ponieważ takie małżeństwo jest
nieważne. Nie jest jednak słuszne, aby tego rodzaju darowizny były ważne, ani aby poprawiać stan tych, którzy
są winni przestępstwa; mimo to Boski Severus, w sprawie wolnej kobiety Poncjusza Paulinusa, senatora, wydał
inną decyzję, ponieważ kobieta nie była traktowana z uczuciem należnym żonie, ale raczej z uczuciem należnym
konkubinie.
2. Zabrania się składania darów tym, którzy znajdują się pod kontrolą tej samej osoby; jak na przykład brat męża,
który znajduje się pod kontrolą teścia żony.
3. Stosujemy termin "kontrola" nie tylko do dzieci, ale także do niewolników, ponieważ jest to lepsza opinia, że ci,
którzy są poddani mężowi przez jakiekolwiek prawo, nie mogą dokonywać takich darowizn.
4. Stąd, jeśli matka czyni darowiznę dla swojego syna, który jest pod kontrolą swojego ojca, darowizna nie będzie
miała żadnego skutku, ponieważ nabywa ją dla swojego ojca. Jeśli jednak daruje mu ją, gdy jest żołnierzem i ma
zamiar wyjechać do obozu, uważa się, że darowizna będzie ważna, ponieważ jest nabyta przez syna i stanowi
część jego castrense peculium. Dlatego też, jeśli syn lub pasierb, lub inna osoba podlegająca władzy męża,
dokona darowizny z jego castrense peculium, nie będzie ona nieważna.
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5. Dlatego osobie, która jest pod kontrolą teścia, nie wolno czynić prezentów żonie i synowej, pod warunkiem, że
mąż jest pod kontrolą ojca.
6. Żonie i synowej ze swej strony zabrania się robienia prezentów mężowi lub zięciowi. Ponadto, darowizna nie
będzie ważna, jeśli zostanie przekazana tym, którzy są pod ich kontrolą lub pod kontrolą stron, których władzy
podlegają; pod warunkiem, że mąż i teść są pod kontrolą tej samej osoby, lub mąż jest pod kontrolą teścia.
Ponadto, jeśli mąż należy do innej rodziny, ani teść, ani nikt, kto jest pod jego kontrolą, ani nikt, kto podlega
władzy tego ostatniego, nie ma zakazu przyjmowania prezentu od żony.
7. Teściowej nie zabrania się obdarowywania synowej prezentami lub odwrotnie, ponieważ w tym przypadku nie
wchodzi w grę prawo władzy ojcowskiej.
8. Jeśli mój niewolnik, w którego użytkowaniu jest ktoś inny, daje prezent mojej żonie ze swojego peculium, które
nie należy do mnie, lub czyni to wolny człowiek, który służy mi w dobrej wierze jako niewolnik; powstaje pytanie,
czy taka darowizna jest ważna? W przypadku osoby wolnej, rzeczywiście, darowizna może być do pewnego
stopnia dozwolona, ale inni nie mają prawa alienować swojego peculium przez rozdawanie go.
9. Nie tylko mąż i żona nie mogą dokonywać darowizn, ale także inne osoby nie mogą tego czynić.
10. Ponadto należy pamiętać, że darowizny między mężem i żoną są zakazane do tego stopnia, że są nieważne
z mocy prawa. Stąd też, jeśli pewien artykuł ma być podarowany, jego dostawa nie będzie ważna, a jeśli
obietnica jest dokonywana na rzecz strony dokonującej zastrzeżenia, lub jeśli jest on zwolniony z
odpowiedzialności za dług, transakcja nie będzie ważna, ponieważ, z mocy prawa, każda transakcja zawarta
przez męża i żonę w odniesieniu do darowizny będzie bezskuteczna.
11. Dlatego też, jeśli mąż daje pieniądze swojej żonie, nie staną się one jej własnością, ponieważ jest oczywiste,
że nie może ona nabyć ich własności.
12. Jeśli jednak mąż nakaże swojemu dłużnikowi zapłacić zobowiązanie żonie, to w tym przypadku powstaje
pytanie, czy pieniądze stają się jej własnością i czy dłużnik zostanie zwolniony. Celsus w trzynastej księdze
Digestów stwierdza, że wydaje się, iż nie można utrzymywać, że dłużnik jest zwolniony, a pieniądze stają się
własnością męża, a nie żony. Jeśli bowiem darowizna nie jest zabroniona przez prawo cywilne, to skutkiem tej
transakcji będzie to, że pieniądze dostaną się w twoje ręce od twojego dłużnika, a następnie przejdą od ciebie do
twojej żony; ponieważ przez szybkość, z jaką te dwa akty się łączą, jeden z nich jest przesłonięty. Nie wydaje się
jednak ani nowe, ani dziwne, aby dłużnik płacił wierzycielowi, a wierzyciel żonie, ponieważ rozumie się, że sam
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otrzymuje się to, co się otrzymuje z rąk innego. W przypadku, gdy ktoś, kto udaje, że jest agentem twojego
wierzyciela, otrzymuje pieniądze od twojego dłużnika na twoje polecenie, jest ustalone, że będziesz miał prawo
do powództwa o kradzież, a pieniądze są twoje.
13. Opinia ta potwierdza to, co Julianus stwierdził w Siedemnastej Księdze Digestów, a mianowicie, że gdybym
polecił komuś, kto ma mi zrobić prezent, aby dał go mojej żonie, to transakcja ta nie będzie miała żadnego
skutku, ponieważ będzie uważana tak, jakbym sam ją otrzymał, a stając się moją własnością, dał ją mojej żonie.
Ta opinia jest poprawna.
(4) Julianus, Digest, Księga XVII.
Ta sama zasada obowiązuje, gdybym polecił osobie, która ma dokonać darowizny mortis causa na moją rzecz,
aby uczyniła to mojej żonie; nie ma też różnicy, czy darczyńca wyzdrowieje, czy umrze. Nie ma też różnicy, czy
darczyńca wyzdrowieje, czy umrze. Nie można też uważać, że jeśli powiemy, że ta darowizna jest ważna, to
stanę się uboższy, ponieważ jeśli darczyńca wyzdrowieje, to będę odpowiedzialny za osobiste działanie; ale jeśli
umrze, to przestanę posiadać majątek, który w przeciwnym razie zostałby włączony do mojego majątku z powodu
mojej darowizny.
5. Ulpianus, O Sabinusie, księga II.
Jeśli mężczyzna, który chce zrobić prezent swojej narzeczonej, daje go Tycjuszowi, aby ten obdarował nim
kobietę, a Tycjusz dostarcza go po zawarciu małżeństwa; jeśli mąż zatrudnił go jako pośrednika, darowizna
dokonana po zawarciu małżeństwa nie będzie ważna. Jeśli jednak kobieta go zatrudniła, a darowizna była już od
jakiegoś czasu, czyli przed ślubem, to chociaż Tycjusz dostarczył ją po zawarciu małżeństwa, darowizna będzie
ważna.
1. Gdy mąż miał dwóch dłużników, Titiusa i swoją żonę, i zwolnił żonę od odpowiedzialności w drodze darowizny,
żadna ze stron nie będzie zwolniona, ponieważ zwolnienie kobiety jest nieważne. Stwierdza to również Julianus
w siedemnastej księdze Digestów. Jest oczywiste, że jeśli przypuszczamy, że Titius jest zwolniony, to
rzeczywiście będzie on zwolniony z odpowiedzialności, ale kobieta nadal będzie odpowiedzialna.
2. Ogólnie rzecz biorąc, należy uznać, że wszelkie transakcje dotyczące darowizny, które odnoszą się do samych
osób pozostających w związku małżeńskim lub do innych osób, które są wstawione, nie będą ważne. Jeśli
sprawa jest mieszana i dotyczy innych dóbr i osób w taki sposób, że składniki nie mogą być rozdzielone,
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darowizna nie będzie uniemożliwiona; ale jeśli mogą być rozdzielone, inne części transakcji będą ważne, ale
darowizna nie będzie.
3. Gdy dłużnik męża, na polecenie tego ostatniego, przyrzeka żonie pieniądze, które jest mu winien,
przyrzeczenie jest nieważne.
4. Gdy żona, w celu dokonania darowizny na rzecz męża, obiecuje zapłacić jego wierzycielowi i daje poręczenie,
Julianus mówi, że mąż nie będzie zwolniony, ani żona lub jej poręczenie nie będzie odpowiedzialne, a wynik
będzie taki sam, jak gdyby nie złożyła żadnej obietnicy.
5. 5. Julianus mówi także w odniesieniu do sprzedaży, że jeśli jest ona dokonana za cenę niższą niż jej wartość,
zarówno przez męża jak i żonę, to nie będzie ona miała żadnego skutku. Neratius natomiast (którego zdania
Pomponiusz nie odrzuca) mówi, że jeśli sprzedaż jest dokonana między mężem a żoną jako darowizna, to jest
ona bezskuteczna, pod warunkiem, że mąż nie miał zamiaru sprzedać nieruchomości, ale tylko udawał, że to
robi, aby móc ją darować. W rzeczywistości bowiem, gdyby miał zamiar sprzedać nieruchomość i umorzył część
ceny kobiecie, sprzedaż byłaby ważna, ale umorzenie ceny będzie nieważne w zakresie zysku, który przypada
kobiecie. Tak więc, jeśli nieruchomość, która jest warta piętnaście aurei, została sprzedana za pięć, a jej wartość
wynosi tylko dziesięć, kobieta musi zwrócić tylko pięć aurei, ponieważ uważa się, że odniosła korzyść z tej kwoty.
6. Jeśli żona lub mąż nie skorzystają ze służebności w drodze darowizny, uważam, że służebność jest utracona;
ale po rozwodzie może być odzyskana w drodze powództwa.
7. Jeżeli żona lub mąż zgadzają się na przedawnienie w drodze wyjątku w celu dokonania darowizny, orzeczenie
wydane przez sędziego przyznające zwolnienie będzie ważne; ale powództwo może być wniesione przeciwko
stronie, która uzyskała korzyść.
8. Dozwolona jest darowizna miejsca pochówku, ponieważ jest ustalone, że mąż może dać miejsce pochówku
swojej żonie, a z drugiej strony, że ona może dać miejsce pochówku jemu. Jeśli ten, kto je otrzyma, pochowa tam
kogokolwiek, miejsce to stanie się miejscem religijnym. Wynika to z faktu, że zwykle mówi się, że zabroniona jest
tylko taka darowizna, która ma tendencję do uczynienia dającego biedniejszym, a otrzymującego bogatszym.
Stąd w tym przypadku nie uważa się, że strona może stać się bogatsza przez nabycie nieruchomości
przeznaczonej na cele religijne. Nie powinno też mieć żadnej wagi stwierdzenie, że kobieta kupiłaby inne miejsce
pochówku, gdyby nie otrzymała tego od męża; bo chociaż stałaby się uboższa, gdyby jej mąż jej go nie dał, to
jednak nie staje się bogatsza, ponieważ nie ponosi żadnych kosztów.
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9. To również daje podstawę do opinii, że jeśli mąż ofiaruje żonie ziemię na miejsce pochówku, to rozumie się, że
staje się ona jej własnością dopiero wtedy, gdy zostanie tam pochowane martwe ciało. Zanim bowiem miejsce to
stanie się miejscem kultu religijnego, pozostaje własnością darczyńcy, a zatem jeśli kobieta je sprzeda, to mimo
wszystko nadal pozostanie jego własnością.
10. Zgodnie z tym, jeśli mąż podarowałby żonie pomnik o wielkiej wartości, który nie był używany, darowizna
będzie ważna, ale byłaby ważna dopiero wtedy, gdyby stała się religijna.
11. Nawet jeśli sama kobieta zostałaby tam pochowana, choć małżeństwo zostało zakończone przez jej śmierć,
to i tak miejsce to stanie się religijne dzięki korzystnej interpretacji.
12. Jeśli więc mąż da żonie coś na ofiarę Bogu, albo ziemię, na której obiecał wznieść jakieś publiczne dzieło,
albo zbudować publiczną świątynię, miejsce to stanie się święte. Jeżeli jednak da jej coś, co ma być ofiarowane
lub poświęcone Bogu, to nie ma wątpliwości, że dar ten będzie ważny. Jeśli więc wyposażył ją w oliwę, która ma
być użyta w świątyni, darowizna będzie ważna.
13. Gdy mąż zostaje wyznaczony na spadkobiercę i odrzuca majątek, aby dokonać darowizny na rzecz żony,
Julianus w siedemnastej księdze Digestów mówi, że darowizna jest ważna. Nie staje się on bowiem uboższy
przez to, że nie nabywa majątku, gdyż czyni to tylko ten, kto traci swoje własne dziedzictwo. Odrzucenie majątku
przez męża jest korzystne dla żony, jeśli zostałaby zastąpiona lub stałaby się spadkobierczynią ab intestato.
14. Podobnie, jeśli mąż odrzuca spadek, uważamy, że darowizna jest ważna, jeśli kobieta zostanie zastąpiona w
odniesieniu do spadku, lub nawet jeśli przypuszczamy, że została mianowana spadkobiercą.
15. 15. Gdy ktoś jest proszony o przekazanie żonie majątku po zastrzeżeniu pewnej jego części dla siebie, a on
przekazuje go bez żadnego odliczenia, Celsus mówi w dziesiątej księdze Digestów, że uważa się raczej, iż mąż
działał z bardziej sumiennym poczuciem obowiązku przy przekazywaniu majątku, niż że go darował. Celsus
podaje bardzo słuszny powód tej opinii, ponieważ wiele osób w tego rodzaju przypadkach uważa raczej, że
wypełnia swój obowiązek, niż że dokonuje darowizny, i że jeśli dokonują bardziej obfitej darowizny majątku
należącego do innej osoby, niż jest to od nich wymagane, to spełniają życzenia zmarłego, a nie wypłacają nic
własnego; i nie bez powodu często myślimy, że zmarły życzył sobie, aby uczyniono coś, czego nie żądał. Opinia
ta odnosi się raczej do przypadku, gdy człowiek został poproszony o wydanie majątku i nie zarezerwował
czwartej części, do której był uprawniony, ale mimo to wywiązał się ze swojego zaufania, zaniedbawszy
skorzystania z tego, co zostało przyznane przez dekret senatu. On bowiem spełnił swoje zobowiązanie,
wypełniając wolę spadkodawcy. Tak jest w przypadku, gdy nie popełnił błędu w obliczeniach, ale nie ma
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wątpliwości, że byłby uprawniony do powództwa o odzyskanie pieniędzy, które nie były należne, a które zapłacił
w wykonaniu trustu.
16. Dlatego, gdy nic nie jest wypłacane z majątku, słusznie uważa się, że darowizna między mężem i żoną
będzie ważna; jest ona bowiem ważna, gdy strona, która dokonuje darowizny, nie pomniejsza swoich środków; a
darowizna będzie nadal ważna, nawet gdyby majątek został pomniejszony, pod warunkiem, że ten, kto ją
otrzymuje, nie staje się przez to bardziej zamożny.
17. Marcellus pyta w Siódmej Księdze Digestów, czy darowizna będzie ważna, gdy kobieta otrzymała pieniądze
od męża i wydała je na rzecz jednego ze swoich krewnych, który posiadał rangę centuriona. Mówi, że będzie ona
ważna, ponieważ kobieta nie stała się przez tę transakcję bardziej majętna, niż gdyby pożyczyła pieniądze, aby je
wypłacić w imieniu swojego krewnego.
18. Ponadto, w odniesieniu do darowizn zakazanych przez prawo cywilne, darowizna może być odwołana w taki
sposób, że jeśli majątek nadal istnieje, może być odzyskany od tego lub tej, którym został przekazany. Jeśli
jednak została ona zużyta, można wytoczyć powództwo osobiste o zwrot kwoty, o którą wzbogaciła się jedna ze
stron.
(6) Gaius, O edyktach prowincjalnych, księga XI.
Cokolwiek jest zatrzymane z powodu darowizny, która nie jest dozwolona przez prawo, jest rozumiane jako
zatrzymane bez żadnego powodu lub niesprawiedliwie; w obu tych przypadkach zwykle powstaje prawo do
powództwa o zwrot.
7. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXI.
Ponadto, jaki moment należy brać pod uwagę, aby stwierdzić, czy strony odniosły korzyść majątkową: czy datę
przystąpienia do sprawy, czy datę wydania wyroku? Należy brać pod uwagę moment przystąpienia do sprawy, co
też nasz Cesarz i jego ojciec stwierdzili w Reskrypcie.
(1) Gdy mąż daje żonie pieniądze na zakup perfum, a ona płaci je jego wierzycielowi, a potem kupuje perfumy za
własne pieniądze, Marcellus w siódmej księdze Digestów mówi, że nie będzie się uważać, że żona odniosła
korzyść z tej transakcji. Mówi on również, że gdyby dał jej naczynie w tym samym celu, a ona zatrzymałaby je i
kupiła perfumy za własne pieniądze, mąż nie byłby uprawniony do powództwa o odzyskanie naczynia, ponieważ
żona nie stała się bardziej zamożna, ponieważ wydała taką samą sumę na coś, co było nietrwałe.
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(2) Gdy mężczyzna i jego żona dali sobie nawzajem sumę pięciu aurei, przy czym mąż zatrzymał swoje, a żona
wydała swoje, bardzo słusznie uznano, że nastąpiła kompensata tych dwóch darów; i tak zadecydował Boski
Hadrian.
(3) Marcellus mówi również, że jeśli mężczyzna dał pieniądze swojej żonie, a ona kupiła za nie ziemię, należy
oszacować, ile kobieta zyskała na tej transakcji. Stąd, jeśli ziemia ma obecnie bardzo małą wartość, musimy w
konsekwencji uznać, że należy wziąć pod uwagę jej wartość w czasie, gdy została połączona. Oczywiste jest, że
jeżeli ziemia ma dużą wartość, należy zwrócić tylko kwotę, która została zapłacona, a nie odsetki od ceny.
(4) Nasuwa się pytanie, kiedy kobieta kupuje ziemię za piętnaście aurei, a jej mąż nie płaci całej ceny, lecz tylko
dwie trzecie tej ceny, to znaczy dziesięć aurei, a jego żona płaci pięć z własnych pieniędzy; a w obecnym czasie
wspomniana ziemia jest warta tylko dziesięć aurei, ile mąż będzie miał prawo odzyskać? Lepsza opinia jest taka,
że powinien on odzyskać dwie trzecie z dziesięciu, a to, co zostało utracone z ceny, powinno być równo
ponoszone przez męża i żonę.
(5) Gdy mąż twierdzi, że zwiększył wartość majątku, który otrzymał jako posag, w celu przysporzenia korzyści
żonie, nasz Cesarz i jego ojciec podali w Reskrypcie środek zaradczy na to w następujący sposób: "Ponieważ
twierdzisz, że cena nieruchomości została podniesiona w celu osiągnięcia korzyści przez twoją żonę, sędzia,
który ma jurysdykcję w tej sprawie, zadecyduje, że jeśli odmówisz pewnej części pieniędzy, musisz zwrócić samą
ziemię, po odliczeniu uzasadnionych wydatków, które poniosłeś". Pozostawia się zatem do wyboru męża, aby
dostarczyć to, co woli. Ta sama zasada prawa ma zastosowanie, jeśli, z drugiej strony, kobieta składa skargę na
zmniejszenie wartości nieruchomości. Zasada jest taka sama, jak w przypadku, gdy majątek jest pożyczany do
użytku po oszacowaniu; jak podaje Pomponiusz w Czwartej księdze różnych wypisów.
(6) Gdy żona kupuje od męża ziemię, którą otrzymała jako zabezpieczenie zwrotu posagu, a mówi się, że zakup
ten został dokonany w celu przysporzenia jej korzyści, transakcja taka jest nieważna. Lecz nasz Cesarz i jego
ojciec stwierdzili w Reskrypcie, że obowiązek zastawu będzie nadal istniał. Podaję słowa tego Reskryptu, aby
można było ustalić, że sprzedaż dokonana w dobrej wierze między mężem a żoną nie może być unieważniona.
"Jeśli twój mąż sprzedał ci zastawy ustanowione w celu zabezpieczenia twojego posagu i pieniędzy, które zostały
mu pożyczone, a nie w celu osiągnięcia korzyści dla ciebie, a transakcja została zawarta w dobrej wierze, będzie
ona ważna. Jeśli jednak okaże się, że uczyniono to tylko pod pretekstem dokonania darowizny, a w konsekwencji
sprzedaż zostanie uznana za nieważną, twoje prawo do zastawionego mienia pozostanie nienaruszone przez
prawo publiczne."
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(7) Jeżeli żona kupuje jakiś przedmiot, a jej mąż płaci za niego pieniądze, uważa się niekiedy, że cały majątek
może być odzyskany od kobiety, ponieważ w odniesieniu do całości tego majątku odniosła ona korzyść
majątkową; tak samo, gdy kobieta kupuje nieruchomość i jest winna jej cenę, a jej mąż zwalnia ją od roszczenia
sprzedawcy. Bo co za różnica, czy on zapłaci jej wierzycielowi, czy sprzedawcy?
(8) Pewien człowiek oddał swojej żonie niewolnika pod warunkiem, że ona go w ciągu roku wyswobodzi. Gdyby
kobieta nie spełniła życzenia męża, czyż konstytucja Boskiego Marka nie przyznaje niewolnikowi wolności,
niezależnie od tego, czy mąż żyje, czy też nie żyje? Papinianus twierdzi, że zgodnie z przyjętą opinią Sabinusa,
który uważa, że niewolnik staje się własnością tego, komu został oddany, dopiero w momencie przyznania mu
wolności, że w związku z tym kobieta nie może go zbyć po upływie określonego czasu, nawet gdyby tego
pragnęła; że konstytucja cesarska nie ma tu zastosowania, ani też nie może mieć zastosowania wola męża,
ponieważ mógłby on zbyć własnego niewolnika. Ja również popieram tę opinię, ponieważ ani sprzedawca, ani
darczyńca nie chce, ani nie może narzucić sobie żadnych warunków, ale może to uczynić stronie, która otrzymuje
niewolnika. Dlatego własność pozostaje przy nim, a Konstytucja nie działa.
(9) Darowizna dokonana w celu manumisji jest ważna, choć może być dokonana nie ze świadomością, że
wolność ma być przyznana natychmiast, ale w określonym czasie. Jeśli więc mąż daje żonie niewolnika, który ma
być poddany manumisji po upływie określonego czasu, niewolnik ten nie staje się jej własnością, dopóki ona nie
zacznie go manumitować, po upływie wspomnianego czasu. Dlatego też, jeśli on zostanie obalony przed tym
czasem, jej akt nie będzie ważny, ponieważ należy pamiętać, że jeśli ktoś daje swojej żonie niewolnika, który ma
być obalony w ciągu roku, a ona nie obali go w ciągu roku, ale zrobi to później, jej akt będzie nieważny.
8. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Jeśli, zanim niewolnik zostanie poddany manumulacji, małżeństwo zostanie rozwiązane przez śmierć lub rozwód,
darowizna zostanie unieważniona; ponieważ uważa się, że warunkiem takiej darowizny jest, aby niewolnik został
poddany manumulacji w trakcie trwania małżeństwa.
9. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli mąż daje żonie niewolnika pod warunkiem, że ten nigdy nie odzyska wolności, należy uznać, że taka
darowizna jest bezwzględnie nieważna.
1. 1. Gdy kobieta, otrzymawszy pieniądze od niewolnika, manumituje go lub nakłada na niego pewne
świadczenia jako warunek jego wolności, Julianus powiada, że świadczenia te są prawnie nałożone, że
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zobowiązanie jest ważne i że nie uważa się, aby kobieta czerpała korzyści z własności męża, ponieważ niewolnik
obiecuje swoje usługi jako wolny człowiek. Jeśli jednak kobieta otrzyma pieniądze od niewolnika za jego
wyswobodzenie i wyswobodzi go z tego tytułu, to jeśli zapłacił on te pieniądze ze swojego peculium, to nadal
pozostaną one własnością męża, ale jeśli ktoś inny zapłacił je za niewolnika, to staną się one własnością kobiety.
Opinia ta opiera się na sprawiedliwości.
2. Darowizny mortis causa mogą mieć miejsce między mężem i żoną,
10. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Z tego powodu, że wydarzenie darowizny rozciąga się na czas, w którym strony przestają być mężem i żoną.
11. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIII.
W międzyczasie jednak majątek nie przechodzi natychmiast na osobę, której jest darowany, lecz dopiero z chwilą
śmierci, a zatem w czasie pośrednim pozostaje w rękach darczyńcy.
1. To, co zostało powiedziane o ważności darowizn mortis causa między mężem a żoną, jest tak prawdziwe, że
według Julianusa nie tylko darowizna dokonana z zamiarem, aby nieruchomość należała do żony lub męża,
będzie ważna w chwili śmierci, ale także każda darowizna mortis causa będzie przyznawała mu lub jej własność
przedmiotu darowizny.
2. Dlatego też, gdy darowizna nie działa wstecz pojawiają się trudności, co Marcellus stwierdza w następującym
przykładzie: "Pewien mąż chciał dokonać pewnej darowizny mortis causa na rzecz żony, a ta wstawiła syna pod
ojcowską kontrolą, który miał przyjąć darowiznę i przekazać ją jej; następnie, po śmierci męża, ten, który otrzymał
dar, stał się swoim własnym panem. Czy ta dostawa jest ważna?" Mówi on, że dostawę należy uznać za ważną,
ponieważ syn stał się swoim własnym panem w czasie, do którego dostawa została odroczona, to znaczy, gdy
mąż zmarł.
3. Mówi też, że wiedział, iż Sabinus uważał, że jeśli mąż przekazał żonie majątek mortis causa, gdy była ona pod
władzą ojcowską, to darowizna ze wszystkimi jej korzyściami będzie należała do niej, jeśli stanie się niezależna
za życia męża. Opinię tę aprobuje również Julianus w siedemnastej księdze Digestów.
4. Stąd, jeśli żona przekazałaby własność mortis causa swojemu mężowi, gdy ten był pod ojcowską kontrolą, a
on stałby się swoim własnym panem, bez wahania stwierdzamy, że własność ta będzie jego.
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5. Ponadto, z drugiej strony, jeśli żona dokona darowizny mortis causa na rzecz swojego męża, podczas gdy jest
on głową gospodarstwa domowego, a w chwili jej śmierci będzie on podlegał kontroli ojcowskiej, całą korzyść z
darowizny nabędzie ojciec.
6. W konsekwencji Scaevola stwierdza w notatce o Marcellusie, że jeśli kobieta wstawia niewolnika w celu
dostarczenia jej darowizny mortis causa, a on dostarcza własność kobiecie, a następnie powinien być wolny w
momencie śmierci męża, ta sama zasada musi być uznana za obowiązującą.
7. Marcellus twierdzi również, że jeśli ten, który się wstawił, umrze po przekazaniu nieruchomości kobiecie,
podczas gdy darczyńca jeszcze żyje, darowizna wygasa, ponieważ powinna ona stać się przez pewien czas
własnością osoby, która się wstawiła, i od niej przejść na kobietę. Dzieje się tak, gdy kobieta, której darowana jest
nieruchomość, a nie darczyńca, powoduje interwencję osoby trzeciej. Jeśli bowiem zostałaby ona wstawiona
przez męża, tytuł własności natychmiast by na nią przeszedł, a jeśli dostarczyłaby ją przed śmiercią męża, a
następnie umarła, dostarczenie byłoby w pewnym stopniu skuteczne, ale nadal pozostawałaby w zawieszeniu,
dopóki nie nastąpiłaby śmierć darczyńcy.
8. Jeśli żona daje majątek Titiusa, aby ten dostarczył go jej mężowi mortis causa, a po jej śmierci Titius
dostarczyłby ten majątek mężowi wbrew zgodzie spadkobierców, to jest różnica, czy Titius został wstawiony
przez kobietę, czy przez męża, któremu darowano majątek. Jeśli był interweniowany przez żonę, będzie podlegał
osobistemu powództwu o zwrot, jeśli dostarczył nieruchomość mężowi; ale jeśli był interweniowany przez męża
po śmierci żony, własność ziemi natychmiast przechodzi na tego, którego mąż interweniował, a ten ostatni będzie
miał prawo do powództwa przeciwko niemu.
9. Jeśli żona przekaże komukolwiek innemu nieruchomość, którą otrzymała od męża mortis causa, taka
darowizna będzie nieważna, ponieważ tytuł własności nie przysługuje kobiecie aż do ostatniej chwili życia jej
męża. Oczywiste jest, że w przypadkach, w których uzgodniono, że darowizna ma działać wstecz, darowizna
dokonana przez żonę będzie w zawieszeniu.
10. 10. Jeśli mąż uczyni darowiznę swojej żonie, a ona następnie się rozwiedzie, czy darowizna zostanie
unieważniona? Julianus mówi, że darowizna będzie nieważna i nie jest uzależniona od żadnego warunku.
11. Mówi on również, że darowizna dokonana z powodu rozwodu jest ważna:
12. Paulus, O Sabinusie, Księga VII.
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Pod warunkiem jednak, że darowizna została dokonana w samym momencie rozwodu, a nie po naradzie, gdy
strony rozważały rozwód.
13. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli jednak śmierć nie nastąpiła, nie można uznać, że majątek należy do kobiety, ponieważ darowizna została
dokonana w związku z innym wydarzeniem.
1. Jeśli więc mąż dokona darowizny mortis causa na rzecz żony i zostanie wygnany, zastanówmy się, czy
darowizna będzie ważna. Uważa się, że darowizna dokonana w celu wykonania w przypadku wygnania jest
ważna, tak samo jak w przypadku rozwodu. Skoro więc małżeństwo nie zostaje rozwiązane przez wygnanie, a
kobieta nie jest w żaden sposób winna, to tylko w zgodzie z zasadami ludzkości darowizna mortis causa
dokonana w pierwszej kolejności, aby została potwierdzona przez tego rodzaju wygnanie, powinna być ważna,
tak jak byłaby ważna w przypadku śmierci męża. Jest to jednak prawdą tylko do tego stopnia, że mąż nie może
być pozbawiony prawa do jej odwołania, ponieważ aby darowizna była całkowicie skuteczna, należy poczekać na
jego śmierć; niezależnie od tego, czy odwołał ją w chwili śmierci, czy też nadal podlega karze.
2. Jeśli ktoś otrzymuje nieruchomość w celu budowy na swoim gruncie, nie można jej od niego odzyskać,
ponieważ uważa się, że była to darowizna. Takiego zdania był również Neratius, który mówi: "Gdy własność
została dana w celu zbudowania domu lub zasiania ziemi, wszystko inne, czego ten, kto ją otrzymuje, nie uczyni,
wejdzie w zakres darowizny." Dlatego dary tego rodzaju będą zakazane między mężem i żoną.
(14) Paulus, O Edykcie, Księga LXXI.
Jeśli mąż daje żonie pieniądze na odbudowę domu należącego do niej, który został zniszczony przez pożar,
darowizna jest ważna tylko do wysokości kwoty potrzebnej na budowę domu.
15. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXI.
To, co mąż daje żonie w roku lub w miesiącu, może być odwołane do wysokości nadwyżki, jeśli przekracza ona
granice umiarkowania, to znaczy, jeśli wynosi więcej niż dochód posagu.
(1) Jeżeli mąż da żonie pieniądze, a ona będzie zbierać z nich odsetki, to będzie z tego czerpać korzyści.
Julianus w Osiemnastej Księdze Digestów wyraził tę opinię w odniesieniu do męża.
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16. Tryphoninus, Dysputy, Księga X.
A jeśli z sumy stu aurei, którą mąż podarował żonie, pięćdziesiąt przepadnie przez dłużnika, a żona otrzyma
pozostałe pięćdziesiąt podwojone przez odsetki? Mąż nie może odzyskać od niej więcej niż pięćdziesiąt z tytułu
wspomnianej darowizny.
(17) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXII.
Zastanówmy się także, czy w odniesieniu do darowanych plonów ziemi, z których kobieta czerpie korzyści
majątkowe, stanowią one część darowizny. Julianus twierdzi, że zarówno plony, jak i odsetki stanowią darowiznę
zgodną z prawem.
(1) Jeśli niewolnik, który został podarowany, nabywa jakąś własność, to należy ona do tego, kto go podarował.
18. Pomponiusz, O różnych ekstraktach, księga IV.
Gdy mąż lub żona używają niewolników lub ubrań należących do drugiej osoby, albo mieszkają bezinteresownie
w domu drugiej osoby, taka darowizna jest ważna.
19. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli żona podaruje niewolnika synowi, który był pod ojcowską kontrolą jej męża, a ten następnie nabył
niewolnicę, tytuł do tej ostatniej przechodzi na kobietę. Julianus twierdzi, że nie ma znaczenia, za czyje pieniądze
została kupiona niewolnica, ponieważ darczyńca nie może nic nabyć przez niewolnika, nawet za własne
pieniądze, ponieważ ten przywilej jest przyznawany tylko posiadaczom w dobrej wierze. Jeśli jednak wie on, że
niewolnik należy do kogoś innego, nie jest jego posiadaczem w dobrej wierze.
1. Pyta on również, czy w przypadku, gdy niewolnik został nabyty za majątek męża, ten ostatni może, na
zasadzie wyjątku, zatrzymać cenę tego niewolnika przeciwko swojej żonie, wnosząc powództwo o jej posag.
Należy stwierdzić, że zgodnie z opinią Marcellusa, mąż ma prawo do wyjątku, gdy jest pozwany o posag, a
według Julianusa, jeśli go zapłaci, może wnieść pozew o odzyskanie pieniędzy z zakupu.
20. Javolenus, Epistoły, Księga XI.
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Jeśli niewolnik, który jest darowany żonie mortis causa przed śmiercią jej męża, zawrze jakiś zapis, to myślę, że
skutek zobowiązania pozostanie w zawieszeniu, dopóki mąż nie umrze lub nie będzie wolny od
niebezpieczeństwa śmierci, z powodu której dokonał darowizny, a jeśli nastąpi jedno z tych wydarzeń, przez które
darowizna zostanie anulowana lub potwierdzona, to również potwierdzi lub anuluje zapis.
21. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
Gdy mąż płaci za żonę sumę, którą ta winna jest mu z tytułu odbytej przez niego podróży, czy ma on prawo
ściągnąć tę kwotę na tej podstawie, że odniosła ona z tego korzyść majątkową, czy też można uznać, że nie jest
to darowizna? Sądzę, że lepsza jest opinia, że nie jest to zabronione, zwłaszcza jeśli odbyła podróż ze względu
na męża; Papinianus stwierdza bowiem w Czwartej księdze opinii, że mąż nie może żądać zwrotu kosztów
podróży żony i jej niewolników, jeśli podróż odbyła się w jego imieniu. Uważa się, że podróż została odbyta w
imieniu męża, gdy żona przybywa, aby go szukać; i nie ma znaczenia, czy w umowie małżeńskiej uzgodniono
coś w odniesieniu do kosztów podróży, czy nie, ponieważ nie czyni darowizny ten, kto pokrywa konieczne
wydatki. Dlatego też, jeśli żona odbyła podróż za zgodą męża, ze względu na wymogi jego działalności, a mąż
dał jej coś na pokrycie kosztów, nie można tego odzyskać.
1. Jeśli żona obiecuje mężowi posag, jak również odsetki od niego, to bez wątpienia należy uznać, że może on
ściągnąć odsetki, ponieważ nie jest to darowizna, gdyż odsetki są żądane w celu pokrycia wydatków związanych
z małżeństwem. Co by się jednak stało, gdyby mąż przekazał żonie roszczenie o odsetki, czy pozostałaby ta
sama wątpliwość co do legalności darowizny? Julianus twierdzi, że tak, co jest słuszne. Jest oczywiste, że jeśli
zostanie ustalone, że żona będzie utrzymywać siebie i swoich niewolników, a jej mąż pozwoli jej korzystać z
posagu w celu utrzymania siebie i domowników, to kwestia ta zostanie rozwiązana, ponieważ uważam, że jej mąż
nie może żądać od niej, jako darowizny, tego, co już zostało potrącone.
(22) Tenże, O Sabinusie, Księga III.
Pewien człowiek oddał niewolnika mortis causa swojej żonie, a następnie mianował go swoim spadkobiercą z
przyznaniem mu wolności. Powstaje pytanie, czy taka nominacja jest ważna? Myślę, że jeśli mianował go swoim
spadkobiercą, ponieważ powiedział, że zmienił zdanie, nominacja będzie ważna, a niewolnik stanie się
koniecznym spadkobiercą swojego pana. Ale jeśli po tym, jak mianował go swoim dziedzicem, darował go,
darowizna będzie miała większą wagę; lub jeśli darował go zanim to zrobił, ale nadal nie przyznał mu wolności z
zamiarem pozbawienia go jej, wynik będzie taki sam.
23. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
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Papinianus bardzo słusznie uważa, że Reskrypt Boskiego Sewera odnosi się jedynie do darowizny majątku; jeśli
więc mąż związał się postanowieniem na korzyść żony, nie uważa, że spadkobierca męża może być pozwany,
nawet jeśli mąż umarłby nie zmieniwszy zdania.
24. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli darowizna jest dokonana między osobami, które nie są małżeństwem, a które łączą się przed upływem
czasu przewidzianego przez prawo dla nabycia własności nieruchomości; lub, z drugiej strony, jeśli darowizna
jest dokonana między mężem i żoną, a przed upływem wspomnianego czasu małżeństwo zostaje rozwiązane,
ustala się, że czas przedawnienia mimo to nadal biegnie, ponieważ w pierwszym przypadku posiadanie jest
przeniesione bez żadnej wady, a w drugim wada, która istniała, zostaje usunięta.
25. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga V.
Jeśli jednak w czasie trwania małżeństwa mąż przekazuje żonie majątek należący do kogoś innego, należy
stwierdzić, że żona może go natychmiast objąć w posiadanie przez lichwę, ponieważ, mimo że nie został jej
przekazany mortis causa, jego lichwa nie będzie przeszkodą. Prawo bowiem, tak jak zostało ustanowione, odnosi
się do tych darowizn, przez które żona się wzbogaca, a mąż staje się uboższy; a zatem darowizna mortis causa
może mieć miejsce, tak jak rozumie się ją między osobami, które nie są małżeństwem, w odniesieniu do dóbr,
które mogą być nabyte przez lichwę, ponieważ należą do innej osoby.
26. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli nakazuję komuś, kto sprzedał mi nieruchomość, aby przekazał ją mojej żonie jako darowiznę, a on na mój
rozkaz przenosi na nią posiadanie tej nieruchomości, będzie on zwolniony z odpowiedzialności; ponieważ,
chociaż zgodnie z prawem cywilnym nie będzie się rozumieć, że jest ona w posiadaniu tej nieruchomości, to
jednak jest oczywiste, że sprzedawca nie ma nic, co mógłby dostarczyć.
(1) Neratius mówi, że te same powody, które pozwalają na darowizny między mężem a żoną, czynią również
legalnymi darowizny dokonane między teściem a synem lub synową. Dlatego teść może dokonać darowizny na
rzecz zięcia w oczekiwaniu na śmierć lub rozwód, a zięć może dokonać darowizny na rzecz teścia w oczekiwaniu
na wystąpienie któregoś z tych zdarzeń.
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27. Modestinus, Reguły, Księga VII.
Darowizna dokonana przed zawarciem małżeństwa między osobami, które mają zamiar zawrzeć związek
małżeński, jest ważna z mocy prawa, nawet jeśli małżeństwo miałoby się odbyć tego samego dnia.
28. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli darowane mienie zostanie zniszczone lub zużyte, stratę musi ponieść darczyńca. Jest to rozsądne,
ponieważ własność nadal należy do tego, kto ją podarował, a on traci to, co jest jego własnością.
1. Jeśli mąż ponosi jakiekolwiek koszty w odniesieniu do dzieci urodzonych z niewolnic, które stanowią posag
jego żony, czy to z powodu instrukcji czy wsparcia; nie będzie to korzystne dla męża, ponieważ on sam korzysta
z ich usług. Może on jednak zachować rachunek z tego, co zostało przekazane ich pielęgniarce na ich
wychowanie, ponieważ zapewnia coś dla zachowania ich życia; tak jak gdyby wykupił od zbójców niewolników
stanowiących część posagu.
2. Gdzie niewolnicy męża wykonywali usługi dla żony, lub odwrotnie, lepsza opinia jest taka, że nie powinno się
brać pod uwagę tego, co zrobili; i rzeczywiście, prawo stosujące się do zakazanych darowizn nie powinno być w
tym przypadku ściśle interpretowane, jak między osobami, które są wrogo nastawione do siebie; ale powinno to
być zrobione jak między osobami połączonymi największym uczuciem, a które jedynie obawiają się niedostatku.
3. Kiedy kobieta kupuje niewolnika za dziesięć aurei, które zostały jej podarowane przez męża, a niewolnik jest
wart tylko pięć, Plaucjusz uważa, że tylko pięć może być odzyskane; podobnie jak w przypadku, gdy niewolnik
umrze, nic nie może być odzyskane. Gdyby jednak niewolnik był wart piętnaście aurei, mąż nie może żądać
więcej niż dziesięć, ponieważ stał się uboższy tylko o tę kwotę.
4. Jeśli jednak kobieta kupiła dwóch niewolników i jeden z nich umarł, a drugi jest wart dziesięć aurei, powstaje
pytanie, co należy zrobić? Pomponiusz i wielu innych autorytetów uważa, że nie ma znaczenia, czy dwaj
niewolnicy zostali sprzedani za jedną cenę, czy też każdy za inną. Jeśli sprzedano ich za jedną cenę, można
odzyskać całe dziesięć aurei, podobnie jak w przypadku, gdy kupiony przedmiot ulega zniszczeniu, lub gdy
sprzedaje się trzodę lub pojazd, a jakaś ich część ulega zniszczeniu; jeśli jednak niewolnicy zostali sprzedani za
różne ceny, można odzyskać tylko tę kwotę, za którą został kupiony niewolnik, który przeżył.
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5. Pomponiusz podaje, że Julianus był zdania, że jeśli żona nabywa coś przez niewolnika, który został kupiony za
pieniądze przekazane jej przez męża, czy to spadek, czy majątek, czy dzieci zrodzone z niewolnic, mąż będzie
miał prawo do odzyskania tego na tej podstawie.
6. Jest ustalone, że jeśli żona, zanim otrzyma swój roczny dochód od męża, wyda jakiekolwiek jego pieniądze,
lub jakiekolwiek, które zostały pożyczone, będzie ona uważana, że wzięła wydaną kwotę ze swojego rocznego
dochodu.
7. Celsus mówi, że bardzo słusznie zadecydowano, iż w przypadku, gdy żona przewidziała roczne odsetki od
swojego posagu, chociaż odsetki mogą nie być należne, ponieważ umowa została zawarta na roczne płatności,
kobieta nie może wnieść powództwa o posag, ale strony mogą potrącić swoje roszczenia. Dlatego też uważamy,
że ta sama zasada będzie miała zastosowanie do każdej umowy, która została zawarta w odniesieniu do
rocznych płatności.
29. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIV.
Jeśli kobieta sprzedałaby niewolnika kupionego za pieniądze przekazane jej przez męża, a następnie kupiłaby
innego, Fulcyniusz uważa, że kobieta musi być odpowiedzialna za utratę ostatniego niewolnika. Nie jest to
prawdą, nawet jeśli drugi niewolnik nie został zakupiony za pieniądze należące do męża.
1. 1. Gdy mąż daje żonie wełnę, a ona robi z niej dla siebie ubranie, Labeo twierdzi, że ubranie należy do żony.
30. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Mimo to, mąż będzie miał prawo do słusznego powództwa.
31. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIV.
Jeżeli jednak mąż robi odzież dla żony z własnej wełny, to chociaż robi to dla żony i z troski o nią, to jednak
odzież będzie należała do męża; nie ma też różnicy, czy żona pomagała w przygotowaniu wełny i zajmowała się
tą sprawą dla męża.
1. Gdy żona używa swojej własnej wełny, ale robi odzież dla siebie z pomocą niewolnic należących do jej męża,
odzież będzie jej i nie będzie nic winna mężowi za pracę niewolnic; ale gdy odzież jest zrobiona dla jej męża,
będzie należeć do niego, jeśli zapłacił żonie wartość wełny. Jeżeli jednak żona nie uszyła odzieży dla męża, ale
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mu ją dała, darowizna nie będzie ważna, ponieważ będzie ona ważna tylko wtedy, gdy odzież została uszyta dla
męża, a ona nigdy nie będzie mogła wystawić rachunku za pracę niewolnic swego męża.
2. Jeśli mąż dałby działkę swojej żonie, aby ta mogła na niej postawić dom, nie ma wątpliwości, że dom będzie
należał do męża; ale jest ustalone, że kobieta będzie miała prawo do swoich wydatków, ponieważ jeśli mąż
zażądałby domu, żona może zatrzymać wydatki, które poniosła przy budowie.
3. Jeśli były dwa niewolniki, z których każdy był wart pięć aurei, ale obaj razem zostali sprzedani za pięć, przez
męża żonie w celu przysporzenia jej korzyści, lub odwrotnie; lepsza opinia jest taka, że są oni posiadani wspólnie
przez obie strony proporcjonalnie do ceny; ponieważ w rzeczywistości nie należy brać pod uwagę tego, ile
niewolnicy są warci, ale ile z ceny zostało umorzone w drodze darowizny. Nie ma wątpliwości, że zarówno mąż
jak i żona mogą nabyć majątek od siebie nawzajem za mniej niż jest on wart, jeśli nie ma zamiaru dokonania
darowizny.
4. Jeśli mąż sprzedaje coś żonie za prawdziwą wartość lub odwrotnie, w celu dokonania darowizny, a oni
zgadzają się, że sprzedawca nie udzieli żadnej gwarancji w odniesieniu do nieruchomości, należy rozważyć, jaka
była umowa w odniesieniu do sprzedaży, czy nieruchomość została faktycznie sprzedana i cała transakcja była
ważna, lub, rzeczywiście, czy tylko druga część umowy była nieważna; tak samo, jak gdyby to było, gdy zakup
został zawarty, umowa została zawarta po zmianie zdania. Lepsza opinia jest taka, że tylko ta druga część
umowy jest nieważna.
5. Uważamy, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli w celu dokonania darowizny strony uzgodnią,
że sprzedawca nie będzie gwarantował, że niewolnik ma zwyczaj uciekać lub jest włóczęgą; to znaczy, że prawa
do działania na mocy Edyktu Aediles i przy zakupie pozostaną nienaruszone.
6. Jeśli mężczyzna jest winien swojej żonie pewną sumę pieniędzy płatną w określonym czasie, może zapłacić ją
od razu bez obawy, że zostanie to uznane za darowiznę, chociaż gdyby zatrzymał pieniądze do czasu, kiedy były
należne, mógłby czerpać korzyści z ich wykorzystania.
7. Jeśli masz zamiar zapisać mi spadek, lub zostawić mi część swojego majątku, a jesteś o to proszony, możesz
zostawić to mojej żonie, a to nie będzie uważane za darowiznę, ponieważ mój majątek nie jest w żaden sposób
pomniejszony; a Prokulus mówi, że głównym powodem, dla którego nasi przodkowie przychodzili z pomocą
darczyńcy, było to, aby jedna ze stron nie została zubożona z powodu uczucia do drugiej; ale nie byli oni tak źle
usposobieni, aby chcieć zapobiec temu, aby jedna z nich stała się bogatsza.
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8. Gdy mąż czyni żonie bardzo cenny prezent w Kalendy Marcowe lub w dniu jej urodzin, to jest to darowizna; ale
jeśli żona ponosi jakieś wydatki, przez które może być bardziej honorowo utrzymywana, to należy przyjąć
przeciwne zdanie.
9. Nie uważa się, że żona stała się bardziej majętna, jeśli wydaje pieniądze dane jej przez męża na bankiety, na
perfumy lub na jedzenie dla swoich niewolników.
10. 10. Zaopatrzenie, które mąż przeznacza dla niewolników lub koni żony, a które należą do nich wspólnie, nie
może być przez niego odzyskane. Sądzę jednak, że przeciwna zasada powinna być przestrzegana, gdy
utrzymuje on niewolników domowych swojej żony lub tych, którzy są trzymani na sprzedaż.
(32) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXIII.
Taki był stan praw w odniesieniu do darowizn między mężem a żoną, jak już wcześniej stwierdziliśmy, kiedy nasz
cesarz Antoninus, przed śmiercią swojego ojca, Boskiego Severusa, w przemówieniu wygłoszonym do Senatu za
czasów konsulatu Fulviusa Aemilianusa i Nummiusa Albinusa, spowodował, że Senat złagodził do pewnego
stopnia surowość ich przepisów.
1. Adres naszego cesarza w sprawie potwierdzania darowizn odnosi się nie tylko do majątku uzyskanego przez
męża w imieniu żony, ale także do wszystkich darowizn dokonanych między mężem a żoną; tak więc z mocy
prawa majątek należy do strony, na rzecz której jest darowany, rodzi zobowiązanie cywilne i wchodzi w zakres
Lex Falcidia, gdzie może ono zacząć obowiązywać. Myślę, że to prawo będzie miało zastosowanie, ponieważ to,
co jest darowane, jest niejako potwierdzone testamentem.
2. Reskrypt mówi: "Źle się dzieje, gdy ktoś, kto dokonuje darowizny, zmienia zdanie, ale byłoby ciężko i chciwie,
gdyby spadkobierca wziął majątek, gdy to, być może, byłoby sprzeczne z wolą tego, kto go darował."
3. Powinniśmy rozumieć, że odnosi się to do zmiany zdania darczyńcy w jego ostatnich chwilach, ponieważ
gdyby dokonał on darowizny na rzecz swojej żony, a następnie zmienił zdanie, a potem zmienił je ponownie,
należy stwierdzić, że darowizna jest ważna, ponieważ rozważamy ostatnią wolę mężczyzny, podobnie jak mamy
w zwyczaju czynić w odniesieniu do trustów, gdy omawiamy wyjątek wniesiony na podstawie oszustwa, ponieważ
wola strony może być niezdeterminowana do ostatniej chwili jej istnienia.
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4. Jeśli jednak darczyńca zmieni zdanie tylko raz, przyznajemy jego spadkobiercy prawo do odwołania
testamentu, jeśli jest całkowicie oczywiste, że zmarły zmienił zdanie. Jeśli jednak jest to wątpliwe, sędzia
powinien raczej skłaniać się do potwierdzenia darowizny.
5. Jeśli mąż zastawiłby darowaną nieruchomość, skłonni jesteśmy uznać, że zmienił zdanie, choć nadal
zachowuje własność nieruchomości. Jak jednak należy postąpić, jeśli jego zamiarem było, aby darowizna nadal
istniała? Przypuśćmy, że nieruchomość pozostała w posiadaniu kobiety pod niepewnym tytułem i że była ona
gotowa zaspokoić wierzyciela? Wówczas należy uznać, że darowizna jest ważna. Jeżeli bowiem mąż przekazał
jej nieruchomość z takim zamiarem, to darowizna jest ważna, a zatem, jeżeli kobieta była gotowa zaspokoić
wierzyciela, będzie mogła skorzystać z wyjątku z powodu złej wiary; a ponadto, gdyby spłaciła dług, mogłaby,
korzystając z wyjątku z powodu złej wiary, spowodować, że prawo do działania wierzyciela zostanie jej
przypisane.
6. Jeśli darczyńca staje się niewolnikiem osoby prywatnej, należy powiedzieć, że darowizna nie jest
udoskonalona, ale zostaje zniszczona, chociaż służebność jest porównywana do śmierci. Jeśli więc kobieta, na
rzecz której dokonana jest darowizna, zostanie sprowadzona do stanu niewolniczego, darowizna wygasa.
7. Jeśli mąż uczynił darowiznę na rzecz żony, a z powodu wyrzutów sumienia z powodu jakiegoś przestępstwa
popełnił samobójstwo, lub nawet po śmierci pamięć o nim stała się niesławna, darowizna zostanie odwołana;
choć darowizny, które uczynił innym, będą ważne, jeśli nie uczynił ich mortis causa.
8. Podobnie, gdy mąż, który jest w wojsku, uczyni darowiznę ze swojego castrense peculium, a potem zostanie
skazany za przestępstwo; z tego powodu, że będzie mógł zeznawać w odniesieniu do dóbr tego rodzaju nawet
po skazaniu, pod warunkiem, że uzyska do tego prawo, darowizna będzie ważna; ponieważ ten, kto jest
dopuszczony do zeznań, może uczynić darowiznę mortis causa.
9. Skrypt mówi: "zużył", a to określenie należy rozumieć w ten sposób, że ten, kto otrzymał darowiznę, nie stał się
przez to bardziej majętny. Jeśli jednak odniósł korzyść majątkową, przywilej przyznany przez Reskrypt nie będzie
miał zastosowania. Jeśli jednak nie stał się bardziej majętny, a przekazał drugiej stronie kwotę równą darowiźnie,
należy powiedzieć, że jeśli ten, który umarł, został wzbogacony, drugi może odzyskać to, co dał, i nie jest
zobowiązany do potrącenia tego, co zużył, chociaż w przypadku rozwodu można dokonać takiego potrącenia.
10. Jeśliby rozwód nastąpił po darowiźnie, albo jeśliby ten, który darowiznę uczynił, umarł pierwszy, należy
zachować dawne prawo; to znaczy, że darowizna będzie ważna, jeśli mąż zechce, aby żona ją otrzymała, ale
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jeśli tego nie uczyni, będzie ona wygaszona; albowiem wiele osób żonatych ma dobre usposobienie względem
siebie, a wiele innych pielęgnuje gniew i nienawiść.
11. 11. A jeśli dojdzie do rozwodu, a następnie małżeństwo zostanie ponownie zawarte, a zdanie darczyńcy
zmieni się podczas rozwodu lub pozostanie takie samo, albo też, gdy małżeństwo zostanie ponownie zawarte,
życzenie darczyńcy stanie się takie, jakie było na początku, to czy darowizna pozostanie ważna, jeśli darczyńca
umrze, gdy małżeństwo jeszcze trwa? Można utrzymywać, że będzie ona ważna.
12. Jeśli jednak nie doszłoby do rozwodu, a jedynie do drobnego nieporozumienia, to z pewnością darowizna
będzie ważna, jeśli nieporozumienie zostanie usunięte.
13. Jeśli żona i jej mąż żyją od dłuższego czasu w separacji, ale nadal zachowują więź małżeńską (co, jak wiemy,
zdarza się niekiedy w przypadku osób z rangą konsularną), uważam, że darowizny nie będą ważne, ponieważ
związek ten istniał od zawsze; małżeństwem jest bowiem uczucie małżeńskie, a nie współżycie. Jeśli jednak
darczyńca umrze jako pierwszy, darowizna będzie ważna.
14. Co powiemy, gdy obie strony, ta, która dokonała darowizny i ta, której została ona uczyniona, zostaną
pojmane przez wroga? Zanim odważę się omówić tę kwestię, należy wziąć pod uwagę przemówienie Cesarza,
który zdecydował, że darowizna nie ma mocy ani skutku, jeśli strona, której ją przekazano, umrze. Dlatego, jeśli
obie strony umrą, czy to z powodu rozbicia statku, czy też upadku lub spalenia domu, co powiemy? W przypadku,
gdy można ustalić, która z nich umarła pierwsza, sprawa jest łatwo rozwiązana, ale jeśli nie można tego
udowodnić, sprawa staje się trudna i jestem raczej zdania, że darowizna będzie ważna, jak wynika ze słów
Adresu, ponieważ mówi on: "Jeśli strona, która otrzymała darowiznę, umrze pierwsza". Ale kiedy obaj umrą w tym
samym czasie, nie można utrzymywać, że ten, który otrzymał darowiznę, jako pierwszy odszedł z życia. Stąd też
słusznie uważa się, że jeśli strony dokonały darowizn na rzecz siebie nawzajem, obie będą ważne, jeśli umrą w
tym samym czasie, ponieważ, mimo że żadna z nich nie przeżyła drugiej, Adres nie przewidywał śmierci obu
razem. Jeśli jednak żadna z nich nie przeżyła drugiej, wzajemna darowizna będzie ważna, ponieważ w
odniesieniu do wzajemnych darowizn mortis causa należy stwierdzić, że powództwo o zwrot nie może być
przyznane żadnej ze stron, a zatem spadkobiercy obu czerpią korzyści z darowizn. Zgodnie z tym poglądem,
jeżeli obie strony zostały w tym samym czasie pojmane przez nieprzyjaciela i obie zmarły w niewoli w różnym
czasie, to czy data ich pojmania musi być brana pod uwagę, abyśmy mogli uznać, że darowizny są ważne, tak jak
gdyby obie zmarły w tym samym czasie? Czy też powiemy, że żadna z darowizn nie jest ważna, ponieważ
małżeństwo zostało rozwiązane za życia jednej ze stron? Czy też powinniśmy ustalić, które z nich zmarło jako
pierwsze, aby zdecydować, że darowizna w odniesieniu do niego nie była ważna; lub czy, jeśli drugie z nich
powróci do kraju, jego testament będzie ważny? Moim zdaniem, jeśli strony nie powrócą, należy brać pod uwagę
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czas, w którym zostały wzięte do niewoli, tak jakby wtedy umarły; ale jeśli jedna z nich powróci, będzie się
uważać, że przeżyła, ponieważ to uczyniła.
15. Gdy mąż zapisuje pewną rzecz z tej, którą już darował, ale nie daruje reszty, nie uważa się, że nie chciał, aby
reszta należała do jego żony; często bowiem strona czyni zapis, a potem darowiznę, albo może istnieć jakiś inny
powód, dla którego uczyniła zapis.
16. 16. Adres obejmuje nie tylko męża i żonę, ale także inne osoby, którym także nie wolno dokonywać darowizn
z tytułu małżeństwa, jak na przykład wtedy, gdy teść dokonuje darowizny na rzecz synowej lub odwrotnie, albo
teść na rzecz zięcia lub odwrotnie, albo jeden z dwóch teściów, którzy mają pod swoją kontrolą strony połączone
małżeństwem, dokonuje darowizny na rzecz drugiego; zgodnie bowiem z duchem Adresu wszystkim tym osobom
wolno dokonywać darowizn w tych samych okolicznościach. Tak też utrzymywał Papinianus w Czwartej Księdze
Opinii, albowiem powiedział: "Teść dokonał darowizny na rzecz synowej lub zięcia, a potem jedno lub drugie z
nich zmarło w trakcie małżeństwa. Chociaż wada darowizny nadal istnieje, to jednak, jeśli teść nie podniósł
żadnej kwestii w odniesieniu do tej darowizny, warunki Adresu będą działać przeciwko jego spadkobiercom po
jego śmierci, z tego samego powodu, który zabrania darowizny tego rodzaju, wymaga, aby korzyść została
przyznana." Dlatego, aby taka darowizna mogła być ważna, Papinianus wymaga, aby syn strony, która dokonała
darowizny, umarł przed nim, a teść umarł po nim, nie zmieniwszy zdania.
17. Gdy syn pod kontrolą ojca, który posiada castrense lub quasi castrense peculium, dokonuje darowizny na
rzecz swojej żony, musimy wziąć pod uwagę osobę syna i jego śmierć.
18. Jeśli synowa czyni darowiznę na rzecz teścia, musimy wziąć pod uwagę jej śmierć i trwanie jej woli do
ostatnich chwil. Jeśli jednak teść umrze pierwszy, uważamy, że darowizna wygasa. Ale jeśli mąż będzie żył i
przeżyje swoją żonę, czy musimy przyznać, że darowizna będzie skuteczna? Jeśli rzeczywiście mąż zostanie
jedynym spadkobiercą swojego teścia, można powiedzieć, że nowa darowizna została dokonana na rzecz męża,
tak że tam, gdzie kończy się pierwsza, zaczyna się druga; a jeśli syn nie jest spadkobiercą swojego ojca,
darowizna zostanie zakończona z innego powodu.
19. Jeśli teść wyprze się synowej, darowizna będzie nieważna, nawet jeśli małżeństwo, gdy mąż i żona są
zgodni, nadal istnieje, zgodnie z Reskryptem naszego Cesarza; ale małżeństwo będzie skończone w odniesieniu
do stron, między którymi dokonano darowizny.
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20. Jeśli więc dwaj teściowie dokonują darowizn między sobą, ta sama zasada będzie obowiązywała, jeśli
wyrzekną się syna i synowej, a darowizny, których dokonają między sobą, będą nieważne. Jeśli jednak
darowizna tego rodzaju jest dokonana między teściami, dla ważności darowizny wymagana jest śmierć tego,
który ją uczynił w czasie trwania małżeństwa i w czasie istnienia prawa ojcowskiego. Ta sama zasada dotyczy
również tych, którzy pozostają pod kontrolą wspomnianych stron.
21. Gdy jeden teść dokonuje darowizny na rzecz drugiego, a jeden z nich lub obaj emancypują osoby połączone
małżeństwem, należy uznać, że darowizna ta nie ma odniesienia do osób wymienionych w Adresie, a zatem staje
się nieważna.
22. Gdy mężczyzna czyni darowiznę na rzecz swojej narzeczonej, która ma obowiązywać w momencie zawarcia
małżeństwa, chociaż nie uważa się, że darowizna ta została dokonana między mężczyzną a żoną, a słowa
Adresu nie odnoszą się do niej w sposób wyraźny, to jednak należy stwierdzić, że darowizna ta wchodzi w jej
zakres i jest ważna, jeśli wola strony kontynuuje ją aż do swojej śmierci.
23. 23. Darowizna będzie skuteczna niezależnie od tego, czy majątek został rzeczywiście przekazany, czy też
zwolniony został obowiązek; na przykład, gdy mężczyzna zwalnia swoją żonę z odpowiedzialności za to, co jest
mu winna, poprzez darowiznę, można powiedzieć, że samo zwolnienie nie jest w zawieszeniu, ale jego skutek
jest. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie darowizny, które wymieniliśmy jako zakazane, będą ważne zgodnie z
warunkami Adresu.
24. Jeśli mąż i żona zawarli związek partnerski w drodze darowizny, jest on nieważny zgodnie ze zwykłą zasadą
prawa, a liberalna interpretacja Dekretu Senatu nie daje takiej przewagi, aby można było uznać, że powództwo o
związek partnerski będzie zasadne; jednak majątek, który posiadają wspólnie, nie może być odwołany zgodnie z
warunkami przewidzianymi w ich umowie. W związku z tym nie można wnieść powództwa o ustalenie istnienia
związku partnerskiego, ponieważ nie jest to związek partnerski, który zostaje zawiązany w celu przysporzenia
korzyści tylko jednej ze stron, nawet jeśli czynią to inne osoby; i z tego powodu nie działa on między mężem a
żoną.
25. To samo należy powiedzieć o nabyciu w drodze darowizny, gdyż jest ono nieważne.
26. 26. Jest oczywiste, że jeśli w celu dokonania darowizny sprzedaje się majątek za mniejszą cenę niż jest on
wart, lub jeśli cena ta zostanie potem umorzona, musimy uznać, że darowizna jest ważna, zgodnie z dekretem
Senatu.
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27. Jeśli ktoś miał narzeczoną, a potem ją poślubił, podczas gdy nie było to zgodne z prawem, zobaczmy, czy
darowizny dokonane, że tak powiem, podczas zaręczyn, są ważne. Julianus omawia tę kwestię w odniesieniu do
nieletniej dwunastolatki, która została przyprowadzona do domu swego tak zwanego męża, gdy była jeszcze zbyt
młoda, by wyjść za mąż; i mówi, że jest ona jego oblubienicą, ale nie jest jego żoną. Lepsza jest jednak opinia
Labeo, moja i Papinianusa w Dziesiątej księdze Pytań, która mówi, że jeśli zaręczyny poprzedziły rzekome
małżeństwo, to ono nadal istnieje, chociaż ten, kto poślubił dziewczynę, może myśleć, że jest ona jego prawowitą
żoną. Jeśli jednak zaręczyny nie poprzedziły małżeństwa, nie może być mowy o zaręczynach, ponieważ nie miały
one miejsca, ani o małżeństwie, ponieważ nie mogło ono zostać zawarte. Dlatego też, jeśli zaręczyny nastąpiły
najpierw, darowizna jest ważna, ale jeśli nie nastąpiły, są one nieważne, ponieważ strona nie dokonała
darowizny, jak gdyby, na rzecz obcej osoby, ale na rzecz swojej domniemanej żony, a zatem adres nie będzie
miał zastosowania.
28. Jeśli jednak senator zaręczy się z wolną kobietą, opiekun z wychowanką lub inna osoba, której nie wolno
zawierać małżeństwa, a następnie poślubi dziewczynę, to czy darowizna dokonana niejako podczas zaręczyn
będzie ważna? Uważam, że takie zaręczyny powinny być odrzucane, a wszelkie dobra, które zostały darowane,
powinny być zajęte i skonfiskowane przez Skarb Państwa, jako darowane osobom niegodnym ich posiadania.
(33) Tenże, O Sabinusie, księga XXXVI.
Gdy mąż zgadza się płacić żonie pewną sumę rocznie, nie może ona w czasie trwania małżeństwa wnieść
powództwa z tego tytułu. Jeśli jednak w czasie trwania małżeństwa mąż umrze, uważam, że ponieważ darowizna
odnosi się do rocznej zapłaty, postanowienie to może być egzekwowane na mocy dekretu senatu.
1. Z drugiej strony, jeśli żona umawia się z mężem, że będzie mu płacić co roku pewną kwotę, może ona zostać
jej zwrócona, a ona może wystąpić z powództwem o odzyskanie tego, co pozostało. Uważam, że może ona
również wnieść powództwo osobiste o kwotę, o którą wzbogacił się jej mąż; ponieważ roczny zasiłek, który mąż
płaci swojej żonie, nie jest tak ważny jak ten, który żona płaci swojemu mężowi, ponieważ jest to niezgodne i
sprzeczne z naturą płci.
2. 2. Gdyby mąż umówił się z żoną na roczną zapłatę, a kobieta umarłaby w czasie trwania małżeństwa, to trzeba
powiedzieć, że darowizna stanie się ważna na mocy Adresu.
34. Tenże, O Sabinusie, księga XLIII.
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Jeśli żona albo daruje mężowi majątek, a on go przeznaczy na posag dla ich wspólnej córki, albo jeśli pozwoli mu
go dać na posag dla ich córki, po dokonaniu darowizny na rzecz męża, to zgodnie ze sprawiedliwością można
uznać, że chociaż darowizna nie ma mocy ani skutku, to jednak darowizna posagu staje się ważna dzięki
późniejszej zgodzie żony.
35. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIV.
Jeśli rozwód nie odbył się zgodnie z przepisanymi prawem formalnościami, darowizny dokonane po takim
rozwodzie są bezskuteczne, ponieważ nie można uznać, że małżeństwo zostało rozwiązane.
(36) Paulus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Jeśli darowana nieruchomość nadal istnieje, można ją odzyskać w drodze powództwa, ale ponieważ darowizna
pociąga za sobą prawo posiadania, jeśli nieruchomość nie zostanie zwrócona, można dokonać wyceny jej
wartości, a posiadaczowi należy zapewnić zabezpieczenie przed eksmisją w wysokości wartości nieruchomości.
Tę opinię przyjął również Pedius.
1. Pewien mężczyzna wysłał w prezencie swojej narzeczonej pierścionek, który należał do innej osoby, a po
ślubie dał jej zamiast niego swój własny. Niektóre autorytety (na przykład Nerva) uważają, że pierścień ten stał
się własnością kobiety, ponieważ uważa się, że darowizna, która została dokonana, została potwierdzona, a nie
podarowana nowa. Uważam, że ta opinia jest słuszna.
37. Julianus, Digest, Księga XVII.
Jeśli kobieta dopuściła się oszustwa, aby zapobiec zachowaniu majątku darowanego jej przez męża lub aby
uniknąć jego przedstawienia w sądzie, może on wytoczyć przeciwko niej powództwo o naprawienie wyrządzonej
szkody, jeśli uczyniła to po rozwodzie.
(38) Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga III.
Gdy niewolnik, będący we wspólnym posiadaniu męża i jego brata, podarował młodego niewolnika żonie brata,
uznano, że darowizna jest nieważna, jeśli chodzi o udział należący do męża, który podarował niewolnik.
1. Prawo będzie takie samo, gdy jeden z trzech braci ma żonę i daje jej majątek wspólny dla nich wszystkich,
ponieważ jedna trzecia darowizny nie będzie należała do żony; ale w odniesieniu do pozostałych dwóch trzecich,
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jeśli bracia wiedzieli, że zostały one darowane, lub po tym, jak to zostało zrobione, potwierdzili akt, kobieta nie
będzie zobowiązana do zwrotu.
39. Julianus, O Minicjuszu, Księga V.
Mąż, który chciał przekazać żonie pewną sumę pieniędzy, pozwolił jej zawrzeć umowę z dłużnikiem. Ona to
uczyniła, ale zanim otrzymała pieniądze, rozwiodła się z mężem. Pytam, czy ta ostatnia może odzyskać całą
kwotę, czy też powództwo oparte na przyrzeczeniu będzie nieważne z powodu darowizny. Odpowiedziałem, że
zastrzeżenie będzie bezskuteczne. Jeśli jednak przyrzekający, nie wiedząc o tym, zapłaci kobiecie, a pieniądze
nie zostaną wydane, dłużnik może je odzyskać. Jeśli jednak jest on gotów przenieść swoje prawa do działania na
męża, będzie chroniony przez wyjątek z powodu oszustwa, a zatem mąż może odzyskać te pieniądze przez
powództwo w imieniu dłużnika. Jeśli jednak pieniędzy tych nie ma, a kobieta stała się dzięki nim bardziej majętna,
mąż może ich dochodzić; rozumie się bowiem, że kobieta stała się bardziej majętna dzięki otrzymaniu majątku
należącego do jej męża, ponieważ dłużnik może chronić się wyjątkiem z powodu oszustwa.
40. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Jeśli majątek jest darowany mężowi przez jego żonę w celu uzyskania jakiegoś urzędu, darowizna będzie ważna
w takim stopniu, w jakim była konieczna do zapewnienia urzędu mężowi.
41. Licinius, Rufinus, Reguły, Księga VI.
Cesarz Antoninus postanowił bowiem, że żona może przekazać majątek mężowi w celu wspierania jego
interesów.
42. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Inny powód darowizny został niedawno wprowadzony dzięki pobłażliwości cesarza Antoninusa, o którym
mówimy, że jest dokonywany ze względu na honor; na przykład, gdy żona dokonuje darowizny na rzecz męża,
aby umożliwić mu starania o przyjęcie do zakonu senatorskiego lub eksternistycznego, albo na potrzeby wystaw.
43. Paulus, Reguły.
Darowizna może być dokonana między mężem a żoną w przypadku wygnania.
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44. Neratius, Pergaminy, Księga V.
Jeśli obcy człowiek podaruje żonie męża majątek należący do tego ostatniego, a oboje nie wiedzą o tym fakcie, i
jeśli mąż również nie wie, że podarował majątek należący do siebie, kobieta może zgodnie z prawem nabyć ten
majątek przez uzukaptację. Ta sama zasada prawa będzie miała zastosowanie, gdy ktoś, kto jest pod kontrolą
męża, uważając się za niezależnego, dokona darowizny na rzecz żony swojego ojca. Jeśli jednak mąż dowie się,
że nieruchomość była jego własnością, zanim nabył do niej tytuł prawny przez lichwiarstwo, może ją odzyskać, a
jej posiadanie zostanie przerwane, nawet jeśli mąż nie chce, aby tak się stało, a kobieta dowie się, że jest jego
własnością, ponieważ jest to przypadek, w którym kobieta sama wie, że darowizna została dokonana przez jej
męża. Właściwsze jest twierdzenie, że nie istnieje żadna przeszkoda w nabyciu przez nią własności
nieruchomości; nie jest bowiem kobietom absolutnie zabronione nabywanie własności ich mężów, z wyjątkiem
przypadków, gdy darowizny są im dokonywane przez tych ostatnich.
45. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Marcellus w siedemnastej księdze Digestów stwierdza, że mąż może nawet usunąć swoją własność bez szkody
dla żony i bez obawy przed dekretem senatu, jeśli transakcja, która miała miejsce między nimi, jest nielegalna.
(46) Tenże, O Edykcie, Księga LXXII.
Posiadanie własności nie musi oznaczać darowizny tejże między mężem a żoną.
(47) Celsus, Digest, Księga I.
Kwestia, czy mąż, wykonując swoje obowiązki przy prowadzeniu interesów żony, poniósł wydatki związane z jej
majątkiem, jest kwestią faktyczną, a nie prawną. Domysł oparty na wysokości i charakterze wydatków
poniesionych przez niego nie będzie trudny.
48. Tenże, Digest, Księga IX.
Cokolwiek mąż daje żonie, pozostaje nadal jego własnością i może to odzyskać, nie ma też znaczenia, czy żona
pozostawiła mu duże zapisy.
49. Marcellus, Digest, księga VII.
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Sulpicjusz do Marcellusa. Pewna kobieta, która chciała, aby po śmierci męża jej ziemia przeszła na wspólnego
syna jej i jej męża, który był pod władzą ojca, przekazała ziemię mężowi, aby ten po śmierci zostawił ją swojemu
synowi. Pytam, czy uważa Pan, że darowizna ma taki charakter, że transakcja jest nieważna, czy też, jeśli jest
ważna, kobieta będzie miała prawo ją odwołać, jeśli nie będzie chciała dopuścić do jej ważności? Odpowiedź
brzmiała, że jeśli szuka się pretekstu lub wymówki (że tak powiem) dla darowizny, dostawa nie będzie ważna; to
znaczy, jeśli żona spodziewała się, że jej mąż będzie czerpał z tego jakąś korzyść w międzyczasie. W
przeciwnym razie, jeśli ona tylko korzystała z usług męża, a on dał je po to, aby ona mogła odwołać darowiznę,
lub aby majątek z całym jego uposażeniem przeszedł przez ojca na syna, dlaczego nie miałoby to być uznane za
ważne, tak jak gdyby transakcja miała miejsce z obcym człowiekiem, to znaczy, gdyby majątek został mu
przekazany w tych samych okolicznościach?
50. Javolenus, Epistoły, Księga XIII.
Jeśli kobieta kupi niewolnika za dwadzieścia aurei, a jej mąż zapłaci pięć sprzedawcy w momencie zakupu, to
jeśli dojdzie do rozwodu, z pewnością będzie mógł odzyskać tę sumę. Nie ma znaczenia czy niewolnik stracił na
wartości, a nawet jeśli nie żyje, mąż nadal będzie miał prawo żądać pięciu aurei; ponieważ powstaje pytanie, czy
kobieta wzbogaciła się o majątek męża, w czasie gdy powstała kwestia zwrotu posagu. W tym przypadku
rozumie się, że odniosła ona korzyść majątkową przez to, że została zwolniona przez interwencję męża z
odpowiedzialności za dług, który nadal byłaby winna, gdyby jej mąż nie wypłacił pieniędzy. Nie ma też znaczenia,
z jakiego powodu kobieta była winna pieniądze, to znaczy, czy były one pożyczone, czy też należały się jej z
tytułu jakiegoś zakupu.
1. Jeśli kobieta nie kupiła niewolnika, ale otrzymała pieniądze od męża, aby go kupić, to w przypadku śmierci
niewolnika lub spadku jego wartości, stratę musi ponieść jej mąż, ponieważ nie kupiłaby niewolnika, gdyby nie
otrzymała pieniędzy od męża, ten, kto je dał, musi ponieść stratę, o ile niewolnik umarł; nie uważa się też za
wzbogaconą kobiety, która nie została zwolniona przez swojego wierzyciela i nie posiada tego, co kupiła za
pieniądze męża.
51. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga V.
Kwintus Mucius mówi, że gdy powstaje spór, czy coś weszło w ręce żony, lepiej i bardziej honorowo jest uznać,
że własność dostała się w jej ręce przez męża lub przez kogoś, kto jest pod jego kontrolą, gdy nie jest
udowodnione, z jakiego źródła ją otrzymała. Wydaje się, że Kwintus Mucius przyjął tę opinię w celu uniknięcia
haniebnego dochodzenia w stosunku do żony.
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52. Papinianus, Pytania, Księga X.
Gdy mężczyzna, w celu przysporzenia korzyści swojej żonie, wynajmuje jej nieruchomość za bardzo małą sumę,
transakcja jest nieważna. Jeśli jednak depozyt ma miejsce między stronami przy niskiej wycenie, w celu
przysporzenia korzyści jednej z nich, będzie on ważny. Opinie te są odmienne, ponieważ dzierżawa nie może być
zawarta bez określonego czynszu, natomiast depozyt może być złożony bez jakiejkolwiek wyceny nieruchomości.
1. Pewna żona postanowiła, że plony z pewnego kawałka ziemi powinny być przekazane jej mężowi przez
spadkobiercę, a gdyby tak się nie stało, obiecała pewną sumę pieniędzy mortis causa. Mąż, zmarł za życia żony,
więc postanowienie to wygasło, jak również dostawa, która została dokonana mortis causa z polecenia tej
ostatniej; ponieważ w przypadku, gdy osobiste powództwo o odzyskanie własności będzie miało miejsce między
osobami obcymi, nie będzie to miało miejsca między osobami pozostającymi w związku małżeńskim.
53. Tenże, Opinie, Księga IV.
Jest ustalone, że teść nie może dokonać darowizny na rzecz zięcia lub synowej mortis causa, ponieważ jeśli teść
umrze, małżeństwo nie zostanie rozwiązane; nie ma też różnicy, czy ojciec wydziedziczył syna lub córkę, czy nie.
W przypadku rozwodu zasada jest inna z tego samego powodu.
1. Kobieta korzysta z majątku, który otrzymała w posagu, po tym jak został on wyceniony za zgodą jej męża.
Jeżeli wspomniana nieruchomość uległa pogorszeniu w wyniku używania, potrącenie szkody nie jest
dopuszczalne. Kobieta nie może również utrzymywać, że nieruchomość została jej niejako pozostawiona na
mocy testamentu, w którym mąż zapisał jej tę nieruchomość, ponieważ nie wydaje się, aby takie założenie mogło
ją obdarować lub pozbawić wspomnianej nieruchomości.
54. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Mąż zastrzegł sobie odsetki od obiecanego posagu, ale nie zażądał ich. Ponieważ przez cały czas trwania
małżeństwa utrzymywał żonę i jej niewolników na własny koszt, a także pozostawił jej posag jako
uprzywilejowany zapis, jak również potwierdził zwykłymi formalnościami prawnymi powiernictwa darowizny, które
jej przekazał, uznano, że odsetki od posagu nie były zawarte w zapisie, lecz zostały umorzone na mocy
warunków darowizny.
55. Paulus, Pytania, Księga VI.
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Żona darowała mężowi pewną sumę pieniędzy, a ten za darowane mu pieniądze nabył majątek osobisty lub
nieruchomy, a ponieważ nie był wypłacalny, a majątek ten nadal istniał, pytam, czy gdyby żona chciała odwołać
darowiznę, to czy może zgodnie z prawem wystąpić z osobistym powództwem o zwrot; mąż bowiem, mimo że
jest niewypłacalny, wydaje się, że skorzystał na darowiźnie, ponieważ majątek nabyty za pieniądze żony nadal
był w jego posiadaniu. Odpowiedziałem, że nie można zaprzeczyć, że odniósł korzyść z darowizny, ponieważ nie
pytamy, jaki majątek mógł dzięki niej zwolnić z odpowiedzialności za długi, ale jaki majątek żony znajduje się w
jego posiadaniu. Nie różni się on bowiem od tego, któremu jej własność została darowana, poza samym faktem,
że w tym przypadku własność nadal należy do żony, a ona może ją odzyskać w drodze bezpośredniego
powództwa. Stan męża będzie gorszy, jeśli pozew zostanie wniesiony przeciwko niemu o sumę, którą
nieruchomość jest warta, a nie o kwotę przekraczającą darowiznę, niż gdyby został pozwany w pozwie o posag.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby kobieta wniosła również powództwo o zwrot jej własności na zasadach
słuszności.
56. Scaevola, Pytania, Księga III.
Jeśli chcę dać mojej żonie coś, co inna osoba chce jej dać mortis causa, to to, co każę jej dać, będzie nieważne,
ponieważ jeśli wspomniana osoba odzyska zdrowie, będę podlegał osobistemu powództwu o zwrot pieniędzy, a
jeśli umrze, będę jednak uboższy, ponieważ nie będę miał tego, do czego powinienem być uprawniony.
(57) Paulus, Opinie, Księga VII.
Gdzie pewna kobieta otrzymała od swego męża pewną sumę pieniędzy w drodze darowizny i napisała do niego
w następujących słowach: "Kiedy na moją prośbę, mój najdroższy panie, twoja pobłażliwość przyznała mi
dwadzieścia aurei w celu załatwienia pewnych moich spraw; ta suma została mi wypłacona pod warunkiem, że
jeśli z jakiejkolwiek mojej winy lub złego postępowania nasze małżeństwo zostanie rozwiązane za naszego życia;
lub jeśli opuszczę twój dom bez twojej zgody; lub gdybym się od ciebie odżegnał bez żadnego powodu do skargi,
lub gdyby zostało udowodnione, że rozwód został uzyskany na mój rachunek, to obiecuję, że w każdym z tych
przypadków spłacę i zwrócę ci bez żadnej zwłoki te dwadzieścia aurei, które dziś zgodziłeś się mi dać w formie
darowizny. " Pytam, czy w przypadku, gdy ta kobieta wyprze się swojego męża, Titiusa, musi zwrócić pieniądze.
Paulus był zdania, że pieniądze, które mąż przekazał żonie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, mogą być
odzyskane, jeśli warunek został spełniony, ponieważ wtedy z darowizny przekształcają się w pożyczkę. Jeżeli
jednak nie zostanie wykazane, że warunek zawarty w umowie został spełniony, można odzyskać tylko tę kwotę, o
którą udowodniono, że żona została wzbogacona przez dokonaną darowiznę.
58. Scaevola, Opinie, Księga II.
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Jakie jest prawo w przypadku, gdy ziemie i niewolnicy zostali podarowani Sei w czasie konkubinatu, a następnie
zwróceni przez nią w czasie jej małżeństwa i inni otrzymali w ich miejsce? Odpowiedź brzmi, że zgodnie ze
stwierdzonymi faktami, transakcja handlowa wydaje się być raczej zawarta niż dokonana darowizna.
1. Ponadto, gdy pojawia się pytanie w odniesieniu do żywności niewolników, odpowiedź brzmi, że nie można
odzyskać żywności dostarczonej w czasie konkubinatu, ani nawet takiej, która została dostarczona w czasie
małżeństwa, jeśli niewolnicy byli używani zarówno przez żonę, jak i przez męża.
2. W przypadku, gdy syn był przyzwyczajony do prowadzenia spraw swojej matki, a niewolnicy i inne dobra
zostały zakupione za jej pieniądze za jej zgodą, a on sporządził rachunki sprzedaży we własnym imieniu i zmarł,
gdy nadal był pod kontrolą swojego ojca, powstało pytanie, czy matka mogła wszcząć postępowanie przeciwko
swojemu mężowi, a jeśli mogła, to z jakiego powództwa mogła skorzystać. Odpowiedź brzmiała, że jeśli matka
zamierzała, aby jej syn był odpowiedzialny za te pieniądze, byłaby uprawniona do powództwa De peculio
przeciwko ojcu, pod którego kontrolą był syn, w ciągu roku po śmierci tego ostatniego; a jeśli darowała
nieruchomość, mogłaby ją odzyskać w stopniu, w jakim ojciec skorzystał z tej darowizny.
59. Paulus, Opinie, Księga II.
Jeśli ktoś dokona darowizny na rzecz swojej żony pod warunkiem, że otrzyma ona to, co on jej da w posagu, a on
umrze, darowizna staje się ważna.
(60) Hermogenianus, Epitomy prawa, księga II.
Ojczym i pasierb nie mają zakazu dokonywania darowizn na rzecz siebie nawzajem z okazji zawarcia
małżeństwa.
1. 1. Dozwolone są darowizny między mężem a żoną w przypadku rozwodu; często bowiem dzieje się tak z
powodu wstąpienia męża do stanu kapłańskiego lub z powodu bezpłodności,
61. Gaius, O Edykcie Prowincjalnym, Księga XI.
Albo tam, gdzie małżeństwo nie może istnieć ze względu na starość, chorobę lub służbę wojskową,
62. Hermogenianus, Epitomy prawa, księga II.
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I z tych powodów małżeństwo jest rozwiązywane z przyjaznym nastawieniem.
1. 1. Darowizna dokonana między mężem a żoną lub między patronem a wolną kobietą nie jest potwierdzona,
jeśli nastąpił rozwód lub małżeństwo nie zostało zawarte. Jeśli darowizna została dokonana, a między stronami
nastąpił rozwód, nie dzieli się jej między nimi, ponieważ kobiecie nie wolno uzyskać rozwodu z mężem wbrew
jego zgodzie. Stąd darowiznę uważa się za niebyłą, jeśli rozwód nastąpił w takich okolicznościach.
63. Paulus, O Neratiusie, Księga III.
Jeśli materiały należące do żony są połączone z budynkiem jej męża w taki sposób, że jeśli zostaną usunięte,
mogą być użyteczne, należy uznać, że kobieta może wnieść powództwo, ponieważ prawo XII Tablic nie zezwala
na to, choć nie jest prawdopodobne, że Decemwirowie nie mieli na myśli osób, za których zgodą ich własność
została połączona z budynkami innych. Paulus zauważa, że w tym przypadku postępowanie może być wszczęte
tylko w taki sposób, że pozew o odzyskanie tylko własności po usunięciu z budynku będzie leżał na korzyść żony,
a nie o podwójne odszkodowanie zgodnie z ustawą XII Tablic; ponieważ to, co jest włączone do budynku za
wiedzą jego właściciela, nie jest kradzieżą.
64. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga VI.
Pewien mężczyzna po rozwodzie dał coś swojej żonie, aby skłonić ją do powrotu do niego; kobieta zaś,
powróciwszy, uzyskała potem rozwód. Labeo i Trebatius w sprawie, która wynikła między Terentią a Mecenasem,
uważają, że jeśli rozwód był prawdziwy, to darowizna była ważna, ale jeśli była pozorowana, to była nieważna.
Jednak to, co twierdzą Prokulus i Caecilius jest prawdą, a mianowicie, że rozwód jest prawdziwy, a darowizna
dokonana z jego powodu jest ważna, gdy następuje kolejne małżeństwo lub kobieta pozostaje tak długo
niezamężna, że nie ma wątpliwości co do rozwiązania małżeństwa, w przeciwnym razie darowizna nie będzie
miała mocy ani skutku.
65. Labeo, Epitomes of Last Works, autorstwa Javolenusa, Księga VI.
Jeśli mężczyzna dokonuje darowizny na rzecz kobiety, która nie jest jeszcze zdolna do małżeństwa, to myślę, że
będzie ona ważna.
66. Scaevola, Digest, księga IX.
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Seia, gdy miała wyjść za Semproniusza pewnego dnia, zanim ją zaprowadzono do jego domu i zanim podpisano
kontrakt małżeński, dała mu pewną liczbę aurei. Pytam, czy ta darowizna jest ważna. Odpowiedziałem, że nie
należy zwracać uwagi na czas, to znaczy, czy darowizna została dokonana zanim została zaprowadzona do jego
domu, czy też zanim podpisano kontrakt małżeński, gdyż bardzo często dokonuje się tego po zawarciu
małżeństwa; jeśli bowiem darowizna nie została dokonana przed zawarciem małżeństwa, co należy rozumieć
jako dokonane za zgodą stron, nie będzie ona ważna.
1. Pewna dziewczyna została zaprowadzona do wiejskiej siedziby swojego przyszłego męża na trzy dni przed
ceremonią, pozostając w oddzielnym pokoju niż jej mąż, a w dniu ślubu, zanim przeszła pod jego kontrolę i zanim
została przyjęta pod obrzęd wody i ognia, czyli zanim zaślubiny zostały zawarte, ofiarował jej w prezencie
dziesięć aurei. Powstało pytanie, czy jeśli po zawarciu małżeństwa nastąpił rozwód, to czy można było odzyskać
ofiarowaną sumę. Odpowiedź brzmiała, że to, co zostało ofiarowane w prezencie przed zawarciem małżeństwa,
nie może być odliczone od posagu.
67. Labeo, Epitomes of Probabilities, Paulus, Księga II.
Jeśli żona kupi niewolnika za pieniądze przekazane jej przez męża lub przez kogoś, kto jest pod jego kontrolą, a
po tym, jak niewolnik stanie się jej własnością, przekaże go mężowi jako darowiznę, to przekazanie to będzie
ważne, nawet jeśli dokonane zostało z takim samym zamiarem, z jakim dokonywane są inne darowizny, i nie
można z tego powodu wnieść powództwa o zwrot.
Tyt. 2 O rozwodach i zrzeczeniach się praw.
1. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Małżeństwo rozwiązuje się przez rozwód, śmierć, niewolę lub jakikolwiek inny rodzaj poddaństwa, które może być
nałożone na jedną ze stron.
(2) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XI.
Słowo rozwód wywodzi się albo z różnicy zdań, albo z tego, że ci, którzy rozwiązują swoje małżeństwo, idą
różnymi drogami.
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1. W przypadkach repudiacji, to znaczy w wyrzeczeniu się małżeństwa, używa się następujących słów: "Zachowaj
swój majątek" lub "Zachowaj zarząd swoim majątkiem".
2. W celu rozwiązania zaręczyn pewne jest, że należy dokonać zrzeczenia się, w takim przypadku używa się
następujących słów, a mianowicie: "Nie przyjmę twoich warunków".
3. Nie ma znaczenia, czy zrzeczenie się ma miejsce w obecności lub pod nieobecność osoby, pod której kontrolą
znajduje się jedna ze stron, czy też osoby, która jest pod tą kontrolą.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Nie jest to prawdziwy lub rzeczywisty rozwód, chyba że celem jest ustanowienie wieczystej separacji. Dlatego też,
cokolwiek zostało uczynione lub powiedziane w przypływie gniewu, nie jest ważne, chyba że postanowienie to
stanie się widoczne dzięki wytrwaniu stron w swoim zamiarze, stąd też, gdy zrzeczenie się następuje w
przypływie gniewu, a żona powraca w krótkim czasie, nie uważa się, że została rozwiedziona.
4. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVI.
Julianus pyta w Osiemnastej księdze Digestów, czy kobieta, która stała się obłąkana, może wyrzec się męża, czy
też sama może zostać wyrzucona; i mówi, że obłąkana kobieta może zostać wyrzucona, ponieważ jest w pozycji
osoby, która nie ma wiedzy o niczym, ale nie może wyrzec się męża z powodu swojego szaleństwa, ani nie może
tego zrobić jej kurator, ale jej ojciec może go wyrzucić. Nie zajmowałby się kwestią wyrzeczenia, gdyby nie
ustalono, że małżeństwo nadal by istniało, mimo że kobieta była niepoczytalna. Ta opinia wydaje mi się być
prawidłowa.
5. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIV.
Jeśli wyemancypowana dziewczyna uzyska rozwód, aby jej mąż mógł skorzystać z jej posagu i zdefraudować jej
ojca, który mógłby domagać się go jako zadośćuczynienia, gdyby umarła w czasie małżeństwa, należy udzielić
ojcu ulgi, aby nie stracił posagu, gdyż pretor musi przyjść z pomocą ojcu tak samo jak mężowi. Prawo do żądania
posagu powinno być zatem przyznane ojcu, tak jak gdyby jego córka zmarła w czasie trwania małżeństwa.
6. Julianus, Digest, Księga LXII.
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Można uznać, że żony tych, którzy są w rękach wroga, zawsze zachowują miejsce kobiet zamężnych, tylko z
tego powodu, że inni nie mogą ich pochopnie poślubić. I ogólnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że tak długo, jak
jest pewne, że mąż jest w niewoli i żyje, jego żona nie ma prawa tworzyć innego związku małżeńskiego, chyba że
sama podała jakiś powód do odrzucenia. Ale jeśli nie jest pewne, czy mąż, który jest w niewoli jest żywy czy
martwy, wtedy, jeśli minęło pięć lat od czasu, kiedy został wzięty do niewoli, jego żona będzie miała prawo do
ponownego małżeństwa, tak, że pierwsze małżeństwo zostanie uznane za rozwiązane polubownie, a każda ze
stron będzie miała swoje prawa anulowane. Ta sama zasada musi być przestrzegana, gdy mąż pozostaje w
domu, a jego żona zostaje wzięta do niewoli.
(7) Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Jeśli jedna ze stron, która zawiadomiła drugą o rozwodzie, żałuje tego, a druga nie wie o zmianie zdania,
małżeństwo musi być utrzymane w mocy; chyba że ten, kto otrzymał zawiadomienie i wie o zmianie zdania, sam
chce rozwiązać małżeństwo, bo wtedy zostanie ono rozwiązane przez tego, kto otrzymał zawiadomienie.
8. Tenże, O cudzołóstwie, Księga II.
Boski Hadrian zesłał na trzy lata człowieka, który będąc w podróży zabrał żonę innego mężczyzny do swojego
domu, skąd ta wysłała do męża zawiadomienie o zrzeczeniu się małżeństwa.
9. Paulus, O cudzołóstwie, Księga II.
Rozwód nie jest ważny, jeśli nie odbędzie się w obecności siedmiu pełnoletnich obywateli rzymskich, a także
wolnego strzelca strony, która wszczyna postępowanie w tym celu. Za wyzwoleńca uważamy tego, który został
poddany manumisji przez ojca, dziadka, pradziadka i innych przodków zainteresowanych wyżej wymienionym
postępowaniem.
(10) Modestinus, Rides, Księga I.
Wolna kobieta, która wyszła za mąż za swego patrona, nie może się od niego odłączyć bez jego zgody, chyba że
została poddana manumisji na mocy trustu, bo wtedy może to uczynić, mimo że jest jego wolną kobietą.
11. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga III.
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Tam, gdzie prawo mówi: "Prawo wolnej kobiety, która jest zamężna ze swoim patronem, do uzyskania rozwodu
nie będzie dozwolone", nie uważa się, że to czyni rozwód nieskutecznym, ponieważ małżeństwo jest zwykle
rozwiązywane przez prawo cywilne; dlatego nie możemy powiedzieć, że małżeństwo istnieje, ponieważ nastąpiła
separacja. Julianus znowu mówi, że żona nie może w takich okolicznościach wystąpić z powództwem o
odzyskanie posagu; stąd też jest rzeczą rozsądną, że gdy jej patron chce, aby pozostała jego żoną, nie może ona
poślubić nikogo innego. Ponieważ prawodawca rozumiał, że małżeństwo zostało do pewnego stopnia rozwiązane
przez akt wyzwolonej kobiety, uniemożliwił jej małżeństwo z innym, dlatego też, jeśli poślubi kogoś innego, będzie
uważana za niezamężną. Julianus zresztą idzie dalej, gdyż uważa, że taka kobieta nie może nawet żyć w
konkubinacie z nikim poza swoim patronem.
1. Prawo mówi: "Dopóki patron chce, aby pozostała jego żoną". Oznacza to, że patron życzy sobie, aby ona była
jego żoną, i że jego stosunek do niej powinien nadal istnieć; dlatego też, gdy on albo przestaje być jej patronem,
albo życzy sobie, aby ona pozostała jego żoną, autorytet prawa kończy się.
2. Słusznie ustalono, że przywilej tego prawa wygasa, gdy patron, przez jakąkolwiek oznakę swojej woli, zrzeka
się pragnienia, aby kobieta pozostała jego żoną. Dlatego też, gdy mąż wszczął postępowanie przeciwko swojej
niewolnicy z powodu odebrania jej majątku, po tym jak rozwiodła się z nim bez jego zgody, nasz Cesarz i jego
Boski Ojciec stwierdzili w Reskrypcie, że rozumie się, iż strona nie chce, aby kobieta pozostała jego żoną, skoro
wnosi ten lub podobny pozew, czego nie ma w zwyczaju robić, chyba że w przypadku rozwodu. Dlatego też, jeśli
mąż oskarża ją o cudzołóstwo lub o jakieś inne przestępstwo, o które nikt nie może oskarżyć żony poza jej
mężem, lepsza jest opinia, że małżeństwo jest rozwiązane; należy bowiem pamiętać, że żona nie jest
pozbawiona prawa do poślubienia innego, chyba że sam patron chce ją w tym charakterze zatrzymać. Dlatego
też, jeśli nawet niewielka przyczyna wskazuje na to, że mąż nie chce, aby pozostała jego żoną, należy stwierdzić,
że wolna kobieta nabyła już prawo do zawarcia małżeństwa z innym. Dlatego też, jeśli patron zaręczył się lub
przeznaczył dla innej kobiety, lub też dążył do małżeństwa z inną, należy uznać, że nie pragnie on już, aby
uwolniona kobieta pozostała jego żoną. Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, gdy zatrzyma on tę
kobietę jako swoją konkubinę.
Tit. 3. W jaki sposób można odzyskać posag po rozwiązaniu małżeństwa.
1. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
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(1) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV: Sprawa posagu zawsze i wszędzie ma pierwszeństwo, gdyż w interesie
publicznym leży, aby posag był zachowany dla żon, gdyż jest absolutnie konieczne, aby kobiety były obdarzone
dla płodzenia potomstwa i aby dostarczały państwu wolnych obywateli.
(2) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXV.
Gdy małżeństwo jest rozwiązane, posag powinien być przekazany kobiecie. Mąż nie jest zmuszony, na początku,
do przyrzeczenia posagu innej osobie, chyba że nie naruszy to w żaden sposób jego praw; należy bowiem uznać,
że jeśli ma on powód, by obawiać się czegoś, co może być dla niego uciążliwe, nie powinien być zmuszony do
przyrzeczenia posagu nikomu innemu, jak tylko żonie. Tak jest w przypadku, gdy kobieta jest swoją własną panią.
1. Jeśli jednak jest ona pod kontrolą ojca, a posag pochodzi od niego, to należy on do niego i do jego córki.
Ojciec nie może więc, ani we własnej osobie, ani przez pełnomocnika, żądać posagu bez zgody córki i dlatego
Sabinus mówi, że w ten sposób powinien on być obiecany. A zatem powinien on być obiecany temu, komu obie
strony to zlecą. Jeśli zaś tylko ojciec tak zarządzi, to prawo do wytoczenia powództwa o posag nie zostanie
odebrane córce, gdy ta stanie się swoją panią. Ponadto, jeśli ojciec sam złoży obietnicę za zgodą córki, prawo do
wniesienia powództwa pozostanie nienaruszone, jeśli chodzi o niego. Ale czy może on działać sam, czy może
wszcząć postępowanie wspólnie z córką? Myślę, że prawo do powództwa, które przysługuje ojcu wspólnie z
córką, nie jest utracone; ale jeśli córka stanie się swoją własną kochanką, to postanowienie to będzie dla niego
niekorzystne.
2. Gdy ojciec wnosi pozew o posag, czy zgodę córki należy rozumieć jako wyraźną zgodę, czy też jako brak
sprzeciwu? W Reskrypcie cesarza Antoninusa jest powiedziane, że córkę uważa się za wyrażającą zgodę ojcu,
jeśli nie wyraża ona wyraźnego sprzeciwu. Julianus w czterdziestej ósmej księdze Digestów stwierdza, że uważa
się, iż ojciec wszczyna postępowanie za zgodą córki, gdy ta jest obłąkana; jeśli bowiem nie może ona wyrazić
sprzeciwu z powodu obłąkania, uważa on bardzo rozsądnie, że wyraża zgodę. Jeśli jednak córka jest nieobecna,
należy stwierdzić, że ojciec nie działa za jej zgodą i musi zapewnić, że ona ratyfikuje to, co robi. Jeśli córka jest
przy zdrowych zmysłach, wymagamy, aby wiedziała o postępowaniu, aby mogło się okazać, że nie sprzeciwia się
mu.
3. Paulus, O Sabinusie, Księga VII.
Zgoda ojca i córki jest wymagana nie tylko przy żądaniu posagu, ale także przy jego wypłacie, gdyż oboje mają w
tym wspólny interes i żadne z nich nie może pogorszyć sytuacji drugiego. Jeżeli jednak pieniądze otrzymane
przez córkę trafią do rąk ojca, oboje zostają pozbawieni prawa do powództwa posagowego.
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(4) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Jeżeli ojciec pobiera posag od męża córki bez jej zgody i daje go drugiemu mężowi w jej imieniu, a po śmierci
ojca córka wnosi powództwo przeciwko pierwszemu mężowi, to w drodze wyjątku z powodu oszustwa.
5. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXX.
W odniesieniu do podziału posagu w roku, w którym nastąpił rozwód, powstaje pytanie, czy czas ten należy liczyć
od dnia zawarcia małżeństwa, czy od dnia, w którym majątek został wydany mężowi. W związku z tym, jeśli zyski
mają być zatrzymane przez męża, nie należy brać pod uwagę ani dnia, w którym ustanowiono posag, ani dnia
zawarcia małżeństwa, ale dzień, w którym ziemia przekazana w posagu została po raz pierwszy wydana, to
znaczy, kiedy nastąpiło objęcie jej w posiadanie.
6. Paulus, O Sabinusie, Księga VII.
Jeśli ziemia została wydana przed ślubem, rok należy liczyć od dnia ślubu do tego samego dnia następnego roku.
Zasada ta musi być przestrzegana przez wszystkie inne lata aż do rozwodu, ponieważ jeśli ziemia została
dostarczona przed ślubem, a plony zostały zebrane z niej w momencie rozwodu, muszą one zostać zwrócone
jako część posagu.
(7) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXI.
Uważa się, że zyskiem jest to, co pozostaje po odjęciu wydatków, a Scaevola stosuje to do wydatków
poniesionych zarówno przez męża jak i żonę. Jeśli bowiem żona dała swój posag dzień przed winobraniem, a po
usunięciu winobrania przez męża uzyskał on rozwód, to Scaevola nie uważa, że należy zwrócić tylko zyski z tych
jedenastu miesięcy, ale że przed podziałem zysków należy odliczyć także wydatki, które zostały poniesione.
Dlatego też, jeśli mąż wydaje cokolwiek za ten rok, należy wziąć pod uwagę wydatki obu stron. Jeśli więc bierze
się pod uwagę wydatki poniesione przez kobietę w ciągu kilku lat małżeństwa, konieczne będzie ich obliczenie od
pierwszego roku, zanim ziemia została przekazana w posagu.
1. Papinianus jednak w Jedenastej Księdze Pytań mówi, że w przypadku rozwodu, zyski powinny być dzielone
nie od dnia, w którym nieruchomość została wydzierżawiona, ale że należy wziąć pod uwagę poprzedni czas, w
którym istniało małżeństwo. Jeśli bowiem ziemia została dana jako posag w czasie winobrania, a mąż
wydzierżawił ją, aby ją posiadać od kalend listopada, a rozwód nastąpił ostatniego dnia miesiąca stycznia, to nie
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jest sprawiedliwe, aby mógł on jednocześnie zatrzymać zyski z winobrania i czwartą część czynszu za rok, w
którym nastąpił rozwód; w przeciwnym razie, gdyby rozwód nastąpił w dniu poprzedzającym winobranie, mąż
zatrzymałby cały zysk. Gdyby więc rozwód nastąpił pod koniec stycznia, a małżeństwo istniało już od czterech
miesięcy, należałoby połączyć zyski z winobrania i czwartą część czynszu za rok bieżący, a z tych pieniędzy
wypłacić mężowi trzecią część.
2. Tej samej zasady należy przestrzegać również w odwrotnym przypadku. Jeśli bowiem kobieta, zaraz po
zebraniu winobrania, daje w posagu swojemu mężowi kawałek ziemi, a ten ostatni dzierżawi tę samą ziemię od
Kalend marcowych, a rozwód następuje w Kalendy kwietniowe, mąż może zatrzymać nie tylko dwunastą część
czynszu, ale także proporcjonalną część czynszu, który będzie należny za całą liczbę miesięcy, podczas których
ziemia była trzymana jako posag.
3. Ponadto, jeśli uprawy w roku, w którym uzyskano rozwód, należały do dzierżawcy zgodnie z warunkami
dzierżawy, a małżeństwo zostało rozwiązane przed zbiorami, pieniądze pochodzące z upraw muszą być
obliczone w odniesieniu do oczekiwanych zbiorów następnego zbioru.
4. Z tego, co zostało powiedziane, wynika zatem, że te zyski, które kobieta zebrała przed zawarciem małżeństwa,
nie powinny być uwzględnione w podziale.
5. Potrącenia mogą być dokonywane z tytułu darowizn, jak również z powodu tego, co mogło być przywłaszczone
z takich zysków, które zostały zebrane po rozwodzie.
6. To, co zostało wspomniane w odniesieniu do roku, odnosi się również do terminu sześciu miesięcy, gdy dwa
zbiory są zbierane rocznie, jak to jest w przypadku, gdy ziemia jest nawadniana.
7. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy zyski są zbierane tylko raz na kilka lat, jak w przypadku
wycinki drzew.
8. Ponadto, jeśli dzierżawa gruntu ma taki charakter, że coś dodatkowo do rocznego czynszu musi być zapłacone
na koniec pięciu lat, musimy wziąć pod uwagę kwotę nadwyżki proporcjonalnie do części pięciu lat, które
upłynęły.
9. Uważamy, że ta sama zasada odnosi się nie tylko do ziemi, ale także do bydła, tak że wełna owiec i przyrost
stad muszą być dostarczone. Jeśli bowiem mąż przyjmuje w posagu owce, które mają urodzić młode lub które
mają być wkrótce strzyżone, to czy nie będzie musiał nic zwracać, jeśli rozwód nastąpi zaraz po urodzeniu jagniąt
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lub strzyżeniu owiec? W tym przypadku musimy wziąć pod uwagę zyski za cały czas, w którym zwierzęta były
pod opieką, a nie tylko ten, kiedy zostały zebrane.
10. W odniesieniu do niewolnika, cały rok musi być brane pod uwagę, jeśli jego usługi zostały wynajęte na ten
okres, tak, że będą one należeć do męża na czas przed rozwodem, ale po nim do żony.
11. Tę samą zasadę stosuje się również do czynszów z posiadłości miejskich, jak i do plonów z ziemi uprawnej.
12. Jeśli żona daje mężowi ziemię w posagu, a on wycina drzewa, to jeśli rozumie się, że są to zyski, ich wartość
proporcjonalnie do części roku, która upłynęła, musi być zwrócona. Uważam jednak, że jeżeli drzewa, które
zostały ścięte, tworzyły gąszcz lub były małe, należy je zakwalifikować jako uprawy. Jeżeli jednak nie były one
tego rodzaju, mąż powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ spowodował pogorszenie stanu
gruntu. Jeśli jednak drzewa zostały obalone przez siłę burzy, należy powiedzieć, że ich wartość powinna być
wypłacona kobiecie, i że nie powinny być one klasyfikowane jako uprawy, tak samo jak w przypadku znalezienia
skarbu, nie jest on zaliczany jako część uprawy, ale połowa powinna być przywrócona żonie, tak samo jak w
przypadku, gdy skarb został znaleziony na ziemi innej osoby.
13. 13. Jeśli mąż znajdzie kamieniołomy marmuru na ziemi swojej żony, którą otrzymał w posagu, a one uczynią
tę ziemię bardziej dochodową, to marmur, który został wydobyty, ale nie usunięty, będzie należał do męża, ale
wydatki, które poniósł, nie zostaną mu zwrócone, ponieważ marmur nie jest częścią plonu ziemi, chyba że jest
takiego rodzaju, że kamień jest odnawiany, jak to ma miejsce w niektórych kamieniołomach w Galii i Azji.
14. Jednakże plony z wyrobisk kredy, jak również z kopalni złota, srebra lub jakiegokolwiek innego metalu, albo z
piaskowni, są uważane za część plonów ziemi.
15. 15. Czasami żona daje mężowi zabezpieczenie zysków, a on nic nie zatrzymuje, jeśli kobieta otrzymuje
ziemię, gdy plony jeszcze stoją. Czasami mąż zatrzymuje plony i nic nie odzyskuje, co ma miejsce tam, gdzie nie
ma więcej, niż ma prawo zatrzymać jako swój udział. Czasami jednak musi on zwrócić plony, jeśli zebrał więcej,
niż ma prawo zatrzymać. Ta sama zasada obowiązuje, gdy postępowanie w sprawie posagu wszczęte jest
przeciwko teściowi lub przeciwko spadkobiercy któregoś ze współwłaścicieli nieruchomości.
16. Pomponiusz powiada, że to, co zostało wydane na uprawę i zasadzenie ziemi, należy uważać za wydane na
zebranie plonów, podobnie jak to, co zostało przeznaczone na utrzymanie budynków lub na opiekę nad chorym
niewolnikiem; to znaczy, gdy z tych budynków lub niewolnika uzyskano jakiekolwiek zyski. Nie można jednak
żądać zwrotu tych wydatków, jeżeli mąż zachowuje cały zysk za dany rok, ponieważ wydatki te powinny być
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przede wszystkim pokrywane z dochodów. Jest oczywiste, że jeśli mąż zbudował nowy dom, który był konieczny,
lub odbudował stary, który całkowicie popadł w ruinę bez jego winy, będzie miał prawo do przedstawienia
rachunku za ten wydatek. Podobnie, jeśli mąż używa motyki na ziemi, ta sama zasada będzie miała
zastosowanie; ponieważ takie wydatki są albo konieczne, albo korzystne dla własności i dają podstawę do
powództwa na korzyść męża.
(8) Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Jeżeli w posagu dana jest ziemia i wydobywany jest z niej kamień, rozstrzyga się, że zysk z kamieniołomów
należy do męża, ponieważ jest oczywiste, że kobieta dała tę ziemię z zamiarem, aby zysk z niej należał do niego,
chyba że w posagu oświadczyła inaczej.
1. Cokolwiek zostało wydane na siew zboża, może być odliczone od zbiorów, w razie nieurodzaju; ponieważ plon
całego roku uważa się za ten sam.
(9) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIV.
Jeśli kobieta zwleka z otrzymaniem posagu, jej mąż odpowiada tylko za złą wiarę, a nie za zaniedbanie w tej
sprawie, aby uniknąć sytuacji, w której byłby zmuszony przez czyn żony do uprawiania jej ziemi w
nieskończoność; ale plony, które dostały się w ręce męża, muszą zostać oddane.
10. Tenże, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli zamężna córka, która została pojmana przez wroga i która miała posag otrzymany od ojca, zmarła w
niewoli, uważam, że należy uznać, że obowiązuje ta sama zasada, jak gdyby zmarła w czasie małżeństwa; tak
więc, nawet jeśli nie była pod kontrolą ojca, posag powróci do tego, od którego został otrzymany.
1. Prokulus mówi, że gdy mężczyzna zabija swoją żonę, posag powinien być przyznany jej spadkobiercy; i jest to
całkowicie słuszne, ponieważ nie jest sprawiedliwe, aby mąż oczekiwał zysku z posagu jako rezultatu swojej
własnej zbrodni. Ta sama zasada powinna być zachowana w przeciwnym przypadku.
11. Tenże, O Sabinusie, księga XVI.
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Jeśli kobieta świadomie dałaby w posagu majątek należący do innej osoby, to musi on zostać wydany jej mężowi,
tak jakby dała mu coś, co jest jej własnością, a także plony za proporcjonalną część roku, w którym nastąpił
rozwód.
12. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXVI.
Ustalono, że mąż może uzyskać wyrok przeciwko sobie na kwotę, którą jest w stanie zapłacić, ale ten przywilej
nie może być przyznany jego spadkobiercy;
13. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Ponieważ przywilej tego rodzaju jest przywilejem osobistym i wygasa wraz ze śmiercią bezpośrednio
zainteresowanej strony.
(14) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Inaczej rzecz się ma, gdy pojawia się obrońca, ponieważ uważa się, że właściwie broni on męża, jeśli tylko daje
żonie kwotę, którą mogłaby odzyskać, gdyby sama wniosła pozew przeciwko mężowi.
1. Pomponiusz bardzo słusznie pyta w XVI księdze O Sabinusie, czy w przypadku, gdy mąż zawarł z żoną
umowę, że wyrok nie będzie wydany przeciwko niemu w granicach jego zasobów, ale w całości, czy taka umowa
powinna być przestrzegana. On zaprzecza, że powinna być przestrzegana. Ta opinia wydaje mi się słuszna,
ponieważ lepiej jest uznać, że taka umowa została zawarta wbrew dobrym obyczajom, ponieważ jest oczywiste,
że została zawarta z naruszeniem szacunku, jaki kobieta powinna okazywać swojemu mężowi.
(15) Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Aby określić wysokość zasobów pieniężnych męża, należy wziąć pod uwagę czas, w którym sprawa została
rozstrzygnięta.
1. 1. Chociaż spadkobierca męża może otrzymać wyrok przeciwko niemu na całą sumę posagu, to jednak będzie
miał prawo do potrącenia w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych żony, aby zmniejszyć swoją
odpowiedzialność; na przykład, gdy mąż dokonał darowizny majątku przywłaszczonego przez żonę lub poniósł
wydatki, ale nie będzie miał prawa do ukarania jej za złe zachowanie. 2.
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2. Ten sam przywilej będzie przysługiwał teściowi; to znaczy, że będzie on mógł uzyskać wyrok przeciwko niemu
w zakresie jego zasobów, gdy jego synowa wniesie przeciwko niemu pozew o posag;
16. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Z tego powodu, że teść zajmuje miejsce rodzica.
17. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Z drugiej strony, jeśli teść zostanie pozwany przez męża na podstawie jego obietnicy, można zadać pytanie, czy
będzie mu przysługiwał ten sam przywilej. Neratius i Proculus w Księdze Pergaminów stwierdzają, że jest to
sprawiedliwe.
1. Ponadto, gdy żona jest pozywana na podstawie swojej obietnicy, lepsza opinia jest taka, że może ona chronić
się przez wyjątek. Prokulus również mówi to samo; podobnie jak w przypadku, gdy wyjątek jest przyznany jej, gdy
należy do spółki, chociaż jest odpowiedzialna na mocy prawa cywilnego.
2. Neratius i Sabinus uważają, że jeśli w procesie o posag sędzia z powodu nieznajomości prawa zasądzi od
męża całą kwotę, to może on skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa i będzie przez to chroniony.
18. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Labeo twierdzi, że dzieci kobiety, które są spadkobiercami ojca, również mogą uzyskać wyrok przeciwko sobie
tylko do wysokości swoich zasobów.
(1) Chociaż w sprawach dotyczących posagu mąż odpowiada nie tylko za oszustwo, ale i za niedbalstwo, to
jednak, gdy w procesie o posag bada się jego odpowiedzialność majątkową, bierze się pod uwagę tylko
oszustwo, ponieważ w zarządzaniu własnymi sprawami nie odpowiada on za niedbalstwo. Sądzę, że chociaż
oszustwo może go dotknąć tylko wtedy, gdy nie jest wypłacalny, odnosi się to jedynie do jego niezdolności do
zapłacenia kwoty należnej jego żonie, a nie do oszustwa, którego mógł być winny wobec kogokolwiek innego.
Ofilius jednak powiada, że jeśli majątek punktowy zostałby utracony przez złą wiarę męża, a on sam jest pod
innymi względami niewypłacalny, to nawet jeśli nie popełnił oszustwa w celu uczynienia siebie niewypłacalnym, to
jednak wyrok powinien być wydany przeciwko niemu wyłącznie na kwotę majątku punktowego, w odniesieniu do
którego działał w sposób oszukańczy, tak jak gdyby przez złą wiarę uczynił się odpowiedzialnym finansowo.
Jeżeli jednak mąż nie dopuścił się oszustwa ani niedbalstwa w związku z utratą majątku, należy przypisać żonie
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tylko te prawa do powództwa, które przysługiwałyby mężowi z tego tytułu, na przykład z tytułu kradzieży lub
bezprawnej szkody.
19. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXVI.
Jeśli jednak kobieta uzyska rozwód, a sprawa jest połączona z powództwem posagowym, i wróci do męża, a
małżeństwo zostanie przywrócone, powództwo zostanie zakończone, a wszystko pozostanie w poprzednim
stanie.
20. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Chociaż kobieta mogła otrzymać posag w czasie trwania małżeństwa nie w celu spłacenia długów lub kupna
pewnych pożądanych ziem, ale po to, aby pomóc swoim dzieciom z poprzedniego męża, braciom lub rodzicom,
albo wykupić ich z rąk wroga, to jednak ze względu na to, że te cele są słuszne i honorowe, posag nie zostanie
uznany za nienależny, a zatem zgodnie ze sprawiedliwością został jej słusznie wypłacony. Zasada ta musi być
również przestrzegana w odniesieniu do córki pod kontrolą ojcowską.
21. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Jeżeli mąż wydał pieniądze należące do posagu w celu wykupienia od zbójców niewolników potrzebnych do
służby żonie, albo w celu uwolnienia z więzienia jednego z jej potrzebnych niewolników, będzie on
odpowiedzialny za to, co zostało wydane; jeżeli zaś tylko część posagu została zużyta, będzie on odpowiedzialny
za tę część, ale jeżeli cała została zużyta, powództwo o posag będzie wygaszone. Zasada ta ma zastosowanie z
większą mocą, gdy teść wnosi powództwo o posag, ponieważ powództwo musi być wniesione o to, co zostało
wydane na jego korzyść, bez względu na to, czy zrobił to sam mąż, czy też dał pieniądze córce, aby ona mogła to
zrobić. Jeśli jednak ojciec nie wytoczyłby powództwa, a po jego śmierci sama córka wytoczyłaby powództwo o
zwrot posagu, to należy uznać, że obowiązuje ta sama zasada; ponieważ wyjątek z powodu oszustwa jest
zawarty w powództwie posagowym, tak jak w innych powództwach w dobrej wierze; można bowiem powiedzieć
(tak uważa również Celsus), że wydatek ten jest zawarty w powództwie posagowym, zwłaszcza jeśli został
poniesiony za zgodą córki.
22. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIII.
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Gdy ojciec daje posag, lub obcy, który to czyni, umawia się na niego z zastrzeżeniem pewnego warunku, jak na
przykład w przypadku rozwodu lub śmierci, należy stwierdzić, że kobieta w każdym przypadku będzie uprawniona
do powództwa, które nie zostało wymienione w umowie.
1. Jeśli po rozwiązaniu małżeństwa żona, pozostająca pod kontrolą ojca, zużyje posag należący wspólnie do niej
i jej ojca bez zgody tego ostatniego, ojciec będzie uprawniony do wytoczenia powództwa o wydanie posagu dla
siebie, niezależnie od tego, czy jego córka żyje, czy nie. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy
posag został przekazany kobiecie, która może go zmarnować. Jeśli jednak posag został przekazany z ważnych
powodów kobiecie, która nie będzie skłonna go roztrwonić, nie będzie można wytoczyć powództwa, a po śmierci
ojca ani jego spadkobiercy, ani kobieta nie będą mogli wszcząć postępowania w celu jego odzyskania.
2. 2. Jeżeli po rozwiązaniu małżeństwa kobieta, będąc podstępnie oszukana, przyjmie w drodze nowacji dłużnika,
który jest niewypłacalny, to mimo to będzie miała prawo do powództwa o posag.
3. Jeżeli ojciec, podczas nieobecności córki, wszczyna postępowanie w celu odzyskania posagu, nawet jeśli nie
daje zabezpieczenia dla ratyfikacji swego czynu, prawa do wytoczenia powództwa należy odmówić córce,
niezależnie od tego, czy staje się spadkobierczynią ojca, czy też otrzymuje od niego w drodze spadku kwotę
równą jej posagowi. Dlatego Julianus w kilku miejscach stwierdził, że to, co otrzymała od ojca, powinno być
zaliczone na poczet jej posagu i że byłoby dla niej korzystne, gdyby otrzymała od niego tyle, ile należało się jej od
męża jako posag, a co on wypłacił jej ojcu.
4. 4. Gdyby ojciec nie mógł pozostać w Rzymie, gdzie wytoczono powództwo o posag, z powodu nałożonego na
niego wyroku, kwota posagu powinna być wypłacona córce, pod warunkiem, że zapewni ona, iż jej ojciec
ratyfikuje jej czyn.
5. 5. Córka musi wyrazić zgodę na wytoczenie powództwa przez ojca, w chwili, gdy sprawa została połączona. W
związku z tym, jeśli powie, że wyraża zgodę, a przed połączeniem spraw zmieni zdanie lub nawet zostanie
wyemancypowana, powództwo wytoczone przez jej ojca będzie bezskuteczne.
6. Zgadzamy się również z Labeo, że czasami należy odmówić powództwa ojcu, jeśli jego charakter jest tak
zdegradowany, że można się obawiać, że roztrwoni posag po jego otrzymaniu; dlatego też autorytet sędziego
powinien być wtrącony, na ile może to zrobić, aby chronić interesy zarówno córki, jak i ojca. Jeśli jednak córka
ukrywa się, aby uniknąć udzielenia zgody ojcu tego rodzaju, to z pewnością uważam, że powództwo powinno być
przyznane ojcu, ale tylko po wykazaniu właściwej przyczyny. Jeśli bowiem córka, kierując się synowską czcią,
zgodziłaby się z ojcem na nieobecność, dlaczego nie mielibyśmy uznać, że powództwo nie powinno być jej
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przyznane? Ale jeśli ojciec jest taką osobą, że jego córka powinna ze wszech miar wyrazić zgodę, to znaczy jest
człowiekiem o doskonałej reputacji, a jego córka jest kobietą o kapryśnym charakterze, lub bardzo młodą, lub
zbytnio pod wpływem niezasługującego na to męża, to należy powiedzieć, że pretor powinien raczej faworyzować
ojca i przyznać mu powództwo.
7. Gdy mąż lub żona w czasie trwania małżeństwa popadną w obłęd, zastanówmy się, co należy uczynić. Przede
wszystkim należy zauważyć, że nie ma wątpliwości co do tego, że osoba dotknięta obłędem nie może
powiadomić drugiej osoby o zrzeczeniu się małżeństwa, ponieważ nie jest w stanie zachować zdrowych zmysłów.
Należy jednak rozważyć, czy w takich okolicznościach kobieta powinna zostać zerwana. Jeśli bowiem szaleństwo
ma okresy jasności, lub jeśli choroba jest trwała, a mimo to znośna dla osób związanych z kobietą, to małżeństwo
nie powinno być w żadnym wypadku rozwiązane. A jeśli ta strona, która jest świadoma tego faktu i zdrowa na
umyśle, daje wypowiedzenie drugiemu, który jest obłąkany, to, jak stwierdziliśmy, będzie winna rozwiązania
małżeństwa; bo cóż jest tak dobroczynnego, jak to, aby mąż lub żona dzielili przypadkowe nieszczęścia
drugiego? Jeśli jednak szaleństwo jest tak gwałtowne, dzikie i niebezpieczne, że nie ma nadziei na wyzdrowienie
i wywołuje przerażenie u osób towarzyszących; wtedy, jeśli druga strona pragnie unieważnić małżeństwo z
powodu okrucieństwa, które towarzyszy szaleństwu, albo dlatego, że nie ma dzieci, a kusi ją pragnienie
posiadania potomstwa, wówczas ta strona, będąc przy zdrowych zmysłach, będzie mogła powiadomić drugą,
która jest obłąkana, o zrzeczeniu się małżeństwa; w ten sposób małżeństwo będzie mogło być rozwiązane bez
wyrzutów sumienia, a żadna ze stron nie poniesie żadnej szkody.
8. Jeżeli jednak kobieta dotknięta jest najgwałtowniejszą formą obłąkania, a mąż, z podstępnych pobudek, nie
chce unieważnić małżeństwa, lecz traktuje nieszczęsny stan żony z pogardą, nie okazuje jej współczucia i jest
zupełnie oczywiste, że nie zapewnia jej właściwej opieki i bezprawnie wykorzystuje jej posag; wtedy albo kurator
obłąkanej kobiety, albo jej krewni mają prawo udać się do sądu, aby zażądać od męża, aby ją utrzymywał,
zaopatrywał w prowiant, dostarczał lekarstw i nie pomijał niczego, co mąż powinien zrobić dla swojej żony,
zgodnie z wysokością posagu, który otrzymał. Jeśli jednak okaże się, że zamierza on roztrwonić posag i nie
będzie się nim cieszył tak, jak powinien to czynić mężczyzna, wówczas posag zostanie skonfiskowany, a z niego
pobrana zostanie kwota wystarczająca na utrzymanie żony i jej niewolników, a wszystkie umowy dotalne zawarte
między stronami w czasie zawierania małżeństwa pozostaną w poprzednim stanie i będą uzależnione od powrotu
żony do zdrowia lub śmierci jednej ze stron.
9. Ponadto ojciec kobiety, która stała się niepoczytalna, może zgodnie z prawem wytoczyć powództwo o
przywrócenie posagu sobie lub swojej córce; bo chociaż ona, będąc niepoczytalna, nie może powiadomić o
zrzeczeniu się posagu, to jest pewne, że jej ojciec może to zrobić.
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10. 10. Jeśli po rozwiązaniu małżeństwa ojciec stałby się niepoczytalny, jego kurator może wnieść pozew o
odzyskanie posagu za zgodą córki; lub, jeśli nie ma kuratora, jego córka będzie mogła wnieść pozew, ale musi
dać zabezpieczenie dla ratyfikacji swojego aktu.
11. Należy również uznać, że w przypadku, gdy ojciec został wzięty do niewoli przez wroga, powództwo o
odzyskanie posagu powinno być przyznane córce.
12. Przejdźmy teraz do innego tematu i zastanówmy się, przeciwko komu przysługuje powództwo posagowe.
Oczywiste jest, że przeciwko samemu mężowi, bez względu na to, czy posag został przekazany jemu, czy też
innej osobie za jego zgodą, bez względu na to, czy ta ostatnia podlegała jego kontroli, czy też nie. Jeżeli jednak
mąż podlega władzy ojcowskiej, a posag został przekazany jego teściowi, to powództwo należy wnieść przeciwko
teściowi. Oczywiste jest, że jeśli został on przekazany synowi, lub został przekazany na polecenie teścia, ten
ostatni będzie nadal bezwzględnie odpowiedzialny. Jeśli jednak posag został przekazany synowi, ale nie na
polecenie ojca, Sabinus i Kasjusz uważają, że mimo to można wnieść powództwo przeciwko ojcu, ponieważ
uważa się, że posag dostał się w ręce tego, kto posiada peculium. Wystarczy jednak, aby wyrok został wydany
przeciwko niemu na kwotę peculium lub w zakresie, w jakim majątek ojca został wykorzystany. Jeśli jednak posag
został przekazany teściowi, nie może on wszcząć postępowania przeciwko mężowi, chyba że ten ostatni stanie
się spadkobiercą ojca.
13. 13. Jeśli kobieta pomyli się co do stanu swego męża i pomyśli, że jest on wolnym człowiekiem, podczas gdy
w rzeczywistości jest niewolnikiem, należy jej przyznać pewne pierwszeństwo w odniesieniu do majątku jej męża;
na przykład, jeśli są inni wierzyciele, ona musi być uprzywilejowana w przypadku powództwa de peculio, a jeśli
niewolnik jest coś winien swemu panu, kobieta nie może być uprzywilejowana w stosunku do niego, z wyjątkiem
tego, co zostało przekazane w posagu lub zakupione za pieniądze stanowiące jego część, ponieważ majątek
tego rodzaju jest dotal.
(23) Paulus, O Edykcie, Księga XXXVI.
A jeśli cokolwiek zostało wydane z majątku należącego do posagu, a kobieta nie zda z tego relacji, będzie można
zastosować wyjątek ze względu na złą wiarę.
24. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Jeśli w czasie trwania małżeństwa żona pragnie wszcząć postępowanie z powodu zbliżającej się
niewypłacalności męża, jaki czas musimy wyznaczyć, aby mogła ona żądać posagu? Jest ustalone, że można się
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go domagać od chwili, gdy jest zupełnie oczywiste, że zasoby pieniężne męża nie wystarczają na dostarczenie
posagu.
1. Jeśli żona wszczyna postępowanie po wydziedziczeniu męża, to lepsza jest opinia, że żądanie posagu
powinno się rozpocząć od czasu, gdy spadkobierca wszedł do majątku ojca jej męża.
2. W każdym przypadku, gdy żona powinna otrzymać zabezpieczenie na wypłatę posagu, po upływie
określonego czasu, jeśli jej mąż nie może dostarczyć zabezpieczenia, to po odliczeniu korzyści wynikających z
korzystania z posagu w czasie pośrednim, powinien zostać wydany wyrok przeciwko niemu na pozostałą część.
Gdyby jednak mąż odmówił udzielenia zabezpieczenia, gdy jest do tego zdolny, to według Meli wyrok powinien
być wydany przeciwko niemu na całą sumę i nie powinno się brać pod uwagę żadnego potrącenia, wynikającego
z korzyści uzyskanej w czasie pośrednim. Jest więc częścią obowiązku sędziego, aby zwolnić męża, jeśli
dostarczono zabezpieczenie, lub wydać wyrok przeciwko niemu, po uwzględnieniu potrącenia. Taka jest zresztą
obecna praktyka, a kobieta nie może powiedzieć, że woli cierpieć zwłokę niż poddać się zmniejszeniu kwoty do
zapłaty.
3. Czy posag jest na ryzyko męża lub żony, mąż musi, mimo wszystko, zapłacić go w terminie określonym przez
prawo.
4. Jeśli mąż, za zgodą żony, dokonuje manumisji niewolników stanowiących część posagu, nawet jeśli jego żona
zamierzała przekazać mu niewolników, nie będzie on odpowiedzialny za wydatki poniesione w związku z
darowaniem im wolności; jeśli jednak była to transakcja handlowa przeprowadzona między nimi, będzie on
zmuszony przez sąd do złożenia zabezpieczenia w celu przywrócenia żonie wszystkiego, co wpadnie w jego ręce
z majątku lub zobowiązań uwolnionych ludzi.
5. Jeśli mąż byłby okrutny dla niewolników, zobaczmy, czy można by wytoczyć przeciwko niemu powództwo z
tego powodu. I rzeczywiście, jeśli jest okrutny tylko dla niewolników swojej żony, to jest ustalone, że będzie
odpowiedzialny z tego tytułu; ale jeśli jest z natury okrutny dla swoich własnych niewolników, to należy
powiedzieć, że jego nieumiarkowana surowość powinna być kontrolowana przez nakaz sądowy; Bo chociaż żona
nie może wymagać od męża większej staranności niż ta, którą on stosuje w swoich własnych sprawach, to jednak
takie okrucieństwo, które jest naganne w odniesieniu do jego własnej własności, musi być powstrzymywane w
odniesieniu do własności innych, to znaczy w odniesieniu do niewolników składających się na posag.
6. Gdy żona pożycza majątek należący do jej męża, a on zostaje utracony, należy rozważyć, czy musi ona
zezwolić na odliczenie tego od jej posagu; i myślę, że jeśli jej mąż zabronił jej pożyczania, odliczenie powinno być
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natychmiast dokonane; ale jeśli nie pozwolił jej na to, sędzia może przyznać jej rozsądny czas na zwrot, jeśli da
zabezpieczenie.
7. Jeśli część majątku żony zostanie skonfiskowana, będzie ona miała prawo wystąpić z powództwem o
odzyskanie pozostałej części posagu. Uważam również, że jeśli część posagu została skonfiskowana, a sprawa
została połączona, wystarczy, że sędzia wyda nakaz zobowiązujący męża do zwrotu pozostałej części. Jeśli
jednak cały posag został skonfiskowany, prawo do wniesienia powództwa wygasa.
(25) Paulus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Gdy posag jest dany synowi pod kontrolą ojcowską bez rozkazu ojca, powództwo o peculio jest zasadne; ale gdy
wydatki zostały poniesione przez syna, lub rachunek majątku przez niego podanego, lub z powodu przedmiotów
należących do peculium, które zostały przywłaszczone przez żonę, peculium jest zwiększone; ponieważ ojciec
nabywa prawo do działania wywodzące się z osoby syna, i stąd wszystko zawarte w peculium musi być oddane
żonie, jeśli jeszcze coś jej się należy.
1. Mąż, przywracając posag, musi zabezpieczyć się przed oszustwem i zaniedbaniem. Jeśli postąpił nieuczciwie,
aby uniknąć zwrotu, zostanie przeciwko niemu wydany wyrok na kwotę, na którą kobieta przysięgnie w sądzie,
ponieważ nikt nie powinien zatrzymywać własności należącej do nas wbrew naszej zgodzie.
2. Jeżeli po rozwodzie majątek dotal ulegnie pogorszeniu, a mąż nie wywiązuje się z obowiązku zwrotu posagu,
to w każdym przypadku odpowiada on za spadek wartości.
3. Jeżeli niewolnicy, którzy stanowią część posagu, uciekają, mąż musi dać zabezpieczenie, aby ich ścigać, jak
powinien to robić dobry obywatel, i aby ich przywrócić.
4. Gdy mąż wynajmuje działkę ziemi na pięć lat, a po pierwszym roku rozwodzi się, Sabinus powiada, że nie jest
on zobowiązany do zwrotu ziemi żonie, chyba że ona da zabezpieczenie, by zwolnić męża od odpowiedzialności,
gdyby zapadł przeciwko niemu wyrok za cokolwiek, co wydarzy się po pierwszym roku dzierżawy; on zaś musi
dać żonie zabezpieczenie, by wypłaciła jej wszystko, co uzyskał z tytułu dzierżawy, z wyjątkiem czynszu za
pierwszy rok.
26. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVII.

1413

Gdy mąż raz nie wywiązał się ze swoich obowiązków, a żona odmówiła przyjęcia niewolnika, który został jej
ofiarowany, a następnie niewolnik zmarł, to ani mąż, ani jego spadkobiercy nie będą odpowiedzialni za wartość
tego niewolnika, ani on nie będzie odpowiedzialny za odszkodowanie, ponieważ żona odmówiła przyjęcia
niewolnika po tym, jak mąż mu go ofiarował.
(27) Gajus, O edyktach prowincjonalnych, Księga XI.
Jeśli żona umarłaby po rozwodzie, a jej spadkobierca wniósłby sprawę o posag przeciwko jej mężowi lub jego
ojcu, uważa się, że w odniesieniu do przywrócenia posagu stosuje się te same zasady, które są zwykle
stosowane w przypadku, gdy kobieta sama wszczyna postępowanie.
28. Ulpianus, Instytuty, Księga I.
Uważa się, że mąż może działać także wtedy, gdy ma prawo do odzyskania czegokolwiek od swojej żony; na
przykład, jeśli stracił pieniądze na jej rachunek, ponieważ wydał je dla niej lub wypłacił pod jej kierownictwem. Ale
jeśli do tej pory nic nie stracił, na przykład, gdy jest odpowiedzialny warunkowo, nie jest jeszcze uważany za
uprawnionego do działania.
29. Tenże, Dysputy, księga III.
Kiedy ojciec daje posag i zastrzega jego zwrot, nie przenosi prawa do powództwa o posag na jej osobę, chyba że
było uzgodnione, że będzie to miało charakter ciągły. Jeśli jednak zamierzał zastrzec, że będzie to trwało przez
pewien czas, nie może tego uczynić bez zgody córki, nawet jeśli jest ona pod jego kontrolą, ponieważ nie może
pogorszyć stanu posagu, jeśli ona nie wyrazi na to zgody. Oczywiste jest, że jeśli dał on posag przed ślubem, to
nawet przed zawarciem małżeństwa i bez zgody córki może postanowić o odstępie czasu.
(1) Jeżeli ktoś daje posag w imieniu kobiety i zgadza się na to, aby został on mu wypłacony po rozwiązaniu
małżeństwa, bez względu na to, w jaki sposób zostanie to uczynione, a mąż następnie wypłaca żonie jej posag,
uważa się za słuszne, że powództwo o odzyskanie posagu będzie jednak wytoczone przeciwko mężowi na
korzyść tego, kto go dał.
30. Julianus, Digest, Księga XVI.
Kobieta, która po raz drugi wychodzi za mąż, nie jest pozbawiona możliwości wszczęcia postępowania przeciwko
pierwszemu mężowi o odzyskanie posagu.
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1. 1. Ilekroć z winy męża zdarzy się, że posag nie zostanie zażądany od teścia lub od kogokolwiek innego, kto
obiecał go w imieniu żony, albo gdy córka zmarła w czasie trwania małżeństwa, albo gdy stała się matką rodziny i
wyznaczyła na spadkobiercę tego, kto obiecał jej posag, jest rzeczą powszechnie znaną, że mąż nie jest
zobowiązany do niczego więcej, jak tylko do zwolnienia ich z tego obowiązku.
(31) Tenże, Digest, Księga XVIII.
Jeżeli mąż został skazany za przestępstwo i część jego majątku została skonfiskowana, Skarb Państwa musi
spłacić jego wierzycieli, do których zalicza się żona.
1. Jeśli ojciec, obiecawszy córce dwieście aurei jako posag, zgodził się, by nie żądano od niej więcej niż sto, a po
rozwiązaniu małżeństwa wniósł pozew o te sto aurei, co do których zawarto umowę, że nie będą żądane, nie
uważa się, by stanowiły część posagu. Jeśli jednak, po śmierci ojca, mąż wytoczy powództwo przeciwko jego
spadkobiercy, suma ta również zostanie włączona do posagu.
2. 2. Jeżeli pełnomocnik wyznaczony przez ojca wytoczy powództwo o posag za zgodą córki, a ojciec umrze po
uzyskaniu wyroku, prawo do wyegzekwowania wyroku przysługuje córce, a nie spadkobiercom ojca.
3. W przypadku, gdy posag został przekazany ojcu, a jeden z jego synów został mianowany spadkobiercą pewnej
części jego majątku pod warunkiem, a w czasie trwania warunku jego współspadkobiercy zapłacą posag kobiecie
proporcjonalnie do ich udziałów, wspomniany syn będzie zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę swojej części
posagu, ponieważ nie będzie miał prawa do powództwa przeciwko współspadkobiercom o odzyskanie swojej
części pieniędzy.
4. 4. Jeśli kobieta otrzymuje w posagu ziemię, ale nie zostały uwzględnione plony proporcjonalnie do czasu w
ciągu roku, kiedy nie była zamężna, może ona mimo to wnieść powództwo, ponieważ otrzymała w posagu mniej
niż jej się należało, ponieważ odnosi się to do zwiększenia posagu; tak samo, jak gdyby nie otrzymała potomstwa
niewolników lub jakichkolwiek zapisów lub spadków, które zostały nabyte przez jej męża poprzez niewolników
dotal po rozwodzie.
(32) Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Jeśli były mąż, jako dłużnik swojej żony, obiecał jej drugiemu mężowi w ramach posagu przekazanie majątku
dotal, to wysokość posagu nie może być większa niż to wynika z zasobów pieniężnych pierwszego męża.
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33. Africanus, Pytania, Księga VII.
Kobieta obiecała pewną sumę pieniędzy jako posag i przedstawiła strony, które zastrzegły, że część tej sumy
powinna być im wypłacona w przypadku rozwiązania małżeństwa. Kobieta zmarła przed przekazaniem posagu,
wyznaczywszy swego męża na spadkobiercę, a on wszedł w jej majątek, który okazał się nieopłacalny. Jest on
jednak odpowiedzialny wobec stron, z którymi zawarto umowę, ponieważ poprzez wejście do majątku kobiety,
która była jego dłużniczką, spłacił samego siebie; i nie ma znaczenia dla niego, że majątek ten był niewypłacalny,
ponieważ jest on odpowiedzialny wobec innych wierzycieli.
34. Tenże, Pytania, Księga VIII.
Titia uzyskała rozwód z Seiusem. Tacyt twierdził, że była pod jego władzą i żądał wydania mu posagu, podczas
gdy ona twierdziła, że była swoją panią i chciała wnieść sprawę o odzyskanie posagu. Powstało pytanie, jak
powinien postąpić sędzia. Odpowiedziałem, że powinien odmówić powództwa ojcu, chyba że mógłby udowodnić,
że jego córka nie tylko była pod jego kontrolą, ale także wyraziła zgodę na pozew, tak samo jak powinien
otrzymać odmowę, nawet jeśli byłby w stanie udowodnić, że jego córka była pod jego kontrolą.
35. Marcjanus, Instytuty, Księga X.
Wolna kobieta, która rozwiodła się ze swoim patronem za jego zgodą, może wytoczyć przeciwko niemu
powództwo o odzyskanie posagu, który mu dała.
36. Paulus, O cudzołóstwie, księga II.
Jeśli mąż nie jest w stanie zapłacić posagu, a jest on skonfiskowany, należy zasądzić od niego na rzecz Skarbu
Państwa kwotę, którą jest w stanie zapłacić, aby kobieta nie została ukarana ze szkodą dla męża.
37. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Uważa się, że ojciec otrzymał posag za zgodą córki, gdy ta nie ma dobrego powodu, aby sprzeciwiać się jego
roszczeniom, a zwłaszcza gdy później została przez niego obdarowana większą sumą.
38. Marcellus, Opinie.
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Lucjusz Tacyt, będąc pod kontrolą ojcowską, poślubił Maevię za zgodą ojca, a ta ostatnia otrzymała posag.
Następnie Maevia wypowiedziała Titiusa, a jego ojciec, pod nieobecność syna, który się jej wyrzekł, zawarł z nią
zaręczyny w imieniu syna. Następnie Maevia złożyła wypowiedzenie zaręczyn i wyszła za mąż za innego
mężczyznę. Pytam, czy gdyby Maevia wniosła pozew o odzyskanie posagu przeciwko Lucjuszowi Titiusowi, jej
byłemu mężowi, któremu posag został pozostawiony jako spadkobiercy po ojcu, i zostałoby udowodnione, że
małżeństwo zostało rozwiązane z winy kobiety, to czy posag mógłby zostać zatrzymany przez męża na tej
podstawie, że to ona była winna? Marcellus odpowiedział, że nawet jeśli Lucjusz Tacyt zostałby pozwany jako
spadkobierca wyznaczony przez ojca, to i tak, jeśli nie wyraził zgody na zaręczyny, wina kobiety powinna być
ukarana grzywną.
39. Papinianus, Pytania, Księga XI.
Gdy mąż i żona oskarżają się wzajemnie w sądzie o złe postępowanie, a sędzia stwierdza, że oboje dali powód
do zrzeczenia się prawa, to należy rozumieć, że skoro oboje potraktowali prawo z pogardą, to żadne z nich nie
może domagać się jego dobrodziejstwa, gdyż przewinienie każdego z nich zostało odpokutowane przewinieniem
drugiego.
40. Tenże, Pytania, Księga XXVIII.
Po przekazaniu posagu i zawarciu małżeństwa ojciec, za zgodą córki, zastrzegł, że w razie rozwodu posag
zostanie mu zwrócony. Gdyby warunek tego postanowienia został spełniony, a córka umarłaby potem
bezpotomnie, ojciec nie miałby przeszkód do wytoczenia powództwa na podstawie tego postanowienia; gdyby
jednak chciał to uczynić za życia córki, mógłby zostać wykluczony przez wyjątek.
41. Tenże, Pytania, Księga XXXVII.
Jeżeli ojciec, nie wiedząc, że jego córka rozwiodła się, płaci posag jej mężowi zgodnie z jego obietnicą, pieniądze
te mogą być odzyskane nie przez powództwo o zapłatę tego, co nie było należne, ale przez powództwo o posag.
42. Tenże, Opinie, Księga IV.
Jeśli ojciec, który dał córce posag, został wygnany na wyspę, córka może wnieść powództwo o jego odzyskanie.
Ponadto, jeśli ojciec został skazany po rozwodzie, powództwo o posag może być wytoczone również przez
kobietę, jeśli ojciec nie wytoczył go wcześniej za jej zgodą.
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(1) Uważa się, że nie można żądać zwrotu plonów ziemi, przekazanych w posagu i zebranych w dobrej wierze,
które zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z małżeństwem, zanim została podniesiona
kwestia wolności żony, nawet gdyby później okazało się, że była ona niewolnicą. Jest rzeczą właściwą, aby
wydatki, które są konieczne i użyteczne, i które zostały poniesione w odniesieniu do ziemi, która wydawała się
należeć do posagu, zostały odliczone od zysków, a nadwyżka powinna być zwrócona.
(2) Jeżeli ojciec, po śmierci córki w czasie trwania małżeństwa, wnosi powództwo na podstawie klauzuli, w celu
wyegzekwowania odsetek od pieniędzy, wypłaconych tytułem posagu, uważa się, że zięć, który przewidział
odsetki od pozostałej części posagu, może słusznie żądać potrącenia z należną kwotą, jeżeli utrzymywał żonę
własnym kosztem; w przeciwnym razie, jeżeli była ona utrzymywana przez ojca, klauzula o odsetkach, jako
nieważna, nie zapewni zięciowi korzyści z potrącenia.
(3) Jeżeli po rozwodzie żona powróci do męża, to wyrok wydany na podstawie zapisu, który zawarł obcy
właściciel posagu, nie zostanie unieważniony, ani też sąd nie może zarządzić zwolnienia.
43. 43. Scaevola, Pytania, Księga II.
Jeśli mąż ma wyrok wydany przeciwko niemu na sumę, którą jest w stanie zapłacić, i ma roszczenia równe, ale
nie większe niż kwota posagu, nie będzie zmuszony do przeniesienia swoich praw do powództwa.
44. Paulus, Pytania, Księga V.
Jeśli teść, wyznaczony na spadkobiercę przez zięcia, wejdzie do jego majątku, a ojciec umrze, jego córka może
wytoczyć powództwo o posag, tak uważają Nerva i Katon; tę opinię wyraża również Sekstus Pomponiusz w piątej
księdze Digestów Arystypa. Pomponiusz, w tym samym miejscu, zgadza się z Arystotelesem. Ja jednak powiem,
że jeśli ojciec wyemancypuje swoją córkę, może być przez nią pozwany.
(1) Lucjusz Tycjusz obiecał Gajuszowi Sezjuszowi sto aurei w posagu za jego córkę, a między Gajuszem
Sezjuszem a Lucjuszem Tycjuszem, ojcem kobiety, ustalono, że posag nie może być żądany od męża za życia
Lucjusza Tycjusza, czyli ojca kobiety. Małżeństwo zostało potem rozwiązane przez rozwód z winy męża, a ojciec
kobiety zmarł, wyznaczył innych spadkobierców, wydziedziczywszy córkę. Pytam, czy mąż mógł odebrać posag
od spadkobierców teścia, skoro był zobowiązany zwrócić go kobiecie? Odpowiedziałem, że skoro córka ma
prawo do powództwa o odzyskanie posagu, ponieważ inni spadkobiercy zostali wyznaczeni przez jej ojca, to jej
mąż powinien albo wydać jej rzeczywisty posag, albo przenieść na nią swoje prawa do powództwa, a
spadkobiercy teścia nie mieliby prawa powoływać się na wyjątek przeciwko niemu; byłoby bowiem absurdem,
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gdyby strona została uznana za winną złej wiary, gdy żąda zwrotu sumy pieniędzy nie temu, kogo pozwała, lecz
innemu. Z drugiej strony, jeśli rozwód miałby miejsce po śmierci ojca, a przed żądaniem posagu, mąż byłby
wykluczony z wniesienia pozwu o posag, który nie powinien być dopuszczony. Ale nawet gdyby córka została
ustanowiona spadkobierczynią części majątku ojca, mąż powinien wytoczyć powództwo przeciwko jej
współspadkobiercom o ich poszczególne części posagu i albo zwrócić kobiecie to, co pobrał, albo scedować na
nią swoje prawa do powództwa.
45. Tenże, Pytania, Księga VI.
Gajusz Seius, dziadek macierzysty Seia, który był pod ojcowską kontrolą, dał pewną sumę pieniędzy w drodze
posagu Lucjuszowi Titiusowi, jej mężowi, i umieścił w dokumencie dotal następującą umowę i postanowienie:
"Gdyby między Lucjuszem Titiusem, mężem, a Seią doszło do rozwodu bez jej winy, cały posag zostanie
zwrócony Sei, jego żonie, lub Gajuszowi Seiusowi, jej dziadkowi macierzystemu". Pytam, czy gdyby Secjusz,
dziadek macierzysty, zmarł zaraz po zawarciu tej umowy, a Seia następnie, bez swojej winy, rozwiodła się za
życia swojego ojca, pod którego władzą była, na rzecz którego, zgodnie z umową zawartą w tym postanowieniu,
przysługiwałaby skarga, dziedzicowi dziadka macierzystego lub jego wnuczce. Odpowiedziałem, że klauzula
wydaje się być nieważna, jeśli chodzi o wnuczkę, ponieważ dziadek macierzysty zawarł ją na jej korzyść;
ponieważ jest to prawdą, prawo do wniesienia powództwa będzie przysługiwało spadkobiercy osoby zawierającej
klauzulę, w każdym przypadku, gdy kobieta się rozwiedzie. Trzeba jednak powiedzieć, że posag może być
wypłacony Sei, mimo że nie ma bezpośredniego powództwa na jej korzyść; tak samo, jak gdyby jej dziadek
postanowił, że ma być przekazany jemu lub komuś innemu. Wnuczka powinna jednak, ze względu na zgodę
dziadka, mieć możliwość wytoczenia powództwa słusznościowego, aby zapobiec pozbawieniu jej korzyści z
posagu; lub też odwołanie się do tego postępowania powinno mieć miejsce ze względu na łaskę przyznaną
małżeństwu, a zwłaszcza ze względu na uczucie istniejące między stronami.
46. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Gdy pewien człowiek obiecał żonie posag na mocy postanowienia i zapisał jej w testamencie pewien majątek, ale
pod warunkiem, że nie będzie ona żądać posagu od jego spadkobiercy, nie mogła ona otrzymać zapisanego jej
majątku. Odpowiedziałem, że powództwo posagowe przeciwko spadkobiercom nie powinno być odmówione
kobiecie.
47. Scaevola, Pytania, Księga XVII.
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Jeśli kobieta popełnia cudzołóstwo za pośrednictwem męża, to nie może on zatrzymać nic z jej posagu; bo
dlaczego mąż miałby nie aprobować czynów, do których sam wcześniej doprowadził lub na które później się
zgodził? Jeśli jednak ktoś utrzymywałby, że zgodnie z duchem prawa mąż, który umożliwił żonie prostytucję, nie
może jej oskarżyć, to jego opinia musi być uznana za słuszną.
48. Kallistratus, Pytania, Księga II.
Jeśli w dokumencie dotal zostało ustalone, że posag powinien pozostać w rękach męża na rzecz dzieci, to może
on również zostać zatrzymany przez niego na rzecz wnuków.
49. Paulus, Opinie, Księga VII.
Maevia, poza innymi dobrami stanowiącymi jej posag, przekazała mężowi także dokument wzywający do zapłaty
dziesięciu solidi, który niejaki Otacilius wykonał na rzecz wspomnianej Maevii, oświadczając, że da jej dziesięć
tysięcy solidi, gdy wyjdzie za mąż; mąż nie rościł sobie prawa do tego zobowiązania, ponieważ nie mógł tego
uczynić. Powstało pytanie, czy jeśli posag zostanie zażądany od męża, to czy można go również zmusić do
zwrotu tej sumy, która była zawarta we wspomnianym zobowiązaniu. Odpowiedziałem, że mąż może pozwać
dłużnika, ponieważ prawa do działania jego żony zostały przeniesione na niego, ale jeśli nie może żądać
pieniędzy bez bycia winnym złej wiary lub zaniedbania, nie może być pozwany ani z powodu posagu, ani w
sprawie mandatu.
(1) Działka ziemi, po jej wycenie i przekazaniu jako posag, została zajęta przez wcześniejszego wierzyciela z
powodu jej zastawienia. Powstało pytanie, czy kobieta, która domaga się wartości posagu od męża, powinna być
wykluczona przez wyjątek; uważa się bowiem, że nie jest ona związana, ponieważ jej ojciec dał jej posag dla
siebie, a ona nie była jego spadkobierczynią. Paulus odpowiedział, że jeśli eksmisja z ziemi nastąpiła bez złej
woli lub niedbalstwa jej męża, to ten ostatni może wnieść wyjątek na podstawie oszustwa przeciwko kobiecie,
żądając kwoty posagu, ponieważ byłoby oczywiście niesprawiedliwe, aby odzyskała wartość ziemi, ponieważ
oszustwo ojca powinno zaszkodzić tylko samej córce.
50. Scaevola, Opinie, Księga II.
Pewna nieruchomość, po jej oszacowaniu, została przekazana w posagu i sporządzono umowę, w której
stwierdzono, że jeśli posag miałby zostać zwrócony z jakiegokolwiek powodu, identyczna nieruchomość powinna
zostać przekazana i należy dokonać rachunku jej wzrostu lub spadku zgodnie z oceną dobrego obywatela; a jeśli
chodzi o każdą nieruchomość, która już nie istnieje, jej wartość powinna zostać oszacowana zgodnie z jej
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pierwotną wyceną. Powstało pytanie, czy w przypadku, gdy pewna nieruchomość, którą sprzedał mąż, nadal
istnieje, powinna ona należeć do kobiety zgodnie z umową. Odpowiedziałem, że jeśli taki majątek istniał, a został
sprzedany bez zgody kobiety lub jej późniejszej ratyfikacji, musi zostać zwrócony; tak samo, jak gdyby nie
dokonano wyceny.
51. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Jeśli majątek został wyceniony, to jest on na ryzyko męża, nawet jeśli uległ zniszczeniu w wyniku używania go
przez żonę.
52. Tryphoninus, Dysputy, księga VII.
Mąż, po rozwodzie, przez pomyłkę zapłacił posag, którego nie otrzymał. Może go odzyskać, ponieważ może
udowodnić, że nie został mu wypłacony, gdyż nie można go od niego żądać.
53. Tenże, Dysputy, Księga XII.
Jeśli posag zostanie przekazany synowi pod kontrolą ojcowską, on sam będzie mógł być pozwany o posag; jego
ojciec natomiast będzie mógł być pozwany o posag do wysokości peculium. Nie ma różnicy, czy strona ma
własność peculium, czy też nie, lub posiada je jako posag, ale wyrok powinien być wydany przeciwko niemu w
zakresie jego zdolności do zapłaty. Rozumie się jednak, że jego zdolność płatnicza jest zależna od wysokości
peculium, które posiadał w czasie, gdy wydano przeciwko niemu wyrok. Jeśli jednak powództwo jest wytoczone
przeciwko ojcu, to wszystko, co syn jest winien temu ostatniemu lub innym osobom pod jego kontrolą, musi być
odliczone od peculium; jeśli jednak powództwo jest wytoczone przeciwko samemu synowi, nie można odliczyć
żadnego innego długu, biorąc pod uwagę kwotę, którą syn jest w stanie zapłacić.
54. Paulus, O prawach jednostki.
Zdolność płatniczą męża ocenia się bez potrącania jakiegokolwiek długu; ta sama zasada dotyczy wspólnika,
mecenasa i rodzica. Jeśli jednak ktoś jest pozwany z powodu darowizny, jego zasoby pieniężne są szacowane
po odliczeniu wszystkich jego długów.
55. Tenże, O Plaucjuszu, księga III.
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Gdy kobieta po rozwiązaniu małżeństwa wnosi pozew o odzyskanie posagu, to chcąc odzyskać posag, musi
zabezpieczyć męża przed grożącą mu szkodą, aby w ten sposób zabezpieczyć go przed wszelkim ryzykiem.
56. Tenże, O Plaucjuszu, księga VI.
Jeśli ktoś postanawia z mężem w następujący sposób: "Jeśli z jakiegokolwiek powodu Titia przestanie być twoją
żoną, musisz oddać jej posag"; przez to ogólne stwierdzenie postanowienie staje się skuteczne, niezależnie od
tego, czy kobieta zostanie wzięta do niewoli przez wroga, czy też zostanie wygnana lub sprowadzona do niewoli,
gdyż w takiej klauzuli wszystkie takie wypadki są uwzględnione. Jeśli jednak warunki klauzuli będą
interpretowane ściśle, czy będzie ona miała zastosowanie w przypadku, gdy kobieta umrze lub się rozwiedzie?
Uważa się za bardziej sprawiedliwe, że powinno to mieć zastosowanie w przypadku śmierci.
57. Marcellus, Digest, Księga VII.
Jeśli użytkowanie zostało oddane w posagu, a rozwód ma miejsce, własność nieruchomości nie przechodzi ani
na męża, ani na żonę, a jeśli ma być dokonany zwrot posagu, mąż musi dać gwarancję, że dopóki on żyje,
kobieta i jej spadkobiercy będą mogli korzystać z użytkowania. Wątpię, czy ten dodatek w odniesieniu do
spadkobierców jest poprawny, ponieważ robi to różnicę, w jaki sposób użytkowanie zostało przekazane, jako
posag; ponieważ jeśli kobieta ma mieć zyski, użytkowanie po jej śmierci przejdzie na jej męża, do którego należy
własność nieruchomości, a ona nie pozostawi żadnego prawa do tego samego swojemu spadkobiercy, ponieważ
użytkowanie będzie wtedy należne jej mężowi, ponieważ nie ma zwyczaju, aby przechodziło na spadkobiercę.
Jeśli jednak kobieta oddała użytkowanie wraz z ziemią swojemu mężowi, to musi ono zostać przez niego
przywrócone jej spadkobiercom, ponieważ przechodzi ono wraz z własnością na jej spadkobierców, jeśli jej mąż
nie był w zwłoce w jego oddaniu. Ale jeśli nieruchomość została wyalienowana, lub ktokolwiek oddał użytkowanie
swojej ziemi, na polecenie żony, jej mężowi jako posag, należy najpierw rozważyć, w jaki sposób można go
przywrócić kobiecie. Może to być osiągnięte albo poprzez zabezpieczenie udzielone przez męża, albo może on
przenieść swoje prawa na żonę, na ile jest w stanie to zrobić i pozwolić jej cieszyć się tą własnością; albo może
on zawrzeć pewne porozumienie z właścicielem tego samego, tak, że za jego zgodą, użytkowanie może być
przeniesione na kobietę, jako że może on albo przyznać jej użytkowanie ziemi, albo dać jej coś w zamian, co
może być uzgodnione między nimi. Przypuśćmy, że kobieta sprzedałaby użytkowanie właścicielowi
nieruchomości; w tym przypadku nie byłoby niesprawiedliwe, aby mąż był zmuszony do przeniesienia
użytkowania, ponieważ może on nawet zostać pozwany przez spadkobiercę kobiety, ponieważ gdyby nie był w
zwłoce w dokonaniu przeniesienia, mogłaby ona pozostawić cenę użytkowania swojemu spadkobiercy. Gdyby
jednak nie miała ona uprawnień do sprzedaży użytkowania właścicielowi nieruchomości, mąż byłby zmuszony do
umożliwienia spadkobiercy zbierania plonów, który to przywilej był zobowiązany przyznać samej kobiecie.
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58. Modestinus, O odkryciach.
Tam, gdzie niewolnik kropkowy został przez kogokolwiek wyznaczony na dziedzica, może on albo wejść do
majątku, albo go odrzucić, na rozkaz męża. Aby jednak mąż nie był narażony na pozew o posag, albo przez
zbytnie odrzucenie majątku, albo przez pochopne jego przyjęcie, gdy jego stan jest nieznany, zaleca się, aby
kobieta była zapytana w obecności świadków, czy chce odrzucić czy przyjąć majątek. Jeśli powie, że go odrzuca,
niewolnik może go łatwo odrzucić na rozkaz męża. Jeśli jednak woli go przyjąć, niewolnik musi być przywrócony
przez męża żonie pod warunkiem, że gdy z jej rozkazu wejdzie w posiadanie majątku, zostanie ponownie
przekazany jej mężowi. W ten sposób zabezpiecza się wszelkie niepokoje, jakie może odczuwać mąż, a życzenie
żony zostanie spełnione.
59. Julianus, O Urseius Ferox, Księga II.
Mąż mojej córki, który był wyemancypowany, a w tym czasie chory, wysłał jej zawiadomienie o zrzeczeniu się
praw, aby po jej śmierci łatwiej mógł przekazać jej posag spadkobiercom niż mnie. Sabinus powiedział, że należy
mi przyznać słuszne powództwo o odzyskanie posagu, a Gajusz jest tego samego zdania.
60. Prokulus, Epistoły, Księga V.
Gdy córka pod ojcowską opieką, która była zamężna, umiera, a ojciec pokrywa koszty jej pogrzebu, może je
natychmiast odzyskać w drodze powództwa, nawet jeśli zięć był zobowiązany do zwrotu posagu po upływie
określonego terminu; a po otrzymaniu kosztów pogrzebu pozostała część posagu może być wypłacona w
uzgodnionym terminie.
61. Papinianus, Pytania, Księga XI.
Mąż bez zgody żony zrzekł się niewolnicy dotal. Wówczas został on ustanowiony przez wyzwolonego jedynym
spadkobiercą części majątku, którą mógł i powinien był nabyć jako patron, a którą powinien był zwrócić żonie;
pozostałą część jednak będzie ona mogła odzyskać w drodze powództwa dotalowego, o ile sprzeciwiała się
manumisji niewolnika.
62. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIII.
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Jeśli mąż dokona manumisji niewolników dotal za zgodą żony, to tak jakby ona zamierzała mu ich podarować, a
on nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu tego, że dał im wolność.
63. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
W tym przypadku niewolnik przestaje być częścią posagu, ponieważ jeśli komuś wolno darować niewolnika w
celu jego manumitacji, to jest tak samo, jak gdyby niewolnik został darowany, ponieważ udzielono pozwolenia na
jego manumitację.
64. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga VII.
Jeśli jednak mąż, który prowadzi interesy żony, za jej zgodą manumituje niewolnika dotal, musi zwrócić żonie
wszystko, co weszło w jego ręce za pośrednictwem tego niewolnika.
(1) Jeżeli w zamian za wolność niewolnika postawi mu jakieś warunki, to musi za to odpowiadać przed żoną.
(2) Jest rzeczą oczywistą, że jeśli wolny człowiek wykona jakieś usługi dla męża i nie zostanie to ocenione, to
mąż nie będzie musiał nic płacić żonie z tego tytułu.
(3) Jeśli jednak po manumisji nałożono na uwolnionego jakieś obciążenie, to musi ono zostać rozliczone z żoną.
(4) Jeśli jednak uwolniony jest dłużnikiem męża lub stał się odpowiedzialny za inne zobowiązania, to musi on
przenieść na żonę wierzytelność, którą ma wobec niego.
(5) Ponadto jest on zobowiązany do wydania żonie majątku uwolnionego, który może wejść w jego posiadanie, o
ile nabył go jako mecenas. Jeżeli jednak nabył je w inny sposób, nie jest on zmuszony do ich przekazania,
ponieważ nie jest on odpowiedzialny wobec żony za to, co freediver przekazuje mu nieodpłatnie, lecz jedynie za
to, co nabywa lub może nabyć w ramach swoich praw jako patron. Oczywiste jest, że jeśli zostanie on
wyznaczony przez wyzwoleńca na spadkobiercę większej części długu, który ten ostatni jest mu winien, nie
będzie on odpowiedzialny za nadwyżkę; a jeśli wyzwoleńca uczyni go swoim spadkobiercą, podczas gdy ten nie
jest mu dłużny, nie będzie on zobowiązany do przekazania czegokolwiek żonie.
(6) Musi on jednak (jak mówi prawo) dać "cokolwiek wpadnie mu w ręce". Rozumiemy przez to, że chodzi o to, co
zbierze lub może zebrać, ponieważ przyznano mu prawo do działania w tym celu.
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(7) W ustawie dodaje się, że mąż jest odpowiedzialny, jeśli popełnił jakieś oszustwo, aby zapobiec dostaniu się
majątku do jego rąk.
(8) Jeżeli mecenas wydziedziczy swojego syna, a majątek wydziedziczonego uzyska ten ostatni, należy
rozważyć, czy spadkobierca będzie odpowiedzialny z tego tytułu. A także, gdy nic nie trafia do rąk samego
patrona, ani do rąk jego spadkobiercy, jak można być odpowiedzialnym z tego tytułu?
(9) Prawo mówi tylko o mężu i jego spadkobiercy. Nic nie wspomina o teściu i jego następcach, a Labeo
zauważa, że to zostało pominięte. W tych przypadkach prawo jest więc wadliwe i nie może być przyznane nawet
powództwo pretorskie.
(10) Tam, gdzie ustawa mówi, że mąż powinien oddać otrzymane pieniądze, jest oczywiste, że nie chodziło o to,
aby oddał on sam majątek, lecz tylko jego wartość lub majątek wyzwoleńca; chyba że mąż wolałby oddać sam
majątek i to należałoby uznać za korzystniejszą konstrukcję.
65. Scaevola, Questions Publicly Treated.
Pozew ten może być wniesiony przez żonę nawet w trakcie trwania małżeństwa.
66. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga VI.
Serwiusz mówi, że mąż jest odpowiedzialny za oszustwo i zaniedbanie w odniesieniu do wszystkich dóbr
należących do posagu, które otrzymał, z wyjątkiem pieniędzy. Takiego zdania jest też Publiusz Mucjusz, który
rozstrzygał sprawę Licynii, żony Grakchusa, której majątek posagowy przepadł w czasie rozruchów, w których
Grakchus został zabity; uważał on bowiem, że majątek ten należy zwrócić Licynii, ponieważ winę za rozruchy
ponosił Grakchus.
(1) Mąż dał pieniądze niewolnicy swojej żony na zakup odzieży, a po jej uzyskaniu w ciągu roku doszło do
rozwodu. Labeo i Trebatius orzekli, że odzież powinna być zwrócona mężowi w takim stanie, w jakim była po
rozwodzie. Zasada prawa byłaby taka sama, gdyby mąż kupił ubranie i dał je niewolnicy. Gdyby jednak odzież nie
została zwrócona, jej cena może być zaliczona przez męża na poczet posagu.
(2) Ojciec kazał córce, która była pod jego władzą, zwrócić posag teściowi, ponieważ nastąpił rozwód, a po
zapłaceniu części posagu ojciec zmarł. Labeo i Trebatius uważają, że reszta, jeśli nie została przekazana lub
obiecana do ponownego przekazania teściowi, powinna być jej wypłacona; i to jest słuszne.
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(3) Otrzymałeś w posagu pewnych niewolników, których wartość została oszacowana, a następnie zawarto
umowę, że w przypadku rozwodu zwrócisz niewolników o tej samej wartości, ale nie wspomniano o potomstwie
niewolnic, które stanowiło część posagu. Labeo mówi, że to potomstwo będzie należało do ciebie, ponieważ
powinno być twoje ze względu na ryzyko utraty niewolników, do którego jesteś zobowiązany.
(4) Pewna kobieta miała w ręku męża sto aurei jako posag, a po rozwodzie, na skutek błędu męża, postanowiła,
że będzie on wobec niej odpowiedzialny za dwieście. Labeo uważa, że mąż będzie odpowiedzialny tylko za
posag, bez względu na to, czy kobieta określiła tę kwotę uczciwie czy nieuczciwie. Przyjmuję tę opinię.
(5) Żona, która po rozwodzie otrzymała część posagu, a część zostawiła w rękach męża, wyszła za mąż za
innego mężczyznę, a następnie, będąc wdową, wróciła do pierwszego męża, któremu dała w posagu sto aurei,
nie wspominając o pieniądzach, które pozostały z poprzedniego posagu. W przypadku kolejnego rozwodu Labeo
twierdzi, że mąż będzie zmuszony zwrócić resztę pierwszego posagu na tych samych warunkach, na jakich
zwróciłby go, gdyby nie doszło między nimi do pierwszego rozwodu, ponieważ reszta poprzedniego posagu
została przeniesiona na zobowiązanie drugiego. Uważam to za słuszne.
(6) Kiedy mąż, bez rozkazu żony, w czasie trwania małżeństwa, zwalnia teścia z obiecanego mu posagu, Labeo
mówi, że dzieje się to na ryzyko męża, nawet jeśli zostało to uczynione z powodu ubóstwa teścia. Jest to prawda.
(7) Jeżeli ktoś obiecuje posag mężowi w imieniu jego żony, a następnie, po ustanowieniu tej kobiety swoją
spadkobierczynią, umiera, to Labeo mówi, że kobieta musi wziąć na siebie ryzyko tej części posagu, za którą
mąż był odpowiedzialny, ponieważ nie byłoby sprawiedliwe, aby wzbogacała się kosztem męża i aby był on
odpowiedzialny za to, czego nie mógł od niej wymagać. Uważam, że jest to słuszne.
67. Pomponiusz, Listy, Księga XX.
Cokolwiek mąż musi przywrócić żonie z peculium niewolnicy, będzie stanowiło część posagu, który ma być
oddany, a zatem mąż będzie odpowiedzialny za oszustwo i zaniedbanie w nabyciu lub zachowaniu
wspomnianego peculium; a zyski uzyskane z niego, tak jak zyski z jakiejkolwiek innej własności dotalnej, będą
należały do męża.
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Księga XXV
1. Dotyczące wydatków poniesionych w związku z majątkiem dotal.
2. W sprawie powództwa o odzyskanie mienia, które zostało usunięte.
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3. W sprawie uznania i utrzymania dzieci, rodziców, patronów i wolnych strzelców.
4. W sprawie badania kobiet ciężarnych (...)
5. W sprawie objęcia przez kobietę w posiadanie majątku po mężu (...)
6. W przypadku stwierdzenia, że kobieta weszła w posiadanie majątku po mężu (...)
7. Odnośnie do konkubin.

Tit. 1. Dotyczące wydatków poniesionych w związku z majątkiem dotal.

1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXIX.
Wydatki są albo konieczne, albo użyteczne, albo ponoszone dla przyjemności.
(1) Za konieczne uważa się te wydatki, które są dokonywane z konieczności. Gdy jednak nie ma takiej
konieczności, zalicza się je do innej kategorii.
(2) W odniesieniu do wydatków koniecznych należy pamiętać, że pomniejszają one posag tylko wtedy, gdy są
ponoszone z jego tytułu. Jeżeli jednak nie są ponoszone w związku z posagiem, nie mogą być z niego wyjęte.
(3) Labeo mówi, że tamy zbudowane na morzu lub rzece należą do wydatków koniecznych. Gdy buduje się młyn
lub spichlerz, który jest niezbędny, to powinien on być zaliczony do wydatków koniecznych. Falcinius mówi, że
jeśli mąż odbuduje dom, który był użyteczny dla żony, a który popadał w ruinę, albo jeśli ponownie zasadzi sad
oliwny, w którym przewróciły się drzewa, albo jeśli zawrze umowę zabezpieczającą przed wystąpieniem grożącej
szkody:
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2. Paulus, O Sabinusie, Księga VII.
Albo wyda pieniądze na leczenie niewolników, którzy są chorzy;
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
3. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXVI. Albo jeśliby sadził winorośl, albo zajmował się drzewami lub szkółkami
dla dobra ziemi, będzie się uważało, że poniósł konieczne wydatki.
(1) Ogólnie rzecz biorąc, rozróżniamy, i w rzeczywistości istnieje duża różnica, kiedy nakłady ponoszone są dla
trwałej korzyści ziemi, a kiedy czyni się to tylko na chwilę obecną, lub z powodu plonów w bieżącym roku. W tym
drugim przypadku, wydatki powinny być odliczone od plonów, ale jeśli nie zostały poniesione tymczasowo,
powinny być zaliczone do tych, które są konieczne.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Ogólnie rzecz biorąc, sędzia uzna męża za odpowiedzialnego za to, co zostało przez niego zaniechane, o ile w
interesie żony było, aby takie wydatki zostały poniesione, ponieważ są one zaliczone do tych, które są konieczne,
ale z tą różnicą, że rachunek wydatków będzie dozwolony, jeśli majątek nie został zachowany, a on nie będzie
odpowiedzialny, jeśli nie zostały one poniesione, chyba że majątek został zniszczony w konsekwencji. Dlatego
też, jeśli podtrzyma on dom, który ma się zawalić, a zostanie on spalony, może odzyskać wydatki; ale jeśli tego
nie zrobi, a dom zostanie spalony, nie będzie za nic odpowiedzialny.
5. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXVI.
Gdy jest mowa o tym, że konieczne wydatki pomniejszają posag, to (jak mówi Pomponiusz) nie należy przez to
rozumieć, że pomniejszeniu ulega sama nieruchomość, jak na przykład ziemia lub jakakolwiek inna
nieruchomość dotalna, gdyż absurdem jest twierdzić, że jakiekolwiek pomniejszenie tejże może nastąpić z
powodu wydanych pieniędzy; lecz oznacza to, że wspomniana nieruchomość przestaje być dotalna w całości lub
w części. Stąd też mąż pozostanie w jej posiadaniu, dopóki jego roszczenie nie zostanie zaspokojone, gdyż z
mocy prawa nie następuje żadne zmniejszenie, lecz jedynie zmniejszenie posagu. Kiedy zatem mamy przyznać,
że zmniejszenie posagu następuje z mocy prawa? Tak będzie w przypadku, gdy posag składa się z innych dóbr
niż pieniądze, ponieważ rozsądnie jest przyznać, że zmniejszenie pieniędzy może mieć miejsce. Zatem, jeśli
pewien majątek, po oszacowaniu, zostaje przekazany w posagu, posag zostanie pomniejszony z mocy prawa do
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wysokości poniesionych niezbędnych wydatków. Mówi się, że dotyczy to wydatków poniesionych w związku z
samym posagiem, ale jeśli są one dokonane w związku z innymi sprawami, nie pomniejszają posagu.
(1) Jeżeli żona płaci takie konieczne wydatki, czy możemy powiedzieć, że posag jest zwiększony, czy też należy
uważać, że pozostaje on niezmieniony? Tam, gdzie posag składa się z pieniędzy, nie mam wątpliwości, że
powinien być uznany za zwiększony.
(2) Jeżeli cały posag jest wypłacony bez uwzględnienia wydatków, należy rozważyć, czy kwota, którą zwyczajowo
potrąca się z koniecznymi wydatkami, może być odzyskana w drodze powództwa osobistego. Marcellus twierdzi,
że istnieje podstawa do takiego powództwa, i chociaż wiele autorytetów zaprzecza, że tak jest, to jednak ze
względu na zasadę słuszności należy przychylić się do opinii Marcellusa.
(3) Użyteczne wydatki to te, które mąż ponosi z korzyścią dla majątku i które ulepszają majątek żony, to znaczy
jej posag.
6. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
(6) Paulus, O Sabinusie, Księga VII. Na przykład, gdy na ziemi powstaje nowa plantacja, lub gdy mąż dodaje do
domu piekarnię lub sklep, lub uczy niewolników jakiegoś fachu.
(7) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Wydatki dla przyjemności są to wydatki, które mąż ponosi w tym celu, a które są ozdobą majątku.
1. Takie wydatki nie pomniejszają posagu z mocy prawa, jak czynią to wydatki użyteczne, niemniej jednak można
się ich domagać.
8. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Niektóre władze uważają, że odliczenie z tytułu wydatków użytecznych powinno być dokonane tylko wtedy, gdy
zostały one poniesione za zgodą żony; byłoby bowiem niesprawiedliwe, gdyby była ona zmuszona sprzedać
majątek w celu pokrycia związanych z nim wydatków, jeśli nie jest w stanie pokryć ich w inny sposób. Opinia ta
jest oparta na najwyższych zasadach sprawiedliwości.
9. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
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Mąż ma prawo żądać od żony wydatków poniesionych dla przyjemności, jeśli ona nie pozwala mu usunąć tego,
co je spowodowało. Jeśli bowiem żona pragnie zatrzymać takie ulepszenia, powinna zwrócić kwotę wydaną przez
męża; a jeśli nie chce ich zatrzymać, powinna pozwolić mu je usunąć, pod warunkiem, że można je rozdzielić.
Jeśli jednak nie można ich rozdzielić, powinny pozostać; mąż bowiem nie ma prawa zabierać żadnych ozdób,
które dodał do majątku, chyba że w ten sposób może uczynić je swoimi.
10. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Jeśli majątek, na który zostały poniesione wydatki, jest przeznaczony na sprzedaż, to takie wydatki nie są
zaliczane do przyjemności, ale do użyteczności.
11. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Arystoteles jednak w odniesieniu do wydatków poniesionych dla przyjemności twierdzi, że mąż nie może ich
żądać, nawet jeśli zostały dokonane za zgodą żony.
1. Sabinus bardzo słusznie twierdzi, że podarunki, które są zakazane między mężem a żoną, rozciągają się
również na wydatki poniesione z tytułu posagu.
12. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Sędzia nie powinien zwracać uwagi na umiarkowane wydatki ponoszone na budowę domów, sadzenie i uprawę
winorośli, leczenie chorych niewolników; w przeciwnym razie decyzja sądu wydawałaby się raczej odnosić do
transakcji handlowych niż do spraw związanych z posagiem.
13. Tenże, Abridgments, Księga VII.
Mąż nie może pobierać od żony podatku lub daniny płaconej z tytułu ziemi dotal, gdyż opłaty te powinny być
płacone z plonów.
14. Ulpianus, Reguły, księga V.
Wydatki konieczne to takie, przez które posag jest pomniejszany, jak na przykład wydatki na budowę grobli,
zmianę kierunku strumieni, utrzymanie i naprawę starych domów, zastąpienie drzewami tych, które obumarły.
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(1) Wydatki użyteczne to na przykład takie, które polegają na umieszczaniu bydła na polach w celu ich
nawożenia.
(2) Wydatki poniesione dla przyjemności to na przykład budowa łaźni.
15. Neratius, Pergaminy, Księga II.
Tam, gdzie jest powiedziane, że konieczne wydatki poniesione w odniesieniu do dóbr dotalnych pomniejszają
posag, należy przez to rozumieć te wydatki, które są ponoszone na te dobra ponad to, co jest konieczne dla ich
zachowania, czyli dla ich korzyści. W przeciwnym razie, zaopatrzenie niewolników, umiarkowane naprawy
budynków, a nawet uprawa ziemi, pomniejszałyby posag, ponieważ wszystkie te rzeczy są zaliczane do
wydatków koniecznych. Sama posiadłość, jednakże, jest rozumiana jako przynosząca pewien dochód, tak, że
wydaje się, że nie wydałeś na nią pieniędzy, ale po odliczeniu wydatków, otrzymałeś z niej mniejszy zysk. Nie jest
łatwo, ogólnie rzecz biorąc, zdecydować zgodnie z tym rozróżnieniem, jakie wydatki powinny być odliczone od
posagu, ale mogą one być szczegółowo oszacowane zgodnie z ich naturą i wysokością.
(16) Tenże, Pergaminy, Księga VI.
A w każdym razie wszelkie wydatki poniesione przez męża przy zbieraniu plonów muszą być przez niego
opłacone z jego własnej kiesy, nawet jeśli te wydatki zostały poniesione w celu uprawiania ziemi; i dlatego nie
tylko te, które są poczynione przy zbieraniu plonów, ale także te, które są konieczne do zachowania samej
własności, a mąż nie ma prawa do odliczenia z tego powodu z posagu.

Tyt. 2 W sprawie powództwa o odzyskanie mienia, które zostało usunięte.

1. Paulus, O Sabinusie, Księga VII.
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Powództwo dotyczące mienia zabranego jest szczególne i wytaczane jest przeciwko kobiecie, która wcześniej
była żoną powoda, ponieważ nie uważano za wskazane, aby wytoczyć przeciwko niej powództwo o kradzież;
niektóre autorytety, jak Nerva i Kasjusz, uważały, że nie popełniła ona kradzieży, ponieważ partnerstwo życia
małżeńskiego uczyniło ją w pewnym stopniu właścicielką przedmiotowego mienia. Inni, jak Sabinus i Prokulus,
uważają, że w rzeczywistości dopuściła się kradzieży, tak jak córka może ukraść ojcu, ale prawo nie przewiduje
powództwa o kradzież. Julianus bardzo słusznie przyjmuje tę opinię.
(2) Gajusz, O dziele zatytułowanym "Edykt pretora"; tytuł: "Decyzje".
Ze względu bowiem na honor, jaki wiąże się z małżeństwem, odrzuca się powództwo przeciwko żonie, które
zakłada niesławę.
3. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Dlatego też, jeśli po rozwodzie kobieta przywłaszczy sobie tę samą własność, będzie również odpowiedzialna za
kradzież.
1. Ponadto, możemy wytoczyć powództwo o kradzież przeciwko kobiecie, gdy kradzieży dokonał jej niewolnik.
2. 2. Można również wytoczyć powództwo o kradzież przeciwko kobiecie, jeśli staniemy się spadkobiercami
strony, której skradziono mienie, lub jeśli ona skradła nam je, zanim się z nią ożeniliśmy. Jednakże, ze względu
na szacunek należny osobom w takich okolicznościach, w obu przypadkach uważamy, że można wnieść jedynie
powództwo o kradzież w celu odzyskania mienia, a nie powództwo karne oparte na tym przestępstwie.
3. Prawdą jest również, jak mówi Ofilius, że wszystkie dobra, które kobieta zużyła, sprzedała, podarowała lub
zużyła w jakikolwiek sposób, w momencie rozwodu, powinny być również włączone do pozwu o mienie
przywłaszczone przez nią.
4. W przypadku, gdy córka będąca pod kontrolą ojca przywłaszcza sobie w sposób nieuczciwy mienie, Mela i
Fulcinius twierdzą, że powództwo de peculio powinno być przyznane, ponieważ nie uznano za wskazane, aby
odpowiadała ona za kradzież lub aby wytoczono przeciwko niej powództwo z tytułu bezprawnie
przywłaszczonego mienia. Jeśli jednak ojciec wraz z córką wnosi powództwo z tytułu posagu, powództwo nie
powinno być mu przyznane, chyba że da on gwarancję obrony córki na całą kwotę, w procesie o niewłaściwie
przywłaszczone mienie. Jeśli jednak córka nie żyje, Prokulus mówi, że powództwo przeciwko ojcu nie powinno
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być uwzględnione z powodu niesłusznie przywłaszczonego mienia, chyba że w takim zakresie, w jakim odniósł
on korzyść majątkową z tej transakcji,
4. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Lub gdy był winny oszustwa, aby zapobiec wejściu własności w jego posiadanie.
5. Papinianus, Pytania, Księga XI.
Wszystkie powództwa o zwrot bezprawnie przywłaszczonej własności, która dostała się w jego ręce, mogą być
wytoczone przeciwko ojcu nawet za życia jego córki.
6. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Atilicinus i Fulcinius twierdzą, że powództwo to może być przyznane teściowi przeciwko synowej.
1. W każdym przypadku, gdy posag jest przekazywany synowi pod kontrolą ojcowską, teść nie może wnieść
powództwa o kradzież, gdy własność została przywłaszczona z powodu rozwodu.
2. Powództwo z tytułu bezprawnie przywłaszczonego mienia przysługuje również przeciwko mężowi, jeśli jest on
synem pod władzą ojcowską, ale czy takie powództwo powinno być przyznane bezpośrednio przeciwko niemu,
czy tylko w odniesieniu do peculium? Powtarzamy tu tę samą zasadę, którą już podaliśmy, że ma zastosowanie
do córki pod kontrolą ojcowską.
3. Jeżeli mąż umarłby po rozwodzie, jego spadkobierca może wnieść powództwo o odzyskanie mienia
przywłaszczonego w sposób nieuczciwy.
4. Spadkobierca kobiety jest również odpowiedzialny w pozwie tego rodzaju, tak jak byłby odpowiedzialny w
pozwie o odzyskanie skradzionego mienia.
5. Jeśli małżeństwo zostało rozwiązane przez śmierć męża, jego spadkobierca może odzyskać majątek albo
przez powództwo o podział majątku, albo przez powództwo o jego przedstawienie w sądzie. Aristo uważa za
słuszne, że może wnieść osobisty pozew o zwrot przeciwko kobiecie, ponieważ majątek jest niesprawiedliwie w
jej posiadaniu.
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6. Gdy kobieta przywłaszcza sobie majątek po śmierci męża, nie popełnia kradzieży, ponieważ nie można
popełnić kradzieży majątku, który nie jest jeszcze w niczyim posiadaniu; dlatego też spadkobierca może wytoczyć
powództwo o odzyskanie majątku lub złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
(7) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Żona może wystąpić przeciwko mężowi z powództwem o odzyskanie mienia przywłaszczonego w sposób
nieuczciwy i może potrącić roszczenie z roszczenia męża, gdy ten wnosi pozew z tej samej przyczyny.
8. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Jeżeli przy wypłacie posagu żonie lub udzieleniu zabezpieczenia jego wypłaty nie zostanie stwierdzone, że mąż
ma prawo do wytoczenia powództwa o zwrot bezprawnie przywłaszczonego mienia, może on jednak wytoczyć
takie powództwo; ma bowiem do tego prawo nawet wtedy, gdy nie ma posagu do zwrotu.
1. Sabinus mówi, że jeśli żona nie zwróci mienia, które bezprawnie przywłaszczyła, zostanie przeciwko niej
wydany wyrok na kwotę, na którą mąż przysięgnie w sądzie.
9. Paulus, O Edykcie, Księga LVII.
Nie jest bowiem sprawiedliwe, aby mąż był zmuszony sprzedać swoją własność, nawet za pełną wartość, jeśli nie
chce tego uczynić.
10. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXVI.
Dlatego nie powinien być zobowiązany do udzielenia gwarancji na wypadek eksmisji, ponieważ do sprawy doszło
z powodu uporu żony.
(11) Ulpianus, O Edykcie, księga XXXIII.
Marcellus stwierdził w ósmej księdze Digestów, że bez względu na to, czy mąż wypędził swoją żonę, czy też żona
swojego męża z domu i usunął dobytek, każdy z nich może zostać pozwany w celu odzyskania niesłusznie
przywłaszczonego mienia.
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1. Jeżeli ktoś wnosi powództwo o zwrot bezprawnie przywłaszczonego mienia, to jeśli woli złożyć przysięgę, jego
przeciwnik będzie zmuszony przysiąc, że w czasie rozwodu nic nie zostało przywłaszczone; pod warunkiem, że
ten, kto składa przysięgę, sam najpierw złoży przysięgę de calumnia.
2. Mąż, jak również żona, jest zmuszony do złożenia przysięgi w odniesieniu do majątku niesłusznie
przywłaszczonego. Ojciec tego, kto przywłaszczył sobie mienie, nie jest jednak zobowiązany do złożenia
przysięgi, gdyż byłoby niesprawiedliwe, aby ktokolwiek składał przysięgę odnoszącą się do czynu innego. Ta
strona jest zatem zmuszona do złożenia przysięgi, o której mówi się, że przywłaszczyła mienie, a zatem
spadkobierca tego lub tej, o której mówi się, że przywłaszczyła je bezprawnie, nie jest zmuszony do złożenia
przysięgi.
3. 3. Gdy ktoś chce oddać przysięgę, która została mu złożona, postanowiono, że pretor nie może na to pozwolić.
12. Paulus, Abridgments, Księga VII.
Tak samo jak wtedy, gdy ktoś składa przysięgę stronie, którą pozywa o odzyskanie skradzionej własności, aby
się upewnić, czy sam jest złodziejem.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Dlatego Labeo twierdzi, że kobiecie nie wolno odpierać przysięgi, a edykt pretora ma to potwierdzać.
14. Paulus, O Edykcie, księga XXVIII.
W procesie o odzyskanie majątku, który został bezprawnie przywłaszczony, wolno mężowi lub żonie złożyć
przysięgę w odniesieniu do pewnego majątku i potwierdzić to, co zostało zeznane w odniesieniu do innego.
15. Ulpianus, O Edykcie, Księga III.
W tego rodzaju przypadku nie ma różnicy, czy strony mieszkają razem czy osobno; ponieważ powództwo o
niesłusznie przywłaszczone mienie może być wytoczone nawet przeciwko kobiecie, która wniosła je do domu, w
którym nie mieszka z mężem.
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1. 1. Żona, synowa lub żona wnuka może okraść swojego męża, teścia i dziadka swojego męża, ale i tak nie
będzie odpowiadać za kradzież, chyba że syn nie jest wyemancypowany; w tym przypadku bowiem synowa
popełnia kradzież przeciwko teściowi i odpowiada za kradzież.
16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga II.
Gdy majątek męża jest skonfiskowany, żona może być pozwana tylko o prostą wartość tego, co zostało
bezprawnie przywłaszczone; chociaż we wszystkich innych przypadkach, wyrok może być wydany przeciwko niej
na czterokrotne odszkodowanie.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
Gdy konkubina bezprawnie przywłaszczy sobie własność, zwyczajowo pociąga się ją do odpowiedzialności za
kradzież. W konsekwencji mówimy, że gdy małżeństwo jest nieważne, jak na przykład, gdy wychowanka poślubia
swego opiekuna, lub gdy małżeństwo zostało zawarte wbrew prawu, a także w każdym innym przypadku, gdy jest
nieważne, powództwo o odzyskanie niesłusznie przywłaszczonego mienia nie przysługuje, ponieważ można je
wnieść tylko wtedy, gdy nastąpił rozwód.
(1) Mówiąc o majątku bezprawnie przywłaszczonym, mamy na myśli nie tylko ten, który kobieta usuwa, gdy
powzięła zamiar uzyskania rozwodu, lecz także ten, który usuwa, gdy jest jeszcze zamężna, jeżeli opuszczając
męża, ukrywa majątek.
(2) Julianus powiada, że powództwem o bezprawne przywłaszczenie objęte jest nie tylko mienie istniejące, lecz
także takie, które już przestało istnieć. Twierdzi on, że w tych okolicznościach można również wnieść powództwo
osobiste o jej odzyskanie.
(3) W przypadku, gdy kobieta bezprawnie przywłaszcza sobie mienie, które zostało oddane w zastaw jej mężowi,
będzie odpowiadać z tego tytułu.
18. Paulus, Pytania, Księga VI.
(18) Paulus, Pytania, Księga VI. Osobiste powództwo o odzyskanie takiej własności będzie również przysługiwało
jej właścicielowi, ale wolno mu wybrać, czy wniesie to powództwo, czy też powództwo faktyczne.
(19) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
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Jeśli kobieta w czasie rozwodu wprowadzi do domu męża złodziei i za ich pośrednictwem usunie mienie, nawet
jeśli sama się nim nie zajmowała, będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności za jego bezprawne
przywłaszczenie. Prawdą jest zatem, jak stwierdza Labeo, że żona jest odpowiedzialna za to powództwo, nawet
jeśli mienie nie weszło w jej posiadanie.
20. Marcellus, Digest, Księga VII.
Jeżeli żona sama usuwa lub korzysta z usług złodzieja w celu usunięcia mienia, które jej mąż nabył w dobrej
wierze, a czyni to z zamiarem uzyskania rozwodu, to w sprawie o zwrot bezprawnie przywłaszczonego mienia
zostanie wydany przeciwko niej wyrok.
21. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Jeśli kobieta, zrozpaczona życiem męża, po tym jak ukradkiem usunęła część jego majątku, uzyska rozwód, a jej
mąż wyjdzie na wolność, należy mu przyznać słuszne powództwo o zwrot bezprawnie przywłaszczonego mienia.
1. Gdy niewolnica należąca do żony usuwa majątek jej męża na rozkaz jego pani, która zamierza uzyskać
rozwód, Pedius uważa, że nie jest ona winna kradzieży, ponieważ nie uzyskuje niczego dla własnej korzyści; nie
uważa się też, że udzieliła ona pomocy niewolnikowi popełniającemu przestępstwo, ponieważ sama kobieta go
nie popełniła, chociaż niewolnik nie powinien być posłuszny swojemu właścicielowi, gdy ten nakazuje mu
popełnić przestępstwo; ale powództwo z tytułu bezprawnie przywłaszczonego mienia będzie zasadne.
2. Jeśli jednak niewolnik dany w posagu ukradnie mężowi, a żona wiedziała, że jest on nieuczciwy, musi ona
naprawić całą stratę mężowi; jeśli jednak nie wiedziała o złym charakterze niewolnika, nie będzie odpowiedzialna
za nic więcej niż oddanie niewolnika w ramach zadośćuczynienia.
3. Powództwo o zwrot niesłusznie przywłaszczonego mienia wnosi się o naprawienie szkody, nawet jeśli posagu
można żądać dopiero w późniejszym czasie.
4. Jeżeli w przypadku bezprawnego przywłaszczenia mienia przez żonę, mąż został pozbawiony jakiejś korzyści,
należy to uwzględnić.
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5. Chociaż powództwo to wynika z popełnienia przestępstwa, to jednak obejmuje roszczenie o majątek, a zatem
nie jest przepisane po upływie roku, jak to ma miejsce w przypadku osobistego powództwa o odzyskanie
skradzionych rzeczy. Co więcej, przysługuje ono na korzyść spadkobierców.
6. W tym powództwie ani mąż, ani żona nie mogą uzyskać korzyści z niewypłacalności, ponieważ powództwo
opiera się na kradzieży.
(22) Julianus, Digest, Księga XIX.
Jeżeli mężczyzna wytoczy przeciwko żonie powództwo z tytułu bezprawnie przywłaszczonego przez nią mienia, a
wycena tego mienia zostanie dokonana w sądzie i kwota zostanie zapłacona, czy będzie ona uprawniona do
wytoczenia powództwa o odzyskanie własności, jeżeli ją utraciła? Pojawia się tu trudność, ponieważ weszła w
posiadanie przez oszustwo. Odpowiedziałem, że jeśli ktokolwiek zapłaci w sądzie kwotę oszacowania
nieruchomości, należy uznać, że zajmuje pozycję nabywcy. Dlatego też, jeśli kobieta, przeciwko której wniesiono
powództwo z tytułu bezprawnie przywłaszczonej własności, zapłaci w sądzie wycenioną wartość tejże, będzie
miała prawo do wyjątku przeciwko mężowi lub jego spadkobiercy, jeśli którykolwiek z nich wniesie pozew o
odzyskanie wspomnianej własności; a jeśli utraciła posiadanie tejże, należy przyznać jej rzeczywiste powództwo.
1. W przypadku, gdy kobieta bezprawnie przywłaszczyła sobie majątek w oczekiwaniu na śmierć męża, a on
następnie umarł, spadkobierca może odzyskać to, co zostało przywłaszczone, w drodze powództwa o majątek
lub w drodze powództwa o wydanie majątku w sądzie.
23. Africanus, Pytania, Księga VIII.
W przypadku ponownego zawarcia małżeństwa po drugim rozwodzie, uważa się, że prawo do wniesienia pozwu
istnieje nadal w odniesieniu do majątku przywłaszczonego w czasie pierwszego rozwodu, jak również w
odniesieniu do wydatków poniesionych lub darowizn dokonanych podczas poprzedniego małżeństwa.
(24) Ulpianus, Reguły, Księga V.
Mąż jest uprawniony do powództwa o zwrot, jak również do powództwa osobistego przeciwko żonie z powodu
własności niesłusznie przywłaszczonej przez nią, niezależnie od tego, czy należy ona do niego, czy jest zawarta
w posagu; i jest w jego mocy, aby skorzystać z któregokolwiek z tych działań, które wybierze.
25. Marcjanus, Reguły, Księga III.
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Powództwo o majątek bezprawnie przywłaszczony jest dopuszczalne, gdy został on usunięty z zamiarem
uzyskania rozwodu, a rozwód rzeczywiście nastąpił; ale jeśli żona przywłaszczyła sobie majątek męża w trakcie
małżeństwa, to chociaż to powództwo nie będzie dopuszczalne, mąż może jednak wnieść powództwo osobiste w
celu odzyskania wspomnianego majątku; zgodnie bowiem z Prawem Narodów uważam, że majątek zawsze
może być odzyskany w drodze powództwa osobistego od stron, które posiadają go niesprawiedliwie.
26. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IV.
Powództwo o mienie bezprawnie zawłaszczone jest powództwem osobistym.
27. Papinianus, Opinie, księga IV.
Powództwo o niesłusznie przywłaszczone mienie nie różni się od tego, w którym kobieta jest oskarżona o
przestępstwo cudzołóstwa.
28. Paulus, Pytania, księga VI.
Jeśli żona ukradnie własność należącą do męża osobie, której ten pierwszy ją pożyczył, ten ostatni będzie mógł
wytoczyć przeciwko niej powództwo o kradzież, chociaż jej mąż nie może wytoczyć takiego powództwa.
29. Tryphoninus, Dysputy, Księga XI.
Wycena mienia bezprawnie przywłaszczonego powinna być obliczona w odniesieniu do czasu, w którym zostało
ono zabrane, ponieważ kobieta jest w rzeczywistości winna kradzieży, chociaż jest karana łagodniej. Z tego
powodu mienie bezprawnie przywłaszczone nie może być nabyte przez lichwę przez posiadacza działającego w
dobrej wierze; jeśli jednak jego wartość wzrośnie i nie zostanie zwrócone, wycena również zostanie
podwyższona, jak to ma miejsce w przypadku powództwa o odzyskanie skradzionego mienia.
30. Papinianus, Pytania, Księga XI.
Jeżeli powództwo zostało wytoczone przeciwko kobiecie z tytułu własności bezprawnie przywłaszczonej po
rozwiązaniu małżeństwa, to w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa powództwo wygasa.
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Tit. 3. W sprawie uznania i utrzymania dzieci, rodziców, patronów i wolnych strzelców.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Dekret Senatu w sprawie uznawania dzieci składa się z dwóch części, z których jedna dotyczy uznawania dzieci
przez rodziców, a druga tych, którzy zastępują fałszywe potomstwo.
1. Dekret zezwala kobiecie lub jej ojcu, pod którego władzą się znajduje, lub komukolwiek przez nich
wskazanemu, w przypadku gdy uważa, że jest w ciąży, na zawiadomienie męża lub ojca, pod którego władzą się
znajduje, w ciągu trzydziestu dni od rozwodu, lub pozostawienie zawiadomienia w jego miejscu zamieszkania,
jeśli nie ma możliwości osobistego doręczenia.
2. Przez pojęcie "miejsce zamieszkania" należy rozumieć mieszkanie męża, jeśli mieszka on w mieście, a jeśli
nie, ale mieszka w domu na wsi, lub w mieście wojewódzkim, miejsce, w którym strony ustaliły swoje miejsce
zamieszkania w czasie trwania małżeństwa.
3. Żona powinna jedynie zawiadomić męża, że jest z nim w ciąży. Nie składa tego zawiadomienia po to, aby mąż
mógł wysłać strażników, aby jej pilnowali, ponieważ wystarczy, że poinformuje go, że jest w ciąży. Mąż powinien
wtedy albo wysłać osoby, aby ją pilnowały, albo powinien ją zawiadomić, że nie jest w ciąży z nim; i jest
dozwolone, aby to zawiadomienie zostało dokonane przez samego męża lub przez inną osobę w jego imieniu.
4. 4. Mąż, jeśli nie wyśle osób do pilnowania lub nie zawiadomi kobiety, że nie jest z nim w ciąży, będzie
zmuszony do uznania dziecka, a jeśli tego nie uczyni, będzie ukarany z nadzwyczajną surowością. Dlatego też
powinien on odpowiedzieć na zawiadomienie, lub powinno ono być odpowiedziane w jego imieniu, że kobieta nie
jest przez niego w ciąży. Jeśli tak się stanie, nie będzie konieczne dla niego, aby uznać dziecko, chyba że jest to
naprawdę jego własne.
5. Należy pamiętać, że zawiadomienie nie pochodzi od męża, ale od kobiety.
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6. Jeśli jednak mąż zaproponuje strażników, aby pilnowali jego żony, a ona na to nie pozwoli, lub jeśli nie
powiadomi go o swoim stanie, lub jeśli powiadomi go, ale nie zgodzi się na przyjęcie strażników wyznaczonych
przez sąd, mąż lub jego ojciec ma prawo odmówić uznania dziecka.
7. Jeżeli kobieta nie zawiadomi o swojej ciąży w ciągu trzydziestu dni, ale uczyni to później, powinna zostać
wysłuchana po wykazaniu odpowiedniej przyczyny.
8. Jeśli jednak całkowicie zaniedba zawiadomienie, Julianus mówi, że to w żaden sposób nie szkodzi dziecku.
9. Powinniśmy rozumieć, że trzydzieści dni po rozwodzie jest ciągłe, a nie dostępne dni.
10. W dziewiętnastej księdze Digestów Julianusa, sugerowana jest następująca miła uwaga. Jeśli kobieta nie
powiadomi męża o swoim stanie w ciągu trzydziestu dni, ale urodzi dziecko w tym okresie, czy dekret senatu
będzie miał zastosowanie? Mówi on, że w tym przypadku Plaucki Dekret Senatu nie będzie miał zastosowania,
ponieważ nie uważano, że odnosi się on do dziecka, które urodziło się w ciągu trzydziestu dni, gdyż Senat
wyznaczył te trzydzieści dni na powiadomienie o ciąży. Sądzę jednak, że w żaden sposób nie zaszkodziłoby to
dziecku.
11. Podobnie jak, z drugiej strony, gdyby mąż, po otrzymaniu zawiadomienia od żony, wysłał strażników, nie
spowodowałoby to żadnego uszczerbku dla niego samego. Będzie on zatem mógł zaprzeczyć, że dziecko jest
jego, ani nie będzie to dla niego szkodliwe, ponieważ postawił straż przy kobiecie. Tę opinię wyraża również
Marcellus w Siódmej Księdze Digestów, mówiąc, że jeśli ktoś zaprzecza, że kobieta jest jego żoną lub że jest z
nim w ciąży, może bez żadnego uszczerbku dla siebie wysłać osoby do pilnowania jej, zwłaszcza jeśli w tym
czasie złoży protest.
12. Julianus mówi w dziewiętnastej księdze Digestów, że w Dekrecie Senatu jest powiedziane, że jeśli kobieta
zawiadomi męża, że poczęła przez niego, a on po zawiadomieniu nie wyśle osób, aby ją obserwowały lub
zbadały i nie oświadczy w obecności świadków, że nie jest z nim w ciąży, to będzie zmuszony uznać dziecko, gdy
się urodzi; ale nie wynika z tego, że jeśli powie, że dziecko jest jego, to musi uczynić je swoim dziedzicem, jeśli
zostało spłodzone przez kogoś innego. Utrzymuje on jednak, że gdy sprawa jest rozpatrywana w sądzie,
przyznanie się ojca ustanowi silne domniemanie na korzyść dziecka.
13. Mówi on także, że z drugiej strony, gdy kobieta po rozwodzie nie stosuje się do tego, co zostało nakazane w
Dekrecie Senatu, ojciec ma prawo nie uznać dziecka; i że nie wynika z tego, że po urodzeniu dziecka nie może
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być ono uznane za jego, ale jedynie, że ojciec nie będzie zmuszony do jego utrzymania, jeśli okaże się, że jest
jego potomstwem.
14. Julianus mówi również, że jeśli kobieta powiadomi męża, że jest w ciąży, a on temu nie zaprzeczy, to nie
należy z tego wyciągać wniosku, że dziecko jest jego, choć może on być zmuszony do jego utrzymania. Byłoby
jednak bardzo niesprawiedliwe, gdyby mężczyzna, który przez długi czas był nieobecny, a po powrocie stwierdził,
że jego żona jest w ciąży i z tego powodu odrzuca ją, a on zaniedbuje przestrzeganie któregokolwiek z przepisów
dekretu senatu, dziecko powinno być jego spadkobiercą.
15. Z tego, co zostało powiedziane, wynika, że dziecko nie jest w żaden sposób poszkodowane, jeśli żona nie
zastosuje się do któregoś z postanowień Dekretu Senatu, jeśli dziecko w rzeczywistości należy do jej męża, i to
nie tylko w odniesieniu do jego praw, ale także do jego utrzymania, zgodnie z Reskryptem Boskiego Piusa; lub
jeśli mąż zaniedbał to, co jest zalecane przez Dekret Senatu, może on z pewnością być zmuszony do utrzymania
dziecka, ale może się go wyrzec.
16. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli po zawiadomieniu męża przez kobietę, zaprzeczy on, że jest z nim w ciąży, to
nawet jeśli nie wyśle osób do jej pilnowania, nie może przeszkodzić w przeprowadzeniu badania, aby stwierdzić,
czy kobieta jest z nim w ciąży, czy nie. Jeśli sprawa zostanie wniesiona do sądu i zostanie wydana decyzja, czy
kobieta jest w ciąży z mężem, czy nie, dziecko musi być uznane przez męża, niezależnie od tego, czy należy do
niego, czy nie.
(2) Julianus, Digest, Księga XIX.
Dotyczy to wszystkich przypadków, a zatem dziecko będzie spokrewnione z braćmi przez krew.
(3) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Jeśli natomiast sędzia orzeknie, że dziecko nie należy do męża, mimo że rzeczywiście jest jego własnością, to
jest ustalone, że tego rodzaju decyzja jest równoważna z prawem. Tę opinię Marcellus aprobuje w siódmej
księdze Digestów, a my obecnie z niej korzystamy.
1. Z tego powodu, że Plaucjanowy dekret senatu odnosi się do dzieci urodzonych po rozwodzie, za panowania
boskiego Hadriana uchwalono inny dekret senatu, który nakazywał, że dzieci urodzone w czasie małżeństwa
muszą być uznane przez rodziców.
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2. 2. Co jednak, jeśli dziecko urodzi się po śmierci ojca, a za życia dziadka, pod którego władzą będzie się
znajdować, jeśli okaże się, że jest ono potomkiem syna dziadka? Należy rozważyć, co należy zrobić w tym
przypadku. Należy przyjąć opinię, że kwestię uznania dziecka należy pozostawić jego dziadkowi.
3. Co jednak, jeśli w tym przypadku pojawi się pytanie, czy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, czy
też później? Należy stwierdzić, że zgodnie z dekretem Senatu należy podjąć postępowanie w celu rozstrzygnięcia
tej kwestii.
4. A co należy zrobić, jeśli zaprzeczono, że kobieta jest żoną domniemanego męża? Julianus poinformował
Sextusa Caeciliusa Africanusa, że istnieje podstawa do przeprowadzenia wstępnego dochodzenia.
5. Należy uznać, że dekrety senatu nie mają zastosowania po śmierci ojca, jeśli nie ma krewnego, pod którego
opieką dziecko mogłoby się znaleźć. Jakie roszczenie do majątku mogłoby wysunąć dziecko w tym przypadku?
Czy może wysuwać takie roszczenia, niezależnie od tego, czy zostało spłodzone przez osobę, której majątku się
domaga, czy też nie? To, co Julianus napisał w dziewiętnastej księdze Digestów, jest prawdą do tego stopnia, że
gdyby postępowanie o uznanie dziecka zostało wszczęte za życia ojca, a ten zmarłby przed wydaniem decyzji,
należałoby odwołać się do edyktu karbońskiego.
6. Te dekrety Senatu odnoszą się również do dzieci, które rodzą się jako ich spadkobiercy. Lepsza opinia jest
jednak taka, że nie mają one zastosowania w przypadku, gdy dziecko, którego uznanie jest kwestionowane, nie
było pod kontrolą strony wszczynającej postępowanie.
4. Paulus, Opinie, Księga II.
Nie tylko ten, kto dusi dziecko, ma prawo je zabić, ale także ten, kto je porzuca lub odmawia mu jedzenia, jak
również ten, kto wystawia je w miejscu publicznym w celu wzbudzenia litości, której sam nie odczuwa.
5. Ulpianus, O obowiązkach konsula, Księga II.
Gdy ktoś prosi o wsparcie dla swoich dzieci, lub gdy dzieci mogą być wspierane przez ojca, sędzia powinien
rozpatrzyć sprawę.
1. 1. Czy ojciec powinien być zmuszony do wspierania tylko tych dzieci, które są pod jego kontrolą, czy też
powinien wspierać te, które są już wyemancypowane, lub które, z jakiegokolwiek innego powodu, stały się
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niezależne, jest kwestią do rozważenia. Myślę, że lepsza opinia jest taka, że nawet jeśli dzieci nie są pod
ojcowską kontrolą, muszą być wspierane przez swoich rodziców, i że z drugiej strony, ich rodzice powinni być
również wspierani przez nich.
2. Zobaczmy, czy jesteśmy zobowiązani do wspierania tylko naszych ojców, naszych ojcowskich dziadków,
naszych ojcowskich pradziadków i innych krewnych płci męskiej, czy też jesteśmy zobowiązani do wspierania
naszych matek i naszych innych przodków w linii matczynej. Lepszą opinią jest, że w każdym przypadku sędzia
powinien interweniować w celu udzielenia ulgi w potrzebach niektórych i niedomaganiach innych; a ponieważ
obowiązek ten wynika ze sprawiedliwości i z przywiązania należnego krwi, sędzia powinien starannie rozważyć
roszczenia każdej ze stron.
3. Należy powiedzieć, że ta sama zasada odnosi się do utrzymania dzieci przez ich rodziców.
4. Dlatego zmuszamy matkę do wspierania swoich nieślubnych dzieci, a one do wspierania jej.
5. Boski Pius wskazuje również, że dziadek macierzysty jest zobowiązany do utrzymywania swoich wnuków.
6. Oświadczył też w Reskrypcie, że ojciec musi utrzymywać swoją córkę, jeśli w sądzie zostanie udowodnione, że
rzeczywiście ją spłodził.
7. Jeśli syn może się sam utrzymać, sąd nie powinien zmuszać go do alimentacji. Stąd cesarz Pius stwierdził w
Reskrypcie: "Sędziowie kompetentni i przed którymi się stawisz, muszą zarządzić, że będziesz utrzymywany
przez ojca proporcjonalnie do jego środków; pod warunkiem, że twierdzisz, że jesteś rzemieślnikiem i że z
powodu złego stanu zdrowia nie możesz się utrzymać własną pracą".
8. Jeśli ojciec zaprzecza, że strona prosząca o alimenty jest jego synem, a zatem twierdzi, że nie powinien ich
dostarczać; lub jeśli syn zaprzecza, że osoba ubiegająca się o alimenty jest jego ojcem, sędziowie muszą
rozstrzygnąć sprawę w sposób podsumowujący, a jeśli zostanie ustalone, że petent jest synem lub ojcem, muszą
nakazać mu alimenty. Jeśli jednak nie zostanie to udowodnione, nie mogą orzec o przyznaniu alimentów.
9. Należy jednak pamiętać, że jeśli sędziowie uznają, że alimenty powinny być zapewnione, to nie narusza to
prawdy, ponieważ nie decydują oni, że strona jest synem, ale jedynie, że powinna być wspierana. To również
Boski Marek stwierdził w Reskrypcie.
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10. Jeśli ktoś odmówi wsparcia, sędziowie muszą określić kwotę, która ma być dostarczona w proporcji do jego
środków, a jeśli nadal nie dostarczy, może być zmuszony do wykonania wyroku przez zajęcie jego własności w
egzekucji i sprzedaż.
11. Sędzia musi również ustalić, czy krewny lub ojciec ma dobry powód, aby odmówić utrzymania swoich dzieci.
Istnieje reskrypt skierowany do Trebatiusza Marinusa, który stwierdza, że ojciec może słusznie odmówić
utrzymania syna, jeśli ten poinformował go o tym.
12. W niektórych reskryptach jest powiedziane, że ojciec może być zmuszony przez sędziego nie tylko do
dostarczania żywności, ale także wszystkich innych środków koniecznych dla swoich dzieci.
13. 13. Jeśli syn został wyemancypowany przed osiągnięciem dojrzałości, może być zmuszony do wspierania
ojca, jeśli ten jest w ubóstwie; każdy bowiem powie z rozsądkiem, że jest to najbardziej niesprawiedliwe dla ojca,
aby pozostawał w niedostatku, podczas gdy jego syn był w dostatku.
14. Gdy matka, która zaopatrywała swoje dziecko w żywność, wnosi pozew przeciwko jego ojcu, powinna być
wysłuchana pod pewnymi warunkami; albowiem Boski Marek oświadczył w Reskrypcie skierowanym do Antonii
Montana: "Sędziowie oszacują, ile powinien ci zapłacić ojciec twojej córki, proporcjonalnie do ilości koniecznych
zapasów, które dostarczyłaś jej na utrzymanie; ale nie możesz otrzymać tyle, ile byś wydała na córkę z powodu
matczynego uczucia, nawet gdyby została wypędzona przez swojego ojca."
15. Filial affection requires that parents should be supported by a son who is in the military service, provided he
has the means to do so.
16. W jednym z reskryptów stwierdza się, że chociaż rodzic powinien, zgodnie z nakazem natury, być wspierany
przez syna, to jednak ten ostatni nie powinien być zobowiązany do spłacania jego długów.
17. Istnieje także reskrypt, który stwierdza, że spadkobiercy syna, jeśli nie chcą, nie są zmuszeni do udzielania
ojcu takiej pomocy, jaką syn, gdy żyje, udzielałby mu z pobudek synowskiego obowiązku, chyba że ojciec jest w
największym ubóstwie.
18. Sędziowie mają także zwyczaj rozstrzygać między patronami a wolnymi, gdy pojawia się kwestia ich
utrzymania. Jeśli więc patroni zaprzeczają, że powodowie są ich wolnymi strzelcami, sędziowie muszą
przeprowadzić dochodzenie, a jeśli okaże się, że są ich wolnymi strzelcami, muszą nakazać ich utrzymanie.
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Orzeczenie o alimentach nie przeszkadza jednak wolnemu (jeśli zaprzecza, że nim jest) w dochodzeniu swoich
praw wobec patrona.
19. 19. Wolni muszą udzielać wsparcia swoim patronom, którzy są ubodzy, proporcjonalnie do ich środków. Jeśli
jednak ci ostatni są w stanie sami się utrzymać, nie ma potrzeby odwoływać się do władzy sędziego.
20. Można zadać pytanie, czy tylko patroni mają być utrzymywani, czy też ich dzieci również muszą być
utrzymywane. Sądzę, że po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, sędziowie powinni zadecydować, że dzieci
patronów również powinny być utrzymywane, nie tak chętnie jak patroni, ale czasami; ponieważ wolni ludzie
powinni okazywać szacunek nie tylko swoim patronom, ale również dzieciom tych ostatnich.
21. Wolny człowiek kobiety jest zmuszony do utrzymywania jej dzieci.
22. Jeśli ktoś chciałby być utrzymywany przez wolnomularza swojego wolnomularza, albo przez niewolnika,
którego zrzekł się z powodu zaufania, albo przez tego, którego wykupił z niewoli za własne pieniądze, nie
powinien być wysłuchany. Albowiem, jak mówi Marcellus, należy go porównać z tym, który żądając nagrody, traci
przez to prawa, jakie ma w wolnym człowieku.
23. Jeśli syn swego patrona oskarżył wyzwoleńca swego ojca o przestępstwo, to zaprzecza, że ten ostatni ma
obowiązek go utrzymywać.
24. Wolna kobieta jest również zobowiązana do wspierania swego patrona.
25. Do rozstrzygania o utrzymaniu patrona wyznacza się zwykle arbitra, który musi ustalić wartość zasobów
wolnego, aby można było określić wysokość alimentów, które muszą być zapewnione tak długo, jak długo wolny
jest w stanie to robić, a patron tego wymaga.
26. 26. Wolni ludzie są zobowiązani do zapewnienia wsparcia ojcu i matce swojego patrona, gdy ten i jego dzieci
już nie żyją, jeśli są w potrzebie, a wolni ludzie mają na to środki.
6. Modestinus, Odnośnie manumisji.
Patron, odmawiając wsparcia na prośbę swego wyzwoleńca, traci przywileje nałożone na niego z racji jego
manumisji i zostaje ukarany utratą majątku wyzwoleńca; nie jest jednak zobowiązany do zapewnienia mu
wsparcia, nawet jeśli jest w stanie to uczynić.
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1. Konstytucja cesarza Commodusa zawiera następujący zapis: "Jeśli zostanie udowodnione, że patron był
niegrzecznie traktowany przez swojego wyzwoleńca, lub był przez niego ciężko bity, lub porzucony, gdy był w
ubóstwie lub gdy cierpiał na chorobę cielesną, musi on najpierw zostać ponownie przyprowadzony pod kontrolę
swojego patrona i zmuszony do świadczenia usług dla niego jako swojego pana, a jeśli nie upomni się o to,
zostanie sprzedany nabywcy pod nadzorem sędziego, a jego cena zostanie przekazana jego patronowi".
7. Tenże, Opinie, Księga V.
Jeśli ten, kto jest rzekomo mężem kobiety, zaprzecza, że małżeństwo zostało zawarte, z tego powodu, że jest
gotów udowodnić, iż ta, która podaje się za jego żonę, jest niewolnicą, będzie zmuszony do utrzymywania w
międzyczasie jej dzieci; jeśli jednak okaże się, że była ona niewolnicą, ten, który był obciążony ich utrzymaniem,
nie będzie z tego powodu poszkodowany.
8. Marcellus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Dzieci naszych dzieci płci męskiej są pod naszą opieką, ale nie jest tak w przypadku tych, które pochodzą od
kobiet; jest bowiem oczywiste, że dziecko, które urodzi córka, jest pod opieką jej ojca, a nie dziadka, chyba że
ojciec nie żyje lub jest w niedostatku.
9. Paulus, O prawie patronatu.
Patroni i ich dzieci nie mają prawa do własności swoich żyjących wolnych ludzi, chyba że udowodnią przed
sądem, że są tak słabi lub biedni, że powinni być wspomagani miesięcznymi datkami na żywność przez swoich
wolnych ludzi. Zasada ta została ustanowiona w wielu konstytucjach cesarskich.

Tit. 4. O badaniu kobiet ciężarnych i o środkach ostrożności, jakie należy przedsięwziąć przy ich porodzie.

1. 1. Ulpianus, O Edykcie, księga XXIV.
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W czasach Braci Boskich pojawił się mąż, który oświadczył, że jego żona jest w ciąży, ale ona temu zaprzeczyła,
a cesarze, po konsultacji w tej sprawie, skierowali Reskrypt do Waleriusza Priscianusa, Praetora Miejskiego, w
następujących słowach. "Rutilius Severus zdaje się prosić o coś nadzwyczajnego, starając się o opiekuna dla
swojej żony, która jest z nim rozwiedziona i która twierdzi, że nie jest w ciąży. Dlatego nikt się nie zdziwi, jeśli my
również zaproponujemy nowy plan i środek zaradczy. Jeśli mąż będzie upierał się przy swoim żądaniu, będzie
najdogodniej, aby wybrano dom jakiejś zacnej kobiety, do którego Domitia mogłaby się udać, i aby trzy położne,
doświadczone w swoim zawodzie i godne zaufania, po wybraniu ich przez was, zbadały ją. A jeśli wszystkie one,
albo tylko dwie, oznajmią, że wydaje się być brzemienną, wtedy należy nakłonić kobietę do przyjęcia opiekuna,
tak jakby sama o to prosiła. Jeśli ona nie urodzi dziecka, jej mąż będzie wiedział, że poniesie hańbę i że jego
reputacja zostanie naruszona, i nie będzie bezpodstawnie uważany za tego, który to wymyślił, aby zranić swoją
żonę. Jeśli jednak wszystkie wspomniane kobiety, lub większość z nich, oświadczą, że kobieta nie jest w ciąży,
nie będzie powodu do wyznaczenia opiekuna."
1. Z tego reskryptu doskonale wynika, że dekrety Senatu odnoszące się do uznawania dzieci nie będą miały
zastosowania, jeśli kobieta udaje, że jest w ciąży, a nawet zaprzecza, że tak jest. Nie jest to bezzasadne, gdyż
dziecko przed urodzeniem jest częścią kobiety, czyli jej wnętrzności. Po narodzinach jednak, jest oczywiste, że
mąż może, zgodnie ze swoimi prawami, za pomocą interdyktu, żądać, aby dziecko zostało pokazane w jego
obecności, lub aby pozwolono mu, w drodze nadzwyczajnego postępowania, na jego usunięcie. Dlatego cesarz
przychodzi mu z odsieczą, gdy jest to konieczne.
2. Zgodnie z tym reskryptem, kobieta może zostać wezwana przed pretora i po przesłuchaniu jej, czy wierzy, że
jest w ciąży, może zostać zmuszona do udzielenia odpowiedzi.
3. Co należy uczynić w przypadku, gdy nie udzieli odpowiedzi lub nie stawi się przed pretorem? Czy mamy
zastosować karę ustaloną w Dekrecie Senatu, a mianowicie, że mąż będzie miał prawo nie uznać dziecka? Ale
przypuśćmy, że mąż nie jest tym usatysfakcjonowany i że woli być ojcem niż być pozbawionym syna? Wówczas
kobieta będzie zmuszona przez pretora do stawienia się przed sądem, a jeśli się stawi, do udzielenia odpowiedzi;
jeśli zaś odmówi, jej majątek zostanie zajęty i sprzedany, albo zostanie ukarana grzywną.
4. A jeśli po przesłuchaniu powie, że jest w ciąży? Wówczas należy postąpić zgodnie z postanowieniami Dekretu
Senatu. Gdyby jednak zaprzeczyła, że jest w ciąży, wówczas pretor, zgodnie z niniejszym reskryptem, musi
wezwać akuszerki.
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5. Należy zaznaczyć, że ani mąż, ani żona nie mogą wezwać akuszerek, lecz wszystkie one muszą być wezwane
przez pretora.
6. Praetor musi również wybrać dom szacownej matrony, do którego kobieta musi się udać, aby mogła zostać
zbadana.
7. Co należy uczynić, jeśli kobieta nie pozwoli się zbadać lub odmówi udania się do tego domu? W tych
okolicznościach należy również odwołać się do władzy pretora.
8. Jeśli wszystkie lub większość położnych stwierdzi, że kobieta nie jest w ciąży, czy może ona wnieść
powództwo z powodu popełnionej szkody? Sądzę, że lepsza jest opinia, że może ona wnieść taką skargę, pod
warunkiem jednak, że jej mąż, podejmując takie działanie, chciał wyrządzić jej szkodę. Jeśli jednak nie miał on
zamiaru wyrządzić jej krzywdy, lecz w rzeczywistości sądził, że jest ona w ciąży, będąc pod wpływem skrajnego
pragnienia posiadania dzieci, lub ponieważ ona sama skłoniła go do takiego myślenia, udając w czasie trwania
małżeństwa, że tak właśnie jest, będzie całkowicie sprawiedliwe, aby mąż został usprawiedliwiony.
9. Ponadto należy pamiętać, że reskrypt nie określa żadnego terminu, chociaż w dekretach Senatu dotyczących
uznawania dzieci ustalono termin trzydziestu dni, w którym kobieta musi ogłosić swoją ciążę. Co zatem należy
uczynić? Czy mamy powiedzieć, że mąż może zawsze wezwać żonę przed pretora, czy też wyznaczyć mu na to
trzydzieści dni? Sądzę, że w uzasadnionych przypadkach pretor powinien wysłuchać męża także po upływie
trzydziestu dni.
10. W odniesieniu do badania ciężarnej kobiety i środków ostrożności, które należy podjąć w czasie porodu,
pretor mówi: "Jeśli kobieta po śmierci męża oświadczy, że jest w ciąży, musi zadbać o to, aby powiadomić
zainteresowane strony lub ich pełnomocnika dwa razy w ciągu miesiąca po jego śmierci, tak aby mogli oni wysłać
osoby do zbadania jej, jeśli sobie tego życzą. Wolne kobiety w liczbie pięciu zostaną wysłane i wszystkie one
będą badać ją jednocześnie, ale żadna z nich podczas badania nie będzie dotykać brzucha kobiety bez jej zgody.
Kobieta zostanie wydana na świat w domu szacownej starszyzny, którą wyznaczę. Na trzydzieści dni przed
przewidywanym porodem zawiadomi ona zainteresowane strony lub ich pełnomocników, aby przysłali osoby,
które będą obecne przy porodzie, jeśli będą sobie tego życzyć. Do pomieszczenia, w którym kobieta ma być
wydana, będzie tylko jedno wejście, a jeśli jest ich więcej, będą one zamknięte deskami. Przed drzwiami tego
pomieszczenia czuwać będą trzej wolni mężowie i trzy wolne kobiety wraz z dwoma towarzyszami. Za każdym
razem, gdy wspomniana kobieta wejdzie do tego pokoju lub innego, albo pójdzie do kąpieli, dozorcy będą mogli
uprzednio dokonać oględzin, jeśli zechcą, a także przeszukać osoby, które tam wejdą. Kustosze, którzy stoją
przed pokojem, mogą przeszukać wszystkie osoby, które wchodzą do niego lub do domu, jeśli sobie tego życzą.
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Kiedy kobieta zaczyna rodzić, musi powiadomić o tym wszystkie zainteresowane strony lub ich przedstawicieli,
aby mogli oni wysłać osoby, które będą obecne przy porodzie. Wolne kobiety w liczbie pięciu powinny być
wysłane, tak aby oprócz dwóch akuszerek nie było obecnych w tym pomieszczeniu więcej niż dziesięć wolnych
kobiet, ani więcej niż sześć niewolnic. Wszystkie osoby przebywające w tym pomieszczeniu zostaną
przeszukane, z obawy, że któraś z nich może być w ciąży. W pomieszczeniu tym nie może być mniej niż trzy
światła, ponieważ ciemność jest bardziej odpowiednia do urodzenia dziecka. Gdy dziecko się urodzi, zostanie
pokazane zainteresowanym stronom lub ich pełnomocnikom, jeśli będą chcieli je obejrzeć. Będzie ono
wychowywane przez kogokolwiek, kogo wskaże jego ojciec. Jeśli ojciec nie daje żadnych wskazówek w tym
względzie, lub osoba, przez którą dziecko ma być wychowywane, nie będzie się nim zajmować, zrobi to ktoś
wyznaczony przeze mnie, po przedstawieniu odpowiedniego powodu. Osoba, u której dziecko ma być
wychowywane, będzie je pokazywała, po ukończeniu przez nie trzech miesięcy, dwa razy w każdym miesiącu aż
do ukończenia przez nie sześciu miesięcy; potem raz w miesiącu, a od ukończenia sześciu miesięcy aż do
osiągnięcia przez nie wieku roku, będzie je pokazywała co drugi miesiąc; a po ukończeniu roku, dopóki nie
będzie mogło mówić, będzie je pokazywała raz na sześć miesięcy, gdziekolwiek zechce. Jeśli zainteresowanym
stronom nie pozwoli się zbadać kobiety, obejrzeć jej lub być obecnym przy jej porodzie, i jeśli uczyni się
cokolwiek, aby zapobiec temu, co jest opisane powyżej, nie wydam pozwolenia na posiadanie dziecka po
rozpatrzeniu sprawy, ani nie uczynię tego, jeśli dziecko nie zostanie zbadane, jak to jest przewidziane powyżej.
Tam, gdzie wydaje mi się, że istnieje dobry powód, nie udzielę tych działań, które obiecuję tym, którym
posiadanie dóbr zostało przyznane zgodnie z moim Edyktem."
11. Chociaż Edykt Pretora jest całkowicie jasny, to jednak nie należy zaniedbywać jego interpretacji.
12. Kobieta powinna więc powiadomić o tym zainteresowanych, to znaczy tych, w których interesie leży, aby nie
miała dzieci, lub tych, którzy są uprawnieni do całości lub części majątku, czy to jako spadkobiercy ustawowi, czy
na mocy testamentu.
13. Jeśli jednak niewolnik został wyznaczony na spadkobiercę, a nie ma dzieci, Arystoteles stwierdza, że w tym
przypadku pretor może zezwolić mu na podjęcie nie wszystkich, ale niektórych środków ostrożności w
odniesieniu do dostawy. Uważam, że ta opinia jest słuszna. W interesie ogółu leży bowiem, aby nie dochodziło do
zastępowania dziecka, aby zachowany został honor osób znaczących, jak również rodzin. Dlatego też, gdy tego
rodzaju niewolnik został powołany w oczekiwaniu na sukcesję, powinien zostać wysłuchany, bez względu na jego
pozycję, ponieważ działa on zarówno w interesie publicznym, jak i własnym.
14. 14. Ponadto należy powiadomić tych, którzy są następni w linii dziedziczenia; jak na przykład spadkobierca
wyznaczony w pierwszym stopniu, ale nie ten, który został zastąpiony; a jeśli głowa rodziny zmarła bezpotomnie,
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należy powiadomić tych, którzy zajmują pierwsze miejsce w linii dziedziczenia. Jeżeli jednak jest kilku, którzy
mają prawo do dziedziczenia w tym samym czasie, wszyscy oni powinni być powiadomieni.
15. 15. I znowu, gdy pretor mówi, że po rozpatrzeniu sprawy nie wyda pozwolenia na posiadanie, albo że odmówi
pewnych czynności, odnosi się to do przypadku, gdy z powodu niewiedzy pominięto jakiś przepis, który pretor
chciał, aby był przestrzegany; nie narusza to jednak praw dziecka. Jaką bowiem zasadą byłoby, gdyby jedna z
błahych formalności, które zgodnie z oświadczeniem pretora muszą być zachowane, nie została spełniona, a
dziecku odmówiono posiadania majątku? Zwyczaj panujący w okolicy musi być przestrzegany i zgodnie z nim
kobieta musi być zbadana, a poród i dziecko obserwowane.
2. Julianus, Digest, Księga XXIV.
Edykt odnoszący się do kontroli kobiet w ciąży jest sprzeczny z tym, który został wydany zgodnie z
postanowieniami Dekretu karbońskiego.
(1) Niekiedy jednak pretor powinien odstąpić od tych formalności, gdy nie przeprowadza się oględzin kobiety lub
nie obserwuje się jej porodu, a dzieje się to nie przez jej złośliwość, lecz przez jej niewiedzę.
3. Paulus, O Plaucjuszu, księga XIV.
Gdy ktoś zastępuje nienarodzone dziecko lub zostaje wyznaczony na spadkobiercę w przypadku, gdy nie ma
dzieci, a życzy sobie, aby kobieta była obserwowana, powinien zostać wysłuchany.
4. Scaevola, Digest, Księga XX.
Pewien człowiek, który przewidział, że jeśli umrze bezpotomnie, wszystko, co wpadnie w jego ręce, będzie
pozostawione pod zarządem jego siostry jako powiernika, zmarł po wyznaczeniu pośmiertnego spadkobiercy,
którego zastąpił innymi. Powstało pytanie, czy siostra lub jej pełnomocnik powinni mieć pozwolenie na zbadanie
kobiety i czuwanie nad jej porodem, zgodnie z warunkami Edyktu, skoro żona zmarłego oświadczyła, że jest w
ciąży. Odpowiedziałem, że w przypadku tego rodzaju, którego dotyczyło zapytanie, można uznać, że troska
osoby, której powierzono zaufanie, powinna zostać uszanowana i że prośba powinna zostać uwzględniona, jeśli
zostanie wykazana właściwa przyczyna.
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Tit. 5. W przypadku, gdy kobieta została wprowadzona w posiadanie majątku swojego męża na rzecz swojego
nienarodzonego dziecka, a posiadanie to zostało rzekomo przeniesione w sposób oszukańczy na inną osobę.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Praetor w tym edykcie przewidział, że posiadanie, które obiecuje na rzecz nienarodzonego dziecka, nie może być
powodem do deprawacji innych.
(1) Dlatego też ustanawia on powództwo przeciwko kobiecie, która oszukańczo przenosi tę własność na inną.
Sprawuje on bowiem władzę nie tylko nad samą kobietą, lecz także nad każdym, pod czyją kontrolą się ona
znajduje; to znaczy tam, gdzie ktoś inny może wejść w posiadanie poprzez swoje oszukańcze działania, a on
obiecuje powództwo przeciwko niemu w zakresie interesu strony, która wszczyna postępowanie.
(2) Praetor koniecznie dodaje, że jeśli ktoś w sposób nieuczciwy wszedł w posiadanie nieruchomości, to będzie
zmuszony do jej zrzeczenia się. Nie zmusi go jednak do tego autorytetem swego urzędu, ani za pośrednictwem
podwładnych, lecz osiągnie swój cel lepiej i bardziej zgodnie z prawem cywilnym, gdy za pomocą interdyktu
zmusi daną stronę do zastosowania zwykłej procedury.
(3) W interesie tego, kto wnosi powództwo, leży, aby inny nie mógł wejść w posiadanie, gdy ten ostatni zużył
pobrany w dobrej wierze dochód, lub gdy w posiadanie wszedł deprawator, a dochód nie może być od niego
odzyskany z powodu jego niewypłacalności.
(4) Powództwo to będzie uwzględnione nawet po upływie roku, ponieważ jego przedmiotem jest odzyskanie
majątku.
(5) Jeżeli kobieta, która dopuściła się oszustwa, znajduje się pod władzą ojcowską, powództwo zostanie
wniesione przeciwko jej ojcu, jeżeli jakakolwiek część majątku dostała się w jego ręce.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVII.
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Nieuczciwa jest kobieta, która nie przeszkadza innej osobie w wejściu w posiadanie, lub w celu oszukania
kogokolwiek, wprowadza inną osobę w posiadanie potajemnie i za pomocą jakiejś sztuczki.
1. Jeżeli zostanie udowodnione, że oszustwo zostało popełnione przez ojca i córkę, powództwo może być
wniesione przeciwko każdemu z nich, kogo powód może wybrać; ponieważ jest ono przyznane na korzyść strony
zainteresowanej. Dlatego może on odzyskać wszystko, co mógł stracić od kobiety, która jest pod kontrolą
ojcowską, ale to działanie nie będzie dla niego dostępne poza wydatkami poniesionymi w związku z
prowadzeniem sprawy.

Tit. 6. W przypadku, gdy mówi się, że kobieta weszła w posiadanie majątku swojego męża w imieniu swojego
nienarodzonego dziecka, poprzez złożenie fałszywego oświadczenia.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Gdy kobieta żąda posiadania w imieniu swego nienarodzonego dziecka, a po złożeniu przysięgi przez
spadkobiercę przysięga, że jest w ciąży, przysięga musi być podtrzymana i nie będzie ona odpowiedzialna na tej
podstawie, że uzyskała posiadanie na podstawie fałszywego oświadczenia, ani nie będzie można zastosować
wobec niej żadnego przymusu po złożeniu przysięgi. Gdyby jednak urodziła dziecko, można zapytać, czy prawdą
jest, że była w ciąży z mężem; albowiem gdy przysięga jest składana między dwiema osobami, nie może ona
przynieść korzyści osobie trzeciej, ani naruszyć praw pozostałych. W takich okolicznościach nie będą też
naruszone prawa dziecka.
1. Edykt ten opiera się na tej samej zasadzie, co poprzedni, gdyż pretor, jako że łatwo jest przyznać kobiecie
posiadanie majątku w imieniu jej nienarodzonego dziecka, nie powinien zaniechać ukarania jej fałszywego
oświadczenia.
2. Uznaje się, że kobieta uzyskała posiadanie w sposób nieuczciwy, jeśli próbuje je uzyskać, będąc w pełni
świadoma, że nie jest w ciąży.

1454

3. Praetor przyrzeka to działanie w ciągu dostępnego roku, ale nie poza nim, ponieważ ma ono charakter karny.
4. W podobny sposób, w tym przypadku, pretor obiecuje powództwo o odzyskanie kwoty odsetek powoda.
5. Praetor obiecuje również to powództwo przeciwko ojcu kobiety, pod warunkiem, że to przez jego działanie ona
oszukańczo weszła w posiadanie.
6. Powództwo to może wytoczyć każdy, w czyim interesie leży, aby kobieta nie weszła w posiadanie majątku; na
przykład albo współspadkobierca, który oczekuje na narodziny dziecka, albo osoba, która została podstawiona,
albo ta, która dziedziczyłaby ab intestato, gdyby kobieta umarła.
7. Interes powoda odnosi się przede wszystkim do alimentów, których domaga się kobieta ze względu na swoją
ciążę; nie można bowiem dochodzić niczego z tego tytułu, chyba że kobieta weszła w posiadanie nieruchomości
w wyniku oszustwa. Jeśli jednak nie było oszukańczej reprezentacji, nie będzie ona zmuszona do zapłacenia
czegokolwiek, ponieważ uzyskała wsparcie, bez żadnego powodu, pod pretekstem swojej ciąży.
8. Czasami kwota odsetek jest zwiększona, gdy na przykład spadkobierca, który ma wątpliwości co do ciąży
kobiety, zostaje wyłączony z majątku. Julianus bowiem powiada, że takie działanie powinno być przyznane
dziedzicowi, który jest wykluczony, jeśli w jego interesie jest, aby kobieta nie weszła w posiadanie w sposób
oszukańczy; gdyby bowiem tak nie było, wyznaczony dziedzic, wchodząc w posiadanie majątku, pozostawiłby
bardziej wartościowy spadek swojemu spadkobiercy. Kobieta mogłaby być również obwiniana za zmniejszenie
wartości spadku, ponieważ spadkobierca nie przyjął go ze względu na perspektywę narodzin dziecka.
9. Julianus w dziewiętnastej księdze Digestów mówi również, że jeśli dziedzic, który został podstawiony, umrze,
podczas gdy kobieta jest w posiadaniu majątku, jego spadkobierca może odebrać jego wartość od kobiety za
pomocą tego samego działania.
10. Należy jednak rozważyć, czy kobieta powinna zrzec się zapisów i innych obciążeń spadku; i wydaje mi się, że
można uznać, że zapisobiercy mają prawo do skorzystania z tego powództwa przeciwko niej, ponieważ w ich
interesie leży, aby spadek został objęty.
11. Oczywiste jest, że niewolnikom, którzy zostali wyzwoleni, należy udzielić ulgi w stosunku do strony, która
wniosła tę skargę w imieniu majątku; to znaczy, że należy zmusić ją do uwolnienia się od powiernictwa, ponieważ
otrzymała ich wartość. Uważam jednak, że pretor powinien przyjść z pomocą tym, którzy zostali bezpośrednio
poddani manumulacji, i swoją interwencją utrzymać ich wolność.
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12. W przypadku oszustwa ze strony kobiety będącej pod kontrolą ojcowską, w którym uczestniczył jej ojciec,
będzie on odpowiedzialny we własnym imieniu.

Tit. 7. Odnośnie konkubin.

1. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
Jeśli wolna kobieta żyje w konkubinacie ze swoim patronem, może go opuścić bez jego zgody i związać się z
innym mężczyzną, czy to w małżeństwie, czy w konkubinacie. Uważam jednak, że konkubina nie powinna mieć
prawa do małżeństwa, jeśli opuszcza swego patrona bez jego zgody, ponieważ dla wolnej kobiety bardziej
zaszczytne jest być konkubiną patrona niż zostać matką rodziny.
1. Twierdzę wraz z Atilicinusem, że tylko te kobiety, które nie są zhańbione takim związkiem, mogą być
utrzymywane w konkubinacie bez obawy popełnienia przestępstwa.
2. Jeśli mężczyzna utrzymuje w konkubinacie kobietę, która została skazana za cudzołóstwo, nie sądzę, aby Lex
Julia de Adulteriis miała zastosowanie, chociaż będzie on odpowiedzialny, jeśli się z nią ożeni.
3. Jeśli kobieta żyła w konkubinacie ze swoim patronem, a następnie utrzymuje ten sam związek z jego synem
lub wnukiem, nie sądzę, aby postępowała właściwie, ponieważ związek tego rodzaju zbliża się do tego, który jest
niesławny, a zatem takie skandaliczne zachowanie powinno być zakazane.
4. Jest jasne, że każdy może utrzymywać konkubinę w każdym wieku, chyba że ma ona mniej niż dwanaście lat.
2. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga XII.
Gdy patron, który ma wolną kobietę jako konkubinę, staje się obłąkany, sprawiedliwiej jest uznać, że pozostaje
ona w konkubinacie.
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3. Marcjanus, Instytuty, Księga XII.
Wolna kobieta innego może być utrzymywana w konkubinacie tak samo jak kobieta, która urodziła się wolna, a
dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy jest ona niskiego pochodzenia lub żyła z prostytucji; w przeciwnym
razie, jeśli mężczyzna woli utrzymywać w konkubinacie kobietę o szanowanym charakterze, która jest wolna i
urodziła się w konkubinacie, to jest oczywiste, że nie można mu na to pozwolić bez otwartego stwierdzenia tego
faktu w obecności świadków; ale będzie on musiał albo ją poślubić, albo, jeśli odmówi, narazić ją na hańbę.
1. Cudzołóstwo nie jest popełniane przez osobę, która żyje z konkubiną, ponieważ konkubinat otrzymuje swoją
nazwę od prawa i nie pociąga za sobą kary prawnej; jak stwierdza Marcellus w siódmej księdze Digestów.
4. Paulus, Opinie, Księga XIX.
Kobieta musi być uważana za konkubinę nawet wtedy, gdy przejawia się tylko zamiar współżycia z nią.
5. Tenże, Opinie, Księga II.
Urzędnik, który jest mieszkańcem prowincji, w której sprawuje swój urząd, może utrzymywać konkubinę.

Księga XXVI
1. O opiece.
2. O opiece testamentowej.
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3. Dotyczące potwierdzenia opiekuna lub kuratora.
4. Dotyczące opiekunów prawnych.
5. Dotyczące opiekunów i kuratorów, którzy są ustanawiani przez osoby do tego uprawnione (...)
6. Dotyczące osób, które mogą żądać ustanowienia opiekunów lub kuratorów, oraz gdzie można tego dokonać.
7. W sprawie administracji i odpowiedzialności opiekunów i kuratorów (...)
8. W sprawie uprawnień i zgody opiekunów i kuratorów.
9. Kiedy małoletni mogą pozywać lub być pozywani z powodu działań ich opiekunów lub kuratorów.
10. Dotyczące podejrzanych opiekunów i kuratorów.

Tyt. 1. 1. Dotyczące opieki.

1. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Opieka to (jak definiuje to pojęcie Serwiusz) władza nad wolnym człowiekiem, przyznawana w celu ochrony tego,
kto ze względu na swój wiek nie jest w stanie sam się obronić; władza ta jest nadawana lub przyznawana przez
prawo cywilne.
(1) Opiekunowie są tymi, którzy posiadają tę władzę i moc, a swoją nazwę wywodzą od samego urzędu. Dlatego
nazywa się ich opiekunami, ponieważ są oni niejako strażnikami i obrońcami, tak jak nazywa się opiekunami
świątyni tych, którym powierza się opiekę nad nią.
(2) Osoba niema nie może być mianowana opiekunem, ponieważ nie jest w stanie sprawować swojej władzy.
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(3) Wielu pisarzy prawniczych, między innymi Pomponiusz (w Sześćdziesiątej dziewiątej księdze o Edykcie),
uważa, że głuchy nie może być ustanowiony opiekunem, ponieważ opiekun powinien nie tylko umieć mówić, ale i
słyszeć.
2. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Małoletni nie powinien prosić o wyznaczenie dla niego opiekuna, ani też udawać się na jego poszukiwanie.
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVII.
Jeśli wychowanek ma opiekuna, a popadnie w obłęd, to w tym stanie nadal pozostaje pod opieką. Takie jest
zdanie Kwintusa Muciusa, które zostało zatwierdzone przez Julianusa; przyjmujemy więc zasadę, że kuratela
ustaje tam, gdzie wiek wymaga kurateli. Jeśli więc podopieczni mają opiekunów, nie są z powodu obłąkania
poddawani kurateli; jeśli zaś nie mają żadnego, a obłąkanie ich dopadnie, mogą mimo to mieć opiekunów,
ponieważ prawo dwunastu tablic rozumie się, że nie dotyczy podopiecznych obu płci.
(1) Z tego jednak powodu, że nie pozwalamy, aby krewni byli kuratorami nieletnich, uważałem, że chociaż nieletni
poniżej dwudziestego piątego roku życia może być obłąkany, należy dla niego ustanowić kuratora; nie dlatego, że
jest obłąkany, ale dlatego, że jest nieletni, tak jak gdyby istniała przeszkoda wieku. Czynimy to rozróżnienie w
przypadku osoby, której wiek poddaje ją kurateli lub opiece, a nie jest konieczne ustanowienie dla niej opiekuna z
powodu jej stanu obłąkania. Tak stwierdził cesarz Antoninus Augustus w Reskrypcie, ponieważ w określonym
czasie należy uwzględnić wiek, a nie niepoczytalność.
(2) Jeżeli wychowanek obojga płci chce wytoczyć powództwo przeciwko swemu prawnemu opiekunowi lub jeżeli
ten ostatni chce to uczynić wraz z nim i żąda się kuratora, to czy ma on być ustanowiony na wniosek
wychowanka, czy też na wniosek jego przeciwnika? Należy pamiętać, że kurator może być ustanowiony bez
względu na to, czy podopieczny został pozwany, czy też jest pozywany, ale nie można tego uczynić, jeśli nie
zażąda tego ten, dla kogo kurator ma być ustanowiony. Stąd Kasjusz stwierdza w Szóstej Księdze, że w takich
okolicznościach nie można ustanowić kuratora, chyba że jest on obecny, a strona wnioskująca o jego
ustanowienie jest również w sądzie. Dlatego też nie można ustanowić kuratora dla niemowlęcia. Kasjusz twierdzi,
że jeśli nieletni nie chce prosić o kuratora, to aby zapobiec wytoczeniu przeciwko niemu procesu, powinien zostać
zmuszony do złożenia wniosku o niego przez pretora.
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(3) Pomponiusz stwierdza w XVI księdze, że tego rodzaju kurator może być ustanowiony w każdym miejscu i
czasie.
(4) Jeśli nieletni prosi o takiego kuratora, a nie podaje w jakim celu go sobie życzy, to czy ma on być wyznaczony
dla wszystkich sporów, w które nieletni może być uwikłany? Celsus mówi, że Serwiusz zdecydował, iż kurator
powinien być uważany za wyznaczonego do załatwiania wszystkich spraw.
0. Paulus, O Sabinusie, Księga VIII.
Tam, gdzie jest mowa o tym, że kurator jest ustanawiany bez różnicy, uważa się, że został on wyznaczony do
prowadzenia wszelkich spraw spornych, a to w odniesieniu do spraw, w których przeciwko opiekunowi wytoczono
powództwo o podział majątku, podział majątku wspólnego lub o ustalenie granic; a jeśli tak sformułowane
powołanie ma charakter ogólny, uważa się, że kurator jest uprawniony do działania nie tylko w sprawach, w
których podopieczny jest powodem, ale także, z drugiej strony, gdy wytoczono przeciwko niemu powództwo.
23. Można prosić o kilku kuratorów w miejsce kilku opiekunów, o jednego w miejsce kilku, lub o jednego kuratora
w miejsce jednego opiekuna, zarówno do prowadzenia jednego procesu, jak i do prowadzenia kilku.
(23) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVII.
Jeśli raz poproszono o takiego kuratora, pozostaje on na stanowisku aż do rozstrzygnięcia sprawy, a w tym
samym postępowaniu nie można prosić o innego kuratora.
6. A jeśli, na przykład, poproszono o powołanie Titiusa przeciwko Seiusowi, ten sam Titius może być powołany do
prowadzenia sprawy przeciwko innemu kuratorowi, tak że w różnych sprawach jeden kurator zajmie miejsce
dwóch. Może się to zdarzyć w odniesieniu do tego samego kuratora, jeśli ten sam kurator zostanie wyznaczony
do prowadzenia różnych spraw w różnym czasie.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXVIII.
To prawda, że można ustanowić kuratora dla nieletnich, którzy są niemi i nie osiągnęli dojrzałości. Ale czy nie
można mieć wątpliwości, czy mogą oni być upoważnieni przez swego opiekuna? Jeśli opiekun może upoważnić
podopiecznego, który jest niemy, może również upoważnić tego, który jest niemy. Jest jednak prawdą (jak podaje
Julianus w Dwudziestej Pierwszej Księdze Digestów), że opiekun może upoważnić swego podopiecznego do
działania, nawet jeśli ten jest niemy.
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0. Jest ustalone, że opiekun nie może być wyznaczony warunkowo przez gubernatora prowincji, a jeśli taki
zostanie wyznaczony, to jego wyznaczenie nie będzie miało żadnego skutku. Takiego zdania jest również
Pomponiusz. Jeśli jednak gubernator dokona nominacji w następujących słowach: "Mianuję takiego a takiego
człowieka opiekunem, jeśli on da zabezpieczenie", to nominacja ta nie zawiera warunku, lecz ostrzeżenie, że
opieka nie zostanie mu przyznana, jeśli nie da zabezpieczenia; to znaczy, że nie będzie mu wolno prowadzić
spraw związanych z jego urzędem bez złożenia zabezpieczenia na zabezpieczenie majątku.
1. Mianowanie opiekuna nie jest przywilejem cesarskim, ani nie jest związane z jurysdykcją magistratu, lecz
przysługuje tylko temu, komu prawo to zostało przyznane przez ustawę, dekret Senatu lub samego Cesarza.
2. Opiekun może być wyznaczony dla osoby nieletniej, która jest głucha.
3. Oczywiste jest, że nie można wyznaczyć opiekuna dla małoletniego, którego ojciec znajduje się w rękach
wroga. Jeśli jednak taki opiekun zostałby wyznaczony, można by zapytać, czy nie może on pozostać w
zawieszeniu. Nie sądzę, aby taka nominacja była ważna, ponieważ po powrocie ojca, małoletni ponownie
znajdzie się pod jego kontrolą, tak jakby jego ojciec nigdy nie został pojmany przez wroga. Należy jednak
wyznaczyć kuratora do zarządzania majątkiem, aby zapobiec jego utracie w międzyczasie.
8. Ulpianus, Dysputy, Księga II.
Jeśli syn pozostający pod władzą ojcowską zostanie ustanowiony opiekunem przez pretora, a jego ojciec wyrazi
zgodę na to ustanowienie, powinien odpowiadać za całą kwotę, ale jeśli nie wyrazi zgody, będzie odpowiadał
tylko za kwotę peculium. Uznaje się, że ojciec wyraził zgodę na powołanie, jeśli sam prowadzi sprawy opiekuńcze
lub zgadza się, aby jego syn to czynił, lub jeśli w jakikolwiek sposób zajmuje się urzędem. Stąd, gdy mężczyzna
napisał do swojego syna, aby starannie zarządzał kuratelą, i powiedział: "Bo wiesz, że jesteśmy odpowiedzialni",
uważałem, że należy uznać, że zatwierdził on nominację. Jest oczywiste, że jeśli tylko doradza synowi, nie
powinno się uważać, że wyraził aprobatę.
9. Tenże, Opinie, Księga I.
Mecenas, który jest także opiekunem swojego wychowanka, powinien wywiązywać się ze swoich umów, a jeśli w
jakikolwiek sposób zdefrauduje wierzycieli wychowanka, który jest jego wychowankiem, prawo zezwala na
cofnięcie jego nominacji.
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0. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Nadzwyczajnej karze podlega ten, komu udowodniono, że uzyskał kuratelę przez zapłatę pieniędzy lub świadczył
swoje usługi za wynagrodzeniem pieniężnym, aby zapewnić sobie ustanowienie opiekuna niewypłacalnego, lub
przy sporządzaniu spisu inwentarza celowo pomniejszył majątek podopiecznego, lub zbył go w sposób oczywisty
z oszukańczym zamiarem.
65536. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Opiekunem może zostać człowiek, który nie jest mieszkańcem miasta, pod warunkiem, że podopieczny, dla
którego jest on ustanowiony, jest obywatelem tego miejsca.
131072. Paulus, O Witeliuszu, Księga III.
Jeśli osoba obłąkana zostanie mianowana opiekunem, należy rozumieć, że mianowanie to zostało dokonane pod
warunkiem, że stanie się ona zdrowego umysłu.
23. Tenże, Opinie, Księga X.
Powstało pytanie, czy ci, którzy są mianowani opiekunami w miejsce innego, który jest nieobecny w służbie
państwowej, będą nadal sprawować swój urząd, jeśli ten pierwszy umrze, czy też należy złożyć wniosek o
mianowanie innych? Paulus odpowiada, że jeśli zostali wyznaczeni na miejsce jednego, który jest nieobecny, a
ten nie powróci, będą nadal sprawować swój urząd, dopóki wychowanek nie osiągnie wieku dojrzałości.
23. Pomponiusz, Enchiridion, Księga II.
Czasem jest zwyczaj, że dla wychowanka, który ma opiekuna, wyznacza się kuratora, czy to z powodu złego
stanu zdrowia tego ostatniego, czy z powodu jego podeszłego wieku; ale rozumie się, że jest to raczej zarządca
interesu niż prawdziwy kurator.
15. Praetor ma w zwyczaju zezwalać opiekunom na wyznaczenie pomocnika w zarządzaniu opieką, jeśli sami nie
są w stanie zadowalająco nią zarządzać, ale ten pomocnik jest wyznaczany na własne ryzyko opiekuna.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
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Gdy nieletni są aroganccy lub deportowani, przestają mieć opiekunów.
16. Opieka wygasa także wtedy, gdy podopieczny zostaje sprowadzony do niewoli.
17. Opiekunowie przestają pełnić swój urząd z kilku innych powodów, np. gdy podopieczny lub opiekun dostaje
się do niewoli.
18. Gdy opiekun jest ustanowiony na pewien czas, po upływie tego czasu przestaje pełnić swój urząd.
19. 19. Ponadto opiekun przestaje pełnić swój urząd, jeżeli został usunięty z powodu podejrzenia.
20. Gdy opiekun jest powołany pod pewnym warunkiem, zdarza się również, że po spełnieniu tego warunku
przestaje być opiekunem.
(1) Tenże, O Sabinusie, księga XXXVIII.
Gdy strażnik nie zostanie pojmany przez nieprzyjaciela, lecz wysłany w charakterze ambasadora, czy zostanie
przyjęty, czy też zdezerteruje, z tego powodu, że nie stanie się niewolnikiem, nadal pozostaje strażnikiem, lecz w
międzyczasie inny strażnik zostanie mianowany przez namiestnika.
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XII.
Opieka to generalnie urząd, którego obowiązki pełnią mężczyźni.
3. Należy rozumieć, że kuratela nie przechodzi na kogoś innego na mocy prawa dziedzicznego. Prawni
opiekunowie rodziców przechodzą jednak na dzieci płci męskiej, które są pełnoletnie, ale inne nie są
przekazywane.
4. Paulus, O Sabinusie, Księga VIII.
Senat uchwalił kilka dekretów, na mocy których w miejsce osób obłąkanych, niemych i głuchych powinni być
powoływani inni opiekunowie.
5. Neratius, Reguły, księga III.
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Kobiety nie mogą być mianowane opiekunami, ponieważ jest to urząd należący do mężczyzn, chyba że uzyskają
opiekę nad swoimi dziećmi poprzez wyraźne podanie do cesarza.

Tyt. 2 O opiece testamentowej.

6. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XI.
Prawo XII Tablic zezwala rodzicom na ustanowienie w testamencie opiekunów dla swoich dzieci płci żeńskiej lub
męskiej, pod warunkiem, że pozostają one pod ich kontrolą.
7. Należy również pamiętać, że rodzice mogą ustanowić opiekunów testamentowych dla swoich pośmiertnych
dzieci, wnuków lub innych potomków, jeśli, w przypadku gdy dzieci te urodziły się za życia spadkodawcy, byłyby
pod jego kontrolą i nie złamałyby testamentu.
8. Nie należy również zapominać, że jeśli ktoś ma syna, a także wnuka przez wspomnianego syna, pod swoją
kontrolą, i wyznacza opiekuna dla swojego wnuka, należy uznać, że wyznaczył go prawidłowo, jeśli wnuk po jego
śmierci nie przejdzie ponownie pod kontrolę ojca, co miałoby miejsce, gdyby jego syn przestał być pod jego
kontrolą za życia spadkodawcy.
9. Ulpianus, O Sabinusie, Księga II.
W Reskrypcie Braci Boskich stwierdzono, że żołnierz nie może ustanowić opiekuna dla swoich wnuków, jeśli
mogłyby one ponownie znaleźć się pod kontrolą ojca.
10. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Za opiekunów testamentowych powinniśmy uważać osoby, które są wymienione w kodycylu potwierdzonym
testamentem.
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11. Natomiast ci, którzy są powołani przez prawo, nie powinni być uważani za opiekunów testamentowych. 4.
Modestinus, Rozbieżności, Księga VII.
Ojciec może ustanowić opiekuna dla swego syna niezależnie od tego, czy ustanowił go swoim spadkobiercą, czy
też go wydziedziczył. Matka natomiast nie może tego uczynić, chyba że ustanowiła syna swoim spadkobiercą,
ponieważ uważa się, że opiekun jest ustanawiany raczej w odniesieniu do majątku niż do osoby. Osoba
powołana z woli matki musi być potwierdzona tylko po zbadaniu, ponieważ jeśli została powołana przez ojca, to
nawet z pominięciem pewnych formalności prawnych zostanie potwierdzona bez badania, chyba że powód jej
powołania się zmienił, na przykład z przyjaciela stała się wrogiem lub będąc wcześniej bogatą stała się biedną.
12. Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli ktoś wyznacza opiekuna dla swoich córek lub synów, to uważa się, że wyznaczył go także dla córki
pośmiertnej, ponieważ termin "pośmiertna" jest zawarty w terminie córka.
13. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIX.
Ale załóżmy, że są wnuki, czy należy uznać, że opiekun jest dla nich wyznaczony pod nazwą "dzieci"? Lepsza
opinia jest taka, że opiekun jest ustanawiany także dla nich, pod warunkiem, że spadkodawca użył słowa "dzieci".
Jeśli jednak użył słowa "synowie", nie będą oni uwzględnieni, ponieważ termin syn to jedno, a termin wnuk to
drugie. Oczywiste jest, że jeśli wyznaczył opiekuna dla swoich pośmiertnych dzieci, to potomstwo tego
ostatniego, jak i pozostałych dzieci, będzie wliczone.
14. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Opiekunowie nie pochodzą od spadkobiercy, lecz bezpośrednio od spadkodawcy, a władza ta przysługuje im z
chwilą pojawienia się spadkobiercy; lub też sam spadkobierca może być ustanowiony opiekunem, a opiekun
może być legalnie ustanowiony po śmierci spadkobiercy.
15. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
W przypadku wyznaczenia opiekuna, może on zostać odwołany albo przez inny testament, albo przez kodycyl.
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16. 16. Jeśli opiekun został wyznaczony pod pewnymi warunkami, a warunek ten nie został spełniony,
wyznaczenie jest nieważne.
17. Ponadto, opiekun może być ustanowiony od określonego czasu i do określonej daty, jak również pod
warunkiem i aż do ziszczenia się warunku.
18. Czy przy wyznaczaniu opiekuna należy brać pod uwagę, czy warunek jest najłatwiejszy do spełnienia, czy też
najpóźniejszy, jak np. w przypadku zapisu, gdzie Tycjusz zostaje wyznaczony na opiekuna, gdy jest zdolny do
działania, czy też gdy zostaje wyznaczony, gdy statek przypłynie z Azji? Julianus bardzo słusznie stwierdza w
dwudziestej księdze Digestów, że należy brać pod uwagę najpóźniejszy warunek, o którym jest mowa.
19. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga III.
Jeśli nikt nie wchodzi w posiadanie majątku, nic, co jest zawarte w testamencie, nie jest ważne. Jeśli jednak
jeden z kilku spadkobierców wejdzie w posiadanie spadku, ustanowienie opiekuna będzie ważne i nie będzie
trzeba czekać, aż wszyscy spadkobiercy przyjmą spadek.
20. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Jeśli majątek nie został jeszcze przyjęty, a oczekuje się wyznaczenia opiekuna na mocy testamentu, który nim
rozporządza, lepiej jest uważać, że można wyznaczyć innego opiekuna, tak jakby nie było żadnego, ani nie
oczekiwano go.
21. 21. W opiece testamentowej zachowuje się ostatnią wolę spadkodawcy, a jeśli wyznaczył on kilku opiekunów,
przyjmuje się ostatniego z nich.
22. Jeśli ktoś miał syna, a przez niego wnuka, i ustanowił dla wnuka opiekuna, może powstać pytanie, czy
ustanowienie w takich okolicznościach nie będzie ważne; na przykład, jeśli się przypuszcza, że syn zmarł za
życia ojca, i z tego powodu wnuk stanie się spadkobiercą dziadka za życia tego ostatniego. Należy pozytywnie
stwierdzić, że taka opieka jest potwierdzona przez Lex Junia Velleia. Pomponiusz w XVI Księdze o Sabinusie
stwierdził, że ustanowienie takiego opiekuna jest ważne. Skoro bowiem testament jest ważny, to i powołanie
opiekuna w nim zawarte będzie w konsekwencji ważne; to znaczy, gdy wnuk zostanie albo powołany na
dziedzica, albo wyraźnie wydziedziczony.
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23. 23. Prokulus uważa, że gdy osoba niepoczytalna zostaje ustanowiona opiekunem na mocy testamentu, to
powołanie to jest prawidłowe, jeśli stwierdza się, że będzie on działał, gdy osoba ta przestanie być niepoczytalna.
Jeśli jednak jest on wyznaczony bezwarunkowo, to Prokulus zaprzecza, że wyznaczenie to jest ważne. Bardziej
poprawne jest to, co mówi Pomponiusz, a mianowicie, że nominacja została uznana za prawidłowo dokonaną, a
opiekun może działać, gdy odzyska rozum.
24. Niewolnik należący do kogoś innego może być ustanowiony opiekunem, jeśli jest powiedziane, że będzie
działał, gdy stanie się wolny. A nawet gdyby niewolnik został ustanowiony bez żadnego warunku, uważa się, że
uzyskanie przez niego wolności jest warunkiem, od którego zależy jego ustanowienie. Jeśli jednak powołany
został niewolnik należący do innej osoby, każdy może utrzymywać, że spadkodawca przekazał mu w ten sposób
wolność w drodze trustu. Jaką bowiem różnicę stanowi to, czy powołuje on swojego niewolnika, czy niewolnika
należącego do innej osoby, skoro w interesie podopiecznego i ze względu na dobro publiczne zakłada się
wolność tego, kto został powołany na opiekuna? Dlatego też można utrzymywać, że niewolnikowi została
przyznana wolność przez powiernictwo, chyba że jest całkowicie jasne, że nie było to zamiarem spadkodawcy.
25. Tenże, O Sabinusie, księga XXXVII.
Jeśli ktoś mianuje opiekuna pod jakimś warunkiem lub od jakiejś daty, powinien w międzyczasie mianować
innego opiekuna, nawet jeśli podopieczny ma już opiekuna prawnego; należy bowiem pamiętać, że opieka
prawna nie działa tak długo, jak długo oczekuje się mianowania opiekuna testamentowego.
26. 26. Gdy urząd opiekuna przypada temu, kto został powołany na mocy testamentu, a opiekun testamentowy
jest następnie zwolniony z pełnienia tej funkcji, można powiedzieć, że w tym przypadku należy powołać innego na
miejsce tego, który został zwolniony, i że urząd ten nie przechodzi na opiekuna prawnego.
27. 27. Mówimy także, że jeśliby opiekun został usunięty, obowiązuje ta sama zasada, ponieważ ustępuje on, aby
można było powołać innego.
28. 28. Jeśli jednak opiekun testamentowy umrze, urząd przechodzi na pierwotnego opiekuna, ponieważ w tym
przypadku dekret Senatu nie ma zastosowania.
29. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli ustanowiono dwóch lub więcej opiekunów testamentowych, a jeden z nich
umrze lub utraci prawa obywatelskie, można w jego miejsce ustanowić innego; jeśli jednak żaden z nich nie
przeżyje lub nie zachowa praw obywatelskich, ustanowiona zostanie opieka prawna.
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30. Tenże, O Sabinusie, księga XXXVIII.
Opiekun nie może być ustanowiony na mocy testamentu do zarządzania pewnymi sprawami, nie włączając w to
zarządzania majątkiem.
31. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVII.
A jeśli ktoś zostałby wyznaczony na takich warunkach, cała nominacja będzie nieważna:
32. Marcjanus, Instytuty, Księga II.
Z tego powodu, że opiekun jest powołany do sprawowania pieczy nad osobą, a nie tylko do sprawowania pieczy
nad pewnym majątkiem lub do załatwiania jakichś spraw.
33. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVIII.
Jeśli jednak ustanowiono opiekuna dla majątku znajdującego się w Afryce lub Syrii, nominacja będzie ważna,
gdyż taka jest nasza praktyka.
34. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIX.
Jeśli ktoś wyznaczyłby opiekuna w następujący sposób: "Mianuję So-and-So opiekunem moich dzieci", będzie się
uważało, że nominacja została dokonana zarówno dla synów, jak i dla córek spadkodawcy, ponieważ córki są
objęte terminem dzieci.
35. 35. Jeśli mężczyzna ustanowiłby opiekuna dla swojego syna, a ma kilku synów, czy będzie się uważać, że
ustanowił go dla wszystkich? Pomponiusz ma wątpliwości w tej kwestii, ale lepsza opinia jest taka, że będzie się
uważać, że wyznaczył go dla wszystkich.
36. Jeśli ktoś wyznacza opiekuna dla swoich dzieci lub tylko dla swoich synów, uważa się, że wyznaczył go dla
wszystkich, których może mieć, a którzy są w niewoli u wroga, jeśli nie jest wyraźnie stwierdzone, że intencją
spadkodawcy było co innego.
37. Jeśli ktoś ustanowiłby opiekuna dla swoich dzieci, nie wiedząc, że Titius jest jego dzieckiem, to czy należy
uznać, że ustanowił go tylko dla tych, o których wiedział, że są pod jego kontrolą, czy także dla tego, o którym nie
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wiedział, że jest jego synem? Lepsza opinia jest taka, że nie powinno się uważać, iż mianował tego ostatniego,
chociaż jest on zaliczony do liczby jego synów; ale z tego powodu, że nie miał go wtedy na uwadze, trzeba
powiedzieć, że mianowanie nie odnosi się do niego.
38. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy człowiek był pewien, że jego syn nie żyje, podczas gdy w
rzeczywistości żył; nie uważa się bowiem, że ustanowił opiekuna dla tego, o którym sądził, że nie żyje.
39. Czy jeśli ktoś wyznaczy opiekuna dla swoich pośmiertnych dzieci, a te urodzą się za jego życia, to czy
wyznaczenie to będzie ważne? Lepsza opinia jest taka, że będzie ono ważne, nawet jeśli wspomniane dzieci
urodzą się za jego życia.
40. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Jest całkowicie pewne, że opiekunowie testamentowi nie powinni być zmuszani do udzielania zabezpieczenia dla
zachowania majątku swoich podopiecznych. Jeśli jednak jeden z nich oferuje zabezpieczenie, że będzie
zarządzał urzędem samodzielnie, powinien zostać wysłuchany, jak przewiduje Edykt. Co więcej, pretor bardzo
słusznie pyta pozostałych, czy oni także są gotowi udzielić zabezpieczenia, bo jeśli są gotowi to uczynić, to nie
powinni być wykluczeni przez ofertę pierwszego; ale jeśli zabezpieczenie zostanie udzielone przez wszystkich, to
wszyscy mogą zarządzać trustem, tak że każdy z nich, który woli otrzymać zabezpieczenie niż nim zarządzać,
będzie bezpieczny.
41. W żadnym jednak razie nie należy zawsze preferować opiekuna, który oferuje zabezpieczenie. Bo co by się
stało, gdyby był to człowiek podejrzany lub cieszący się złą sławą, któremu nie należy powierzać opieki, nawet
gdyby dał zabezpieczenie? Albo, jeśliby był już winien wielu przestępstw w zarządzaniu opieką, czyż nie
należałoby go raczej odwołać i wydalić z urzędu, niż pozwolić mu zarządzać nim samemu? Ci, którzy nie dają
zabezpieczenia, nie powinni być pochopnie odrzucani, ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, osoby cieszące się dobrą
opinią, wypłacalne i uczciwe nie powinny być wykluczane jako opiekunowie, nawet jeśli nie dają zabezpieczenia,
ani też nie powinno się im nakazać, aby je dawali.
42. Dlatego też badanie ustanowione przez pretora ma dwojaki charakter; z jednej strony należy ustalić, kim i
jakiego rodzaju jest osoba, która oferuje zabezpieczenie, a z drugiej strony należy zbadać charakter i kwalifikacje
jej współopiekunów. Trzeba bowiem dowiedzieć się, jaka jest ich pozycja i uczciwość, aby nie byli narażeni na
zniewagę, jaką jest przymus udzielenia zabezpieczenia.
43. Kallistratus, O edyktach monarszych, Księga III.
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Gdy kilku opiekunów gotowych jest udzielić zabezpieczenia, należy dać pierwszeństwo najbardziej wypłacalnemu
z nich, aby można było dokonać porównania między opiekunami i ich poręczycielami.
44. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeśli zaś żaden z opiekunów nie zgłosi się do udzielenia zabezpieczenia, a pojawi się ktoś, kto nie jest
opiekunem, i zażąda, aby opiekunowie udzielili zabezpieczenia, a jeśli tego nie uczynią, aby mu je przyznano,
ponieważ jest gotów udzielić zabezpieczenia, nie powinien być wysłuchany. Nie powinno się bowiem powierzać
opieki obcej osobie, a opiekunowie testamentowi nie powinni być zmuszani do udzielania zabezpieczenia wbrew
prawu.
45. Edykt ten w odniesieniu do składania zabezpieczenia stosuje się do opiekunów testamentowych. Tam jednak,
gdzie opiekunowie są ustanawiani po badaniu, Marcellus mówi, że ten edykt odnosi się także do nich, a wskazuje
na to także orędzie Braci Boskich. Podlegają oni zatem tej samej regule, a zatem jeśli większość opiekunów tak
postanowi, ten będzie zarządzał kuratelą, kogo większość wybierze, chociaż warunki Edyktu odnoszą się
szczególnie do opiekunów testamentowych.
46. 46. Jeśli opiekun został ustanowiony w testamencie dla dziecka pośmiertnego, nie może on sprawować
urzędu do czasu narodzin dziecka pośmiertnego. Powództwo z tytułu dobrowolnego przedstawicielstwa zostanie
jednak uwzględnione na rzecz zastępowanego podopiecznego przeciwko opiekunowi. Jeśli jednak dziecko się
urodzi, a opiekun zostanie usunięty z urzędu, zanim wykona jakiekolwiek obowiązki, będzie podlegał tej samej
skardze. Jeśli jednak prowadzi on jakiekolwiek sprawy po urodzeniu się dziecka, będzie odpowiadał z powództwa
opiekuna również w odniesieniu do spraw, którymi zajmował się wcześniej, a cały jego zarząd będzie objęty tym
powództwem.
47. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Człowiek, którego imię lub stan jest niepewny, nie może być ustanowiony opiekunem.
48. Opiekunem możemy ustanowić kogokolwiek, choćby był pretorem lub konsulem, ponieważ zezwala na to
Prawo XII Tablic.
49. Tenże, Abridgments, Księga VIII.
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Opiekunami testamentowymi mogą być mianowani ci, którzy są kompetentni do objęcia opieki na mocy
testamentu.
50. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLV.
Jeśli ktoś ustanowiłby niewolnika opiekunem swego syna, myśląc, że jest on wolny, podczas gdy w
rzeczywistości był niewolnikiem, nie stanie się wolnym, ani nie będzie pełnił funkcji opiekuna na mocy
postanowień testamentu.
51. Africanus, Pytania, Księga VIII.
Mianowanie opiekuna nie jest prawnie dokonane w następujących warunkach: "Titius będzie opiekunem takiego
a takiego z moich dzieci, w zależności od tego, co woli". Cóż bowiem moglibyśmy powiedzieć, gdyby Tycjusz
odmówił podjęcia decyzji, dla którego z dzieci woli być opiekunem?
52. Opiekun może być jednak prawidłowo wyznaczony w następujących słowach: "Wyznaczam Titiusa na
opiekuna So-and-So, mojego syna, jeśli jest chętny".
53. Jawolenus, O Kasjuszu, księga V.
Jeśli jest kilku opiekunów, nie ma potrzeby prosić pretora o wyznaczenie kuratora w celu wytoczenia powództwa
przeciwko jednemu z nich, ponieważ podopieczny może rozpocząć proces z upoważnienia innego opiekuna.
54. Modestinus, Pandects, Księga IV.
Jeśli ustanowiono opiekuna dla dwóch małoletnich, to nawet jeśli może on zwolnić się od opieki nad jednym z
nich, to i tak pozostanie opiekunem drugiego, jeśli majątek małoletnich jest rozdzielony.
55. Papinianus, Opinie, Księga IV.
Zgodnie z naszymi prawami, opieka nad ich wspólnymi dziećmi nie może być pozostawiona matce z woli ojca, a
jeśli gubernator prowincji, z powodu niewiedzy, zdecyduje, że wola ojca ma być wykonana, jego następca nie
może właściwie przyjąć jego decyzji, co nie jest dozwolone przez nasze prawa.
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56. Opiekun nie jest uważany za honorowego, którego ojciec wyznaczył w celu otrzymywania rachunków od
innych opiekunów, którym zlecił prowadzenie spraw swoich dzieci.
57. Jeśli syn, który został wydziedziczony, miał opiekuna na mocy testamentu ojca, a chce wystąpić przeciwko
temu testamentowi jako nieudolnemu, to nominacja opiekuna musi być potwierdzona przez pretora, a wynik tej
akcji pozwoli ustalić, czy otrzymał on swoją władzę z testamentu ojca, czy z dekretu pretora.
58. Tryphoninus, Disputations, Księga XIV.
Ta sama reguła obowiązuje, gdy w imieniu wychowanka broni się, że jego ojciec zmarł bezpotomnie, lub gdy w
imieniu wychowanka podnosi się zarzut, że testament jest sfałszowany; a jeśli żyje wuj ojcowski, to on zostanie
opiekunem prawnym ab intestato, ponieważ nie można ustanowić opiekuna dla wychowanka, który już go ma.
Wygodniej jest jednak, aby opiekun wymieniony w testamencie był wyznaczony przez pretora, aby opiekun
prawny mógł upoważnić podopiecznego do postępowania bez uszczerbku dla sprawy.
59. W przypadku, gdy wuj, który według oświadczenia podopiecznego powinien być jego prawowitym opiekunem,
oskarża go o bycie fałszywym dzieckiem i twierdzi, że majątek zgodnie z prawem należy do niego, Julianus jest
zdania, że należy wystąpić o wyznaczenie innego opiekuna.
60. Papinianus, Opinie, Księga IV.
Jeśli opiekun testamentowy nie chce podjąć się obowiązków urzędu i poda powody, dla których powinien być
usprawiedliwiony, to należy go pozbawić wszelkich zapisów, które mogą być zapisane jego dzieciom w
testamencie, pod warunkiem, że te ostatnie zasłużyły na te zapisy nie przez szczególne uczucie, ale ze względu
na ojca.
61. Gdy niewolnik został poddany manumisji na podstawie umowy powierniczej, nie może być prawnie
ustanowiony opiekunem na mocy testamentu. Dlatego też po uzyskaniu wolności może on być powołany do
kurateli zgodnie z wolą spadkodawcy.
62. Patron nie może ustanowić opiekuna dla swojego wyzwoleńca na mocy testamentu, ale pretor może wykonać
jego wolę, jeśli po zbadaniu uzna, że charakter mianowanego jest odpowiedni.
63. Tenże, Opinie, Księga XV.
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Zgodnie z postanowieniami libijskiego dekretu senatu nie może działać ten, kto mianował się testamentowym
opiekunem wychowanka. Ponieważ intencja ojca nie jest wątpliwa, gdyż wyraził ją w dokumencie sporządzonym
własnoręcznie, wydałem opinię, że powinien on zostać mianowany kuratorem, nawet jeśli istnieją inni
opiekunowie. W tym przypadku nie można dopuścić usprawiedliwienia, które przysługiwałoby mu z mocy prawa,
ponieważ uważa się, że sam się związał, ani nie można go usunąć na podstawie podejrzeń.
64. Paulus, Pytania, Księga VI.
Dwie osoby nazywają się Titius, ojciec i syn; Titius jest ustanowiony opiekunem, ale nie wydaje się, którego z nich
spadkodawca miał na myśli. Pytam, jakie jest prawo w tej sprawie? Odpowiedź brzmi, że należy wyznaczyć tego,
kogo spadkodawca miał na myśli. Jeśli jego intencja nie jest oczywista, prawo nie jest wadliwe, ale brakuje
dowodów. Dlatego żaden z nich nie może działać jako opiekun.
65. Scaevola, Pytania, Księga IV.
Jeśli ojciec ustanowiłby opiekunów dla córki, którą wydziedziczył, a testament zostałby uznany za złamany z
powodu narodzin dziecka pośmiertnego, najlepiej będzie, jeśli wspomniani opiekunowie zostaną wyznaczeni dla
podopiecznej, w celu ubiegania się o spadek po intestatorze.
66. Paulus, Opinie, Księga IX.
Pytam, czy ktoś może wyznaczyć na opiekunów testamentowych obywateli, którzy nie mieszkają w tym samym
mieście co podopieczny. Paulus odpowiedział, że może to uczynić.
67. Paulus uważa również, że człowiek, który został mianowany opiekunem ze względu na swoją wiedzę o
pewnych sprawach, może być prawnie pozwany w odniesieniu do wszystkiego, co dotyczy zarządzania urzędem,
tak jak inni opiekunowie mianowani na mocy tego samego testamentu.
68. Lucjusz Tycjusz mianował swoje małoletnie dzieci spadkobiercami i wyznaczył dla nich opiekunów w
następujących słowach: "Gajusz Maewiusz i Lucjusz Eros będą opiekunami moich dzieci". Nie zapisał jednak
swojej wolności Erosowi, który był niewolnikiem. Ten ostatni nie ukończył jednak dwudziestu pięciu lat i pytam,
czy może domagać się wolności. Paulus uznał, że skoro niewolnik, który został wyznaczony przez swego pana
na opiekuna, zasłużył na wolność, to również ten, którego dotyczy to zapytanie, powinien być uznany za
znajdującego się w tej samej sytuacji, a zatem powinien być wolny od razu po wejściu w posiadanie majątku i
powinien mieć prawo do opieki, gdy osiągnie pełnoletność.
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69. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga VIII.
Pewni opiekunowie byli wyznaczani w następujący sposób: "Mianuję Lucjusza Titiusa opiekunem, a gdyby on nie
żył, to mianuję Gajusza Plaucjusza". Tacyt żył i zarządzał kuratelą, a potem zmarł. Trebatius zaprzecza, że
opieka należy do Plaucjusza; Labeo jest przeciwnego zdania, a Proculus zgadza się z nim; ja jednak przyjąłem
opinię Trebatiusa, ponieważ słowa spadkodawcy odnoszą się do czasu śmierci.
70. Scaevola, Digest, Księga X.
Spadkodawca wyznaczył innych opiekunów w drodze kodycylu, ponieważ ci, których wyznaczył w testamencie,
albo nie żyją, albo przedstawili dobre usprawiedliwienie odmowy przyjęcia powiernictwa. Czy pozostali przy życiu
opiekunowie, którzy nie byli usprawiedliwieni, powinni nadal pełnić swoje funkcje? Odpowiedź brzmi, że w
przedstawionym stanie faktycznym nic nie stało na przeszkodzie, aby nadal sprawowali swój urząd.

Tit. 3. Dotyczące potwierdzenia opiekuna lub kuratora.

71. Modestinus, Excuses, Księga VI.
Abyśmy nie pozostawili bez omówienia niczego, co odnosi się do konfirmacji gwardianów, poczynimy kilka uwag
na ten temat.
72. Niektórzy opiekunowie są ustanawiani zgodnie z prawem na mocy testamentu, to znaczy wtedy, gdy jest to
dokonywane przez tych, którzy mają do tego prawo i dla tych, którzy muszą ich przyjąć, oraz w sposób i w
miejscu, w którym powinno to być dokonane. Ojciec może zgodnie z prawem ustanowić opiekuna dla swoich
dzieci lub wnuków, które są pod jego kontrolą, ale musi to uczynić na mocy testamentu. Jeśli jednak mianuje go
osoba, która nie może tego uczynić, jak na przykład matka, mecenas lub osoba obca, lub jeśli opiekun jest
mianowany dla kogoś bezprawnie; na przykład, gdy ojciec mianuje opiekuna dla swojego syna lub córki, którzy
nie są pod jego kontrolą, lub jeśliby powiedział: "Proszę, abyś zajął się sprawami mojego syna", albo gdyby
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ustanowił opiekuna lub kuratora na mocy kodycylu, który nie jest potwierdzony testamentem; w tych przypadkach
Konstytucje cesarskie pozwalają, aby wszystko, czego może brakować, zostało dostarczone przez władze
konsularne, a opiekunowie zostali potwierdzeni zgodnie z intencją spadkodawcy.
73. 73. Gdyby zaś ojciec ustanowił opiekuna bez przeprowadzenia pełnego i dokładnego badania co do jego
charakteru i kwalifikacji, należy go zatwierdzić bez ceremonii. Jeśli jednak wyznaczy go ktoś inny, należy zbadać,
czy nadaje się on na to miejsce.
74. 74. Należy także wiedzieć, że chociaż kurator nie może być prawnie mianowany na mocy testamentu, to
jednak, jeśli zostanie mianowany, zwyczajowo należy go potwierdzić.
75. Neratius, Reguły, Księga III.
Kobieta nie może prawnie ustanowić kuratora na mocy testamentu, ale jeśli to uczyni, zostanie on potwierdzony
dekretem pretora lub prokonsula, po przeprowadzeniu badania; nie będzie on też zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia na rzecz podopiecznego w celu zachowania jego majątku.
76. Jeśli z woli matki dla jej dzieci zostałby ustanowiony kurator, to po przeprowadzeniu dochodzenia zostanie on
potwierdzony dekretem.
77. Julianus, Digest, Księga XXI.
Jeśli ojciec wyznacza kuratora w testamencie, który nie jest prawidłowy lub nie odpowiada prawu, należy go
potwierdzić w celu sprawowania kurateli, tak jak gdyby został wyznaczony kuratorem na mocy testamentu; to
znaczy, że będzie on zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia.
78. Paulus, O usprawiedliwieniu opieki.
Gdy patron lub nieznajomy mianuje opiekuna dla małoletniego, którego wyznaczył na swego spadkobiercę, a ten
nie ma innego majątku, dobrze jest utrzymywać, że jego życzenia powinny być spełnione, ponieważ znał on
osobę, którą chciał, aby była opiekunem, i był tak przywiązany do małoletniego, że uczynił go swoim
spadkobiercą.
79. Papinianus, Pytania, Księga XI.
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Praetor nakazuje magistratom potwierdzać opiekunów wyznaczonych z woli wuja. Powinni też wziąć
zabezpieczenie, a życzenia strony, która nie mogła wyznaczyć opiekuna, nie usprawiedliwiają zaniedbania
sędziego. Wreszcie, pretor nie może wydać dekretu, zanim opiekunowie nie zostaną uznani za uprawnionych do
sprawowania opieki poprzez egzamin. Wynika z tego, że jeśli nie byliby oni wypłacalni w chwili ustanowienia
opieki, można wnieść powództwo przeciwko sędziom pokoju o kwotę, która nie może być wyrównana z majątku
opiekunów.
80. Tenże, Opinie, Księga V.
Jeśli ojciec wyznacza opiekuna dla syna, który osiągnął wiek dojrzały, lub wyznacza kuratora dla tego, który
jeszcze tego nie zrobił, pretor powinien go zatwierdzić bez żadnych pytań.
81. Hermogenianus, Epitomy prawa, księga II.
Ojciec nie może zgodnie z prawem wyznaczyć kuratora dla swojego naturalnego syna, któremu nic nie zostało,
ani nie może go zatwierdzić bez przeprowadzenia dochodzenia.
82. W przypadku pytania o to, czy opiekun jest legalnie mianowany po przeprowadzeniu badania, należy wziąć
pod uwagę następujące cztery kwestie, a mianowicie: czy strona, która dokonała mianowania, miała do tego
prawo; czy ten, kto został mianowany, przyjął to; czy przysługiwało mu uprawnienie do mianowania drugiej
strony; oraz czy dekret potwierdzający został wydany w sądzie.
83. Tryphoninus, Disputations, Księga XIV.
W przypadku potwierdzenia opiekuna pretor powinien upewnić się, czy zamiar ojca nadal istnieje. Łatwo to
uczynić, gdy ten ostatni w chwili śmierci bezprawnie wyznaczył opiekunów lub kuratorów; jeśli bowiem wyznaczył
ich kilka lat wcześniej, a w międzyczasie nastąpiło zmniejszenie majątku bezprawnie wyznaczonych przez niego
osób lub odkryto ich zły charakter, który wcześniej był ukryty lub nieznany, albo gdy pojawiła się wrogość wobec
ojca;
84. Paulus, Concerning Judicial Inquiries.
Albo gdy przez umowę zaciągnęli jakieś zobowiązanie wobec Skarbu Państwa,
85. Tryphoninus, Dysputy, Księga XIV.

1476

Pretor powinien mieć na względzie interes podopiecznych i nie trzymać się kurczowo warunków testamentu lub
kodycylu, ponieważ powinien brać pod uwagę intencję ojca, jeśli nie był on nieświadomy tych rzeczy, które sam
pretor poznał w odniesieniu do opiekunów. Wreszcie, co by się stało, gdyby po tym, jak ojciec bezprawnie
ustanowił opiekuna testamentem lub kodycylem, powiedział, że nie chciał, aby on działał jako opiekun? Wówczas
rzeczywiście pretor nie powinien wykonywać pierwszej woli ojca, którą ten następnie porzucił.
86. Scaevola, Digest, Księga XX.
Pewna babka ustanowiła kuratora dla swoich wnuków, zapisawszy im w testamencie pewien majątek. Powstało
pytanie, czy kurator może być zmuszony do działania? Odpowiedź brzmiała, że nie był on prawnym kuratorem,
ale ponieważ coś zostało mu przekazane na mocy testamentu, byłby on odpowiedzialny na mocy trustu, nawet
jeśli nie podjąłby się kurateli, chyba że odmówiłby przyjęcia tego, co zostało mu przekazane, lub byłby gotowy do
zrzeczenia się tego.
87. Pojawiło się również pytanie, czy taki kurator jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia wnukom.
Odpowiedziałem, że nie; ale ponieważ można od niego żądać zrzeczenia się trustu, powinien zapewnić
zabezpieczenie dla jego wiernego administrowania.

Tyt. 4. Dotyczące opiekunów prawnych.

88. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XIV.
Na mocy ustawy XII Tablic opiekunowie prawni są przyznawani krewnym zstępnym i powinowatym, a także
patronom, to znaczy tym osobom, które mogą być dopuszczone do legalnego dziedziczenia. Zasada ta została
ustanowiona w sposób najmądrzejszy, aby ci, którzy oczekują spadku, mogli chronić majątek, aby zapobiec jego
roztrwonieniu.
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89. Czasami zdarza się, że oczekiwanie na spadek należy do jednej osoby, a kuratela do innej; tak na przykład,
gdy jest kobieta krewna opiekuna, ponieważ spadek w rzeczywistości należy do kobiety, ale męski krewny jest
uprawniony do kurateli. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wolnomularzy, gdzie występuje kobietaopiekun i syn mężczyzny-opiekun, gdyż ten ostatni otrzyma kuratelę, a ten pierwszy majątek. Tak samo dzieje się
w przypadku, gdy jest córka patrona i wnuk tego ostatniego.
90. Gdy brat podopiecznego jest w rękach nieprzyjaciela, kurateli nie przyznaje się jego następcy w następnym
stopniu; a gdy patron jest w rękach nieprzyjaciela, kurateli nie przyznaje się jego synowi, lecz tymczasowo
mianuje go pretor.
91. Niekiedy też ustanawia się kuratelę bez dziedziczenia, a niekiedy dziedziczenie bez kurateli; jak na przykład
w przypadku stronnika, który ukrywa się po tym, jak poproszono go o manumitację niewolnika, albowiem Boski
Pius stwierdził, jako ogólną zasadę, w Reskrypcie do Aureliusza Bassusa, że stronnikowi nie będzie
przysługiwało prawo patronatu, w następujących słowach: "Jest oczywiste, że niechęć osób, które chcą uniknąć
przyznania wolności przewidzianej przez trust, będzie karana przez niedopuszczenie do nabycia prawa patronatu
nad tym, którego nie chcą być wolnymi". Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, gdy uwolniony
człowiek zostanie przydzielony córce patrona, gdyż kuratela pozostanie przy jej braciach, jak stwierdza Marcellus,
a prawowity spadek będzie należał do ich siostry.
92. Tenże, O Sabinusie, księga XXXVII.
Nie ulega wątpliwości, że opiekę prawną traci się przez zmianę stanu cywilnego podopiecznego, nawet jeśli nie
utraciłby on obywatelstwa.
93. Tenże, O Sabinusie, księga XXXVIII.
Opieka prawna, która jest przyznana patronom przez ustawę XII Tablic, nie jest przyznana w sposób wyraźny lub
szczególny, ale jako rezultat prawa dziedziczenia przyznanego patronom przez tę samą ustawę.
94. Dlatego człowiek, który zrzekł się niewolnika, staje się opiekunem na mocy Prawa XII Tablic, niezależnie od
tego, czy działał dobrowolnie, czy też zrzekł się go, będąc do tego zobowiązanym przez warunki powiernictwa.
95. Ale nawet gdyby nabył niewolnika w celu jego manumulacji, to na mocy tego prawa, a na mocy Konstytucji
Boskiego Marka, skierowanej do Ofiliusa Victorinusa, uzyskałby jego wolność, należy go uznać za opiekuna tego
niewolnika.
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96. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli niewolnik uzyska wolność zgodnie z rubrycystycznym dekretem senatu, to nie
będzie miał za opiekuna osoby, której zlecono jego manumisję, ale uwolniony z woli swego pana, będzie należał
do rodziny tego ostatniego. W tym przypadku opieka, która nie należy do patrona, będzie należała do dzieci tego
ostatniego. Zasada ta odnosi się do wszystkich wyzwolonych, którzy zostali uwolnieni na mocy testamentu.
97. Jeśli dwie lub więcej osób manumituje niewolnika, wszyscy stają się jego opiekunami. Jeśli jednak wśród
tych, którzy dokonali manumisji, jest kobieta, należy uznać, że tylko mężczyźni będą jego opiekunami.
98. 98. Gdy umiera jeden z kilku patronów, to opiekunami zostają ci, którzy przeżyli, nawet jeśli zmarły pozostawił
syna. Jeśli jednak patron zostanie pojmany przez wroga, jego współtowarzysze pozostają jedynymi opiekunami,
dopóki nie zostanie uwolniony. Podobnie, jeśli jeden z nich zostanie sprowadzony do niewoli, jest oczywiste, że
pozostali pozostają opiekunami.
99. 99. Jeśli jednak wszyscy patroni umrą, kuratelę przejmują ich dzieci.
100. Jeśli więc jeden z dwóch patronów zostawi syna, a drugi wnuka, to czy kuratelę ma sprawować tylko syn,
czy także wnuk, ponieważ ten ostatni jest najbliższym krewnym w rodzinie swego ojca? Tę kwestię należy
rozstrzygnąć zgodnie z zasadą dziedziczenia ustawowego, ponieważ dziedziczenie ustawowe należy tylko do
syna, a zatem kuratela przechodzi tylko na syna, a po synu na wnuka.
101. Można zapytać, czy kuratelę należy przyznać wnukowi, gdy syn patrona jest albo usunięty, albo zwolniony
ze służby. Marcellus powiada, że jest zdania, iż wnuk nie może być następcą i dlatego należy go wyłączyć spod
kurateli, a na jego miejsce wyznaczyć innego, aby w takich przypadkach nie dopuszczać do dziedziczenia.
102. Dziedziczenie powinno być dozwolone w ramach opieki prawnej nie tylko w przypadku śmierci, ale także w
przypadku utraty praw obywatelskich. Gdy więc najbliższy krewny traci prawa obywatelskie, ten, kto jest następny
w kolejności, przejmuje zarząd nad kuratelą.
103. Gdy ojciec emancypuje swego syna lub córkę, wnuka lub wnuczkę, albo innych pełnoletnich zstępnych,
których poddał swojej władzy, zajmuje miejsce ich opiekuna prawnego.
104. Modestinus, Rozbieżności, Księga IV.
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Jeśli człowiek umiera pozostawiając dzieci, które osiągnęły pełnoletność, stają się one opiekunami powierniczymi
swoich braci lub sióstr.
105. Ulpianus, O Edykcie, księga XXXV.
Nikt nie mianuje opiekunów prawnych, gdyż prawo XII Tablic ich takimi czyni.
106. Chociaż jest pewne, że powinni być zmuszeni do złożenia zabezpieczenia, to jednak wiele autorytetów
twierdzi, że nawet patron i jego syn, a także inni jego potomkowie, mogą być zmuszeni do złożenia
zabezpieczenia dla zachowania własności swoich podopiecznych. Lepiej jest pozostawić ocenie pretora, po
odpowiednim zbadaniu, czy patron i jego dzieci powinni złożyć zabezpieczenie, czy też nie; tak więc, jeśli strona,
o której mowa, jest uczciwa, zabezpieczenie może być umorzone, a zwłaszcza jeśli majątek jest niewielkiej
wartości. Jeśli jednak patron jest niższej rangi lub o wątpliwej uczciwości, należy uznać, że w tym przypadku
istnieje podstawa do żądania zabezpieczenia, jeśli wysokość zobowiązania, ranga osoby lub inne ważne powody
wymagają jego złożenia.
107. W przypadku opiekunów prawnych i tych wyznaczonych przez magistraty powstaje pytanie, czy kuratelę
można przyznać tylko jednemu z nich. Labeo twierdzi, że opieka może być przyznana jednemu z nich, ponieważ
może się zdarzyć, że pozostali są nieobecni lub obłąkani. Opinię tę należy przyjąć ze względu na jej użyteczność,
a zarząd kurateli przyznać jednej ze stron.
108. Czy ci opiekunowie mogą wytoczyć proces przeciwko sobie nawzajem, zgodnie z zasadą podaną powyżej?
Lepsza jest opinia, że jeśli wszyscy oni nie złożyli zabezpieczenia lub jeśli upłynął czas na jego złożenie (bo
czasem zabezpieczenie nie jest od nich wymagane, albo nie było wystarczające, albo sędziowie gminni, przez
których zostali wyznaczeni, nie mogli go zażądać lub nie chcieli tego zrobić), to można powiedzieć w odniesieniu
do nich, że można wszcząć postępowanie, gdy zabezpieczenie nie zostało złożone.
109. Czy to samo można powiedzieć o mecenasach, zwłaszcza gdy nie zostało złożone zabezpieczenie? Sądzę,
że w przypadku patronów nie można wszcząć postępowania, chyba że istnieje ku temu słuszna przyczyna, aby
nikt nie zmniejszył oczekiwań co do dziedziczenia. Gdyby bowiem nie przyznano opieki jednemu z patronów, to i
tak będzie on odpowiedzialny za straty spowodowane przez współpatrona, który sam niewłaściwie zarządza
sprawami podopiecznego.
110. Jeśli opiekun prawny utraci swoje prawa cywilne, należy stwierdzić, że nie ma on już prawa do działania, a
ponieważ opieka została zakończona, istnieje podstawa do ustanowienia opiekuna przez sąd.
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111. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
W przypadku śmierci rodzica, kuratelę przyznaje się jego najbliższym krewnym. Uważa się jednak, że dana
osoba umiera nie tylko wtedy, gdy nie sporządziła testamentu, ale także wtedy, gdy nie wyznaczyła opiekunów
dla swoich dzieci, jak to ma miejsce w tym przypadku. Twierdzimy, że ta sama zasada ma zastosowanie, gdy
opiekun testamentowy umiera, gdy podopieczny nie osiągnął jeszcze wieku dojrzewania, ponieważ w tym
przypadku jego opieka przechodzi na najbliższego krewnego ze strony ojca.
112. Gaius, Instytuty, Księga I.
Są nimi ci, którzy są spokrewnieni z osobami płci męskiej, tak jak kognaci ze strony ojca; jak na przykład brat
spłodzony przez tego samego ojca, syn brata lub wnuk pochodzący od tego ostatniego; i podobnie wujek
ojcowski, syn tego ostatniego lub wnuk pochodzący od niego.
113. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Jeśli zostawię syna, który nie osiągnął wieku dojrzałego, to mój brat i wnuk po innym synu będą opiekunami
mojego syna, jeśli osiągnął pełnoletność, ponieważ są w tym samym stopniu pokrewieństwa.
114. Gajusz, O edyktach prowincjalnych, księga XII.
Jeśli jest kilku krewnych, to opiekunem będzie ten, który jest najbliższy, ale jeśli jest kilku w tym samym stopniu
pokrewieństwa, to wszyscy będą do tego uprawnieni.
115. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Kobieta, która jest najbliższą krewną ze strony ojca, nie może przeszkodzić innemu krewnemu w bardziej
odległym stopniu w uzyskaniu opieki nad dzieckiem, które nie osiągnęło wieku dojrzałego; dlatego też wuj
ojcowski będzie prawnym opiekunem syna swojego brata, nawet jeśli ten ostatni pozostawił siostrę. Również
ciotka ojcowska lub matczyna nie może przeszkodzić, aby opiekunem został wielki wuj lub jego siostrzeńcy.
116. Osoba, która jest głucha i niema, nie może zostać opiekunem prawnym, ani nie może być wyznaczona w
testamencie lub w jakikolwiek inny sposób, aby jej wyznaczenie było ważne.
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Tit. 5. O opiekunach i kuratorach, którzy są ustanawiani przez tych, którzy mają do tego prawo, oraz o tych,
którzy mogą być ustanawiani wyraźnie i w jakich okolicznościach.

117. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXIX.
Prokonsul, gubernator i prefekt Egiptu lub ten, kto sprawuje urząd prokonsula jakiejś prowincji tymczasowo, czy
to z powodu śmierci gubernatora, czy też dlatego, że zarząd prowincji został mu powierzony przez tego
ostatniego, może ustanowić opiekuna.
118. 118. Zgodnie z Reskryptem Boskiego Marka, Zastępca Prokonsula może również wyznaczyć opiekuna.
119. Jeśli jednak wojewoda prowincji może wyznaczyć opiekuna, to może to uczynić tylko dla tych, którzy urodzili
się w tej prowincji lub tam mieszkają.
120. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Gdy wyznaczeni są pewni opiekunowie, a niektórzy z nich nie są obecni, Boski Pius w Reskrypcie stwierdza, że
należy wyznaczyć tymczasowego opiekuna, który będzie pełnił obowiązki urzędu.
121. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVI.
Prawo do mianowania opiekunów przysługuje wszystkim magistratom gminnym i taka jest nasza praktyka; ale
osoba mianowana musi być mieszkańcem tej samej gminy lub jej terytorium i podlegać jej jurysdykcji.
122. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga IX.
Pretor nie może sam siebie mianować opiekunem, tak jak sędzia nie może sam siebie mianować na urząd
sądowy, ani też arbiter nie może być ustanowiony własną decyzją.
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123. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XII.
Zawsze było ustalone, że gubernator może mianować opiekuna dla podopiecznego, który jest obecny lub
nieobecny, bez względu na to, czy ten ostatni jest nieobecny czy nieobecny;
124. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, księga VIII.
Nawet jeśli podopieczny nie wie o tym fakcie i nie chce.
125. Tenże, O wszystkich sądach, księga I.
Kuratora należy ustanowić nie tylko dla dziewczyny mającej wyjść za mąż, w celu przekazania jej posagu, ale
także dla nieletniej, która już wyszła za mąż. Kurator jest także ustanawiany w celu zwiększenia posagu lub w
celu dokonania jakiejś zmiany w odniesieniu do niego.
126. Tenże, O wszystkich trybunałach, księga VIII.
Inna osoba nie może ustanowić kuratora, nawet na polecenie gubernatora.
127. Jeśli pretor lub gubernator prowincji mianuje opiekuna, będąc obłąkanym lub obłąkanym, to nie sądzę, aby
to mianowanie było ważne; bo choć nadal może być pretorem lub gubernatorem, a jego obłąkanie nie pozbawia
go władzy, to jednak mianowanie przez niego dokonane nie będzie miało mocy ani skutku.
128. Opiekun może być wyznaczony na każdy dzień.
129. Praetor lub Wojewoda może wyznaczyć opiekuna lub kuratora dla osoby obojga płci, która stała się
niepoczytalna, oraz dla osoby niemej i głuchej.
130. Marcjanus, Instytuty, Księga IX.
Dla nieletnich, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzałego, może być ustanowiony opiekun, jeśli zostanie
wykazana właściwa przyczyna, w celu umożliwienia im wejścia w posiadanie majątku.
131. Tenże, Reguły, Księga V.

1483

Jeśli wniesiono pozew o wyznaczenie opiekuna dla małoletniego, który ma opiekuna nieobecnego, wyznaczenie
to, dokonane tak, jakby go nie miał, jest nieważne. Ilekroć bowiem, z powodu nieznajomości faktów, zostanie
wniesiona prośba o wyznaczenie opiekuna, nie będzie ona ważna, zwłaszcza od czasu ogłoszenia Konstytucji
Braci Boskich na ten temat.
132. Celsus, Digest, Księga XI.
Nie należy ustanawiać kuratora dla małoletniego mężczyzny lub kobiety, jeśli obecny jest jego opiekun.
133. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, księga III.
Prokonsul musi wyznaczyć kuratora dla tych osób, które są w takim stanie, że nie mogą same kierować swoimi
sprawami.
134. Nie ulega wątpliwości, że syn może być mianowany kuratorem ojca, choć przeciwnie twierdzi Celsus i wiele
innych autorytetów, które uważają, że to niestosowne, aby ojciec był poddany władzy syna; mimo to Boski Pius,
zwracając się do Justiusa Celeriusza, a także Boscy Bracia, stwierdzili w Reskryptach, że lepiej, aby syn, który
jest dobrze wychowany, był mianowany kuratorem ojca, niż aby był nim obcy.
135. Boski Pius przychylił się do prośby pewnej matki o wyznaczenie kuratora dla jej rozrzutnych dzieci w
następujących słowach: "Nie ma nic nowego w tym, że pewne osoby, choć wydają się być zdrowego umysłu, jeśli
chodzi o ich rozmowę, to jednak roztrwaniają swój majątek w taki sposób, że jeśli nie zostanie im udzielona ulga,
zostaną sprowadzeni do ubóstwa. Dlatego należy wybrać kogoś, kto by ich kontrolował swoją radą, gdyż jest
rzeczą sprawiedliwą, abyśmy troszczyli się o tych, którzy co do swego majątku zachowują się jak osoby
obłąkane."
136. Papinianus, Pytania, Księga XI.
Gdy wolność i majątek są przyznane niewolnikowi, który nie osiągnął wieku dojrzałego, w drodze powiernictwa, a
wyznaczony spadkobierca odmawia przyjęcia majątku, Senat zadecydował, że można go do tego zmusić, jeśli
zażąda się tego w imieniu nieletniego; tak samo opiekun może być wyznaczony dla nieletniego mężczyzny lub
kobiety przez kogoś, kto ma prawo do mianowania, i zachowa on kuratelę do czasu wydania majątku i udzielenia
przez spadkobiercę zabezpieczenia dla zachowania własności. Boski Hadrian stwierdził później w Reskrypcie, że
ta sama zasada powinna być zachowana w przypadku niewolnika, któremu bezpośrednio zapisano wolność.
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137. Chociaż od patrona nie można łatwo wymagać zabezpieczenia majątku małoletniego, to jednak senat życzył
sobie, aby był on uważany za obcego, który pozbawił małoletniego niewolnika wolności, na tyle, na ile było to w
jego mocy, i aby nie został pozbawiony prawa do wolnego człowieka, które posiadał, ponieważ poddał go
manumulacji zgodnie z warunkami powiernictwa, ale aby nie powierzano mu kurateli bez wypełnienia
zobowiązania. Ale co by się stało, gdyby nie dał zabezpieczenia? Nie ulega wątpliwości, że patron nie mógłby
zatrzymać kurateli.
138. Gdy dziewczyna ukończy dwunasty rok życia, opiekun przestaje sprawować swoją władzę; jednak, jak to
jest w zwyczaju, opiekunów wyznacza się dla nieletnich, gdy tego żądają; gdyby chciała, aby jej patron został
wyznaczony na kuratora, to jego dobra wiara, po stwierdzeniu przez dochodzenie, zastępuje kaucję.
139. Tenże, Pytania, Księga XII.
Wolny człowiek nie może być zmuszony do stania się opiekunem dla dzieci kogokolwiek innego niż jego patronki
lub patronki, chyba że mają oni nadzieję na przejęcie praw tej ostatniej.
140. Paulus, O Edykcie, Księga II.
Należy wyznaczyć kuratora do zarządzania całością spraw nieletniego, zamiast jego opiekuna, gdy ten jest
nieobecny w interesach państwa.
141. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIII.
Opiekun nie przestaje sprawować swojego urzędu w tych okolicznościach. Takie jest prawo w odniesieniu do
wszystkich opiekunów, którzy są tymczasowo usprawiedliwieni.
142. Ulpianus, O Edykcie, księga IX.
Pomponiusz stwierdza, że opiekun może być ustanowiony dla małoletniego, który jest zaangażowany w proces
sądowy, w celu ustalenia jego stanu cywilnego. Jest to prawda, ale nominacja będzie ważna tylko wtedy, gdy
nieletni zostanie uznany za wolnego.
143. Tenże, O Edykcie, Księga LXI.
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Gdy przeprowadza się dochodzenie w celu wyznaczenia opiekuna, należy to uczynić także w przypadku
senatora, który ma zostać opiekunem. Tę opinię Severus wyraził w Reskrypcie.
144. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVI.
W przypadku nieobecności tych władz, które mają prawo wyznaczyć opiekunów, nakazuje się dekurionom ich
wyznaczyć, o ile większość się na to zgodzi. Nie ulega wątpliwości, że mogą oni wyznaczyć jednego z własnej
liczby.
145. Nie ulega wątpliwości, że jeden z dwóch magistratów miejskich może mianować swojego kolegę opiekunem.
20. Modestinus, Rozbieżności, Księga VII.
Dla nienarodzonego dziecka magistratura ludu rzymskiego nie może wyznaczyć opiekuna, ale może nim być
kurator; tak bowiem stanowi edykt odnoszący się do wyznaczania kuratora. Praworządność nie stoi na
przeszkodzie, aby ustanowić kolejnego kuratora dla osoby, która już go ma.
146. Tenże, Usprawiedliwienia, Księga I.
Należy poinformować magistraty, że nie mogą mianować kobiet kuratorami dla nieletnich.
147. Jeśli matka ustanowiłaby swoje dzieci spadkobiercami pod warunkiem, że będą one wolne od władzy ojca, a
one stałyby się z tego powodu wolne i spadkobiercami, to ich ojciec nie może być ustanowiony ich kuratorem,
nawet gdyby tego chciał, aby zapobiec temu, co spadkodawczyni nie chciała, aby się stało. Zasada ta została
ustanowiona przez Boskiego Severusa.
148. Jeśli rodzice zabronili komukolwiek być opiekunem, nie może on być mianowany przez sędziów, a jeśliby
został mianowany, można mu przeszkodzić w pełnieniu funkcji opiekuna bez uszczerbku dla jego reputacji.
149. Sędziowie pokoju nie mogą mianować opiekunami lub kuratorami osób, które przebywają w ambasadzie,
ponieważ w czasie, gdy są one zatrudnione, nie ciąży na nich obowiązek opieki.
150. Jeśli sędzia główny w Rzymie wyznaczy na opiekuna człowieka z prowincji, który jest zatrudniony w
ambasadzie, zostanie on zwolniony.
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151. Sędzia powinien, między innymi, zbadać moralność osób, które mają być ustanowione opiekunami,
ponieważ ani ich środki, ani ich pozycja nie są wystarczające, aby ustalić ich uczciwość, ani nie zastąpią
życzliwych intencji i miłych obyczajów.
152. Niech sędzia będzie szczególnie ostrożny, aby nie mianował tych, którzy sami się do tego celu pchają, lub
którzy oferują łapówki; zostało bowiem ustalone, że takie osoby podlegają karze.
153. Tenże, Usprawiedliwienia, Księga V.
Ci, którzy nie są w godności konsularnej lub senatorskiej, mogą być mianowani opiekunami dla osób w tej
godności; tak jak osoby w godności konsularnej lub senatorskiej mogą być mianowane dla tych, którzy nie są w
tej godności.
154. Tenże, Pandekty, Księga IV.
Można wyznaczyć kilku opiekunów jednocześnie.
155. Paulus, Opinie, księga IX.
Boski Marek i Werus do Korneliusza Prokulusa: "Ilekroć w mieście, z którego pochodzą nieletni, nie można
znaleźć odpowiednich osób do wyznaczenia opiekunów, obowiązkiem sędziów jest przeprowadzenie w
sąsiednich miastach dochodzenia w poszukiwaniu osób o nieposzlakowanej opinii i przesłanie ich nazwisk do
gubernatora prowincji, ale nie mogą oni sami rościć sobie prawa do ich wyznaczenia."
156. Tenże, Opinie, Księga XII.
Gdy dla nieletniego z jakiegokolwiek powodu zostanie ustanowiony kurator, będzie on sprawował swoją kuratelę
aż do osiągnięcia przez nieletniego wieku dojrzałości. Po tym czasie małoletni powinien prosić o wyznaczenie dla
niego innego kuratora.
157. Scaevola, Opinie, Księga II.
Dekretem pretora dla Seia, który ukończył dwanaście lat, został wyznaczony kurator, po przeprowadzeniu
dochodzenia, tak jak w przypadku nieletnich. Pytam, czy powinien być uniewinniony? Odpowiedziałem, że
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zgodnie z podanymi faktami, usprawiedliwienie nie jest konieczne, i że nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności za niepodjęcie się kurateli.
158. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Pretor może wyznaczyć opiekuna do załatwiania spraw w Rzymie, jeśli nieletni ma majątek w prowincji, jak
również w Rzymie; a gubernator prowincji może wyznaczyć go do zarządzania jego sprawami w prowincji.
159. Wolni ludzie powinni być mianowani opiekunami dla innych wolnych ludzi, ale nawet jeśli zostanie
wyznaczony wolny człowiek, będzie on nadal opiekunem, chyba że poda dobry powód, aby go usprawiedliwić.
160. Paulus, Dekrety, Księga II.
Romanius Appulus odwołał się od sędziego, twierdząc, że jego kolega nie powinien być wyznaczony razem z nim
na opiekuna, ponieważ ten ostatni został wyznaczony przez niego, gdy był sędzią, na własną odpowiedzialność,
aby uniknąć podwójnej odpowiedzialności wynikającej z jednej kurateli. Cesarz zadecydował, że ten sam podmiot
może być poręczycielem dla opiekuna, a mimo to być mianowanym opiekunem. Dlatego też został on utrzymany
w kurateli.
161. To samo w odniesieniu do dochodzeń sądowych.
Jeżeli osoby, które są mianowane opiekunami lub kuratorami, znajdują się w dużej odległości, to Boski Marek w
Reskrypcie stwierdził, że powinni oni być powiadomieni przez magistraty o ich mianowaniu, w ciągu trzydziestu
dni.

Tit. 6. O tych, którzy mogą żądać opiekunów lub kuratorów, i gdzie to można uczynić.

162. Modestinus, Rozbieżności, Księga VII.
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Prośba matki o ustanowienie opiekuna dla swoich dzieci, ale nie o ustanowienie dla nich kuratora, powinna być
rozpatrzona, chyba że prosi się o ustanowienie kuratora dla dziecka, które nie osiągnęło wieku dojrzewania.
163. Tenże, Usprawiedliwienia, Księga I.
Jeżeli małoletni nie mają nikogo, kto mógłby dla nich prawnie działać jako obrońca, a ze względu na wiek
potrzebują opiekunów, mogą prosić, aby ich opiekunami zostali mianowani najbliżsi krewni lub ci, którzy są z nimi
spokrewnieni, albo członkowie rodziny ich krewnych męskich lub żeńskich, a także przyjaciele ich rodziców i
nauczyciele samych dzieci.
164. Tak więc obcy mogą dobrowolnie prosić o wyznaczenie opiekunów, ale są pewne osoby, które muszą się o
to ubiegać, jak na przykład matka i wolni, ponieważ pierwsi ponieśliby szkodę, a drudzy podlegaliby karze, gdyby
nie prosili o wyznaczenie tych, którzy mogą działać jako obrońcy na mocy prawa. Matka bowiem zostałaby
wyłączona z legalnego dziedziczenia po swoim synu, ponieważ zaniedbawszy ustanowienia dla niego opiekuna,
zostałaby uznana za niegodną legalnego dziedziczenia jego majątku. A byłoby tak nie tylko wtedy, gdyby w ogóle
nie prosiła o wyznaczenie opiekuna, albo gdyby tylko dla spełnienia wymogów prawa poprosiła o wyznaczenie
kogoś, kto może zostać zwolniony, a potem zostałby zwolniony lub usunięty, a nie poprosiła o wyznaczenie
innego lub celowo starała się o wyznaczenie osoby o złym charakterze. Ponadto wolni, którzy z tego powodu
zostaną oskarżeni przed gubernatorem, mogą zostać ukarani, jeśli okaże się, że przez zaniedbanie lub złośliwość
nie poprosili o wyznaczenie opiekuna.
165. To, co przed chwilą zostało powiedziane w odniesieniu do matki, znajduje się w liście Boskiego Severusa,
którego treść jest następująca: "Boski Severus do Cuspiusa Rufinusa. Pragnę, aby wszyscy wiedzieli, że
zwracam szczególną uwagę na pomoc podopiecznym, gdyż jest to sprawa, która dotyczy dobra publicznego.
Jeśli więc matka nie wystąpi o wyznaczenie odpowiednich opiekunów dla swoich dzieci, lub jeśli ci, którzy zostali
wcześniej wyznaczeni, zostali usprawiedliwieni lub odrzuceni, a ona nie poprosi natychmiast o wyznaczenie
innych, nie będzie miała prawa domagać się majątku żadnego ze swoich dzieci, które umarłyby w testamencie."
166. Jeśli ktoś, na przykład wierzyciel lub zapisobierca, lub jakakolwiek inna osoba, uzna za konieczne wszczęcie
postępowania przeciwko małoletniemu, sam nie może prosić o wyznaczenie opiekuna dla tego małoletniego;
może jednak zwrócić się z prośbą do tych, którzy mogą ubiegać się o wyznaczenie opiekuna, a jeśli tego
zaniedbają, może wówczas stawić się przed gubernatorem i przedstawić mu fakty, tak że po spełnieniu wymogów
prawnych będzie mógł wystąpić przeciwko wspomnianemu małoletniemu.
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167. To tyle w odniesieniu do opiekunów. Nieletni może sam wystąpić o ustanowienie kuratorów, jeśli są obecni;
jeśli jednak któryś z nich byłby nieobecny, może wystąpić z wnioskiem przez pełnomocnika.
168. Powstaje pytanie, czy inny podmiot może wystąpić o ustanowienie kuratora dla małoletniego. Wybitny
Ulpianus stwierdza, że inna osoba nie może wystąpić z takim wnioskiem, ale musi to uczynić sam małoletni.
Paulus zaś w Dziewiątej księdze opinii stwierdza, że opiekun nie może legalnie domagać się ustanowienia
kuratora, jeśli wychowanka nie wie o tym lub nie nakazuje tego uczynić, a ten, kto złoży taki wniosek, będzie
zmuszony do poniesienia odpowiedzialności za czynności dokonane przez nielegalnie ustanowionego kuratora.
W innej części tej samej książki wyraża opinię, że jeśli cesarz, na wniosek matki, wyznaczy opiekuna dla jej córki,
musi ona przyjąć na siebie odpowiedzialność za zarządzanie kuratelą.
169. Ci, którzy są zwolnieni z kurateli z powodu jakiegokolwiek usprawiedliwienia, nie muszą się starać o innego
opiekuna dla swoich podopiecznych, jak to jest powiedziane w Konstytucjach Sewera i Antoninusa.
170. Paulus, Opinie, Księga X.
Uważałem, że sam sędzia może być mianowany uchwałą dekurionów.
171. Tryphoninus, Dysputy, księga XIII.
Należy uznać, że kobieta wchodzi w zakres konstytucji, gdy nie prosi, aby opiekunowie prawnie wyznaczeni dla
nieletnich dzieci testamentem lub kodycylem ojca, byli potwierdzani dekretem magistrackim.
172. Jeśli jednak zostało wyznaczonych kilku odpowiednich opiekunów, a jeden z nich umarł lub został
zwolniony, a matka nie wnosi o wyznaczenie innego w jego miejsce, ponieważ liczba pozostałych jest
wystarczająca do sprawowania opieki, to rzeczywiście wchodzi to w zakres zastosowania konstytucji, ale będzie
usprawiedliwione, jeśli weźmie się pod uwagę jej ducha.
173. Gdy opiekun jest oskarżony z powodu podejrzenia, a wydano dekret, że inni opiekunowie mają być z nim
stowarzyszeni, matka powinna złożyć wniosek, aby tak się stało, a jeśli tego nie uczyni, będzie odpowiedzialna
na mocy wspomnianej konstytucji.
174. Taka matka będzie wyłączona od roszczeń do majątku swoich dzieci, które mogą umrzeć w testamencie.
Jeśli jednak jej mąż powierzył synowi powiernictwo, a jego matka nie prosi o wyznaczenie opiekuna, pod
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warunkiem, że umrze bezdzietnie lub że umrze w stanie wolnym, nie traci ona prawa do roszczeń z tytułu
powiernictwa, ponieważ wynika ono z aktu innej strony.
175. Jeśli jednak matka nie twierdzi, że opiekun jest podejrzany, nie podlega karze ani według litery, ani według
ducha konstytucji, ponieważ dochodzenie do takiego wniosku i opinii jest domeną męskiego umysłu; a matka
może nawet zignorować przewinienia opiekuna, wystarczy bowiem, że złożyła wniosek o wyznaczenie takiego,
który po zbadaniu przez pretora wydawał się odpowiedni, a zatem jej osąd nie jest wystarczający, aby mogła
wybrać opiekuna, ale dochodzenie musi być podjęte nawet wtedy, gdyby wyznaczyła opiekuna dla swoich dzieci
na mocy testamentu w celu zarządzania całym swoim majątkiem.

Tit. 7. O zarządzaniu i odpowiedzialności opiekunów i kuratorów, o tym, czy wykonali oni swoje zadania, czy też
nie, oraz o powództwach i pozwach, które mogą być wniesione przeciwko jednemu lub wszystkim z nich.

176. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Opiekun może być zmuszony przez nadzwyczajne postępowanie do wykonywania i zarządzania opieką.
177. Z tego opiekun może się dowiedzieć, że jeśli zwleka z wykonywaniem swoich funkcji po tym, jak został
wyznaczony, czyni to na własne ryzyko. Bowiem Boski Marek postanowił, że jeśli strona wie, że została
wyznaczona na opiekuna, a w czasie przewidzianym przez prawo nie przedstawi rozsądnego usprawiedliwienia,
jeśli je posiada, będzie odpowiedzialna za swoje zaniechanie.
178. Wystarczy, aby opiekun całkowicie bronił swego podopiecznego, bez względu na to, czy podejmuje się tego
sam, czy na polecenie tego ostatniego. Opiekunowie nie powinni być zmuszani do udzielania zabezpieczenia w
celu prowadzenia obrony swoich podopiecznych. Mogą więc sami wszcząć postępowanie, czy to na własną
odpowiedzialność, czy też stawiając swoich podopiecznych przed sądem; mogą jednak działać tylko w sprawach,
w których ich podopieczni są niemowlętami lub są nieobecni; jeśli jednak ukończyli siódmy rok życia i są obecni,
mogą być upoważnieni do działania przez swoich opiekunów.
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179. W sprawach nieletnich ci, którzy wytaczają przeciwko nim powództwa, mogą albo wezwać samego
nieletniego do sądu, aby go pozwać za zgodą jego kuratora, albo mogą wystąpić przeciwko samemu kuratorowi,
aby to on prowadził sprawę. Jeżeli jednak małoletni jest nieobecny, powództwo należy w każdym wypadku
wytoczyć przeciwko jego kuratorowi.
180. Przy wykonywaniu swoich obowiązków nie należy jednak ani opiekunom, ani kuratorom odmawiać prawa do
osobistego wytoczenia powództwa przeciwko dłużnikom podopiecznych lub małoletnich, ani też nie należy im
odmawiać prawa do wyrażenia zgody na wytoczenie takiego powództwa przez tych pierwszych.
181. Tenże, O Edykcie, Księga IX.
Jeśli opiekun wygra lub przegra proces, powództwo o wykonanie wyroku powinno być przyznane na korzyść lub
niekorzyść podopiecznego; a jest tak zwłaszcza wtedy, gdy opiekun nie stawił się dobrowolnie w sądzie lub gdy
nie mógł upoważnić podopiecznego do działania, czy to z powodu nieobecności tego ostatniego, czy z powodu
jego młodości; i tę zasadę Boski Pius podał w Reskrypcie. W wielu reskryptach jest też napisane, że powództwo
o wykonanie wyroku powinno być zawsze przyznane przeciwko wychowankowi, gdy opiekun przegrał sprawę,
chyba że wychowanek odrzucił majątek ojca; wtedy bowiem w reskryptach wielokrotnie ustalono, że nie można
tego uczynić ani przeciwko opiekunowi, ani przeciwko wychowankowi, a majątek opiekuna nie może być zajęty w
egzekucji.
182. Marcellus posuwa się jeszcze dalej w dwudziestej księdze Digestów i mówi, że jeśli opiekun daje
zabezpieczenie, a wychowanek następnie odrzuca majątek, zwolnienie musi być przyznane także jego
poręczycielom. Jeśli jednak wychowanek nie odrzuci spadku, zwolnienie należy się poręczycielom w takim
samym stopniu jak samemu opiekunowi, zwłaszcza jeśli udzielił on zabezpieczenia z powodu nieobecności lub
niemowlęctwa wychowanka.
183. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeśli wyznaczono kilku kuratorów, to Pomponiusz stwierdza w 68 księdze Edyktu, że nawet to, co zostało
zrobione przez jednego z nich, powinno być ratyfikowane. W przypadku bowiem kuratorów osoby obłąkanej
pretor może powierzyć zarząd kurateli jednemu z nich, aby nie dopuścić do utraty korzyści przez osobę obłąkaną,
i ratyfikuje każdą jej czynność, która nie jest oszustwem.
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184. 184. Jeśli dziadek lub ojciec osoby pozostającej pod jego opieką wyznaczy w testamencie, który z
opiekunów ma zarządzać kuratelą, pretor uważa, że ten ostatni powinien to uczynić. Jest rzeczą rozsądną, że
należy wziąć pod uwagę wolę rodzica, który kierował się jedynie dobrem swojego syna. Praetor stosuje tę samą
zasadę w odniesieniu do tych, których rodzic wyznaczył w swoim testamencie, i sam potwierdza ich urząd; tak
więc jeśli rodzic wymieni osobę, którą chce, aby zarządzała opieką, tylko ona będzie nią zarządzać.
185. Dlatego inni opiekunowie nie będą zarządzać opieką, ale będą tym, co potocznie nazywamy "opiekunami
honorowymi". Niech jednak nikt nie sądzi, że nie ponoszą oni żadnej odpowiedzialności, ponieważ zostało
ustalone, że pozew może być wniesiony przeciwko nim również po wyczerpaniu majątku opiekuna
zarządzającego; zostali oni bowiem wyznaczeni do pełnienia roli obserwatorów i nadzorców jego działań, i będą
odpowiedzialni, jeśli nie ujawnią go jako podejrzanego, gdy w dowolnym momencie zauważą, że postępuje
niewłaściwie. Dlatego muszą pilnie żądać od niego wyjaśnień i zwracać uwagę na sposób, w jaki się zachowuje,
a jeśli są pieniądze do zdeponowania, muszą dopilnować, aby tak się stało, w celu zakupu ziemi. Oszukują się ci,
którzy uważają, że opiekunowie honorowi nie są pod żadnym względem odpowiedzialni, gdyż są oni
odpowiedzialni zgodnie z tym, co wyżej powiedzieliśmy.
186. Chociaż pretor może oświadczyć, że z pewnością przyzna kuratelę osobie wskazanej przez spadkodawcę,
to jednak czasami unika tego, jak na przykład wtedy, gdy ojciec działał bez należytej uwagi; lub gdy był nieletni
poniżej dwudziestu pięciu lat; lub gdy w chwili powołania opiekun wydawał się być człowiekiem o dobrych i
oszczędnych nawykach, ale później był winny złego postępowania, o którym spadkodawca nie wiedział; lub gdy
zaufanie zostało przyznane stronie ze względu na jej pomyślność, a następnie została ona pozbawiona swojego
majątku.
187. Wówczas, gdy ojciec wyznaczył tylko jednego opiekuna, czasami są z nim związani kuratorzy. Nasz cesarz
bowiem, wraz z ojcem, stwierdził w Reskrypcie, że tam, gdzie ktoś mianuje opiekunami swoich dwóch wolnych
ludzi, jednego do zarządzania majątkiem we Włoszech, a drugiego do zarządzania majątkiem w Afryce, powinni
być z nimi związani kuratorzy; życzenia ojca nie zostały spełnione.
188. To, co zostało powiedziane w odniesieniu do opiekunów, powinno być zachowane także w przypadku
kuratorów, których ojciec mianował na mocy testamentu, a którzy powinni być potwierdzeni przez pretora.
189. Widać więc, że pretor powinien uważać, aby kuratela nie była zarządzana przez kilka osób; bo chociaż
ojciec nie wyznaczył żadnej osoby do zarządzania nią, to jednak pretor powinien zadbać o to, aby była ona
zarządzana przez jedną osobę. W istocie bowiem jednemu opiekunowi łatwiej jest wnosić pozwy i ich bronić, a
zarząd kurateli nie może być rozdzielony między kilka osób.

1493

190. Jeśli spadkodawca nie wybrał opiekuna lub jeśli nie chce on działać, wówczas zarządza trustem ten, kto
zostanie wyznaczony przez większość opiekunów. Pretor musi więc nakazać im, aby się zebrali, a jeśli tego nie
uczynią lub zebrawszy się nie dojdą do żadnego wniosku, to po odpowiednim zbadaniu sam zadecyduje, kto
będzie zarządzał kuratelą.
191. Jest oczywiste, że jeśli opiekunowie nie akceptują decyzji pretora, ale wszyscy chcą zarządzać zarządem,
ponieważ nie mają zaufania do osoby, która została wybrana, i nie chcą, aby obca osoba została zastąpiona na
ich ryzyko, należy uznać, że pretor może pozwolić im wszystkim zarządzać zarządem.
192. Ponadto, jeśli opiekunowie chcą podzielić między siebie zarząd powierniczy, należy ich wysłuchać, aby
zarząd powierniczy mógł być rozdzielony między nich.
193. Tenże, O Edykcie, Księga IX.
Można to uczynić albo w udziałach, albo w okręgach. Gdy tak się dzieli, każdy z nich może być wykluczony przez
wyjątek odnoszący się do udziału lub okręgu, w którym nie sprawuje zarządu.
194. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeśli bowiem można łatwo udowodnić, że kuratela ma tak małe znaczenie finansowe, że za zebrane pieniądze
nie można nabyć ziemi dla podopiecznego, to depozyt nie jest konieczny. Zastanówmy się zatem, jaka powinna
być wartość nieruchomości objętej kuratelą, aby uzasadniała złożenie depozytu. Jeśli zaś jako powód złożenia
kaucji podaje się zakup ziemi dla podopiecznego, to oczywiste jest, że nie można tego odnosić do nieznacznych
kwot pieniężnych. Kwota nie może być podana w sposób ogólny, ponieważ łatwiej jest, w przypadku wykazania
odpowiedniej przyczyny, przeprowadzić dochodzenie w poszczególnych przypadkach. Nie należy bowiem
odbierać prawa do żądania czasem złożenia nawet niewielkich kwot, jeśli opiekunowie wydają się być podatni na
podejrzenia.
195. Uważa się, że opiekun wykonał swoje funkcje, jeśli postąpił w jakikolwiek sposób, który w ogóle dotyczy jego
podopiecznego, choćby to było nieistotne; i w tym przypadku nie jest wymagana ingerencja tych, którzy są
przyzwyczajeni do zmuszania opiekunów do zarządzania ich powiernictwem.
196. 196. Jeśli opiekun po dokonaniu czynności przestaje się wywiązywać ze swoich obowiązków, może być
pociągnięty do odpowiedzialności jako podejrzany.
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197. 197. Gdy ktoś poleci, by zarządzano w jego imieniu powiernictwem, a uczyni to ten, komu polecono to
uczynić, będzie podstawa do wytoczenia powództwa o powiernictwo; uważa się bowiem, że zarządza nim ten, kto
zarządza nim przez innego. Jeśli ten, komu wydano polecenie, nie działa, opiekun może być pozwany w drodze
skargi pretorianów.
198. Jeśli dłużnik ojca zarządza kuratelą syna, odpowiada z tytułu kurateli nawet za to, co był winien ojcu.
199. Jeśli opiekun nie powiadomi swego podopiecznego, który osiągnął wiek dojrzały, aby starał się o kuratorów
dla siebie (co nakazują święte Konstytucje temu, kto zarządza kuratelą), to czy będzie mógł być pociągnięty do
odpowiedzialności za kuratelę? Sądzę, że lepsza jest opinia, że powództwo o ubezwłasnowolnienie będzie
wystarczające, ponieważ konieczność zawiadomienia jest częścią obowiązku związanego z
ubezwłasnowolnieniem, nawet jeśli zostało ono dokonane po osiągnięciu dojrzałości.
200. Jeśli po ukończeniu przez małoletniego dwudziestego piątego roku życia nie dokonano rozliczenia, ani nie
przedstawiono dokumentów związanych z już rozpoczętym powództwem, kontynuowanie powództwa
wytoczonego za ich radą wymaga dobrej wiary i uczciwości kuratorów. Dlatego też, jeśli nie dopełnią oni tych
wymaganych od nich czynności, uważam, że lepsza jest opinia, że pozew oparty na dobrowolnym
przedstawicielstwie będzie wystarczający, nawet jeśli upłynął czas kurateli; pod warunkiem, że nie przedstawiono
żadnych rachunków w tej sprawie.
201. Julianus w Dwudziestej Pierwszej Księdze Digestów proponuje następujący przepis. Pewien człowiek w
chwili śmierci wyznaczył opiekunów dla swoich dzieci i dodał: "I pragnę, aby nie musieli zdawać relacji". Julianus
powiada, że opiekunowie ci powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, chyba że wykazali się dobrą wiarą w
zarządzaniu powierzonym im majątkiem, chociaż w testamencie było powiedziane, że nie powinni być
odpowiedzialni; ani, jak powiada Julianus, nikt nie powinien być ścigany z tego powodu z powodu zaufania. I ta
opinia jest słuszna, ponieważ nikt nie może za pomocą tego typu postanowień zwolnić drugiego człowieka od
stosowania prawa publicznego, ani zmienić formy ustalonej w starożytności. Każdy jednak może zapisać
drugiemu, lub pozostawić mu przez trust, odszkodowanie za jakąś krzywdę, której doznał z powodu opieki.
202. W piątej księdze opinii Papinianus podał następujący przypadek. Ojciec zarządził, aby opieka nad jego
dziećmi była sprawowana za radą ich matki, i w tym celu zwolnił opiekunów. Obowiązek opiekunów nie będzie z
tego powodu w żaden sposób pomniejszony, ale jest właściwe dla dobrych obywateli, aby przyjąć korzystną radę
matki, chociaż ani zwolnienie opiekunów, ani życzenia ojca, ani interwencja matki, w żaden sposób nie zmniejszy
ich odpowiedzialności.
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203. Opiekunom wolno do pewnego stopnia nie brać pod uwagę wskazówek ojca; tak jak w przypadku, gdy ten
ostatni postanowił, że żaden z jego dóbr nie powinien być sprzedany lub że żaden z jego niewolników, ubrań,
domów lub rzeczy nietrwałych nie powinien być zbyty; nie mogą oni brać pod uwagę tego życzenia ojca.
204. Opiekuna powiadamia się, że odpowiedzialność powiernicza spoczywa na nim od chwili, gdy wie, że jest
opiekunem. Wystarczy, że dowiedział się o tym w jakikolwiek sposób, i nie jest konieczne, aby został o tym
powiadomiony w obecności świadków; jeśli bowiem dowiedział się o tym fakcie z jakiegokolwiek źródła poza
testamentem, nie ma wątpliwości, że odpowiedzialność będzie na nim spoczywać.
205. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVI.
Podopieczny musi jednak udowodnić, że opiekun wiedział o swoim powołaniu.
206. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Uważa się, że opiekun, który nie sporządził spisu inwentarza, zwanego powszechnie inwentarzem, dopuścił się
oszustwa, chyba że można wskazać jakąś konieczną i słuszną przyczynę, dla której tego nie uczynił. Dlatego też,
jeśli ktoś oszukańczo nie sporządzi spisu inwentarza, jest on w stanie być odpowiedzialny za zwolnienie
podopiecznego z odpowiedzialności za cały swój interes w tej sprawie, co może być stwierdzone przysięgą
złożoną w sądzie. Dlatego też opiekun nie powinien dokonywać żadnych czynności przed sporządzeniem spisu
inwentarza, chyba że istnieje coś, co nie pozwala nawet na niewielką zwłokę.
207. Jeśli opiekun jest winien opóźnienia w sprzedaży łatwo psującego się mienia, czyni to na własne ryzyko,
gdyż powinien natychmiast wykonać obowiązki swego urzędu. A jeśli powie, że czekał na swoich
współopiekunów, którzy albo się nie stawili, albo chcieli się usprawiedliwić, to czy powinien być usprawiedliwiony?
Nie będzie on łatwo usprawiedliwiony, ponieważ powinien wykonać swoje obowiązki, nie w rzeczy samej
pochopnie, ale bez zbędnej zwłoki.
208. Powództwo o kuratelę można wytoczyć przeciwko kuratorom, jeśli zawarli oni szkodliwą umowę; na
przykład, jeśli przez korupcję lub przychylność nabyli nieruchomość, która nie była w dobrym stanie. Ale co by
było, gdyby nie działali nieuczciwie lub nie okazywali niesłusznej przychylności, ale jedynie nie wybrali
nieruchomości, która była w dobrym stanie? W tym przypadku można by bardzo słusznie powiedzieć, że powinni
oni odpowiadać jedynie za rażące niedbalstwo.
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209. Jeśli po złożeniu pieniędzy opiekunowie zaniedbają zakup nieruchomości, zaczynają być odpowiedzialni za
odsetki. Bo chociaż pretor musi ich zmusić do zakupu, to jednak jeśli tego nie zrobią, powinni być zmuszeni do
zapłacenia odsetek za zwłokę, chyba że nie są odpowiedzialni za niedokonanie zakupu.
210. Opiekunowie muszą płacić odsetki ustawowe od pieniędzy należących do ich podopiecznych, które
zamieniają na własne potrzeby, ale tylko w przypadku, gdy jest wyraźnie stwierdzone, że wykorzystali je do
własnych celów. Jeśli jednak opiekun nie pożyczył pieniędzy na procent lub nie złożył ich do depozytu, nie uważa
się, że przeznaczył je na własny użytek. Boski Sewerus promulgował dekret w tej sprawie, stąd musi być
udowodnione, że opiekun zamienił pieniądze na własny użytek.
211. Nie uważamy, że opiekun zamienił pieniądze na własny użytek, jeśli będąc dłużnikiem ojca swego
podopiecznego, nie dokonał później zapłaty na jego rzecz; będzie on bowiem odpowiedzialny w tym przypadku
za te same odsetki, które obiecał zapłacić ojcu.
212. Jeżeli opiekun pożycza pieniądze wychowanka na procent we własnym imieniu, może być zmuszony do
zapłacenia odsetek, które sam pobrał, tylko wtedy, gdy wychowanek jest gotów ponieść ryzyko innych pożyczek.
213. Jeżeli konieczne było zdeponowanie pieniędzy na zakup ziemi i zostało to uczynione, odsetki nie biegną.
Jeśli jednak tego nie uczyniono i nie wydano polecenia złożenia depozytu, należy zapłacić tylko odsetki należne
od pieniędzy należących do okręgu, ale jeśli takie polecenie zostało wydane, a okręg zaniedbał jego wykonania,
należy rozważyć, jaka stopa odsetek będzie należna. Pretorzy mają w zwyczaju ostrzegać opiekunów, że jeśli
depozyt nie zostanie złożony lub jeśli zostanie złożony po wyznaczonym czasie, mogą zostać pobrane odsetki
ustawowe. Dlatego też, jeśli takie ostrzeżenie zostało udzielone, sędzia właściwy do rozpoznania sprawy, w
każdym czasie, musi zastosować się do rozporządzenia pretora.
214. Praetorzy mają zwyczaj udzielać takiego samego ostrzeżenia tym opiekunom, którzy zaprzeczają, że mają
cokolwiek w swoich rękach na utrzymanie swoich podopiecznych; tak że gdyby okazało się, że coś mają, można
by zapłacić wyższe odsetki; i jest oczywiste, że sędzia musi postępować w ten sposób oprócz wymierzenia innej
kary.
215. Opiekun musi zapłacić odsetki od wszystkich sum pieniężnych pozostających w jego rękach.
216. Należy zrozumieć, czym są odsetki, które są oznaczone jako "pupillar". Wydaje się, że jest to stopa odsetek
prawnych, które opiekun musi płacić od pieniędzy, które zamienił na własne potrzeby; ale jeśli zaprzecza, że w
jego rękach są jakiekolwiek pieniądze, a pretor wyda decyzję przeciwko niemu, musi zapłacić odsetki prawne; lub
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jeśli był winny zwłoki w złożeniu pieniędzy, a pretor wydał decyzję przeciwko niemu o odsetkach prawnych. Jeśli
jednak zaprzeczy, że jakiekolwiek pieniądze podopiecznego znajdują się w jego rękach, a w celu pokrycia swoich
wydatków narzuca podopiecznemu konieczność pożyczania pieniędzy na procent, opiekun będzie zobowiązany
do zapłaty odsetek ustawowych. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy pobiera on odsetki ustawowe od
dłużników podopiecznego. Będzie on również odpowiedzialny za odsetki z innych powodów, zgodnie ze
zwyczajem obowiązującym w danej prowincji, to znaczy albo za pięć procent, albo za cztery procent, albo za
każdą niższą stawkę, jeśli taka jest praktyka w danej prowincji.
217. Odsetek nie żąda się od opiekunów natychmiast, ale ich pobierania lub inwestowania należy wymagać po
upływie pewnego czasu, to jest dwóch miesięcy. Jest w zwyczaju przestrzegać tej zasady w powództwie
opiekuńczym. Tego opóźnienia lub pobłażliwości nie należy udzielać tym, którzy pieniądze podopiecznych lub
nieletnich zamieniają na własny użytek.
218. Jeśli opiekun lub kurator zatrzymuje na własny użytek pobrane przez siebie odsetki, powinien odpowiadać
za te odsetki, gdyż z pewnością nie ma większego znaczenia, czy sprzeniewierza on kapitał czy odsetki swojego
podopiecznego.
219. Spadkobiercy kuratora odpowiadają za odsetki od pieniędzy zdeponowanych w skrzyni, dopóki nie złożą
wniosku o ustanowienie innego kuratora na miejsce zmarłego.
220. W przypadku, gdy kurator ma wydany wyrok przeciwko niemu z powodu działań jego współopiekuna,
powstaje pytanie, czy powinien on być również zobowiązany do zapłaty odsetek. Jak wynika z wielu reskryptów i
jak twierdzi Papinianus w Dwunastej księdze Pytań, musi on być zobowiązany do zapłacenia odsetek, jeśli nie
zdemaskował swojego współopiekuna jako podejrzanego. I rzeczywiście, powinien on być zmuszony do
zapłacenia odsetek, do których jest zobowiązany z powodu swojej administracji.
221. Należy zauważyć, że opiekun jest winien odsetki od pieniędzy, które pozostały w jego rękach po
zakończeniu sprawowania urzędu, aż do dnia, w którym zrzekł się kurateli.
222. Tenże, O Edykcie, Księga XXIII.
Gdy wychowanek, nad którym sprawowana jest kuratela, wnosi pozew o kuratelę, należy stwierdzić, że powinien
on niekiedy czekać na określoną datę wypłaty pożyczonych pieniędzy; na przykład, gdy pożyczył pieniądze w
imieniu wychowanka, a dzień ich odbioru jeszcze nie nadszedł. Jest oczywiste, że odnosi się to tylko do
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pieniędzy, które opiekun mógł i powinien był pożyczyć, ale jeśli nie powinien był ich pożyczyć, podopieczny nie
będzie musiał czekać.
223. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVI.
Gdy opiekun pożycza na procent pieniądze należące do wychowanka, powinien zawrzeć umowę w następujący
sposób: wychowanek lub jeden z jego niewolników powinien zobowiązać się do wypłacenia pieniędzy. Jeżeli
jednak wychowanek nie jest w takim wieku, aby mógł się zdecydować, i nie ma niewolnika, wówczas powinien to
uczynić opiekun, pod którego władzą się znajduje. W tym przypadku Julianus bardzo słusznie stwierdza, że
należy przyznać podopiecznemu prawo do słusznego powództwa. Gdyby jednak ten ostatni był nieobecny, nie
ulega wątpliwości, że opiekun może dokonać zapisu w jego imieniu.
224. Gdy głowa rodziny daje synowi jako opiekuna osobę, dla której stał się on zabezpieczeniem, obowiązkiem
opiekuna jest spłacić dług wierzycielowi, gdy nadejdzie dzień zapłaty; jeśli więc tego nie uczyni, a jego
podopieczny, będąc w wieku małoletnim, spłaci dług z tytułu zabezpieczenia udzielonego przez ojca, może on
wystąpić przeciwko swemu opiekunowi nie tylko z powództwa mandatowego, ale także z powództwa
opiekuńczego; opiekun jest bowiem odpowiedzialny za niespłacenie długu. Jeśli jednak opiekun stał się
dłużnikiem dopiero po upływie pewnego czasu, niektóre władze uważają, że nie wchodzi to w zakres powództwa
opiekuńczego, o ile dzień zapłaty nie nadszedł po wygaśnięciu trustu. Jeśli jednak dzień ten nadejdzie w czasie
trwania kurateli, to zdaniem tych autorytetów niewątpliwie będzie on objęty powództwem. Jestem zdania, że obie
te decyzje są prawidłowe, gdy opiekun jest na dobrej drodze do niewypłacalności, ale jeśli będzie wypłacalny, nie
będzie to wchodziło w zakres powództwa opiekuńczego. Nikt nie powinien też sądzić, że nie będzie to miało
żadnego skutku, ponieważ jeśli zostanie stwierdzone, że jest to objęte powództwem, a istnieje podstawa do
preferowania roszczenia, poręczyciele będą odpowiedzialni, jeśli zobowiązanie zostało podjęte w celu
zachowania własności.
225. 225. Ponadto, jeżeli opiekun odpowiada za powództwo, które przedawnia się z upływem czasu, należy
stwierdzić, że istnieje podstawa do uwzględnienia roszczenia w powództwie opiekuńczym, aby powództwo stało
się bezterminowe.
226. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o to, za co opiekun odpowiada wobec swego podopiecznego wobec osoby
trzeciej, odpowiada on również wobec siebie samego, jeśli jest dłużnikiem, a może nawet bardziej; nie może
bowiem zmusić do zapłaty innych osób, wobec których nie ma prawa powództwa, ale może to uczynić, jeśli
chodzi o niego samego.
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227. 227. Jeśli opiekun jest winien pieniądze ojcu swego podopiecznego według stopy procentowej wyższej niż
stopa filarowa, należy rozważyć, czy jest on wobec niego za cokolwiek odpowiedzialny. I rzeczywiście, jeśli
zapłacił kwotę główną, nie jest za nic odpowiedzialny, bo mógł zapłacić i nie obciążać się odsetkami; ale jeśli nie
zapłacił kwoty głównej, można go zmusić do zapłacenia odsetek, które powinien od siebie ściągnąć.
228. Tak jak opiekun powinien płacić to, co sam jest winien, tak też może on ściągnąć od wychowanka to, co mu
się należy, jeśli jest wierzycielem ojca tego pierwszego; może on bowiem płacić sam sobie, jeśli miał w ręku
pieniądze, którymi mógł to uczynić; a jeśli należne mu odsetki byłyby wyższe, wychowanek będzie zwolniony z
odpowiedzialności za nie, ponieważ opiekun mógł płacić sam sobie, tak jak mógł i powinien płacić innym.
229. Nie jest konieczne, w przypadku, gdy jest pozwany, aby płacił po wydaniu wyroku; dlatego też, jeśli sprawa
podopiecznego nie jest dobrze uzasadniona, powinien powiadomić go o tym fakcie. Dlatego cesarz Antoninus i
jego ojciec zabronili opiekunom obciążać podopiecznego kosztami, jeśli ten podjął bezużyteczną obronę, gdy
pozew został wniesiony przez wierzyciela; nie zabrania się bowiem opiekunom uznawać roszczenia w dobrej
wierze.
230. Opiekun może nie tylko sam sobie wypłacać pieniądze, ale może też zapisywać pożyczone sobie pieniądze,
jak to podaje Marcellus w ósmej księdze Digestów; może też odpowiadać za pieniądze pożyczone od
podopiecznego, zaznaczając w rejestrze, że zostały pożyczone jemu samemu.
231. 231. Stwierdza się, że jeśli opiekun zostaje ustanowiony w związku z powiększeniem majątku (jak na
przykład z powodu późniejszego przystąpienia do majątku matki lub w związku z innym powiększeniem), nie ma
zwyczaju, aby zarządzał majątkiem należącym do poprzedniego opiekuna. Jeśli jednak nie ujawnił pierwszego
opiekuna jako podejrzanego lub nie zażądał od niego zabezpieczenia, jest karany.
232. 232. Z drugiej jednak strony, jeśli dla małoletniego ustanowiono jedynie opiekuna lub kuratora, odpowiada
on za ewentualne powiększenie majątku, które może nastąpić później, chociaż zwyczajowo ustanawia się
kuratora, który będzie sprawował pieczę nad tym powiększeniem; nie czyni się tego z tego powodu, że
wspomniane powiększenie nie ma związku z pieczą nad tym, co już zostało nabyte, ponieważ w tym zakresie
należy brać pod uwagę także ogólny interes podopiecznego. Dlatego też w przypadku powołania nowego
kuratora odpowiedzialność jest dzielona z opiekunem, a jeśli go nie powołano, poprzedni kurator jest z
konieczności odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie trustem.
233. Tenże, O edykcie, księga XLIX.
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Ogólnie rzecz biorąc, nie uważa się, że wychowanek jest właściwie chroniony, jeśli nie czyni się w jego imieniu
tego, co uczyniłby każdy dobry kierownik gospodarstwa domowego. Jeśli więc opiekun zaniedbuje spłatę długu
lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w obronie prawnej lub w postanowieniu, nie uważa się, że należycie
chronił swego podopiecznego.
234. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIII.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie w odniesieniu do wychowanka, którego opiekun został sądownie uznany za
niewolnika, że właścicielowi tego ostatniego nie przysługuje przywilej potrącenia tego, co mu się należy z
majątku, który niewolnik nabył za pieniądze wychowanka. Zasada ta powinna być przestrzegana również w
przypadku kuratora.
235. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Gdy kilku opiekunów sprawuje opiekę nad wychowankiem, to żaden z nich nie może wystąpić przeciwko
współopiekunom z powództwem w imieniu wychowanka.
236. Zgodnie z Reskryptami Trajana i Hadriana, wszystkie sprawy załatwiane przez opiekuna w dobrej wierze
powinny być ratyfikowane. Dlatego wychowanek nie może wnieść powództwa o zwrot majątku, który został
legalnie sprzedany przez jego opiekuna, bo nie byłoby z korzyścią dla wychowanka, gdyby zarząd majątkiem nie
został zatwierdzony, bo w takich okolicznościach nikt by niczego nie kupił. Nie ma też znaczenia, czy opiekun jest
wypłacalny czy nie, ponieważ jeśli transakcja była dokonana w dobrej wierze, powinna zostać zatwierdzona; ale
jeśli była oszukańcza, przeniesienie nie będzie ważne.
237. Byłoby zbyt daleko idące zezwolić opiekunowi na pokrycie wydatków z majątku jego podopiecznego, ze
względu na ochronę reputacji tego ostatniego, gdy nie mógłby on honorowo pokryć takich wydatków z własnego
majątku.
238. Ponieważ opiekun jest powołany nie tylko do opieki nad majątkiem swego podopiecznego, ale także do
sprawowania nadzoru nad jego moralnością, powinien przede wszystkim wypłacać swoim instruktorom nie
najmniejsze pensje, jakie może, ale proporcjonalnie do wartości majątku i rangi podopiecznego; powinien także
zapewnić wsparcie swoim niewolnikom i wolnym, a czasem także obcym, jeśli będzie to z korzyścią dla
podopiecznego. Może on wysyłać zwyczajowe prezenty swoim rodzicom i krewnym, ale nie może dać posagu
siostrze, która jest potomstwem innego ojca, nawet jeśli w przeciwnym razie nie mogłaby wyjść za mąż; bo
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chociaż można to uczynić honorowo, to jednak jest to przejaw liberalności, który powinien zależeć od woli
wychowanka.
239. Jeśli opiekun nie mógł pożyczyć pieniędzy należących do wychowanka, ponieważ nie było nikogo, komu
mógłby je pożyczyć, wychowanek musi ponieść stratę z tytułu odsetek.
240. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XII.
Opiekun powinien rozdzielić liczbę niewolników, którzy mają być pod opieką jego podopiecznego, zgodnie z
rangą i możliwościami tego ostatniego.
241. Nie należy słuchać opiekuna, który twierdzi, że nie zainwestował pieniędzy podopiecznego, ponieważ nie
mógł znaleźć odpowiedniego miejsca, jeśli zostanie udowodnione, że w tym czasie zainwestował własne
pieniądze z zyskiem.
242. Przy wypłacaniu zapisów i wykonywaniu powiernictwa opiekun powinien uważać, aby nie wypłacać nikomu,
komu nic się nie należy. Nie powinien też dawać prezentów małżeńskich matce lub siostrze swego
podopiecznego. Czym innym jest jednak, aby opiekun zaopatrywał matkę lub siostrę swego podopiecznego w
środki do życia, gdy nie są one w stanie utrzymać się samodzielnie, co powinno być ratyfikowane, gdyż istnieje
duża różnica między wydatkami na ten cel, a wydatkami na prezenty lub zapisy.
243. Paulus, Abridgments, Księga VIII.
Jeden opiekun jest odpowiedzialny za czyny drugiego, jeśli mógł i powinien był go zadenuncjować jako
podejrzanego, a czasem jeśli mógł go zmusić do udzielenia zabezpieczenia; ale jeśli ten, który jest wypłacalny,
nagle straci swój majątek, nie można przypisać winy jego koledze.
244. Tenże, Opinie, Księga II.
Jeśli osoba, która została mianowana opiekunem, nie wytoczy powództwa przeciwko tym, których uzna za
dłużników swoich podopiecznych, i z tego powodu ucierpi ich wypłacalność, lub jeśli nie zainwestuje pieniędzy
należących do swojego podopiecznego w ciągu sześciu miesięcy od mianowania, może zostać pozwana o
należne pieniądze, jak również o odsetki od tych, których nie zainwestowała.
245. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
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Gdy w procesie o kuratelę powstaje pytanie, jakie pożyczki udzielone przez kuratora dla podopiecznego powinny
być uznane, Marcellus uważa, że jeśli kurator pożyczył pieniądze należące do podopiecznego i zapisał je w jego
imieniu, to wierzytelności uznane za dobre będą należały do podopiecznego, a te, które są złe i niewłaściwie
zaciągnięte, będą należały do kuratora. Uważa się jednak, że lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie wyboru
przez opiekuna małoletniemu, aby ten ostatni mógł przyjąć lub odrzucić wszystko, co zostało uczynione przez
opiekuna w odniesieniu do roszczeń, tak aby było to takie samo, jak gdyby opiekun prowadził interesy dla siebie.
Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy opiekun pożyczył pieniądze w imieniu swojego
podopiecznego.
246. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVII.
Jeśli opiekunowi nakazano zarządzanie kuratelą przez kogoś, kto jest do tego upoważniony, a on nie wykona
tego nakazu, to powinien on zwolnić swojego podopiecznego z odpowiedzialności od tej daty, a nie od czasu,
kiedy został mianowany opiekunem.
247. Ulpianus, Digest, Księga XXI.
Jeżeli opiekun załatwiał sprawy swego podopiecznego, chociaż nie miał do tego upoważnienia, to bez wątpienia
może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu kurateli; co bowiem może przeszkodzić w takim
rozporządzeniu majątkiem podopiecznego, że nie będzie konieczne załatwianie spraw, w których należałoby
odwołać się do upoważnienia opiekuna?
248. Jeżeli jest dwóch opiekunów, a powództwo zostało wytoczone przeciwko jednemu z nich, drugi nie jest
zwolniony od odpowiedzialności.
249. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Kurator nie jest zmuszony do zdawania relacji ze swoich działań swojemu współpracownikowi, ale jeśli nie dzieli z
nim administracji lub nie wykonuje swojego zaufania w dobrej wierze, może zostać uznany za podejrzanego.
250. To samo w odniesieniu do urzędu prokonsula.
Opiekun lub kurator, którego apelacja została uznana za nierozsądną lub nie została przyjęta, będzie
odpowiedzialny od momentu, w którym powinien był podjąć się administracji swojego urzędu.
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251. Marcellus, Opinie.
Lucjusz Tycjusz mianował Gajusza Secjusza, który był pod kontrolą ojcowską, opiekunem swojego syna na mocy
testamentu. Gajusz Secjusz zarządzał kuratelą za wiedzą i zgodą ojca. Pytam, czy po śmierci Gajusza Seneki
będzie można wytoczyć powództwo o opiekę nad synem przeciwko jego ojcu, a jeśli tak, to na jaką kwotę.
Marcellus odpowiedział, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, ojciec będzie odpowiedzialny za powództwo
de peculio, jak również za majątek użyty na jego korzyść; i że w tym przypadku nie wydaje się, aby wiedza i
zgoda ojca skutkowała uczynieniem go odpowiedzialnym za całą kwotę, chyba że współopiekun lub inna osoba
pragnąca uczynić go podejrzanym, pojawiłaby się i podjęła ryzyko.
252. Paulus, O Edykcie, Księga III.
Opiekun może odnowić zobowiązanie na rzecz swojego podopiecznego i może wnieść sprawę do sądu, ale
darowizny przez niego dokonane nie przynoszą szkody podopiecznemu.
253. Ulpianus, O Edykcie, księga IX.
Na ogół przyznaje się, że opiekun nie musi dawać gwarancji, że wychowanek ratyfikuje jego akt, ponieważ sam
ma prawo wnieść sprawę do sądu. Ale co w przypadku, gdyby istniały wątpliwości, czy był on opiekunem, czy
nadal nim będzie, lub czy sprawa została mu powierzona? Jest rzeczą słuszną, aby jego przeciwnik nie został
oszukany. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku kuratora, jak to stwierdził Julianus.
254. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Zwyczajem jest, że pełnomocnika mianuje się na ryzyko opiekuna, na mocy dekretu pretora, ilekroć sprawy
związane z opieką są szeroko rozproszone, albo gdy wymaga tego ranga, wiek lub stan zdrowia opiekuna. Jeśli
jednak podopieczny nie jest jeszcze zdolny do mówienia we własnym imieniu i do ustanowienia pełnomocnika,
lub jeśli jest nieobecny, wówczas z konieczności musi być ustanowiony pełnomocnik.
255. Jeśli opieka została powierzona w tym samym czasie dwóm opiekunom, czy to przez rodziców,
współopiekunów, czy przez sędziów, należy rozumieć, że jeden z nich będzie mógł działać, ponieważ dwóch nie
może działać jednocześnie.
256. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIII.
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Gdy nieletni, przy pomocy swoich kuratorów, wnosi pozew przeciwko swoim opiekunom o mniejszą kwotę niż mu
się należała, i z tego powodu pozywa swoich kuratorów, a wyrok zostaje wydany przeciwko nim na kwotę
interesu, jaki miał w tym, że nie został skazany przez zaniedbanie kuratorów, to czy nie można uzyskać zwrotu
pieniędzy od wspomnianych kuratorów? Papinianus twierdzi w Drugiej księdze opinii, że zwrot może być jeszcze
dokonany. Jeśli więc kuratorzy nie zapłacili jeszcze wyroku, a wnoszą apelację, to można ich spotkać w drodze
wyjątku z powodu oszustwa, aby zmusić ich do scedowania swoich praw procesowych przeciwko kuratorom. Ale
co należy zrobić, jeśli kuratorzy już zapłacili wyrok? Będzie to korzystne dla kuratorów, ponieważ w tym
przypadku małoletni nic nie straci, gdyż będzie się wydawało, że bardziej zależy mu na zysku niż na naprawieniu
szkody; chyba że rzeczywiście jest gotów przenieść swoje prawa do powództwa na kuratorów.
257. Paulus, O Edykcie, Księga XXIV.
Przeciwko kuratorowi i temu, kto zajmuje miejsce opiekuna, można wszcząć postępowanie nawet w czasie
trwania jego zarządu.
258. Tenże, O Plaucjuszu, księga VII.
Opiekun, który zarządza powierzonym mu majątkiem, powinien być uważany za zajmującego miejsce właściciela
w odniesieniu do tego, co dotyczy interesów jego podopiecznego.
259. Marcellus, Digest, księga VIII.
Opiekun, który zostaje wezwany do sądu, składa zabezpieczenie w zwykłej formie. Jeśli w międzyczasie chłopiec
osiągnie wiek dojrzały, nie można go zmusić do prowadzenia sprawy.
260. Opiekun, który zrezygnował z zarządzania sprawami swojego podopiecznego, po osiągnięciu przez niego
wieku dojrzewania, nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od pieniędzy, które już złożył w swoich rękach.
Wydaje mi się jednak bardziej sprawiedliwe, że nie powinien on być zmuszony do płacenia odsetek, jeśli nie był
odpowiedzialny za niezrzeczenie się kurateli, gdy była ona od niego wymagana. (Ulpianus mówi, że nie
wystarczy, że oddał pieniądze, chyba że zdeponował je, zapieczętowane, w jakimś bezpiecznym miejscu).
261. The Same, Digest, Księga VIII.
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Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku spadkobiercy opiekuna, gdyż byłoby bardzo niesprawiedliwe, gdyby
ktoś, kto ukończył dwadzieścia lat lub jest starszy, wziął sobie do głowy, aby żądać tego, co mu się należy z tytułu
opieki, a także domagać się odsetek.
262. Tenże, Digest, Księga XXI.
Głównym obowiązkiem opiekuna jest nie pozostawiać swego podopiecznego bez opieki.
263. Modestinus, Excuses, Księga I.
"Boscy Severus i Antoninus, cesarze, do Sergiusza Julianusa: Zasada, zgodnie z którą poszczególni opiekunowie
ponoszą niekiedy pełną odpowiedzialność, w zakresie, w jakim każdy z nich zarządzał kuratelą, ma zastosowanie
tylko przed osiągnięciem wieku dojrzewania i nie jest dostępna, jeśli administracja trwa po tym czasie".
264. Tenże, Opinie, Księga VI.
Opiekun zmarł, nie pozostawiając spadkobiercy. Pytam, czy w sytuacji, gdy ustanowiono kuratora dla swojego
podopiecznego, a poręczyciel nie przedstawił żadnego inwentarza ani innego dokumentu, czy wspomniany
poręczyciel może być pozwany na mocy postanowienia o wysokości odsetek podopiecznego? Modestinus
odpowiedział, że poręczyciel może być pozwany o taką samą kwotę, o jaką można pozwać kuratora.
265. Modestinus był zdania, że opiekun nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny, jeśli nie będzie winien
zaniedbania, jeśli podopieczny poniesie jakąkolwiek szkodę z powodu braku pokwitowań za zapłacone podatki.
266. Modestinus uważał, że opiekun powinien zdać rachunek swojej podopiecznej z każdego dochodu, który
mógł w dobrej wierze pobrać z ziemi należącej do niej.
267. Stwierdził również, że jeśli opiekun pobierał od niewolnika, któremu powierzono ziemię, mniej niż powinien
był pobrać w dobrej wierze, to z tego powodu może zatrzymać tyle z peculium tego niewolnika, ile był
zobowiązany zapłacić podopiecznej, co będzie korzystne dla wspomnianego opiekuna, pod warunkiem, że nie
powierzył zarządzania majątkiem nieoszczędnemu niewolnikowi.
268. Nieletni, za zgodą swego kuratora, sprzedał ziemię Tycjuszowi, a następnie, stwierdziwszy, że został
oszukany, uzyskał całkowitą rekompensatę i nakazano mu objąć majątek w posiadanie. Pytam, czy skoro nie
odniósł korzyści ze wspomnianej sprzedaży i nie udowodniono, że uzyskał jakąkolwiek korzyść w odniesieniu do
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swojej własności, to czy cena nie powinna zostać zwrócona nabywcy? Modestinus odpowiedział, że ponieważ
cena ziemi sprzedanej przez kuratora nie powiększyła jego zasobów pieniężnych i nic nie zostało postanowione
w tej sprawie w czasie, gdy sąd zarządził zwrot, nabywca daremnie przedstawiałby swoje roszczenie.
269. Uważa on również, że małoletni nie powinien być zobowiązany do pokrycia wydatków poniesionych przez
nabywcę w celu ozdoby, ale jeśli ulepszenia mogą być odłączone od budynku w taki sposób, że może on
pozostać w swoim poprzednim stanie (czyli takim, w jakim był przed sprzedażą), nabywca musi mieć prawo do
ich usunięcia.
270. Lucjusz Tycjusz był współspadkobiercą i kuratorem swojej siostry, a ponieważ był mieszkańcem okręgu, w
którym zwyczajowo to właściciele ziemi, a nie dzierżawcy, ponosili ciężary podatkowe, jak również tymczasowe
kontrybucje, on, stosując się do tej praktyki i zwyczaju, który zawsze był przestrzegany, płacił podatki za wspólną
i niepodzielną posiadłość. Pytam, czy kiedy jego rachunki były sporządzane przez kuratora, można było mu
zarzucić, że nie poniósł tych wydatków legalnie, tak dalece jak dotyczyło to udziału jego siostry. Modestinus
odpowiedział, że kurator miał prawo rozliczyć się z nieletnią z tego, co zostało jej zarzucone, ponieważ ona sama
byłaby zmuszona do dokonania tej zapłaty, gdyby zarządzała swoimi sprawami.
271. Dwóch opiekunów, po dokonaniu sprzedaży majątku należącego do ich podopiecznego, podzieliło pieniądze
między siebie, a po tym podziale jeden z nich został wysłany na wygnanie w czasie trwania opieki. Powstało
pytanie, czy jeśli wygnaniec wyznaczył pełnomocnika, to czy jego współopiekun może domagać się od niego
swojej części pieniędzy należących do podopiecznego. Modestinus odpowiedział, że: "Gdyby pytanie dotyczyło
tego, czy w przypadku wygnania opiekuna, jego współopiekun może wytoczyć powództwo z tytułu opieki; jestem
zdania, że może to uczynić".
272. Callistratus, Concerning Investigations, Księga IV.
Od opiekunów i kuratorów nieletnich wymaga się takiej samej staranności w zarządzaniu ich sprawami, jaką
głowa rodziny powinna sumiennie wykonywać w prowadzeniu własnych interesów.
273. Obowiązki opiekuna kończą się wraz z mianowaniem kuratora; dlatego też wszystkie rozpoczęte sprawy
powierza się do dokończenia kuratorowi. Stwierdził to Boski Marek wraz z synem Kommodusem w Reskrypcie.
274. Spadkobiercy podopiecznych mają takie samo prawo do wyboru, przeciwko jakim opiekunom wolą
postępować, jak ci, których opieka jest zarządzana.
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275. W Konstytucjach cesarskich stwierdza się, że należy rozliczyć wydatki poniesione w dobrej wierze podczas
sprawowania opieki, ale nie takie, które opiekunowie ponieśli dla siebie, chyba że strona, która ich ustanowiła,
ustaliła pewne wynagrodzenie.
276. Juliusz Aquilia, Opinie.
Niewolnik podopiecznego powinien być przesłuchiwany dla informacji sądu i dla dobra podopiecznego.
277. Papinianus, Pytania, Księga II.
Opiekun lub kurator jest zobowiązany do przyjęcia od byłego opiekuna lub kuratora wszelkich kredytów, które
może uznać za niecelowe, ale nie jest zobowiązany do podjęcia ryzyka ich pobrania.
278. Tenże, Pytania, Księga III.
Opieka jest dzielona między opiekunów. Zasada słuszności, która wprowadziła zwykłe prawo do odszkodowania,
nie przestaje obowiązywać ze względu na urząd i osobowość opiekuna, który wnosi powództwo; podział kurateli
nie jest bowiem kwestią prawa, lecz jurysdykcji, i ustanawia miarę administracji, ale ma zastosowanie tylko do
samych opiekunów i nie powinien być przeszkodą dla stron, które chcą wszcząć postępowanie przeciwko
podopiecznemu.
279. Tenże, Pytania, Księga XI.
Sabinus i Kasjusz uważają, że opiekun, który zarządza kuratelą, odpowiada za swoje czyny w różnym czasie, tak
jak w różnych przypadkach jest odpowiedzialny.
280. Zgodnie z tą opinią, gdy niewolnik jest wyznaczony do sprzedaży majątku lub do ściągania długów swojego
pana, a po uzyskaniu wolności kontynuuje to samo zatrudnienie; pozew oparty na dobrowolnym
przedstawicielstwie może być legalnie wniesiony przeciwko niemu z powodu przeszłych transakcji; nawet jeśli nie
można go pociągnąć do odpowiedzialności w czasie, gdy był w niewoli (przynajmniej w odniesieniu do tych
spraw, które były związane z tymi, których dokonał po uzyskaniu wolności), ponieważ w przypadku wychowanka
uważa się, że może on wnieść powództwo opiekuńcze z tytułu wszelkich transakcji, które zostały dokonane po
osiągnięciu przez niego wieku dojrzałego, jeśli ostatnie czynności są związane z poprzednimi i nie można ich
rozdzielić tak, aby umieścić je w oddzielnych rachunkach.
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281. W związku z tym powstaje pytanie, które zwykle jest dyskutowane w odniesieniu do syna pozostającego pod
kontrolą ojca, dla którego ustanowiono opiekuna na mocy testamentu, a on, po wygaśnięciu opieki, został
wyemancypowany, opiekun nadal sprawuje swój urząd. Z opinii Sabinusa i Kasjusza wynika, że wspomniany syn
może być pozwany o całą kwotę, która odnosi się do transakcji dokonanych po jego emancypacji; ale jeśli chodzi
o to, co miało miejsce przed tym czasem, czy nie został pozbawiony swojego peculium, czy też został go
pozbawiony, będzie odpowiedzialny tylko za kwotę, którą jest w stanie zapłacić. Jeśli wychowanek wolałby
wnieść powództwo przeciwko ojcu, opierając się na dawnym zarządzaniu (ponieważ dostępny rok będzie liczony
od momentu rozpoczęcia sprawowania opieki), aby ojciec nie został wykorzystany przez obliczenie całego
okresu, zostanie uwzględniony tylko czas, w którym syn pod kontrolą ojcowską zarządzał opieką.
282. Tenże, Pytania, Księga XII.
Jeżeli jest kilku opiekunów, którzy nie sprawowali zarządu powierniczego, a wszyscy są wypłacalni, czy
wychowanek ma prawo wybrać, którego z nich pozwie, ponieważ nie było zarządu powierniczego, czy też
wszyscy opiekunowie powinni ponosić wspólną odpowiedzialność, jako dłużnicy tej samej sumy pieniędzy? Ta
druga opinia jest bardziej rozsądna.
283. Jeśli niektórzy z wymienionych opiekunów nie są wypłacalni, pozostali bez wątpienia będą odpowiedzialni;
nie jest to też niesprawiedliwe, ponieważ przez swoją niefrasobliwość każdy z nich staje się odpowiedzialny za
całą stratę poniesioną przez podopiecznego.
284. Powstaje zatem pytanie, czy wychowanek jest zobowiązany przenieść wszystkie swoje prawa do
powództwa na opiekuna, którego sam pozwał, lub przynajmniej ich część? Ale ponieważ skrucha każdego z nich
powinna być karana, z jaką słusznością można tego żądać?
285. Tenże, Opinie, Księga V.
Opiekunowie, którzy po ustaleniu opieki nadal, przez pomyłkę, zarządzają jej sprawami, nie będą zmuszeni do
odpowiedzialności za roszczenia, które powstały po osiągnięciu przez wychowanka wieku dojrzałego, ponieważ
nie mogą wnieść powództwa o ich ściągnięcie.
286. Kurator ustanowiony z woli ojca, przez pomyłkę, zajął się sprawami małoletniego. Później, gdy pretor
wyznaczył innych opiekunów, ten pierwszy nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeśli nie prowadził
żadnych spraw po ich wyznaczeniu.
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287. Opiekun testamentowy, ustanowiony niezgodnie z prawem, prowadził sprawy małoletniego zgodnie z wolą
jego ojca. Gdy błąd został odkryty, najlepszym sposobem postępowania będzie wyznaczenie przez pretora
innego opiekuna, aby uniknąć skazania tego pierwszego na podstawie oszustwa lub zaniedbania, gdyby porzucił
zarząd, który już rozpoczął. Ta sama reguła nie dotyczy sytuacji, gdy ktoś dobrowolnie podejmuje się zarządzania
cudzym przedsiębiorstwem, ponieważ jest całkowicie właściwe, aby interesy właściciela były pilnowane przez
wysiłki przyjaciela w każdej pojedynczej transakcji.
288. Spadkobierca został wyznaczony bez zastępcy i zanim wszedł w posiadanie majątku, który miał obowiązek
przekazać małoletniemu, zmarł. Ponieważ majątek znajdował się we Włoszech, a wyznaczony spadkobierca
zmarł na prowincji, opiekunowie, którym powierzono zarząd majątkiem na terenie prowincji, powinni, moim
zdaniem, zostać potępieni z powodu zaniedbania, jeżeli, znając warunki testamentu, nie zadbali o interesy
małoletniego; gdyby bowiem zarząd został wykonany na prowincji, prawa spadkobiercy byłyby chronione, a
zarządzanie majątkiem spoczywałoby na tych, którzy podjęli się zarządu kuratelą we Włoszech.
289. Nie można odmówić prawa do wniesienia powództwa przeciwko opiekunowi prawnemu wierzycielowi, który
zawarł umowę z samym opiekunem, gdy ten ostatni spowodował, że jego podopieczny odrzucił majątek, nawet
jeśli opiekun mógł wykorzystać pieniądze na korzyść małoletniego.
290. Kuratorzy małoletniego zabezpieczyli się wzajemnie w odniesieniu do ich wspólnej odpowiedzialności i w
tym celu ustanowili wzajemne zastawy. Jeżeli w chwili zwolnienia ich z urzędu będą wypłacalni, udzielone
zabezpieczenie nie będzie miało dalszego skutku i będzie oczywiste, że zastawy zostaną zwolnione.
291. Strona, która została wyznaczona na opiekuna, odwołała się od swojej własnej nominacji. Jego
spadkobierca, który następnie pokonał tego ostatniego, będzie odpowiedzialny za wszelkie wcześniej poniesione
straty, ponieważ uważa się, że lekkim zaniedbaniem jest odmowa przyjęcia urzędu kuratora, z naruszeniem
prawa, po tym jak ktokolwiek został poinstruowany, aby go objąć.
292. Opiekunowie, którzy sprawują pieczę nad majątkiem znajdującym się na prowincji, a prowadzą działalność
związaną z odwołaniem małoletnich w mieście, powinni wystąpić o ustanowienie kuratorów dla majątku
wspomnianych małoletnich we Włoszech, gdyż jest to ich obowiązek. Jeśli tego nie uczynią, zanim powrócą do
prowincji, sąd powinien wydać przeciwko nim wyrok z powodu ich oszustwa lub zaniedbania w tym względzie.
293. Ojcowski wujek został ustanowiony opiekunem testamentowym syna swojego brata, podczas gdy ten
przebywał we Włoszech, i przejął odpowiedzialność za zarządzanie majątkiem we Włoszech, jak również na
prowincji, a następnie przekazał pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w Rzymie na prowincję i
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umieścił je na koncie podopiecznego. Gdyby w Rzymie zastąpił go inny kurator, nie można go zmusić do podjęcia
się zarządu tymi pieniędzmi, które nie należą do majątku jego kurateli.
294. Gdy kuratorzy lub opiekunowie, powołani w sposób niewłaściwy na mocy testamentu, a nie potwierdzeni
dekretem pretora, prowadzą działalność gospodarczą, będą zmuszeni do przyjęcia odpowiedzialności za siebie
nawzajem za ewentualne straty, ponieważ dobrowolnie przyjęli urząd bez wsparcia prawa, a każdy z nich, kto jest
wypłacalny, powinien zwrócić się do pretora o wydanie dekretu powołującego kuratorów lub opiekunów.
295. Jeśli umrą opiekunowie wypłacalni, to ich spadkobiercy nie będą odpowiadać za siebie nawzajem z tytułu
tego, co nie miało miejsca w czasie trwania opieki.
296. Stwierdza się, że przeciwko opiekunowi, który odmawia wykonania obowiązków swego urzędu, można
wnieść powództwo na zasadzie słuszności, po tym jak inni, którzy je wykonali, zostali pozwani. Jeżeli jednak
szkoda poniesiona z powodu sprawowania opieki nie została przypisana tym, którzy prowadzili działalność, lecz
powstała wskutek zaniedbania wszystkich, wówczas odpowiedzialność będzie w równym stopniu dotyczyć
wszystkich, bez uwzględniania jakiejkolwiek kolejności zastępowania.
297. Niektórzy opiekunowie, po osiągnięciu przez ich podopiecznego wieku dojrzałego, z powodu znajomości
okoliczności sprawy, wnieśli apelację, która została wszczęta na polecenie konsulów. Gdyby nie udało im się
doprowadzić do wykonania wyroku, nie będą odpowiedzialni za zaniedbanie.
298. Jeśli podopieczny nie może skorzystać z przywileju restytucji, jego roszczenie oparte na rzekomym
zaniedbaniu opiekuna może być zwolnione przez umowę; i nie jest to uważane za darowiznę, ale za transakcję
handlową.
299. Jeżeli utrata pewnych wysoko oprocentowanych wierzytelności, które zostały uzyskane przez ojca, jest
przypisywana zaniedbaniu opiekunów, wychowanka będzie zmuszona przenieść na nich swoje prawa do
powództwa; może jednak zatrzymać, bez żadnego odszkodowania, wszystkie odsetki, które mogły zostać
pobrane w czasie trwania opieki.
300. Jeżeli małoletni, pozywając swoich opiekunów, nie był w stanie wyegzekwować od nich wszystkiego, co mu
się należało, przysługuje mu prawo do wytoczenia powództwa o całą kwotę przeciwko kuratorom, którzy przez
zaniedbanie nie przenieśli na siebie kurateli; nie można też uznać, że prawo to wygasło na mocy wyroku w
sprawie kurateli, ponieważ wychowanek ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko osobom sprawującym
inny urząd.
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301. Opiekun, który odmawia wytoczenia powództwa w imieniu swego podopiecznego przeciwko spadkobiercy
byłego opiekuna, który był wypłacalny, będzie odpowiedzialny za wszelkie straty; podobnie jak wtedy, gdy ktoś
zaniedbuje zadenuncjowania jako podejrzanego swego współopiekuna, który stał się niewypłacalny.
302. Nie należy więc odkładać wykonania wyroku opiekuńczego z tego powodu, że ten sam opiekun sprawuje
jednocześnie opiekę nad bratem i współspadkobiercą podopiecznego.
303. Kwota peculium niewolnika, który działa jako agent, a którego nieletni poddał manumulacji i zatrzymał lub
mógłby zatrzymać po rozpoczęciu zarządzania jego sprawami, musi być rozliczona przez kuratora, gdy jego
oświadczenie jest składane w sądzie.
304. Tenże, Opinie, Księga VI.
Pewien setnik wyznaczył kuratora dla swojego syna, który był nieletni, ale jego nominacja nie została
potwierdzona dekretem pretora. Jeśli kurator nie załatwiał żadnych spraw, to nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności ani za lekkomyślność, ani za niedbalstwo; przywilej żołnierzy nie obejmuje bowiem krzywd
popełnionych wobec innych, a niewiedza w odniesieniu do innych nie jest wybaczalna, gdy chodzi o testamenty, z
wyjątkiem majątku żołnierzy. Opieka nad dziećmi jest w rzeczywistości regulowana przez prawo ojcowskiej
kontroli, a nie przez przywilej związany ze służbą wojskową.
305. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Gdy podopieczny, który ma więcej niż jednego opiekuna, zabrania jednemu z nich, który jest niewypłacalny,
zdawania relacji; nie działa to jako zwolnienie pozostałych w odniesieniu do tego, co on, oszukując, mógł zebrać
lub na co się umówił w czasie sprawowania opieki, a jego współopiekunowie, którzy zaniedbali zdemaskowania
go jako podejrzanego, mogą być legalnie pozwani na podstawie zaniedbania; ponieważ opiekun testamentowy
nie jest odpowiedzialny za zaniedbania, od których został zwolniony przez testament.
306. Tenże, Definicje, Księga I.
Sędzia zdecydował, że jeden opiekun spośród kilku jest odpowiedzialny za całą kwotę. Ten, który był
przedmiotem dekretu, może działać jako pełnomocnik w odniesieniu do własnych spraw, ale nie będzie miał
prawa do przywileju podopiecznego, ponieważ nie jest to przyznane nawet spadkobiercy podopiecznego, a ulga
jest przyznawana nie sprawie, ale osobie podopiecznego, który zasługuje na szczególną przychylność.
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307. Paulus, Pytania, Księga VII.
Opiekun jest zwolniony z odpowiedzialności, gdy wierzytelność pozostaje nieściągnięta po śmierci
podopiecznego.
308. Pewien człowiek, który był kuratorem córki swego brata, obiecał dać jej mężowi w posagu czterdzieści aurei.
Pytam, czy miałby on prawo do ulgi, gdyby po śmierci córki odkryto jej długi, a obiecany posag okazałby się
większy niż jej majątek, gdyż w dokumencie zapisano, że So-and-So, wuj i kurator, obiecał określoną sumę
stipulatorowi? Trudność wynika z tego, że kurator nie spodziewał się, że posag zostanie przekazany z jego
własnego majątku, ale złożył obietnicę w czasie, gdy uważał, że środki wychowanki są wystarczające, aby z
niego zrezygnować. Ponadto można rozważyć, czy jeśli kurator złożył obietnicę, wiedząc, że jej majątek nie jest
wystarczający, powinien być uznany za darującego kwotę, czy też, ponieważ działał w sposób oszukańczy, jest
uprawniony do zwolnienia. Odpowiedziałem, że nie sądzę, aby kurator, wykraczając poza swój obowiązek,
dobrowolnie naraził się na odpowiedzialność, dlatego pretor powinien mu udzielić ulgi, tak samo jak gdyby
obiecał wypłacić pieniądze wierzycielowi dziewczyny. Jeśli jednak ten, o którym toczy się dyskusja, obiecał posag
nie z zamiarem darowania go, lecz jedynie w interesach, to może on pociągnąć kobietę do odpowiedzialności; i
można by powiedzieć, że będzie ona zobowiązana w czasie trwania małżeństwa, dopóki ma posag, tak jak to się
dzieje w przypadku podziału majątku; i z pewnością będzie odpowiedzialna po rozwodzie, niezależnie od tego,
czy posag został wypłacony, czy też roszczenie o niego nadal istnieje; ponieważ w tym przypadku skutkiem
będzie zwolnienie go z odpowiedzialności za to samo. Jeśli jednak kobieta nie jest w stanie zwrócić swemu
kuratorowi tego, co obiecał dać w posagu, w kwocie przewyższającej jej majątek, kurator może być zwolniony z
odpowiedzialności za nadwyżkę w drodze wyjątku; kobieta zaś powinna dać mężowi obligację na tę kwotę, aby w
razie wzbogacenia się w trakcie małżeństwa mogła wypłacić mężowi resztę posagu.
309. Tenże, Pytania, Księga XIII.
Kto przyjmuje wierzytelności, które zostały zatwierdzone przez poprzednich kuratorów lub opiekunów, przyjmuje
na siebie odpowiedzialność za ich spłatę.
310. Jeśli wychowanek po osiągnięciu dojrzałości otrzymuje rachunek od swego opiekuna, a po wytoczeniu mu
powództwa o zapłatę, przyjmuje odsetki, to nie traci prawa do majątku swego opiekuna, który mógł być
sprzedany, gdyż pretor powinien to prawo dla niego zachować.
311. Tenże, Pytania, Księga XIV.
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Jeśli wychowanek, po osiągnięciu dojrzałości, zwolnił jednego ze swoich opiekunów, to będzie winien
niehonorowego czynu, jeśli będzie próbował pociągnąć drugiego do odpowiedzialności za czyny tego
pierwszego, którego zwolnił. Twierdzimy, że ta sama zasada obowiązuje w przypadku dwóch sędziów, którzy są
kolegami, a rząd wnosi pozew przeciwko jednemu z nich. W tym przypadku odnoszę się do sprawy, w której dwaj
sędziowie są wspólnie odpowiedzialni, ponieważ zasada ta nie zawsze ma zastosowanie, ponieważ jeśli obaj są
wypłacalni, nie ma podstaw do wyboru przy wszczynaniu postępowania. Strona, która została zwolniona z
powodu upływu czasu, nie jest jak ta, która nie ma nic, ponieważ ma środki, aby przeciwstawić się stronie
wnoszącej pozew w sprawie roszczenia.
312. Tenże, Opinie, Księga IX.
Lucjusz Tycjusz, kurator Gajusza Sezjusza, w czasie swojej kurateli wydzierżawił posiadłość Kornelian
Semproniuszowi, który nie płacił czynszu. Małoletni, po uzyskaniu pełnoletności, ustanowił byłego dzierżawcę,
Semproniusza, swoim pełnomocnikiem. Pytam, czy dlatego, że działał on jako pełnomocnik, uważa się, że
małoletni przejął cały dług, a zatem zwolnił swojego kuratora. Paulus odpowiedział, że ze względu na to, że
strona po osiągnięciu pełnoletności chciała, aby jej były dzierżawca działał jako jej pełnomocnik, nie należy
uważać, że zwolniła go z odpowiedzialności za saldo należne z tytułu czynszu.
313. Państwo, na polecenie gubernatora, przejęło majątek Semproniusza, który z powodu obietnicy stał się
dłużnikiem swego rodzinnego miasta, a magistraty tego ostatniego wyznaczyły trzech kuratorów, zwanych przez
Greków epimelytai, którzy następnie na własną odpowiedzialność i bez zgody gminy podzielili między siebie
zarząd majątkiem Semproniusza. Jeden z nich stał się niewypłacalny, a pozostali, którzy byli wypłacalni, w tym
samym czasie zrezygnowali z zarządzania majątkiem. Następnie małoletni spadkobierca Semproniusza, który
odrzucił majątek, uzyskał od cesarza zwrot majątku ojca. Pytam, czy małoletni powinien otrzymać odszkodowanie
z majątku kuratorów, którzy byli wypłacalni, skoro indywidualna odpowiedzialność za kuratelę została na nich
nałożona przez magistraty. Paulus odpowiedział, że jeśli zostanie podjęta decyzja, że wychowanek może zostać
pozwany przeciwko kuratorom, to musi on pozwać magistraty o udział kuratora, który nie był wypłacalny,
ponieważ zarządzanie przez kuratorów jest jedną rzeczą, a przez tych, którzy są odpowiedzialni za działalność
rządu, jest inną.
314. Nie uważa się, że opiekun, który pożyczył pieniądze swojego podopiecznego, nawet jeśli uczynił to we
własnym imieniu, działał wbrew konstytucji, która zabrania, aby pieniądze podopiecznego były zamieniane na
użytek opiekuna.

1514

315. Powstało pytanie, czy opiekun powinien być zmuszony do płacenia odsetek od pieniędzy swojego
podopiecznego, z których korzystał po zakończeniu sprawowania opieki, aż do dnia wydania przeciwko niemu
wyroku. Paulus odpowiedział, że po wygaśnięciu jego zarządu odsetki powinny być naliczane w taki sam sposób,
jak w przypadku wyroku opiekuńczego.
316. Paulus uważał również, że jeśli opiekun udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia majątku swojego
podopiecznego, nie ponosi on odpowiedzialności za czynności dokonane przez opiekuna po osiągnięciu przez
podopiecznego wieku dojrzałego, które nie wynikały z konieczności, lecz z wyboru.
317. Opiekun, który został pozwany w procesie o opiekę, przedstawił swój rachunek, a gdy wydano przeciwko
niemu wyrok, dokonał płatności zgodnie z jego warunkami; a następnie, gdy podopieczny chciał odebrać
pieniądze należne od niektórych dłużników ojca, których nazwiska nie figurowały w księdze rachunkowej,
wspomniani dłużnicy przedstawili pokwitowania opiekuna. Pojawiło się pytanie, czy podopieczny może wystąpić z
powództwem przeciwko opiekunowi, czy przeciwko dłużnikom. Paulus odpowiedział, że gdyby dłużnicy zapłacili
opiekunowi w czasie, gdy zarządzał on trustem, byliby zwolnieni z odpowiedzialności wobec podopiecznego z
mocy prawa; gdyby jednak wytoczono powództwo przeciwko opiekunowi, podopieczny mógłby również wytoczyć
przeciwko niemu powództwo dotyczące kurateli i skorzystać z odpowiedzi na zarzut oszustwa, w przeciwieństwie
do wyjątku opartego na wcześniejszej decyzji w tej sprawie.
318. Gdy dla wychowanka ustanowiono dwóch opiekunów testamentowych, a jeden z nich zmarł, na wniosek
matki wychowanka sędzia pokoju wyznaczył w jego miejsce innego, pod kierownictwem gubernatora prowincji, a
od tego ostatniego sędzia pokoju zażądał zabezpieczenia majątku. Opiekun testamentowy potępił tego drugiego,
mianowanego później, jako podejrzanego. Powstało więc pytanie, w jakim stopniu może on być pociągnięty do
odpowiedzialności. Paulus odpowiedział, że opiekun testamentowy powinien zostać pozwany o część majątku,
którym zarządzał, a jeśli chodzi o część jego współopiekuna, to najpierw należy wytoczyć powództwo przeciwko
tym, którzy zostali jego poręczycielami, a następnie przeciwko sędziom, którzy go wyznaczyli. Następnie, jeśli
podopieczny nie był w stanie uzyskać wszystkiego, co mu się należało, należało przeprowadzić dochodzenie w
sprawie postępowania drugiego opiekuna, w celu ustalenia, czy powinien on zostać uznany za podejrzanego,
zwłaszcza, że oskarżał on drugiego opiekuna o podejrzane zachowanie. Jednak w innych okolicznościach, gdy
sędziowie wyznaczają kilku opiekunów, podopieczny nie ma możliwości odwołania się od nich, zanim nie
zostanie wyczerpany majątek wszystkich opiekunów. W podanym przypadku, gdy jeden opiekun został
wyznaczony przez magistraty, nie uważa się za wskazane, aby opiekun testamentowy, który oskarżył drugiego o
podejrzliwość, został pozwany przed swoim kolegą; dlatego też należy uznać, że każdy z nich został wyznaczony
jako opiekun do zarządzania połową spadku.
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319. Opiekunowie mogą pobierać pieniądze od dłużników swoich podopiecznych, aby ich prawnie zwolnić z
długów; nie mogą jednak przedstawiać im swoich wierzytelności ani zawierać z nimi układów w celu ich
umniejszenia. Dlatego, jeśli dłużnik płaci opiekunowi mniejszą sumę niż należna, może on zostać pozwany przez
podopiecznego o resztę.
320. Scaevola, Opinie, Księga II.
Pewien człowiek ustanowił Titiusa i Maeviusa opiekunami i dodał następujące postanowienie: "Pragnę i żądam,
aby wszystko było czynione za radą mego brata Maeviusa, a wszystko, co jest czynione bez niej, było nieważne".
Titius sam ściągał długi od dłużników; czy ci ostatni byli zwolnieni z odpowiedzialności? Odpowiedziałem, że jeśli
spadkodawca powierzył całą administrację Maeviusowi, płatność nie została dokonana zgodnie z prawem.
321. "Marina i Januaria ustalą kwotę, która będzie wystarczająca na codzienne wydatki mojego syna". Pytam, czy
opiekunowie powinni być zadowoleni z wyroku tych dwóch kobiet. Odpowiedziałem, że wysokość wydatków
powinna być ustalona wyrokiem jakiegoś dobrego obywatela.
322. Opiekunowie wyznaczeni do zarządzania majątkiem we Włoszech znaleźli w Rzymie pewne zobowiązania
dłużników zamieszkałych w tej prowincji, do zapłaty pieniędzy w Rzymie lub gdziekolwiek indziej, gdzie można by
ich zażądać. Ponieważ dłużnicy nie byli we Włoszech, ani żadna z ich ziem tam położonych, pytam, czy
ściąganie tych należności należało do obowiązków opiekunów majątku we Włoszech. Odpowiedziałem, że jeśli
umowa została zawarta w prowincji, to oni nie są w nią zaangażowani, ale że częścią ich obowiązku jest
niedopuszczenie, aby ci, którym powierzono zarządzanie majątkiem w prowincji, pozostawali w niewiedzy o
istnieniu wspomnianych wierzytelności.
323. Gdy opiekun testamentowy, ustanowiony przez matkę, uważając się za prawdziwego opiekuna, sprzedał
zarówno matczyne, jak i ojcowskie posiadłości podopiecznego i zmarł niewypłacalny, powstało pytanie, czy
podopieczny może wnieść powództwo o odzyskanie majątku. Odpowiedziałem, że jeśli nieruchomość nadal
należy do podopiecznego, może być przez niego odzyskana.
324. Prefekt pewnego legionu umieścił w swoim testamencie następujące postanowienie: "Chciałbym, aby
pozostawiono do uznania opiekunów mojego syna, aby określili, czy od pieniędzy należących do mojego majątku
będą wypłacane tylko odsetki w wysokości jednego procenta rocznie, aby zapobiec ich rozproszeniu". Pytam, czy
jeśli zostanie ustalone, że pieniądze zostały pożyczone na procent przez wspomnianych opiekunów, czy będą oni
odpowiedzialni w procesie o kuratelę tylko za odsetki w wysokości jednego procenta, czy też za stopę, którą
ustalili. Odpowiedziałem, że jeśli zdecydowali się zapłacić kwotę odsetek zgodnie z wolą zmarłego, a nie
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pożyczyli pieniędzy na procent w imieniu podopiecznego, będą odpowiedzialni jedynie za kwotę wymienioną
przez spadkodawcę.
325. Lucjusz Tycjusz pożyczył pieniądze od opiekuna i dał mu w zastaw majątek, do którego był uprawniony z
tytułu dziedziczenia, a trzy lata później, gdy wychowanek, nad którym sprawowano opiekę, osiągnął wiek
dojrzały, majątek zmarłego został skonfiskowany, ponieważ jego spadkobierca nie pomścił jego śmierci. Powstało
pytanie, czy podopieczny może odmówić rozpatrzenia wyżej wymienionego roszczenia. Odpowiedziałem, że
zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, odpowiedzialność za wspomniane roszczenie nie wiąże się z
opiekunem.
326. Jeden z dwóch braci, powiązanych ze sobą majątkowo i gospodarczo, zmarł i pozostawił syna jako
spadkobiercę, a wuj tego ostatniego, który był jego opiekunem, po sprzedaniu wszystkich towarów należących do
firmy, sam je nabył i prowadził działalność we własnym imieniu. Powstało pytanie, czy będzie on zobowiązany do
wypłacenia podopiecznemu swojej części zysków z firmy, czy tylko odsetek od pieniędzy. Odpowiedziałem, że
zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, musi on zapłacić podopiecznemu odsetki i nie będzie
zobowiązany do przekazania mu udziału w zyskach.
327. Opiekun majątku we Włoszech, pozwany przez wierzyciela z prowincji, zapłacił mu w miejscu, gdzie
podopieczny posiadał majątek. Powstało pytanie, czy może to uwzględnić w powództwie opiekuńczym.
Odpowiedziałem, że w przedstawionym stanie faktycznym nie ma nic, co by mu to uniemożliwiało.
328. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Istnieje wielka różnica między kuratorem majątku bez właściciela i nienarodzonego dziecka a kuratorem osoby
obłąkanej, rozrzutnej lub podopiecznej, ponieważ w odniesieniu do tych ostatnich oczywisty jest faktyczny zarząd;
natomiast dwóm pierwszym powierza się jedynie pieczę nad majątkiem, który może ulec zniszczeniu, oraz jego
sprzedaż.
329. Paulus, Opinie, Księga II.
Jeżeli opiekun nie jest w stanie naprawić szkody wyrządzonej przez swój upór w nieumieszczeniu pieniędzy
podopiecznego na procent lub przez zaniechanie zakupu ziemi, powinien być ukarany z niezwykłą surowością.
330. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga II.
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Jeśli majątek podopiecznego został utracony w wyniku napadu rabusiów, lub jeśli bankier, któremu opiekun
powierzył pieniądze w czasie, gdy cieszył się on dobrą opinią, nie może ich zwrócić w całości, opiekun nie będzie
w tych okolicznościach za nic odpowiedzialny.
331. Venuleius, Postanowienia, Księga VI.
Jeśli dwóch lub więcej opiekunów sprawuje opiekę nad dzieckiem, to poręczenie każdego z nich czyni go
odpowiedzialnym za całą kwotę. Jeśli jednak kuratela jest podzielona między nich według dzielnic, co zwykle się
czyni, i jeden z nich zajmuje się sprawami w mieście, a drugi poza nim, wówczas klauzula będzie wiązała lub nie
każdego z poręczycieli, stosownie do odpowiedzialności któregoś z mocodawców; bo chociaż wszyscy oni są
kuratorami i zarządzają kuratelą, to jednak jeśli któryś z nich zostanie pozwany w odniesieniu do majątku, który
znajduje się poza jego dzielnicą, lub zostanie postawiony przed sądem, klauzula nie będzie go wiązała, chyba że
zarządzanie kuratelą zostało mu całkowicie powierzone. Jeżeli zarząd całym majątkiem nie został powierzony
opiekunowi, skutek jest taki sam, jak gdyby nie został mu powierzony w odniesieniu do majątku, który jest
przedmiotem sporu.
332. Neratius, Opinie, Księga I.
Kurator nie tylko powinien dać posag dla małoletniej, ale także pokryć wydatki związane z małżeństwem.
333. Paulus, Dekrety, księga II.
Aemilius Dexter zaniedbał żądania zabezpieczenia od opiekunów wyznaczonych w czasie jego rządów, a
ponieważ niektórzy z nich zostali usprawiedliwieni, Dexter sam został mianowany opiekunem przez innych
sędziów, którzy go zastąpili. Po jego mianowaniu, wytoczono przeciwko niemu powództwo o całą kwotę, z dwóch
powodów: po pierwsze, ponieważ wyznaczył opiekunów w czasie, gdy był sędzią, a po drugie, ponieważ nie
zażądał od nich zabezpieczenia. Z drugiej strony, powiedziano, że chociaż zabezpieczenie nie było wymagane,
to jednak opiekunowie byli wypłacalni w czasie, gdy opieka została zakończona, i że zaniedbanie kuratorów nie
powinno być źródłem szkody dla opiekunów. Stwierdzono, że jeśli opiekunowie byli wypłacalni w czasie, gdy
kuratela dobiegała końca, nawet jeśli zabezpieczenie nie było wymagane, odpowiedzialność będzie dotyczyć
kuratorów, w przeciwnym razie będzie dotyczyć opiekunów i sędziów; to znaczy, że ten będzie odpowiedzialny,
kto nie zadenuncjował swojego kolegi jako podejrzanego lub nie zażądał zabezpieczenia, gdy po wygaśnięciu
zaufania opiekun okazał się niewypłacalny.
334. Tryphoninus, Dysputy, Księga II.
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Nie uważam, że opiekun powinien być odpowiedzialny za wyższą stopę procentową, jeśli pożyczył pieniądze
należące do jego podopiecznego od współopiekuna i udzielił zabezpieczenia oraz obiecał stopę procentową,
którą inni dłużnicy zwykle płacą podopiecznym, ponieważ nie przeznaczył tych pieniędzy na własny użytek i nie
roztrwonił ich potajemnie lub rozrzutnie, jakby były jego własnością, a gdyby pożyczka nie została mu udzielona
na taką stopę procentową przez współopiekuna, mógłby ją uzyskać gdzie indziej. Jest to wielka różnica, gdy
opiekun publicznie i otwarcie czyni się dłużnikiem swego podopiecznego, tak jak zrobiłby to każdy obcy, a gdy
pod pretekstem zarządzania kuratelą dla dobra swego podopiecznego, potajemnie czerpie zyski z pieniędzy tego
ostatniego.
335. Tenże, Dysputy, księga XLII.
Dla pewnego wychowanka wyznaczono trzech opiekunów; jeden z nich zarządzał zarządem i stał się
niewypłacalny; drugi oddał go pod opiekę Titiusa, który załatwiał niektóre sprawy; trzeci zaś w żaden sposób nie
zajmował się zarządem. Powstało pytanie, w jakim stopniu każdy z nich był za to odpowiedzialny. Ponieważ na
opiekunach spoczywa wspólna odpowiedzialność za zarządzanie powierzonym im majątkiem, wszyscy oni byliby
odpowiedzialni za całą kwotę. Jest oczywiste, że jeśli pieniądze należące do podopiecznego zostały rozdzielone
między nich, każdy z nich nie będzie odpowiadał za większą sumę niż otrzymał.
336. Jeśli jednak opiekunowie sami dokonali kradzieży majątku wychowanka, zastanówmy się, czy każdy z nich
będzie odpowiedzialny za całą sumę, w ramach powództwa o podwójne odszkodowanie, ustanowionego przez
Prawo XII Tablic. Nawet jeśli jeden z nich zapłaciłby podwójną wartość mienia, to i tak pozostali będą również
odpowiedzialni; ponieważ tam, gdzie jest kilku złodziei, którzy ukradli ten sam przedmiot, pozostali nie są
zwolnieni od kary z tego powodu, że została ona wymierzona jednemu z nich. Natomiast opiekunowie, z uwagi na
to, że powierzono im zarząd, są raczej uznawani za perfidnych, niż za tych, którzy zabrali własność bez zgody
właściciela. Wreszcie, nikt nie może powiedzieć, że jeden z opiekunów jest odpowiedzialny za podwójne
odszkodowanie w pozwie tego rodzaju, i niejako za pomocą rodzaju powództwa windykacyjnego jest również
zmuszony albo do wydania samej nieruchomości, albo do zapłacenia jej wartości.
337. Dlatego też uważa się, że opiekun sprawuje zarząd nad majątkiem nie tylko wtedy, gdy zlecił to innemu
opiekunowi, ale także wtedy, gdy przyjął od współopiekuna zabezpieczenie utrzymania majątku, a następnie
powierzył mu zarząd nad całym majątkiem. Nie może on również bronić się za pomocą konstytucji, która stanowi,
że ten, kto zarządzał trustem, powinien być pozwany jako pierwszy.
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338. Ponadto, jeśli nikt nie zajmował się częścią spraw związanych z zarządem, ten, kto zarządzał innymi
sprawami z nim związanymi, nie ponosi odpowiedzialności za to, co zostało zaniedbane, lecz odpowiedzialność
za całość spoczywa na wspólnych opiekunach. Odpowiedzialność za inne sprawy, których nie prowadził, nie
może być jednak wymagana tylko od jednego, chyba że są one tego rodzaju, że po ich rozpoczęciu powinny być
przez niego dokończone, albo że były tak połączone z tymi, nad którymi sprawował zarząd, że nie powinny być
od nich oddzielone.
339. Ale kiedy mówi się, że opiekunowie są odpowiedzialni, gdy współopiekun staje się niewypłacalny lub nie był
wypłacalny w czasie jego ustanowienia, zobaczmy, jak to należy rozumieć; to znaczy, czy wystarczy, jeśli środki
współopiekuna nie zmniejszyły się w żadnym stopniu od czasu jego ustanowienia, ale kwota jego ojcowskiego
majątku pozostała taka sama? Czy też, nawet jeśli w późniejszym czasie nie wydarzyło się nic, co w sposób
oczywisty spowodowałoby zmniejszenie majątku, opiekun powinien mimo to zbadać majątek współopiekuna? To
jednak powinno być interpretowane inaczej, w zależności od sytuacji danej osoby i czasu, jaki upłynął od
sporządzenia testamentu; jeśli bowiem dana osoba jest notorycznie rozrzutna lub jej majątek został sprzedany,
nie powinna być dopuszczona przez współopiekuna do zarządzania trustem, nawet jeśli, zaskoczywszy pretora,
ten mianował go dekretem, a ojciec zignorował wypadek, który mógł mu się przydarzyć po sporządzeniu
testamentu, lub zamierzał zmienić swój testament, ale tego nie uczynił.
340. Scaevola, Digest, Księga IV.
Opiekun sprzedał nieruchomości i zwierzęta należące do jego podopiecznego, ale zatrzymał i zachował w swoim
posiadaniu niektóre z nich, z tego powodu, że nabywcy nie zapłacili za nie; i wpisał cenę jako zapłaconą do
rachunków opiekuna. Po śmierci opiekuna, jego spadkobierca sprawował tę samą opiekę nad zwierzętami i przez
kilka lat trzymał je w swoim posiadaniu. Pojawiło się pytanie, czy małoletni, którego opieka była przedmiotem
administracji, mógł legalnie domagać się wspomnianych zwierząt po ukończeniu czternastu lat? Odpowiedź
brzmi, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, podopieczny nie może się ich domagać.
341. The Same, Digest, Księga X.
Czy po zniszczeniu przez pożar pisemnych zobowiązań niektórych dłużników, opiekunowie mogą pozwać tych
dłużników o zapłatę pieniędzy z tytułu zobowiązań wymienionych w spisie inwentarza, czy też mogą ich zmusić
do ich odnowienia, nawet jeśli uczynili to w podobnych okolicznościach w stosunku do innych dłużników, ale
zaniedbali tego w stosunku do dłużników podopiecznego, i jeśli z powodu tego zaniechania wyrządzili mu
jakąkolwiek szkodę, czy można przeciwko nim wytoczyć powództwo opiekuńcze? Odpowiedź brzmi: jeśli zostanie
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udowodnione, że opiekunowie zaniechali działania z powodu oszustwa lub niedbalstwa, będą oni odpowiedzialni
wobec podopiecznego z tego tytułu.
342. Wychowanek, z upoważnienia swoich opiekunów, nabył działkę ziemi od osoby, która została wygnana i
której majątek został skonfiskowany na mocy dekretu gubernatora, po uzyskaniu zgody cesarza na odwołanie,
sędzia odmówił rozpatrzenia odwołania, a ponieważ zostało ono uznane za bezpodstawne, został on pozbawiony
ziemi. Pojawiło się pytanie, czy wychowanek mógł odzyskać cenę ziemi od swoich opiekunów w procesie o
kuratelę. Odpowiedź brzmiała, że jeśli świadomie dokonali oni zakupu od osoby, która była w takim stanie, że
podlegała poprzedniemu dekretowi, mogli być pociągnięci do odpowiedzialności w ramach powództwa
opiekuńczego.
343. The Same, Digest, Księga XI.
Pewien człowiek prowadził swoje interesy za pośrednictwem Pamfilusa i Difilusa, swoich dawnych niewolników, a
potem wolnych ludzi, i na mocy testamentu ustanowił ich opiekunami swojego syna, przewidując, że interesy
będą prowadzone w taki sam sposób, jak za jego życia; wspomniani opiekunowie zarządzali trustem nie tylko w
czasie nieletniości syna ich patrona, ale także po osiągnięciu przez niego dojrzałości. Diphilus przedstawił swoje
sprawozdanie wraz z rachunkiem zysków z działalności; Pamphilus jednak uważał, że nie jest konieczne
przedstawianie rachunku zysków, ale jedynie obliczenie kwoty odsetek, które zwykle są odzyskiwane w procesie
z tytułu opieki. Powstało pytanie, czy Pamphilus powinien był przedstawić swój rachunek w taki sam sposób jak
Diphilus, aby spełnić intencję spadkodawcy. Odpowiedź brzmiała, że powinien był to zrobić. Klaudiusz Tryfoninus
twierdzi, że powinien był to uczynić, aby nie uzyskać żadnej korzyści majątkowej z tytułu opieki.
344. Jeden z dwóch opiekunów zmarł, zanim jego podopieczny osiągnął wiek dojrzały, drugi zaś, wytoczywszy
powództwo przeciwko spadkobiercy w imieniu podopiecznego, odzyskał wraz z odsetkami wszystko, co wpłynęło
do rąk zmarłego opiekuna z tytułu opieki. Powstało pytanie, czy w sprawie o kuratelę, która została wniesiona
przez podopiecznego po osiągnięciu pełnoletności, odsetki powinny być wypłacane tylko od tej części pieniędzy,
która od początku dostała się do rąk zmarłego opiekuna z tytułu kurateli, czy też odsetki od kwoty głównej, jak
również od odsetek, które nagromadziły się w rękach osoby pozostałej przy życiu po śmierci tej pierwszej,
powinny być również wypłacane i przekazywane wraz z kwotą główną. Odpowiedź brzmiała, że jeśli opiekun
wykorzystał pieniądze na własną korzyść, powinny być zapłacone odsetki od całej kwoty; ale jeśli pieniądze
pozostały na kontach na kredyt podopiecznego, powinno być zapłacone tylko to, co zebrał lub mógł zebrać w
dobrej wierze, a będąc w stanie pożyczyć je na procent, zaniedbał tego; ponieważ jeśli opiekun otrzymałby
kapitał i odsetki od jakiegokolwiek innego dłużnika, wszystkie stanowiłyby lub powinny stanowić kapitał w jego
rękach.
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345. W sprawie, w której okazało się, że testament został złamany, opiekunowie testamentowi przestali działać w
zarządzaniu trustem, a opiekun dla podopiecznego został wyznaczony przez gubernatora. Opiekunowie powołani
na mocy testamentu zostali jednak zobowiązani do zarządzania zarządem powierniczym wspólnie z tym, który
został wybrany przez gubernatora do pełnienia tej funkcji. Powstało pytanie, czy ci sami opiekunowie
testamentowi byliby odpowiedzialni w czasie, który poprzedzał wyznaczenie drugiego opiekuna, od dnia otwarcia
testamentu, czy od dnia, w którym nakazano im udział w zarządzaniu. Odpowiedź brzmi, że nie ponoszą oni
żadnej odpowiedzialności za czynności dokonane w czasie poprzedzającym wspomniane ustanowienie.
346. Ojciec, który ustanowił małoletniego syna swoim spadkobiercą, zapisał dwa tysiące aurei swojej
wydziedziczonej córce i wyznaczył dla nich obu tych samych opiekunów. Powstało pytanie, czy opiekunowie córki
byliby odpowiedzialni w postępowaniu opiekuńczym za odsetki od kwoty od dnia, w którym wspomniane dwa
tysiące aurei mogłyby zostać oddzielone od innych aktywów spadku, gdyby zaniedbali ich zainwestowania.
Odpowiedź brzmi, że byłyby one odpowiedzialne.
347. Powstało pytanie, czy odsetki od pieniędzy należących do podopiecznego, które są należne od opiekunów,
powinny być liczone jako kapitał, gdy są przekazywane kuratorowi, i czy kurator byłby odpowiedzialny za odsetki
od całej kwoty. Odpowiedź brzmiała, że wszystkie pieniądze, które dostają się do rąk kuratorów podlegają tej
samej zasadzie, ponieważ wszystkie stają się kwotą główną.
348. The Same, Digest, Księga XXVII.
Gdy majątek ojca był obciążony długami i wydawał się być w takim stanie, że wychowanka powinna odmówić
przyjęcia spadku, jeden z opiekunów zawarł umowę z kilkoma wierzycielami, że zostaną oni zaspokojeni pewną
kwotą z tego, co im się należy, którą otrzymali. Kuratorzy dziewczynki, po osiągnięciu przez nią dojrzałości,
zawarli taki sam układ z pewnymi wierzycielami, którzy również otrzymali pieniądze. Powstało pytanie, czy jeśli
jeden z opiekunów był wierzycielem lub ojcem wychowanki i wypłacił sobie całą należną kwotę z odsetkami z
majątku wychowanki, to czy mógł być zmuszony przez kuratorów małoletniej do wniesienia wkładu w takiej samej
proporcji, w jakiej uczynili to inni wierzyciele. Odpowiedź brzmiała, że opiekun, który nakłonił innych do
zmniejszenia swoich roszczeń, powinien być zaspokojony z takiego samego procentu swojego.
349. Pomponiusz, Epistoły, Księga VIII.
Jeśli spadkobierca opiekuna zawarł transakcję, którą ten ostatni rozpoczął, będzie z tego tytułu odpowiedzialny
za powództwo opiekuńcze.
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350. Tenże, Listy, księga XX.
Arystoteles stwierdza, że gdy wychowanek traci posiadanie jakiejkolwiek części majątku z winy swego opiekuna,
nie ma wątpliwości, że będzie on odpowiedzialny za tę kwotę w procesie o majątek, jeśli wychowankowi
udzielono zabezpieczenia. Ponadto uważa się, że zabezpieczenie zostało udzielone, nawet jeśli opiekun jest
wypłacalny, tak aby wychowanek mógł odzyskać od niego kwotę, na którą opieka została zasądzona w pozwie.
Jeżeli jednak opiekun nie jest wypłacalny, należy rozważyć, czy szkodę poniesie wychowanek, czy też
uprawniony do spadku, a zatem należy uznać, że jest tak, jakby majątek został utracony przez przypadek, i tak,
jakby sam wychowanek, który jest wolny od winy, zmniejszył, zniszczył lub utracił majątek należący do spadku.
Zapytanie może być również przeprowadzone w odniesieniu do posiadacza, który jest niepoczytalny, gdy
jakakolwiek własność jest utracona z powodu jego niepoczytalności. Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
Pomponiusz odpowiada: "Uważam, że opinia Arystypa jest słuszna. Ale dlaczego masz wątpliwości co do tego,
kto powinien ponieść straty, jeśli opiekun okazałby się niewypłacalny; Jak bowiem można słusznie powiedzieć, że
wychowanek może być zmuszony do przeniesienia praw do powództwa, które ma przeciwko opiekunowi, na
sprzedawcę majątku, tak samo spadkobierca lub posiadacz majątku, jeśli nie ze swojej winy (na przykład, jeśli
zostałby siłą wyrzucony z ziemi należącej do majątku lub niewolnik stanowiący jego część zostałby zraniony
przez kogokolwiek bez winy posiadacza), byłby zobowiązany do przeniesienia praw do powództwa, które mu
przysługiwały z tego powodu. Należy powiedzieć, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku,
gdy jakakolwiek strata ma miejsce z powodu zaniedbania lub oszustwa opiekuna osoby obłąkanej, podobnie jak
w przypadku, gdy opiekun lub kurator zawarł umowę lub sprzedał nieruchomość należącą do majątku. Uważam
również, że należy przyznać, iż wszystko, co dzieje się z powodu niepoczytalności kogokolwiek, powinno
pozostać bezkarne; tak samo, jak gdyby było spowodowane jakimś wypadkiem, bez działania strony pozwanej."

Tit. 8. Dotyczące władzy i zgody opiekunów i kuratorów.

351. Ulpianus, O Sabinusie, Księga I.
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Chociaż zgodnie z zasadą prawa cywilnego opiekun nie może być powołany do prowadzenia własnych
interesów, to jednak może on użyć swego autorytetu, aby nakłonić swego podopiecznego do przyjęcia majątku,
który jest mu dłużny, nawet jeśli w ten sposób podopieczny stanie się jego dłużnikiem. Pierwszym powodem, dla
którego opiekun może skorzystać ze swojej władzy w tym przypadku, jest to, że jego podopieczny może stać się
spadkobiercą, a zatem stanie się jego dłużnikiem. Nie może on jednak, poprzez wykonywanie swego
uprawnienia, zmusić swego podopiecznego do zawarcia z nim umowy. Jeśli ktoś, korzystając ze swej władzy,
nakłania wychowankę do zawarcia umowy z niewolnikiem, Boski Antoninus Pius stwierdził w Reskrypcie, że
wychowanka nie będzie odpowiedzialna prawnie, ale będzie można wnieść przeciwko niej powództwo o kwotę,
którą zyskała na tej transakcji. Jeśli opiekun sprawi, że wychowanek przekaże coś swojemu synowi, takie
działanie jego władzy będzie nieważne, ponieważ jest oczywiste, że nabywa on własność własnym aktem.
352. Jeśli opiekun jest zmuszony siłą i wbrew swojej woli do pozostania, czynność, której dokonuje, jest
nieważna; sama jego obecność cielesna nie wystarcza, ponieważ można by uznać, że wyraził zgodę, gdyby
milczał z powodu snu lub z powodu ataku epilepsji.
353. Tenże, O Sabinusie, księga XXIV.
Nie ma różnicy między przypadkami, w których władza opiekuna nie jest interweniowana, a tymi, w których jest
ona niewłaściwie wykonywana.
354. Paulus, O Sabinusie, księga VIII.
Gdy opiekun wykonuje jakąś czynność, nie będąc o to poproszony, wykonanie jego władzy będzie ważne, jeśli
powie, że aprobuje to, co się dzieje, bo to jest upoważnienie do jej wykonania.
355. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVII.
Chociaż tam, gdzie jest kilku opiekunów, wystarcza upoważnienie jednego z nich, to jednak, jeśli udzieli go ten,
komu nie powierzono zarządu kuratelą, nie powinno ono być ratyfikowane przez pretora. Dlatego uważam, że
lepsza jest opinia Ofiliusa, który twierdził, że jeśli dokonam zakupu od podopiecznego z upoważnienia opiekuna,
który nie zarządza zarządem powierniczym, wiedząc, że inny nim zarządza, nie mogę stać się właścicielem
sprzedanego przedmiotu. Ta sama zasada obowiązuje, gdybym dokonał takiego zakupu z upoważnienia
opiekuna, który został usunięty z urzędu, ponieważ taka transakcja nie powinna być ratyfikowana.
356. Ulpianus, O Sabinusie, księga XL.
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Wychowanek nie może prawnie związać się ze swoim opiekunem z upoważnienia tego ostatniego. Jest rzeczą
oczywistą, że gdy jest kilku opiekunów, należy uznać, że władza jednego z nich jest wystarczająca, aby
wychowanek mógł się związać z drugim, czy to pożyczając mu pieniądze, czy też zawierając z nim umowę. Jeżeli
jednak jest tylko jeden opiekun, a on pożycza pieniądze swemu podopiecznemu lub zawiera z nim umowę, to nie
będzie on związany z opiekunem, lecz będzie mu naturalnie podlegał w zakresie kwoty, którą odniósł korzyść
majątkową. Boski Pius stwierdził bowiem w Reskrypcie, że należy przyznać opiekunowi powództwo przeciwko
podopiecznemu, a nawet przeciwko komukolwiek innemu, o kwotę, o którą został wzbogacony jego kosztem
przez tę transakcję.
357. Wychowanek, który dokonuje zakupu lub sprzedaży bez upoważnienia swego opiekuna, odpowiada tylko do
wysokości sumy, o którą wzbogacił się jego kosztem.
358. Ponadto opiekun nie może zaciągać zobowiązań kupna lub sprzedaży ze swoim podopiecznym. Jeżeli
jednak podopieczny ma współopiekuna, jego upoważnienie będzie niewątpliwie wystarczające, aby upoważnić go
do dokonania zakupu. Ale jeśli transakcja jest oszukańcza, nie będzie miała żadnego skutku, a zatem
nieruchomość nie może być nabyta przez uzurpację. Jeśli jednak wychowanek, po osiągnięciu pełnoletności,
potwierdzi zakup, umowa będzie ważna.
359. Jeśli opiekun kupi majątek swego podopiecznego za wstawiennictwem osoby trzeciej, zakup dokonany w
takich okolicznościach będzie nieważny, ponieważ transakcja nie wydaje się być zawarta w dobrej wierze.
Stwierdzają to także w Reskrypcie Boscy Sewerus i Antoninus.
360. Jeśli jednak dokona zakupu otwarcie i poda inne imię, nie oszukańczo, ale bez ukrywania się, jak to mają w
zwyczaju czynić osoby, które nie chcą, aby ich imiona znalazły się w rejestrach, zakup będzie ważny. Jeśli jednak
dokona on zakupu podstępnie, będzie on taki sam, jak gdyby dokonał go za pośrednictwem innej osoby.
361. Jeśli wierzyciel podopiecznego sprzeda jego majątek, jego opiekun może go nabyć w dobrej wierze.
362. 362. Gdyby syn opiekuna lub inna osoba pozostająca pod jego kontrolą nabyła nieruchomość, to tak samo,
jakby on sam ją nabył.
363. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVII.
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Uznano, że opiekunowie, którym nie powierzono zarządu na mocy dekretu, mogą legalnie nabywać majątek od
podopiecznego, tak jak mogą to robić osoby obce.
364. Ulpianus, O Sabinusie, księga XL.
Kiedy mówimy, że opiekun nie może upoważnić swego podopiecznego do prowadzenia z nim interesów, to jest to
prawdą tylko wtedy, gdy postanowienie jest nabyte przez niego lub przez osoby pozostające pod jego kontrolą.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby jego władza była wykonywana przy zawieraniu wszelkich transakcji, z
których jego podopieczny odniesie korzyść.
365. Jeżeli jest dwóch wierzycieli i jeden z nich przewiduje spłatę długu przez wychowanka z upoważnienia
jednego opiekuna, a drugi przewiduje spłatę długu przez wychowanka z upoważnienia innego opiekuna, to należy
uznać, że zapis jest ważny, o ile upoważnienie jednego opiekuna jest wystarczające; jeżeli jednak nie jest
wystarczające, należy stwierdzić, że zapis jest nieważny.
366. Gdy ojciec i jego syn, który jest pod jego kontrolą, są obaj opiekunami, a ojciec zawiera umowę z
upoważnienia syna, umowa jest bezskuteczna, a to dlatego, że syn nie może upoważnić do żadnej transakcji, w
której uczestniczy jego ojciec.
367. Tenże, O Sabinusie, księga XLVIII.
Nawet gdy umowa z podopiecznym jest warunkowa, zgoda opiekuna powinna być absolutna; jego władza musi
być bowiem nie warunkowa, lecz absolutna, aby umowa warunkowa mogła być potwierdzona.
368. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XII.
Podopieczny nie może być zobowiązany żadną umową bez upoważnienia opiekuna; może jednak nabyć dla
siebie własność przez zapis, jak również przez dostawę, bez upoważnienia opiekuna, ale nie może się związać
pożyczką pieniężną, ponieważ nie może nic alienować bez upoważnienia opiekuna.
369. 369. W odniesieniu do zasady, że wychowanek nie może zbyć żadnego majątku bez zgody swego
opiekuna, jest oczywiste, że nie może on zbyć swoich niewolników bez jego zgody, a nawet gdyby zbył
niewolnika z upoważnienia swego opiekuna, to zgodnie z Lex Aelia Sentia musi to uzasadnić w obecności rady.
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370. Jeśli wychowanek, z jakiegokolwiek powodu, dokonuje płatności bez upoważnienia opiekuna, jego czynność
jest nieważna, ponieważ nie może on przenieść własności niczego. Jeśli jednak wierzyciel w dobrej wierze wyda
pieniądze spłacone przez podopiecznego, ten ostatni zostanie zwolniony.
371. Wychowanek nie może wejść do majątku bez zgody swego opiekuna, choćby to było dla niego korzystne, i
nie ponosi przez to żadnej szkody.
372. Zgodnie z dekretem senatu z Trebelli, wychowanek nie może otrzymać spadku bez zgody swego opiekuna.
373. Opiekun powinien być obecny i autoryzować transakcję, a jego zgoda nie będzie miała żadnego skutku, jeśli
zostanie udzielona później lub przekazana listownie.
374. Nawet jeśli ten, kto zawiera umowę z podopiecznym, nie wie, że udzielono mu upoważnienia przez
opiekuna, to jednak, jeśli można to udowodnić pisemnie, transakcja będzie ważna; na przykład, jeśli sprzedaję
lub wynajmuję coś listownie podopiecznemu, który jest nieobecny, a on wyraża zgodę, po uzyskaniu
upoważnienia od opiekuna.
375. Paulus, O Edykcie, Księga XXIV.
Opiekun, który z powodu choroby, nieobecności lub innej ważnej przyczyny nie może upoważnić swego
podopiecznego do wykonania jakiejś czynności, nie będzie ponosił odpowiedzialności.
376. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XV.
Jeżeli podopieczny lub osoba niepoczytalna jest uprawniona do posiadania nieruchomości w celu przyspieszenia
spraw, ustalono, że przy przyjęciu lub odrzuceniu nieruchomości należy skonsultować się z wolą opiekuna lub
kuratora; jest też jasne, że jeżeli uczyni on coś sprzecznego z interesem wspomnianego podopiecznego lub
osoby niepoczytalnej, będzie odpowiedzialny z tytułu opieki lub kurateli.
377. Julianus, Digest, Księga XXI.
Jeśli niewolnik będący wspólną własnością twoją i Titiusa otrzymałby od twojego podopiecznego za twoją zgodą
jakiś majątek, Marcellus stwierdza, że jego własność przypadnie wyłącznie Titiusowi; tam bowiem, gdzie coś nie
może być nabyte przez wszystkich właścicieli niewolnika, starożytne autorytety uważały, że należy to w całości do
tego, przez którego może być nabyte.
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378. Tenże, Digest, Księga XXI.
Małoletni są związani autorytetem swoich opiekunów, nawet jeśli sami milczą. Gdy bowiem pożyczają pieniądze,
choćby nic nie mówili, będą za to odpowiedzialni, jeśli przeszkodzi im w tym władza ich opiekuna. Dlatego też,
gdy nienależne pieniądze są wypłacane takim osobom, to nawet gdyby one milczały, to i tak wystarczy, że
zażąda się od nich zwrotu pieniędzy z upoważnienia ich opiekuna.
379. The Same, Digest, Księga XXXI.
Nie ma większej różnicy, czy opiekun jest nieobecny przy załatwianiu spraw z podopiecznym, czy też, jeśli jest
obecny, nie wie o tym, co się dzieje.
380. Marcjanus, Reguły, księga II.
Ten sam opiekun może udzielić swego pełnomocnictwa dwóm podopiecznym w sprawie, w której jeden jest
powodem, a drugi pozwanym. Gdyby jednak działał w tym podwójnym charakterze, czy w tych okolicznościach
wystarczy jedno pełnomocnictwo dla obu podopiecznych? Pomponiusz ma wątpliwości w tej kwestii, ale można
zdecydowanie utrzymywać, że wystarczy jedno pełnomocnictwo.
381. Paulus, O Lex Aelia Sentia.
Nawet jeśli opiekun stałby się niewidomy, może upoważnić do wykonywania czynności przez swoich
podopiecznych.
382. Tenże, O edyktach, księga VI.
Gdy opiekun nie chce udzielić pełnomocnictwa swemu podopiecznemu, pretor nie powinien go do tego zmuszać,
przede wszystkim dlatego, że byłoby niesprawiedliwe, nawet gdyby nie było to celowe, zmuszać go do wyrażenia
zgody, a następnie, nawet gdyby było to celowe, podopieczny może wnieść powództwo opiekuńcze z powodu
poniesionej straty.
383. Tenże, O Plaucjuszu, księga I.
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Wychowanek, za zgodą swego opiekuna, może przenieść swojego dłużnika na Titiusa. Jeśli jednak opiekun jest
dłużnikiem swego podopiecznego, należy stwierdzić, że nie można go przenieść, ani ustanowić pełnomocnika,
który działałby przeciwko opiekunowi z upoważnienia tego ostatniego; w przeciwnym razie opiekun byłby
zwolniony z odpowiedzialności własnym aktem.
384. Tenże, Opinie, Księga IX.
Kurator może być ustanowiony nawet dla każdego, kto nie osiągnął wieku dojrzałego, ale do załatwienia
wszystkich spraw, które wymagają formalności prawnych, potrzebny jest opiekun.
385. Scaevola, Digest, Księga X.
Podziału majątku po ojcu dokonali niektórzy podopieczni w obecności swojego opiekuna, który jednak nie
podpisał aktu podziału. Powstało pytanie, czy muszą go przestrzegać. Odpowiedź brzmi: jeśli opiekun zezwolił na
podział, musi on być dokonany, nawet jeśli nie podpisał dokumentu.
386. The Same, Digest, Księga XXVI.
Pewien wychowanek, przeciwko któremu wydano wyrok z powodu umowy zawartej z ojcem, po obronie przez
opiekuna, otrzymał kuratora, między którym a wierzycielem doszło do następującej transakcji w obecności
szafarza cesarskiego: Priscus, szafarz cesarski, rzekł: "Niech wyrok zostanie wykonany"; Novellius, kurator, rzekł:
"Nakazuję oddziałowi odrzucić majątek"; Priscus, Steward Cesarski, rzekł: "Jesteście odpowiedziani, wiecie, co
macie robić". Pojawiło się pytanie, czy w konsekwencji tego postępowania należy uznać, że małoletni odrzucił
majątek swojego ojca. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym należy uznać, że
odrzucił on ten majątek.
387. Labeo, Prawdopodobieństwo, Księga V.
Jeśli cokolwiek, co czyni podopieczny, miałoby na celu zwolnienie jego opiekuna z odpowiedzialności wobec
niego, opiekun nie może zgodnie z prawem wyrazić zgody, aby to uczynił.

Tit. 9. Kiedy nieletni mogą być pozywani lub być pozywani z powodu działań ich opiekunów lub kuratorów.
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388. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIX.
Arystoteles mówi, że wychowanek, który jest w posiadaniu, może otrzymać wyrok przeciwko niemu z powodu
oszustwa lub zaniedbania opiekuna; nie sądzę jednak, aby odszkodowanie miało być ustalone na kwotę, na którą
powód złoży przysięgę w sądzie. Tak jednak byłoby w przypadku, gdyby podopieczny mógł odzyskać wartość
nieruchomości od swojego opiekuna.
389. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Jeśli opiekun lub kurator pożycza pieniądze nieletniemu, którego sprawami zarządza, a on sam zawiera klauzulę
lub kupuje ziemię we własnym imieniu, to strona, do której należą pieniądze, otrzyma słuszne powództwo o ich
zwrot lub o ściągnięcie pożyczki.
390. Papinianus, Pytania, Księga XX.
Nieuczciwe działania opiekunów nie mogą ani zaszkodzić, ani przynieść korzyści ich podopiecznym. Kiedy
powszechnie mówi się, że oszustwo opiekuna nie może zaszkodzić podopiecznemu, oznacza to, że ten ostatni
nie odnosi korzyści majątkowej z powodu podstępnego postępowania opiekuna. Dlatego też Sabinus bardzo
słusznie uważa, że wychowanek może być pozwany w procesie z powództwa cywilnego z powodu oszustwa
popełnionego przez jego opiekuna, na przykład, gdyby ten sprzyjał interesom wychowanka poprzez
niesprawiedliwy podział majątku. Ta sama zasada ma zastosowanie w powództwie depozytowym, a także w
powództwie o stwierdzenie nabycia spadku, o ile zostanie udowodnione, że to, co powód stracił wskutek
oszustwa opiekuna, zostało zapisane na rachunek podopiecznego.
391. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIV.
Gdyby jednak opiekun popełnił jakieś oszustwo w odniesieniu do spraw zewnętrznych, wychowanek nie
poniósłby żadnej szkody.
392. Papinianus, Opinie, księga V.
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Po śmierci osoby obłąkanej powództwo o wykonanie wyroku nie przysługuje przeciwko kuratorowi, który
zarządzał jej sprawami, tak samo jak przeciwko opiekunowi, pod warunkiem, że po zrzeczeniu się urzędu
zostanie ustalone, że za jego zgodą nie dokonano odnowienia, a zobowiązanie przeszło na kuratora lub
opiekuna.
393. Opiekun, który zobowiązał się do zapłaty sumy pieniężnej, co do której wydano wyrok przeciwko ojcu jego
podopiecznego, może zgodnie z prawem odmówić wykonania tego zobowiązania, jeżeli powództwo zostało
wytoczone przeciwko niemu po wygaśnięciu jego opieki. Zdecydowano, że ta sama zasada nie będzie miała
zastosowania w przypadku, gdy opiekun pożyczył pieniądze we własnym imieniu i zapłacił nimi wyrok za swojego
podopiecznego, chyba że wierzyciel zawarł umowę, aby pieniądze mogły być użyte do zaspokojenia wyroku.
394. Tenże, Definicje, Księga II.
Opiekun, zgodnie z dekretem pretora, pozostawił pełnomocnika do zarządzania sprawami swojego
podopiecznego. Jeśli wyrok zostanie wydany na korzyść tegoż pełnomocnika, powództwo o jego wykonanie
przechodzi na podopiecznego, tak jakby uzyskał go sam opiekun.
395. Scaevola, Pytania, Księga XIII.
Przyznaje się zwolnienie opiekunowi, który broni małego dziecka, aby powództwo o wykonanie wyroku mogło być
przyznane przeciwko podopiecznemu.
396. Tenże, Opinie, Księga V.
Opiekunowi, który był jednocześnie współspadkobiercą swojego podopiecznego, wytoczono przeciwko niemu
powództwo o wykonanie trustu i zobowiązał się on do zapłaty w całości. Pojawiło się pytanie, czy powinno być
przyznane słuszne powództwo przeciwko podopiecznemu, po osiągnięciu przez niego wieku dojrzałości, w celu
odzyskania jego części kwoty. Odpowiedź brzmiała, że powinno być przyznane.
Tit. 10. Dotyczące podejrzanych opiekunów i kuratorów.
397. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
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Temat, który zaraz omówimy, jest często spotykany i niezwykle ważny, gdyż opiekunom codziennie zarzuca się
podejrzliwość.
398. Zbadajmy więc przede wszystkim, skąd się bierze to oskarżenie o podejrzliwość, przed kim można oskarżyć
o podejrzliwość gwardiana lub kuratora, a wreszcie, kogo można usunąć, przez kogo i z jakich powodów, oraz
jaka jest kara dla podejrzanego gwardiana.
399. Należy pamiętać, że oskarżenie o podejrzliwość pochodzi z Prawa Dwunastu Tablic.
400. Prawo do usuwania podejrzanych opiekunów dajemy pretorom w Rzymie, a w prowincjach ich
namiestnikom.
401. Dawniej istniały wątpliwości, czy podejrzany opiekun może być oskarżony przed zastępcą prokonsula.
Cesarz Antoninus wraz z Boskim Sewerusem stwierdzili w Reskrypcie do Braduasa Mauricusa, prokonsula Afryki,
że można to uczynić, ponieważ z chwilą przekazania jurysdykcji prokonsulowi przechodzi na niego cały
obowiązek wymierzania sprawiedliwości. Dlatego też, jeśli pretor przekazuje swoją jurysdykcję, należy
powiedzieć, że podejrzany opiekun może być również oskarżony przed tym, któremu przekazano władzę;
ponieważ, podczas gdy ten reskrypt odnosi się tylko do prowincji, również ten, któremu pretor przekazał
jurysdykcję, może rozpatrywać sprawę podejrzanego opiekuna.
402. Pokazaliśmy, kto może przyjąć oskarżenie o podejrzeniu; teraz zobaczmy, jacy gwardiani mogą być
podejrzani. W rzeczywistości wszyscy opiekunowie mogą być podejrzani, czy są testamentowi, czy nie, czy też
innego rodzaju. Tak więc opiekun prawny może być oskarżony, ale co jeśli jest on patronem? Ta sama zasada
będzie nadal obowiązywać, pod warunkiem, że będziemy pamiętać, iż patronowi należy okazywać przychylność.
403. Kolejną rzeczą w kolejności jest sprawdzenie, kto może oskarżać patrona jako podejrzanego. A trzeba
pamiętać, że jest to działanie publiczne, czyli dostępne dla wszystkich.
404. Co więcej, także kobiety mogą wnieść takie oskarżenie, ale tylko te, które są do tego koniecznie nakłonione
przez uczucie, jak na przykład matka, pielęgniarka i babka. Również siostra może oskarżyć opiekuna o
podejrzliwość (zachował się Reskrypt Boskiego Severusa odnoszący się do siostry). I rzeczywiście, pretor
zezwoli na wniesienie takiego oskarżenia każdej innej kobiecie, o której wie, że darzy ją szczerym uczuciem,
która nie narusza skromności swojej płci i która ma taki szacunek dla podopiecznego, że nie może znieść
wyrządzenia mu krzywdy.

1532

405. Jeśli ktoś z plebejuszy zostanie oskarżony przed pretorem o okrutne czyny popełnione w czasie
sprawowania opieki nad nim, zostanie wysłany do prefekta miasta, gdzie zostanie surowo ukarany.
406. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga I.
Również wolnomularz zostanie wysłany do prefekta miasta na ukaranie, jeśli zostanie mu udowodnione, że
oszukańczo zarządzał opieką nad dziećmi swojego patrona.
407. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Opiekun może również oskarżyć o podejrzliwość swego współopiekuna, czy to w czasie sprawowania przez
niego urzędu, czy też po zrzeczeniu się go, gdy jego współopiekun nadal nim zarządza. To stwierdził Boski
Severus w Reskrypcie. Boski Pius posunął się jeszcze dalej w Reskrypcie skierowanym do Caeciliusa Petinusa i
orzekł, że opiekun, który został usunięty z urzędu z powodu podejrzliwości, może wnieść taki sam zarzut
przeciwko swoim współopiekunom.
408. Wolni ludzie z okręgów będą wdzięczni, jeśli oskarżą o podejrzliwość opiekunów lub kuratorów tychże
okręgów, którzy niewłaściwie prowadzą sprawy swoich podopiecznych lub ich dzieci. Jeśli zaś chcą oskarżyć
własnego patrona o podejrzliwość w zarządzaniu kuratelą, lepiej będzie odrzucić ich oskarżenie, bojąc się, że
podczas dochodzenia może zostać ujawnione coś poważniejszego; prawo do wniesienia takiego oskarżenia
przysługuje bowiem wszystkim.
409. Nie tylko kurator małoletniego, ale także obłąkanego lub rozrzutnego może być usunięty na podstawie
podejrzenia.
410. Co więcej, każdy, kto ma nadzór nad interesami nienarodzonego dziecka lub nad majątkiem bez właściciela,
nie jest wolny od niebezpieczeństwa bycia pociągniętym do odpowiedzialności przez to postępowanie.
411. Ponownie, zobaczmy, czy podejrzany opiekun może być zwolniony bez żadnego oskarżenia. Lepsza opinia
jest taka, że powinien on być zwolniony, jeśli pretorowi, na podstawie niezbitych dowodów, wyda się, że jest
podejrzany. Należy to rozumieć jako działanie na korzyść podopiecznych.
412. Zastanówmy się teraz, z jakich powodów podejrzani opiekunowie mogą zostać usunięci. Zauważmy, że
można zarzucić podejrzliwość opiekunowi, który w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem dopuścił się
nadużyć, zaniedbał swoje obowiązki, postępował niegodnie lub w jakikolwiek sposób szkodził swemu
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podopiecznemu, albo zarządzając trustem, sprzeniewierzył majątek tego pierwszego. Jeśli jednak uczynił coś
takiego przed objęciem urzędu, nawet jeśli miało to związek z majątkiem podopiecznego lub zarządzaniem
kuratelą, nie można mu zarzucić podejrzliwości, ponieważ przestępstwo miało miejsce przed jego powołaniem.
Zatem, jeśli miałby on ukraść jakiekolwiek mienie podopiecznego zanim został jego opiekunem, powinien być
oskarżony o przestępstwo rabunku majątku, a nie o kradzież.
413. Można zapytać, czy ktoś, kto był opiekunem podopiecznego, a potem został ustanowiony jego kuratorem,
może być oskarżony o podejrzliwość z powodu przestępstw popełnionych w czasie sprawowania opieki. A
ponieważ oskarżenie o kuratelę może być wniesione przeciwko niemu przez jego kolegów, należy uznać, że
oskarżenie o podejrzliwość nie może być wniesione z tego powodu, że oskarżenie o kuratelę może być wniesione
po zrzeczeniu się tego urzędu i przejęciu obowiązków innego.
414. To samo pytanie może powstać w przypadku, gdy stwierdza się, że ktoś, kto przestał być opiekunem,
ponownie obejmuje ten urząd, jak na przykład wtedy, gdy został mianowany na pewien czas lub pod pewnym
warunkiem, a następnie zostaje mianowany po raz drugi, czy to po spełnieniu jakiegoś warunku testamentowego,
czy też przez pretora; czy można go wtedy oskarżyć o podejrzliwość? A skoro są dwie kurateli, to jeśli jest ktoś,
kto może wytoczyć przeciwko niemu powództwo kurateli, to należałoby uznać, że oskarżenie o podejrzliwość nie
może mieć miejsca.
415. 415. Jeśli jednak jest tylko jeden opiekun, to ponieważ nie można przeprowadzić dochodzenia w sprawie
jego zarządu, należy go odsunąć od zarządu trustu, jako podejrzanego, ponieważ w czasie sprawowania
poprzedniej kurateli był winny niewłaściwego postępowania. Tę samą zasadę można zastosować w przypadku,
gdy po wygaśnięciu kurateli został ustanowiony jeden kurator.
416. Jeśli kurator zostałby wyznaczony do sprawowania swego urzędu tak długo, jak długo pozostaje we
Włoszech, lub dopóki nie wypłynie za morze, czy można mu zarzucić podejrzliwość z powodu jakiegoś czynu,
który wykonał przed wypłynięciem za morze? Lepsza opinia jest taka, że może być oskarżony, ponieważ kuratela
pozostaje taka sama tam, gdzie ma przerwy.
417. Jeśli ktoś, kto ma być nieobecny w interesach państwowych, prosi o wyznaczenie innego opiekuna w jego
miejsce, to czy po powrocie może być oskarżony o podejrzliwość z powodu jakiejś transakcji, która miała miejsce
przed jego wyjazdem? Ponieważ może on być pozwany w procesie pretorskim z powodu swojego poprzedniego
zarządu, oskarżenie nie może być wniesione.
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418. Jeśli ktoś, kto został ustanowiony kuratorem nienarodzonego dziecka lub niezamieszkałego majątku,
dopuścił się oszustwa, a potem został opiekunem tego dziecka, to czy można mu zarzucić podejrzliwość z
powodu oszustwa, którego dopuścił się w czasie sprawowania kurateli? Jeśli ma on współopiekunów, nie można
go oskarżyć, ponieważ można wytoczyć przeciwko niemu powództwo, ale jeśli ich nie ma, można go usunąć z
urzędu.
419. Jeśli opiekun jest wrogiem podopiecznego lub jego krewnych, i ogólnie rzecz biorąc, jeśli istnieje jakikolwiek
dobry powód, aby skłonić pretora do nieudzielania mu pozwolenia na sprawowanie opieki, powinien go odrzucić.
420. Severus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie do Epikuriusza, że: "Jeśli opiekunowie sprzedadzą majątek,
którym nie wolno dysponować bez dekretu, sprzedaż będzie nieważna; ale jeśli oszukańczo alienują wspomniany
majątek, muszą zostać usunięci".
421. Opiekun, który nie wykazuje swojej zdolności do utrzymania podopiecznego, jest podejrzany i może być
usunięty.
422. Jeśli jednak nie ukrywa się, lecz będąc obecny twierdzi, że nie można wydać przeciwko niemu żadnego
dekretu, ponieważ podopieczni są ubodzy, i jeśli po ustanowieniu adwokatów dla podopiecznego opiekun
zostanie skazany za kłamstwo, należy go postawić przed prefektem miasta; nie ma też różnicy, czy ktoś czyni to
po to, aby samemu zostać mianowanym opiekunem przez oszukańczy egzamin, czy też, będąc mianowanym w
dobrej wierze, zamierza zrabować majątek innego. Dlatego nie należy go usuwać na podstawie podejrzenia, lecz
wysłać do magistratu, aby poddał się karze, która zwykle jest nakładana na tych, którzy kupują opiekę, ponieważ
skorumpowali urzędników pretora.
423. Opiekunowie, którzy nie dokonali spisu inwentarza lub którzy uparcie odmawiają przeznaczenia pieniędzy
podopiecznego na zakup ziemi lub złożenia ich w depozycie do czasu znalezienia okazji do ich zainwestowania,
zostają skazani na więzienie, a ponadto powinni być uważani za podejrzanych. Należy jednak pamiętać, że nie
wszyscy powinni być traktowani z taką surowością, ale tylko ci niższej rangi; nie sądzę bowiem, aby osoby o
wysokiej pozycji powinny być z tego powodu zamykane w więzieniu.
424. Opiekun, który bez należytego wynagrodzenia lub przez oszustwo nakłania swego podopiecznego do
odrzucenia majątku, może być oskarżony jako podejrzany.
425. Gdy opiekun zostaje usunięty z powodu lenistwa, próżniactwa, głupoty lub niekompetencji, zrzeka się
kurateli lub kurateli bez żadnego zarzutu wobec jego uczciwości. Jeśli jednak nie został usunięty z urzędu z
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powodu oszustwa, lecz tylko po to, aby mógł z nim zostać połączony kurator, nie będzie cieszył się złą sławą z
tego powodu, że nie nakazano mu zrzeczenia się kurateli.
426. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga I.
Isnieją powody, dla których ktoś może zrzec się kurateli lub kurateli i zachować swoją reputację.
427. Dlatego w dekrecie należy wymienić przyczynę jego usunięcia, aby było wiadomo, że reputacja opiekuna na
tym nie ucierpi.
428. Co jednak, jeśli sędzia nie podał w dekrecie przyczyny usunięcia? Papinianus mówi, że to nie powinno
naruszać dobrego imienia opiekuna; co jest słuszne.
429. Jeśli pretor swoją decyzją nie usuwa gwardiana z urzędu, ale zabrania mu pełnić jego obowiązki, to trzeba
powiedzieć, że lepsza jest opinia, że przestaje on być gwardianem.
430. Ci, którzy nie zarządzali żadną ze spraw zaufania, nie mogą być posądzeni o podejrzliwość; mogą jednak
być usunięci z powodu próżniactwa, niedbalstwa lub oszustwa, jeśli działali nieuczciwie.
431. Tenże, Dysputy, Księga III.
Może być uznany za podejrzanego ten, kto udzielił zabezpieczenia lub proponuje jego udzielenie; dla
podopiecznego bowiem korzystniejsze jest, aby jego własność była bezpieczna, niż aby posiadał instrumenty
służące jedynie do jej zabezpieczenia. Nie można też tolerować współopiekunów, którzy nie potępili swego kolegi
jako podejrzanego, ponieważ ten udzielił zabezpieczenia swemu podopiecznemu,
432. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga IV.
Z tego powodu, że zabezpieczenie nie zmienia złego usposobienia opiekuna, ale daje mu okazję do łatwiejszego
rabowania majątku podopiecznego.
433. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, księga I.
Dzieciom, które nie osiągnęły wieku dojrzewania, nie wolno donosić na swoich opiekunów, że są podejrzani; ale
jest jasne, że nieletni mogą w ten sposób donosić na swoich kuratorów, jeśli tego pragną; pod warunkiem, że
działają za radą swoich bliskich krewnych.
434. Jeśli opiekun dopuścił się nie oszustwa, lecz rażącego niedbalstwa, które bardzo przypomina oszustwo,
należy go usunąć, jako podejrzanego.
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435. Przy rozpatrywaniu tego tematu, pewne dodatkowe postanowienia zostały wprowadzone przez Reskrypt
naszego Cesarza i Boskiego Severusa, skierowany do Atriusa Cloniusa; Postanowiono bowiem, że jeśli
opiekunowie nie stawią się w sprawach o podział majątku między swoich podopiecznych, należy pozbawić ich
własności, a podopiecznemu oddać w posiadanie rzeczy tego, który dekretem został uznany za podejrzanego, w
celu ich zachowania, a jeśli są nietrwałe lub mogą stracić na wartości z powodu zwłoki, nakazano je sprzedać po
ustanowieniu kuratora.
436. Ponadto, jeśli opiekun nie pojawi się po wyznaczeniu, zwyczajowo wzywa się go kilkoma ogłoszeniami, a w
końcu, jeśli się nie stawi, należy go usunąć z urzędu z powodu niestawiennictwa. Do tego postępowania należy
się uciekać bardzo rzadko i po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia.
437. Tenże, O Edykcie, Księga LXI.
Za podejrzanego uważamy opiekuna, którego zachowanie jest takie, że budzi nieufność; bo opiekun, choćby
najuboższy, nie powinien być usuwany na podstawie podejrzeń, jeśli jest godny zaufania i sumienny.
438. Modestinus, Wynalazki.
Gdy opiekun jest związany ze swoim podopiecznym więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, lub gdy patron
sprawuje pieczę nad swoim uwłaszczonym podopiecznym i ma być usunięty z urzędu, najlepiej będzie, gdy
zostanie z nim połączony kurator, niż gdy zostanie usunięty z nadszarpniętym charakterem i reputacją.
439. Papinianus, Pytania, Księga XII.
Gdy opiekun zostaje usunięty z powodu podejrzeń, na mocy dekretu pretora, nie musi obawiać się
odpowiedzialności w najbliższym czasie, gdyż byłoby niesprawiedliwe, gdyby ktoś został usunięty z urzędu
opiekuna lub kuratora, a mimo to nie był zabezpieczony na przyszłość.
440. Tenże, Opinie, Księga V.
Po ustaniu kurateli kończy się także dochodzenie w sprawie podejrzanego o sprawowanie kurateli, nawet jeśli
kuratela ustała jako pierwsza.
441. Juliusz Aquila, Opinie.
W dochodzeniu w sprawie podejrzenia nie ma nic takiego w podanych faktach, przez co kurator nie mógłby
przeszkodzić pretorowi w wykorzystaniu niewolnika podopiecznego do wykrycia oszustwa kuratora.
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Księga XXVII
1. O usprawiedliwieniach opiekunów i kuratorów.
2. Gdzie wychowanek powinien być wychowany, albo mieszkać (...)
3. W sprawie powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (...)
4. W sprawie powództwa przeciwegzekucyjnego o kuratelę i powództwa pretorskiego.
5. Dotyczące tego, kto prowadzi działalność gospodarczą jako opiekun lub kurator.
6. Dotyczące spraw załatwianych z upoważnienia fałszywego opiekuna.
7. Dotyczące poręczeń opiekunów i kuratorów oraz tych, którzy je złożyli (...)
8. W sprawie pozwów przeciwko sędziom.
9. W sprawie majątku osób pozostających pod opieką lub kuratelą (...)
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10. W sprawie ustanawiania kuratorów dla osób obłąkanych i innych nieletnich.

Tit. 1. W sprawie usprawiedliwienia opiekunów i kuratorów.

1. Modestinus, O usprawiedliwieniach, Księga I.
Herennius Modestinus do Ignacego Dextera, Pozdrowienie. Ułożyłem księgę, którą zatytułowałem
"Usprawiedliwienia opiekunów i kuratorów", która wydaje mi się bardzo pożyteczna i którą ci przesyłam.
(1) Uczynię wszystko, co możliwe, aby nauka o tych sprawach była jasna, tłumacząc jednocześnie terminy
prawne na język Greków, choć zdaję sobie sprawę, że nie są one łatwo przystosowane do tłumaczenia.
(2) Do opisu omawianych spraw dodam też, tam gdzie to konieczne, identyczną frazeologię przepisów, aby przez
jednoczesne posiadanie doktryn prawnych i komentarzy do nich, potrzebujący mogli mieć prawa w całej ich
integralności i użyteczności.
(3) Dlatego w pierwszej kolejności należy określić, jakich osób nie należy mianować.
(4) Gwardianowie nie powinni mianować opiekunów lub kuratorów dla nieletnich, którzy są wolnymi ludźmi, chyba
że w miejscu, gdzie ma być dokonana nominacja, brak jest wolnych ludzi; Reskrypt Boskiego Marka nakazuje
bowiem, aby opiekunami dla wyemancypowanych podopiecznych, zamieszkałych w tej samej miejscowości, byli
wyłącznie wolni ludzie. Jeśli jednak zostanie wyznaczony inny opiekun, to Boski Severus, mając na uwadze
dobro nieletnich, w Reskrypcie stwierdził, że strona będzie odpowiedzialna za opiekę, chyba że poda powody, dla
których nie przyjmie jej zgodnie z prawem.
(5) Mąż nie może pełnić funkcji opiekuna żony (zgodnie z rozporządzeniem Senatu), a gdyby został nim
ustanowiony, powinien zostać zwolniony.
2. Tenże, Usprawiedliwienia, Księga II.
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Osoby, które ukończyły siedemdziesiąt lat, są zwolnione z obowiązków opiekuna i kuratora. Konieczne jest
jednak, aby ukończyły one siedemdziesiąt lat w chwili ich powołania, albo gdy spadkobierca wszedł do spadku,
albo gdy spełniony został warunek przewidziany prawem, a nie w czasie ustalonym dla ważności
usprawiedliwienia.
1. Ponadto wiek jest ustalany na podstawie świadectwa urodzenia lub innego dowodu prawnego.
2. Wielodzietność jest dobrym pretekstem do zwolnienia z obowiązków opiekuńczych lub kuratorskich.
3. Wszystkie dzieci, jednakże, muszą być prawowite, chociaż mogą nie być pod kontrolą ojcowską.
4. Konieczne jest, aby dzieci żyły w czasie, gdy ich ojcowie są mianowani opiekunami, ponieważ te, które
wcześniej zmarły, nie są zaliczane do uprawnionych do zwolnienia; ani też, z drugiej strony, te, które zmarły
później, nie naruszają praw ich rodziców. Jest to także zapisane w Konstytucji Boskiego Sewera.
5. 5. Chociaż, jak się wydaje, odnosi się to szczególnie do opiekuna testamentowego, to jednak ma zastosowanie
do wszystkich innych.
6. Chociaż dziecko w łonie matki jest przez wiele przepisów prawa uważane za już urodzone, to jednak ani w tym
przypadku, ani w odniesieniu do innych zawodów cywilnych, nie może to działać w celu uwolnienia ojca. Zasada
ta została również określona w Konstytucji Boskiego Severusa.
7. I znowu, nie tylko synowie i córki powodują zwolnienie ojca od opieki, ale także wnuki, zarówno mężczyźni jak i
kobiety, którzy są potomstwem synów. Co więcej, tylko wtedy, gdy ich ojciec nie żyje, mogą oni zastąpić go
swoim dziadkiem. Wtedy, bez względu na to, ile wnuków urodzi się jednemu synowi, są one liczone tylko jako
jedno dziecko. To również można stwierdzić na podstawie tych konstytucji, które traktują o dzieciach; nigdy nie
jest łatwo stwierdzić, gdzie konstytucja odnosi się do synów, ale można to łatwo zrobić, gdy odniesienie jest do
dzieci, ponieważ to określenie obejmuje również wnuki.
8. Konieczne jest, aby ten, kto jest mianowany, miał w tym czasie liczbę dzieci określoną w konstytucjach, bo jeśli
zostaną one spłodzone po jego mianowaniu, nie będzie to dla niego żadnym usprawiedliwieniem, jak to określają
konstytucje Sewera i Antoninusa.
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9. Usprawiedliwieni mogą być ci, którzy są powołani do opieki lub kurateli, jeśli już sprawują trzy opieki lub
kurateli, albo jeśli trzy opieki i trzy kurateli są połączone i jeszcze istnieją, to znaczy, jeśli nieletni nie osiągnęli
jeszcze pełnoletności. Jeśli zaś ktoś jest kuratorem nie małoletniego, lecz obłąkanego lub rozrzutnego, to kuratelę
taką wlicza się do liczby tych, które pozwalają na zwolnienie, jak to podają Konstytucje Sewera i Antoninusa.
Wybitny Ulpianus wyraża tę samą opinię w przypadku osób sprawujących zarząd nad trzema kuratorami.
(3) Ulpianus, O obowiązkach pretora sprawującego jurysdykcję nad opiekunami.
Administracja trzema kuratelami stanowi dobry pretekst. Trzy kurateli nie oznaczają, że liczba podopiecznych
daje podstawę do odrębnych kurateli, ale że majątki są oddzielne i odrębne. Stąd, gdy opiekun jest ustanowiony
dla trzech braci, którzy są uprawnieni do niepodzielnego majątku, lub gdy opiekun jest ustanowiony dla dwóch z
nich, a kurator dla pozostałych, uważa się, że podjął się on tylko jednej opieki.
4. Modestinus, Excuses, Księga II.
Stwierdziliśmy, że osoby, którym powierzono zarządzanie trzema kuratelami, nie są zobowiązane do przyjęcia
czwartej. Powstaje więc pytanie, czy jeśli ktoś zarządza dwoma kuratelami, a po wezwaniu do przyjęcia trzeciej,
odwołuje się i w czasie trwania odwołania zostaje wyznaczony do czwartej kurateli, to czy może usprawiedliwić
się z czwartej przez wspomnienie trzeciej, czy też może się jej całkowicie zrzec. Dowiaduję się, że Boscy
Sewerus i Antoninus ustalili, że ten, kto odwołał się od nominacji na trzeciego opiekuna, nie może być oskarżony
o czwartego; ale dopóki jego wniosek o zwolnienie z trzeciej nominacji jest w toku, musi czekać na jego
rozstrzygnięcie, aby stwierdzić, czy będzie oskarżony o czwartą nominację, czy nie. Jest ku temu ważny powód,
ponieważ gdyby ktoś podjął się zarządzania czwartą kuratelą, a zdarzyłoby się, że jego odwołanie od powołania
do trzeciej kurateli zostało niewłaściwie rozpatrzone i powołanie by się utrzymało, zostałby obciążony
zarządzaniem czterema kuratelami, co jest sprzeczne z prawem.
1. Jeśli ojciec sprawuje zarząd nad trzema kurateli lub kuratelami, to jego synowi nie można dokuczać zarządem
nad kolejnymi, jak postanowili Boscy Sewerus i Antoninus. Zasada ta odnosi się także do syna, gdyż kuratela
syna powoduje zwolnienie ojca, a dzieje się tak w przypadku, gdy kuratela jest zarządzana wspólnie, przez obu,
to znaczy, gdy jedną zarządza syn, a dwiema ojciec, lub odwrotnie. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy
obowiązki zarządcze są wykonywane przez jedno gospodarstwo domowe, a nie przez oddzielne. Podobnego
zdania był również wybitny Ulpianus.
(5) Ulpianus, O obowiązkach pretora mającego jurysdykcję w sprawach opiekuńczych.
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Wystarczy, aby strony, którym powierzono trzy kurateli, należały do tej samej rodziny. Jeśli więc ojciec, syn lub
brat kogoś, kto jest pod tą samą kontrolą, zostanie obciążony zarządem trzech kurateli, ojciec będzie
odpowiedzialny z tego powodu, że są one zarządzane za jego zgodą. Będzie to dobry pretekst, aby wszyscy oni
zostali zwolnieni z każdej innej opieki. Jeżeli jednak nie zarządzają oni powiernikami za zgodą ojca, to w
reskryptach często stwierdzano, że nie będzie to możliwe jako usprawiedliwienie.
6. Modestinus, Excuses, Księga II.
Jeśli na kogoś, komu już powierzono zarząd dwóch kurateli, nałożono jednocześnie dwie inne, to ten, który jest
trzeci w kolejności, będzie mógł uzyskać zwolnienie z czwartej; nawet jeśli sam cesarz mógł wyznaczyć czwartą
lub trzecią, jeśli zanim dowiedział się o rozkazie cesarza, został wyznaczony do zarządu drugiej kurateli. Jeśli
jednak nie zachowano żadnego porządku, a obie nominacje zostały dokonane różnymi listami tego samego dnia,
to ten, kto dokonał nominacji, a nie nominowany, wybiera, którym z podopiecznych ma zarządzać.
(1) Gramatykom, sofistom, retorom i lekarzom czynnie praktykującym przysługuje zwolnienie od opieki i kurateli,
podobnie jak od innych zawodów publicznych.
(2) I znowu w każdym mieście jest pewna liczba retorów, jak również pewnych filozofów wymienionych w
ustawach, którzy są zwolnieni od wykonywania obowiązków publicznych, o czym mówi Reskrypt Antoninusa
Piusa napisany dla prowincji Azji, ale obowiązujący również na całym świecie, a którego treść jest następująca:
"Małe miasta mają prawo do pięciu lekarzy, trzech sofistów i takiej samej liczby gramatyków, którzy będą
zwolnieni z obowiązków opiekuńczych; większe mają prawo do siedmiu, którzy uprawiają sztukę leczniczą, i po
czterech z tych, którzy udzielają nauk w obu wyżej wymienionych gałęziach nauki. Największe miasta będą miały
prawo do dziesięciu lekarzy, pięciu retorów i tyle samo gramatyków. Największe miasto nie może jednak zwolnić
z tego obowiązku większej liczby. Jest rzeczą właściwą, aby stolice państw były włączone do liczby największych
miast; aby te, które mają trybunał lub miejsce, gdzie sprawy są rozpatrywane i rozstrzygane, były włączone do
drugiej klasy; a wszystkie inne do trzeciej."
(3) Przekroczenie tej liczby wyjątków nie jest dopuszczalne ani dekretem Senatu, ani z jakiegokolwiek innego
powodu; liczba ta może być jednak zmniejszona, gdyż jest oczywiste, że środek ten został podjęty dla dobra
służby cywilnej.
(4) Ponadto osoby te nie korzystają z tego zwolnienia, chyba że są regularnie rejestrowane dekretem Senatu i nie
zaniedbują swojej praktyki.
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(5) Paulus stwierdza, że również filozofowie są zwolnieni od kurateli; mówi on bowiem, że filozofowie, oratorzy,
gramatycy i ci, którzy publicznie pouczają młodzież, są zwolnieni od wykonywania jej obowiązków. Podobnie
wypowiada się Ulpianus w Czwartej księdze o urzędzie prokonsula.
(6) Nasz cesarz i jego ojciec w Reskrypcie skierowanym do Laeliusa Bassusa stwierdzili, że lekarz może zostać
odrzucony przez gminę, mimo że posiadał już licencję.
(7) Ta sama Konstytucja Boskiego Piusa stwierdza w odniesieniu do filozofów, że ich liczba nie została oficjalnie
określona, ponieważ bardzo niewielu naprawdę należy do tego zawodu. Sądzę jednak, że ci, którzy są obdarzeni
wielkim bogactwem, dobrowolnie ofiarują swój majątek dla dobra ojczyzny. Jeśli jednak mówią oni głównie o
swoich dobrach doczesnych, to z tego faktu wynika, że nie są oni prawdziwymi filozofami.
(8) Istnieje rozdział w konstytucji cesarza Commodusa, wspomniany w reskrypcie Antoninusa Piusa, w którym
widać, że filozofowie są zwolnieni z obowiązków opiekuńczych. Jest to wyrażone w następujących słowach:
"Ponadto, w zgodzie z tym wszystkim, gdy tylko mój Boski Ojciec wstąpił na tron, potwierdził konstytucją
wszystkie istniejące honory i immunitety, stwierdzając, że filozofowie, retorzy, gramatycy i lekarze są zwolnieni,
podczas gdy prowadzą szkoły kapłańskie, i że nie mogą być zmuszani do dostarczania zapasów kukurydzy, wina
lub oliwy, lub kupowania ich; że nie mogą być zmuszani do przewodniczenia w sądzie, pełnienia funkcji
poselskich, zaciągania się do wojska lub, wbrew ich zgodzie, poddawania się jakiejkolwiek innej służbie
publicznej. "
(9) Należy również pamiętać, że każdy kto naucza w swoim własnym kraju, lub praktykuje medycynę, jest
uprawniony do tego zwolnienia, ponieważ jeśli człowiek z Komany naucza lub praktykuje medycynę w Cezarei,
nie będzie zwolniony w Komanie. Zasada ta została również ogłoszona przez Boskiego Severusa i Antoninusa.
(10) Istotnie, Paulus pisze, że Boski Pius i Antoninus zarządzili, że osoby wyróżniające się nauką powinny być
zwolnione, nawet jeśli przekraczają liczbę już zarejestrowanych; w przypadku, gdy ustanowią swoje miejsce
zamieszkania w innej dzielnicy.
(11) Za Boskiego Sewera i Antoninusa ogłoszono, że każdy, kto nauczał filozofii w Rzymie za wynagrodzeniem
lub bez, powinien korzystać z takiego samego zwolnienia, jak gdyby nauczał we własnym kraju. Jako powód
takiego dekretu można podać, że ponieważ miasto cesarskie jest uważane za wspólną ojczyznę wszystkich ludzi,
ten, kto honorowo czyni się użytecznym, powinien cieszyć się tam zwolnieniem, nie mniejszym niż w miejscu
swego urodzenia lub zamieszkania.
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(12) W rzeczywistości nauczyciele nauczający w jakimkolwiek okręgu nie są uprawnieni do zwolnienia, ale ci,
którzy nauczają w Rzymie, są zwolnieni od kurateli i nadzoru.
(13) Ulpianus, w swojej Księdze o obowiązkach pretora mającego jurysdykcję kurateli, pisze następująco:
"Sportowcy mają prawo do zwolnienia od kurateli, ale tylko tacy, którzy zostali ukoronowani w Świętych
Igrzyskach".
(14) Namiestnictwo prowincji, jak na przykład Azji, Bitynii, Kapadocji, daje zwolnienie od kurateli; to znaczy tak
długo, jak długo strony sprawują ten urząd.
(15) Kuratela nie jest zatrudnieniem publicznym, ani też nie jest związana z pensją, lecz jest urzędem cywilnym; i
uważa się, że administracja kurateli nie może być prowadzona poza prowincją.
(16) Magistraty miast są zwolnione od kurateli i opieki.
(17) Wrogość wynikająca z oskarżenia o ciężkie przestępstwo, okazana przez powołanego przeciwko ojcu
podopiecznego, również zwalnia od kurateli, chyba że okaże się, że opiekun został powołany później na mocy
testamentu, lub po sporządzeniu testamentu nie istniały już spory wynikające z oskarżenia o ciężkie
przestępstwo, lub wrogość poprzedzała sporządzenie testamentu, i jest jasne, że opiekun został powołany w celu
narażenia go na odpowiedzialność i przykrości wynikające z prowadzenia interesów. Wynika to również z
reskryptu cesarza Severusa.
(18) Ponadto, każdy może być zwolniony z obowiązków opiekuna, gdy zostanie podniesiona kwestia dotycząca
stanu podopiecznego, i wydaje się, że nie zostało to uczynione w złej wierze, ale z pobudek dobrej woli. Zasada
ta została ogłoszona przez Boskiego Marka i Sewera.
(19) Paulus w odniesieniu do osób mieszkających na wsi, które są skromnej rangi i niepiśmienne, pisze w
następujący sposób: "Niższa ranga i rustykalność mogą być czasem zarzucane jako usprawiedliwienie, zgodnie z
Reskryptami Boskiego Hadriana i Antoninusa". Usprawiedliwienie strony, która stwierdza, że nie zna się na
literach, nie powinno być przyjęte, chyba że jest niedoświadczona w interesach.
7. Ulpianus, O usprawiedliwieniach.
Ubóstwo rzeczywiście stanowi dobre usprawiedliwienie, gdy ktoś może udowodnić, że nie jest w stanie sprostać
ciężarowi, który na niego nałożono; i to jest zawarte w Reskrypcie Boskich Braci.
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8. Modestinus, Excuses, Księga III.
Żołnierze jednak, którzy honorowo odsiedzieli swój czas zaciągu, są obecnie uprawnieni do zwolnienia spod
kurateli jakichkolwiek innych osób. Jeśli jednak chodzi o opiekę nad dziećmi tych, którzy służyli w tym samym
stopniu, lub tych, którzy byli wcześniej żołnierzami, towarzysze tych ostatnich będą zwolnieni w ciągu pierwszego
roku po ich zwolnieniu. Ale po tym czasie nie będą oni uprawnieni do zwolnienia; ponieważ równość odznaczeń
wojskowych zawsze wydaje się być silniejsza niż przywilej związany ze służbą, chyba że będą mieli inne ważne
powody do zwolnienia z opieki; jak na przykład liczba ich lat, lub cokolwiek innego tego rodzaju, dla których
zwyczajowo osoby prywatne są zwolnione z wszelkich podobnych zobowiązań. Zasada ta jednak stosuje się do
synów, ale nie do wnuków tych, którzy byli dawniej żołnierzami, gdyż wnuki weteranów zajmują to samo
stanowisko, co inne osoby prywatne.
1. Ci, którzy zostali haniebnie zwolnieni, są uważani za osoby, które nigdy nie były w wojsku i z tego powodu nie
mają prawa do przywileju żołnierza; a jeśli inni, którzy byli wcześniej w służbie, zostaną mianowani opiekunami
ich dzieci, nie będą zobowiązani do służby.
2. Niekiedy jednak żołnierze nie kończą swojej służby, a mimo to są uprawnieni do zwolnienia z obowiązku
opieki; nie jest to jednak takie samo zwolnienie, jakie przysługuje tym, którzy odbyli pełną służbę. Ten, kto był
ponad dwadzieścia lat w służbie wojskowej, znajduje się w tej samej sytuacji, co ten, kto służył jako żołnierz przez
cały czas.
3. Kto w tym czasie został zwolniony z wojska, nie jest uprawniony do bezterminowego zwolnienia od opieki, lecz
tylko do zwolnienia na pewien czas; podobnie jak w przypadku innych zawodów cywilnych. Gdy ktokolwiek
zostanie zwolniony ze służby wojskowej w ciągu pięciu lat, nie będzie się domagał żadnego zwolnienia dla siebie;
a ten, kto służył pięć lat, będzie miał prawo do zwolnienia na jeden rok; ten, kto służył osiem, będzie zwolniony na
dwa lata; ten, kto służył dwanaście, na trzy lata; ten, kto służył szesnaście, na cztery lata; a ten, kto służył
dwadzieścia lat, będzie, jak to już wyżej stwierdziliśmy, zawsze zwolniony.
4. Każdy, kto służył w Nocnej Straży Rzymu, będzie miał prawo do zwolnienia tylko na jeden rok.
5. To, co zostało powiedziane, odnosi się również do osób, które zostały honorowo zwolnione lub otrzymały
zwolnienie z powodu choroby, ponieważ jest to również honorowe usprawiedliwienie; ale ten, kto został haniebnie
zwolniony, nie jest uprawniony do zwolnienia.
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6. Za weterana uważa się tego, kto nie tylko służył w legionie, ale służył w jakimkolwiek charakterze wojskowym,
pod warunkiem, że został honorowo zwolniony. Może on jednak zostać ustanowiony opiekunem dzieci innego
żołnierza; ten bowiem, kto służył w legionie, może zostać ustanowiony opiekunem dzieci innego, który służył w
Straży Nocnej.
7. Były żołnierz może być również ustanowiony kuratorem dla małoletniego w służbie, jeśli jego ojciec nie żyje, a
nawet jeśli został on wyemancypowany.
8. Istnieją konstytucje, które ustalają wszystkie te zasady.
9. Również Ulpianus stwierdza to samo. Ci, którzy zostali niehonorowo zwolnieni, są najwyraźniej wyłączeni spod
opieki w mieście, ponieważ nie wolno im tam wchodzić. Każdy, kto służył w kohortach miejskich, nawet jeśli
został zwolniony przed upływem dwudziestu lat, ma prawo do wieczystego zwolnienia od opieki.
10. Powstało jednak pytanie, czy byli żołnierze powinni przyjąć kuratelę od razu, czy też w tym samym czasie nie
mogliby pełnić obowiązków urzędu więcej niż jeden raz, tak aby po ustaniu pierwszej kurateli mogli ponownie
ubiegać się o swój przywilej w inny sposób niż osoby prywatne, które wykonały swoje zaufanie. Nie będzie to
korzystne dla tych, którzy nie są uprawnieni do tego przywileju, ani nie może być zaliczone do trzech, które dają
zwolnienie; podobnie jak w przypadku tych, którzy byli wcześniej w służbie wojskowej, nie jest korzystne, że
zostali mianowani opiekunami. Zostało to ogłoszone w Kurii, jak wynika z Konstytucji Boskich Severusa i
Antoninusa.
11. Nie ma różnicy z jakiego powodu dzieci współżołnierza potrzebują opiekuna lub kuratora; czy dlatego, że są
wyemancypowane, czy dlatego, że ich ojciec nie żyje. Centurionom pierwszej kompanii triarii konstytucje
cesarskie przyznają zwolnienie od wszelkich innych obowiązków opiekuńczych, gdyż tacy kapitanowie powinni
pełnić funkcję opiekunów dzieci innych. Za centurionów pierwszej kompanii triarii uważa się jednak tych, którzy
pełnią ten urząd. Jeśli jednak jeden z nich umrze, nie wypełniając swoich obowiązków wojskowych, inny oficer
tego rodzaju nie będzie mianowany opiekunem jego dzieci.
9. Ulpianus, O obowiązkach pretora mającego jurysdykcję opiekuńczą.
Po odbyciu służby w kohortach pretorianów trybun będzie zwolniony od opieki nad dziećmi swoich kolegów, na
mocy przywileju nadanego przez Boskiego Severusa i naszego Cesarza.
10. Modestinus, Excuses, Księga III.
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Jednakże nie tylko ci, którzy służyli w szeregach, jak i w innych oddziałach triarii, ale także ci, którzy z powodu
jakiejś konieczności byli nieobecni w sprawach publicznych dla dobra ludu rzymskiego, mają prawo do zwolnienia
na okres jednego roku po powrocie.
1. 1. Zwolnienie na okres jednego roku przysługuje nie tylko tym, którzy odbyli zwykłą służbę wojskową w ramach
działalności na rzecz państwa, ale także tym, którzy wypełnili obowiązki związane ze służbą publiczną i powrócili
do niej, nawet jeśli poświęcili na to mniej czasu niż było to przewidziane.
2. Jeżeli jednak osoby te przed wyjazdem sprawowały opiekę nad dziećmi i zrzekły się jej z powodu nieobecności
w interesach publicznych, to po powrocie muszą niezwłocznie ponownie podjąć swoje obowiązki, bez możliwości
skorzystania z roku zwolnienia, ponieważ rok ten dotyczy przyszłych i nowych praw opiekuńczych, a nie tych,
które powinny być wznowione.
3. Rok ukończonych dni liczy się od momentu, w którym powracający wybiera lub powinien wybrać drogę
najbardziej bezpośrednią, a nie okrężną.
4. Ponadto opiekunowie, którzy zostali powołani na mocy testamentu, mogą zgodnie z prawem odmówić objęcia
zarządu nad majątkiem znajdującym się w innej prowincji, o czym świadczy następująca konstytucja Boskiego
Sewera: "Boski Sewerus i Antoninus, cesarze, do Waleriusza. Jeśli zostałeś wyznaczony na opiekuna
testamentowego, musisz stawić się w wyznaczonym terminie i poprosić o zwolnienie z zarządu majątkiem
położonym w innej prowincji."
5. Jeśli ktoś, kto zakończył służbę jako pierwszy centurion triarii, podjął się opieki nad synem jednego ze swoich
współżołnierzy i został przywrócony na swoje stanowisko z konieczności wojskowej, musi zrzec się trosk
związanych z opieką nad nim.
6. W podobny sposób mianuje się kuratora dla nieletnich na miejsce opiekuna, gdy ten ostatni stał się kolegą ojca
tychże nieletnich, jak to jest określone w konstytucji Boskiego Severusa; i to odnosi się do wszystkich podobnych
przypadków, tak że kurator może być mianowany na miejsce takiego opiekuna, gdy jest on tymczasowo
zwolniony.
7. 7. Jeżeli wolnomularz, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, jest mianowany przez swego patrona
opiekunem jego dzieci, albo jeżeli mianowany jest ktoś małoletni poniżej dwudziestu pięciu lat, to dopóki nie
osiągnął wieku dojrzałego, nie jest on zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków, ale w międzyczasie na
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jego miejsce mianuje się kuratora. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy opiekunem prawnym jest
osoba niepełnoletnia, gdyż w międzyczasie ustanawia się w jej miejsce kuratora.
8. Jeżeli opiekun jest chory, ale nie jest konieczne, aby został na stałe zwolniony z opieki, ustanawia się na ten
czas kuratora, a gdy wyzdrowieje, wznawia on wykonywanie swoich obowiązków. Podobna zasada obowiązuje w
przypadku, gdy opiekun staje się niepoczytalny. W odniesieniu do tego Ulpianus pisze następująco: "Choroba jest
ważnym usprawiedliwieniem, ale musi być taką przeszkodą, która uniemożliwiłaby komukolwiek zajmowanie się
własnymi sprawami"; co też nasz cesarz, wraz ze swoim ojcem, stwierdził w Reskrypcie.
11. Paulus, O usprawiedliwieniach gwardianów.
Ta reguła nie tylko nie pozwala im podejmować obowiązków opiekuna, ale także powinna spowodować ich
zwolnienie, gdy te obowiązki już zostały podjęte.
12. Modestinus, Excuses, Księga III.
Ulpianus powiedział to samo. Ale w tym Reskrypcie dodaje się, że jest zwyczajem, iż opiekunowie są zwalniani
czasowo lub na stałe, w zależności od rodzaju choroby, którą są dotknięci. Co więcej, obłąkanie nie powoduje
całkowitego zwolnienia, ale powoduje tymczasowe ustanowienie kuratora.
1. Są też tacy, którzy, mimo że pełnią już funkcję opiekuna lub kuratora, mogą być natychmiast zwolnieni z
pozostałej odpowiedzialności; jak na przykład ci, którzy na mocy reskryptu Cesarza zmienili miejsce
zamieszkania, przy czym Cesarz wiedział, że są oni opiekunami i udzielił wyraźnego pozwolenia na zmianę, co
zostało odnotowane w listach cesarskich.
(13) Tenże, Usprawiedliwienia, Księga IV.
Należy zauważyć, że ani opiekunowie mianowani przez odpowiednią władzę, ani opiekunowie testamentowi nie
są zobowiązani do apelacji, jak to stwierdzają Konstytucje Boskie Sewera i Antoninusa. Zasada ta powinna być
przestrzegana również w odniesieniu do mianowania kuratora, gdyż kuratorzy w bardzo niewielu aspektach
różnią się od opiekunów. Mają oni jednak prawo odwołać się od decyzji, które zostały przeciwko nim podjęte, jeśli
przedstawią usprawiedliwienie.
1. Aby opiekunowie i kuratorzy mogli wykazać słuszność swojego zwolnienia, konieczne jest jednak zachowanie
wielu formalności. Przede wszystkim muszą oni złożyć wniosek do sądu w terminie przewidzianym przez prawo,
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który jest następujący. Ten, kto znajduje się w tym samym mieście, w którym został mianowany, lub w promieniu
setnej mili od tego miasta, powinien złożyć swoje usprawiedliwienie w ciągu pięćdziesięciu dni, gdyż po upływie
tego czasu nie będzie mógł tego uczynić, lecz będzie zobowiązany do wypełnienia swoich obowiązków; jeśli zaś
nie zastosuje się do któregokolwiek z tych wymogów, będzie w takim samym położeniu, jak gdyby był winny
zaniedbania, i nie pozostanie mu nic innego, jak złożyć swoje usprawiedliwienie. Jeśli jednak jest on oddalony od
miasta o więcej niż sto mil, będzie miał prawo do dwudziestu mil za każdy dzień od tego, w którym otrzymał
zawiadomienie o swoim powołaniu (zawiadomienie to musi być mu doręczone przez Gubernatora osobiście lub w
jego miejscu zamieszkania), a oprócz powyższych dwudziestu dni, będzie miał prawo do kolejnych trzydziestu w
celu złożenia wymówienia. Zasada ta odnosi się również do wszystkich wyznaczonych na mocy testamentu, czy
to opiekunów czy kuratorów, których nominacje zwyczajowo potwierdza sędzia pokoju.
2. W Dekrecie o Boskim Marku znajdujemy także inne postanowienie, które jest godne zbadania. Prawodawca
bowiem przyznaje opiekunowi, który przebywa w mieście, w którym został mianowany, lub w odległości stu mil od
niego, termin pięćdziesięciu dni, ale temu, który mieszka poza granicami stu mil, przyznaje jeden dzień na każde
dwadzieścia mil, a oprócz tego daje trzydzieści dni na przedstawienie usprawiedliwienia. Wynika z tego, że jeśli
miejsce zamieszkania danej osoby jest oddalone o sto sześćdziesiąt mil, będzie ona uprawniona do terminu
trzydziestu ośmiu dni, to znaczy osiem dni na sto sześćdziesiąt mil lub jeden dzień na każde dwadzieścia mil i
dodatkowo trzydzieści dni, w których może złożyć wniosek o usprawiedliwienie. Dlatego ten, kto mieszka dalej,
jest w gorszym stanie niż ten, kto mieszka w odległości stu mil lub w samym mieście; bo rzeczywiście, termin
pięćdziesięciu dni jest zawsze przyznawany tym ostatnim, ale krótszy czas jest przyznawany tym pierwszym.
Chociaż jednak tak należy rozumieć przepisy prawa, to jednak intencja ustawodawcy była zupełnie inna;
Cerbidiusz Scaevola, Juliusz Paulus i Domicjusz Ulpianus, autorytety najwybitniejsze i najbardziej uczone w
prawie, uważają, że tak właśnie jest, stwierdzając, że należy przestrzegać zasady, iż nikt nie może być
uprawniony do terminu krótszego niż pięćdziesiąt dni, jeśli czas obliczony na podróż, dodany do trzydziestu dni,
które prawo dopuszcza na usprawiedliwienie, przekracza pięćdziesiąt dni; Na przykład, jeśli powiemy, że ktoś
mieszka czterysta czterdzieści mil od miasta, będzie miał prawo do dwudziestu dwóch dni na odbycie podróży i
kolejnych trzydziestu na przedstawienie swojego wniosku o usprawiedliwienie.
3. Wszyscy powinni przestrzegać tej zasady w odniesieniu do czasu, gdy z jakiegokolwiek powodu pragną, w
całości lub w części, być zwolnieni z obowiązków opiekuna lub kuratora.
4. W związku z tym postanowiono, że jeśli ktoś chce skorzystać z jakiegokolwiek usprawiedliwienia, nie zostanie
wysłuchany, jeśli nie złoży wniosku w przepisanym terminie; chyba że jest obywatelem jakiegoś innego stanu.
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5. 5. Zachowanie przepisanego czasu jest tak konieczne, że jeśli się tego nie uczyni, a ten, który przedstawił
swoje usprawiedliwienie, zostanie zwolniony, to nie zostanie zwolniony; tak jak to stwierdzają Boscy Sewerus i
Antoninus w jednej ze swoich Konstytucji, która nakazuje, aby ten, kto został wyznaczony na miejsce opiekuna,
nie pozostał na stanowisku, ponieważ nie jest zgodne z prawem wyznaczanie drugiego opiekuna tam, gdzie już
jest jeden.
6. 6. Wystarczy, że opiekun złoży w przepisanym terminie wniosek o usprawiedliwienie, bo jeśli potem,
zmieniwszy zdanie, zrezygnuje, nie będzie to dla niego szkodliwe. Dlatego też, jeśli ktoś tylko się przedstawi, a
potem nie pozostanie w celu złożenia wymówienia, po upływie przepisanego czasu, będzie przedawniony przez
wyjątek. Mówi o tym konstytucja cesarzy Sewera i Antoninusa.
7. Jeżeli ktoś z powodu choroby lub innej konieczności (na przykład z powodu niebezpieczeństwa morskiego,
surowości zimy, napadów zbójców lub innych podobnych przeszkód) nie może stawić się w przepisanym
terminie, należy mu dać odpust, ponieważ jego dobra wiara jest wystarczająco potwierdzona przez naturalną
sprawiedliwość, jak to określają konstytucje cesarzy Sewera i Antoninusa.
8. Ponadto należy pamiętać, że nie wystarczy, aby opiekun stawił się w sądzie, ale musi on złożyć zeznania
dotyczące powodu, dla którego prosi o zwolnienie, a jeśli ma kilka powodów, które mogą ułatwić zwolnienie, musi
je wszystkie wymienić; jeśli tego nie zrobi, będzie podobny do strony, która nigdy się nie stawiła, lub jeśli się
stawiła, nie wykazała ważnego powodu dla swojego zwolnienia.
9. Pięćdziesiąt dni, o których mowa powyżej, liczone są w sposób ciągły, począwszy od momentu doręczenia
zawiadomienia stronie, która została wyznaczona.
10. Konieczne jest, aby przyczyny zwolnienia zostały przedstawione ustnie w sądzie lub w petycji. Strona może
również ograniczyć swoje uzasadnienie do formy pisemnej, jak to stwierdzają ci sami cesarze.
11. To są zasady odnoszące się do czasu przewidzianego przez prawo, które muszą być przestrzegane.
Rozważmy teraz tych, którzy nie są zobowiązani do przestrzegania tych zasad. Opiekunowie, którzy nie zostali
wyznaczeni zgodnie z prawem (to znaczy, którzy zostali wyznaczeni przez strony, które nie mają do tego prawa;
lub gdy nie byli uprawnieni; lub gdy podopieczni byli odpowiedzialni za bezprawność; lub w przypadku, gdy nie
zostały zachowane odpowiednie formalności prawne), i nie zostali potwierdzeni, i nie zarządzali trustem, zostaną
zwolnieni, i nikt nie może podnieść zarzutu, że w swoim wniosku o usprawiedliwienie nie zachowali czasu
określonego przez prawo; ponieważ nie są zobowiązani do złożenia takiego wniosku, jak dowodzą konstytucje
wymienione poniżej, które przedstawiłem jako przykład, i które rzeczywiście mają zastosowanie do wszystkich
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przypadków. "Boscy Sewerus i Antoninus, cesarze, do Narcyza: Będąc mianowanym opiekunem przez dziadka
macierzystego podopiecznego, nie jesteś zobowiązany do złożenia wniosku o usprawiedliwienie, ponieważ nie
jesteś prawnie odpowiedzialny, a zatem, jeśli nie będziesz się mieszał w zarządzanie majątkiem, będziesz
bezpieczny". Również w podobny sposób, gdy sędziowie wyznaczą opiekuna lub kuratora, który nie podlega ich
jurysdykcji, nie będzie on zobowiązany do przestrzegania czasu przewidzianego przez prawo, ponieważ nie jest
on ani obywatelem, ani mieszkańcem miasta.
(14) Tenże, Usprawiedliwienia, Księga V.
Gdy w sprawach dotyczących usprawiedliwienia opiekunów i kuratorów mowa jest o wyzwoleńcu, należy
zauważyć, że rozumie się przez to nie tylko wyzwoleńca ojca wychowanka, ale także wyzwoleńca jego matki.
1. A ponieważ mówimy o dzieciach patrona, należy zauważyć, że termin ten nie odnosi się tylko do potomków w
pierwszym stopniu, to znaczy do synów i córek, ale także do wnuków z obu stron, jak również do tych, którzy są
ich następcami.
2. A nawet jeśli wolnomularz może uzyskać prawo do noszenia złotego pierścienia, nadal zachowuje rangę
wolnomularza, zgodnie z tym, co zostało zadekretowane przez Marka Antoninusa.
3. Jeśli niewolnik kupi się za własne pieniądze i zostanie poddany manumisji, nigdy nie będzie zaliczony do grona
wolnych ludzi.
4. 4. Jeśli jest kilku wyzwolonych, to jeden z nich będzie opiekunem wszystkich dzieci swojego patrona i nie
zostanie zwolniony, nawet jeśli sprawuje już trzy funkcje opiekuńcze.
(15) Tenże, Usprawiedliwienia, Księga VI.
Również eunuch może być mianowany opiekunem i nie może powoływać się na swoje niedołęstwo jako na
usprawiedliwienie, jak to jest zapisane w konstytucji cesarzy Sewera i Antoninusa.
1. Ten, kto przyrzekł być opiekunem dzieci kogokolwiek, nie może być zwolniony z opieki, nawet jeśli w
przeciwnym razie miałby zgodny z prawem powód do zwolnienia.
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2. Należy pamiętać, że zajmowanie urzędu nie jest dla nikogo rozsądnym usprawiedliwieniem. Dlatego też, jeśli
strona jest senatorem, może być opiekunem osób niższej rangi, jak również dzieci senatora, co stwierdzili w
Reskrypcie Boskim Marek i Kommodus.
3. Jeśli jednak ktoś jest opiekunem lub kuratorem podopiecznego, który nie ma rangi senatorskiej lub innej, a
potem zostanie senatorem, to zostanie natychmiast zwolniony. Zwolnienie nie będzie jednak miało miejsca, jeśli
dzieci, którymi się opiekuje lub kuratoruje, są w randze senatorskiej.
4. 4. Podobnie, kto jest niższej rangi, nie może być zwolniony z opieki lub kurateli nad podopiecznymi
zajmującymi wyższe od niego stanowisko.
5. Konstytucje cesarskie stwierdzają, że ani wagowi, ani księgowi (których zwykle określamy jako arytmetyków)
nie są uprawnieni do zwolnienia.
6. Ponadto Żydzi mogą być opiekunami podopiecznych, którzy nie są Hebrajczykami, tak samo jak mogą
zarządzać majątkiem należącym do innych trustów; konstytucje bowiem nakazują, że mają oni pozostać wolni, z
wyjątkiem okoliczności, w których może dojść do skażenia kultu publicznego.
7. Rachunek należny gminie nie jest traktowany jako pojedynczy zarząd we wniosku o zwolnienie.
8. Wolni strzelcy żon senatorów nie są zwolnieni z obowiązków kurateli, nawet jeśli mogą prowadzić interesy
swoich patronek; przywilej ten jest bowiem przyznawany tylko wolnym strzelcom mężczyzn w randze senatora.
9. Jeśli gubernator miasta, czyli magistrat, bierze na siebie obowiązek kurateli przez mianowanie, nie może go
łączyć z innymi kurateli w celu zwolnienia; tak samo nie mogą tego czynić poręczyciele kuratora lub ci, którzy są
mianowani honorowymi kuratorami przez testament.
10. Ten, kto pobiera podatki dla państwa, nie może być zwolniony od kurateli.
11. Pytano, czy osoba, która jest w stanie podać kilka powodów, dla których powinna być zwolniona, z których
każdy sam w sobie nie jest wystarczający, może być usprawiedliwiona. Na przykład, gdy mężczyzna nie osiągnął
wieku siedemdziesięciu lat, nie sprawuje trzech kurateli i nie ma pięciorga dzieci, lub nie może powołać się na
żaden inny zgodny z prawem powód do zwolnienia, ale sprawuje dwie kurateli, ma dwoje dzieci i ma
sześćdziesiąt lat; lub gdy podaje kilka innych powodów, które same w sobie nie dają absolutnego powodu do
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zwolnienia, ale które razem wydają się być wystarczające, aby umożliwić mu zwolnienie, to uznano, że nie może
być zwolniony.
12. Jeżeli osoba otrzymuje lub jest uprawniona do zwolnienia z pracy cywilnej lub publicznej, nie może być z tego
powodu zwolniona z opieki lub kurateli.
13. Jeżeli ktoś został zwolniony z opieki lub kurateli, nie może w żadnym wypadku powoływać się na przyczyny
wymienione w dokumentach, aby uzyskać zwolnienie z innej opieki lub kurateli, jeżeli nie przedstawi innych
powodów zwolnienia.
14. Kto oświadcza, że nie był znany ojcu lub matce podopiecznego, nie może być z tego powodu
usprawiedliwiony.
15. 15. Ponadto, jeśli ktoś sprawuje zarząd trzech kurateli, nie ma prawa być zwolniony z zarządu czwartej, jeśli
na przykład wyraził chęć jej przyjęcia. Natomiast za przejawiającego taką wolę uważa się tylko tego opiekuna,
który zarządza majątkiem umiarkowanym.
16. Ulpianus stwierdza w swoim dziele O wyjątkach, że gdy strona zarządza jako jedną z trzech kurateli, tą nad
swoim wyemancypowanym synem: "Wiem, że pojawiła się wątpliwość, czy można to podnieść na jego korzyść,
gdy ubiega się o zwolnienie z czwartej". Stwierdzam jednak, że istnieje Reskrypt, w którym zezwala się na
zaliczenie kurateli nad wyemancypowaną córką do innych kurateli w tym celu.
17. Tam, gdzie ktokolwiek pod kontrolą ojcowską jest mianowany opiekunem, a jego ojciec odmawia zostania
jego poręczycielem, prawa nakazują, aby sam ojciec został opiekunem i aby bezpieczeństwo opieki w żaden
sposób nie było naruszane, jak to jest stwierdzone w Konstytucji Boskiego Hadriana, która jest następująca:
"Cesarz Hadrian do Bitrasiusa Pollio, zastępcy w Lyonie. Jeśli Klaudiusz Macer, choć jest synem pod ojcowską
kontrolą, wydaje się być odpowiednią osobą do bycia opiekunem, a jego ojciec nie chce zapewnić mu
zabezpieczenia, aby pozbawić syna kurateli, i nadal przejawia tego perfidnego ducha, myślę, że możesz
właściwie przeciwdziałać temu oszustwu, zmuszając zarówno jego syna, jak i jego samego do zarządzania
kuratelą nad dziećmi Klemensa."
16. Tenże, Opinie, Księga II.
Gajusz swoim testamentem ustanowił Nigidiusza opiekunem swojego syna, a także wyznaczył go kuratorem do
czasu, gdy syn osiągnie dwudziesty piąty rok życia. Pytam, skoro Nigidiusz może być zwolniony z kurateli bez
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odwołania, od jakiego dnia liczy się czas ustalony przez Boskiego Marka, który należy zachować przy składaniu
wniosku o zwolnienie; czy od dnia otwarcia testamentu, czy od dnia, w którym opiekun jest wezwany do
załatwienia sprawy, to znaczy po ukończeniu przez podopiecznego czternastego roku życia? Modestinus
odpowiedział, że wniosek o zwolnienie z kurateli musi być złożony w chwili, gdy kurator został zatwierdzony
dekretem pretora lub gubernatora.
17. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, księga IV.
Należy wziąć pod uwagę nie tylko wartość majątku, który ma być objęty zarządem w przypadku trzech już
istniejących kurateli, ale także wiek podopiecznych. Jeśli bowiem wiek pierwszych podopiecznych zbliża się do
wieku dojrzewania, tak że pozostaje im tylko sześć miesięcy, lub jeśli wiek tych, których objęcie opieką jest
związane, nie jest daleki od wieku dojrzewania, usprawiedliwienie nie będzie dozwolone. Tę sprawę przewidują
Konstytucje cesarskie.
1. 1. Dekretami Senatu i Konstytucjami Cesarskimi od dawna przyznano Trojanom zupełne zwolnienie z tego
obowiązku, ze względu na sławę ich miasta i ich związek z pochodzeniem Rzymu, jeśli chodzi o podopiecznych,
którzy nie są Trojanami. To Boski Pius stwierdził w Reskrypcie.
2. Tych, którzy należą do pewnych stowarzyszeń, jak na przykład do stowarzyszenia rzemieślników, uznajemy za
uprawnionych do zwolnienia, ponieważ mogą oni być zwolnieni z zarządzania opieką nad osobami, które nie są
członkami ich organizacji, aby zmusić ich do podjęcia innych prac publicznych, nawet jeśli ich majątek został
później powiększony. Przewidują to także Konstytucje cesarskie.
3. Wszystkie ciała i stowarzyszenia nie mogą być jednak zwolnione z obowiązków kurateli, choć nie mogą być
zobowiązane do obejmowania urzędów miejskich, chyba że ten przywilej został im wyraźnie przyznany.
4. Ten, kto pełni obowiązki aedila, może być mianowany opiekunem; urząd aedila jest bowiem zaliczony do tych
urzędów, których sprawujący są zwolnieni od prywatnych zajęć, zgodnie z Reskryptem Boskiego Marka.
5. Należy zauważyć, że zostało ustalone, iż ci, którzy pełnią urząd publiczny, są zwolnieni z obowiązków
opiekuna. Zwolnieni są ci, którzy, będąc już na urzędzie, są wezwani do podjęcia obowiązków stróża; należy
jednak zauważyć, że nie są zwolnieni ci, którzy byli już zaangażowani w wykonywanie tych obowiązków, nawet w
czasie sprawowania urzędu.

1554

6. Kapitanowie statków, pośród innych swoich przywilejów, nie wydają się cieszyć tym, że są zwolnieni od opieki.
Stwierdził to Boski Trajan w swoim reskrypcie.
7. Ci, którzy mieszkają w obozach, są zazwyczaj zwolnieni z opieki, z wyjątkiem tych, którzy mieszkają w tym
samym obozie i są w tym samym stanie.
18. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XX.
W przypadku utraty dzieci na wojnie, fakt ten stanowi ważny pretekst do zwolnienia z opieki. Powstało jednak
pytanie, kim są te dzieci, czy są to te, które zginęły w bitwie, czy też obejmują one wszystkie te, które zostały
odebrane rodzicom z powodu wojny, jak na przykład te, które zginęły w oblężeniu. Preferowana jest opinia, że
tylko te, które zostały zabite w bitwie, bez względu na ich płeć lub wiek, powinny stanowić ważny powód do
zwolnienia, ponieważ straciły życie za swój kraj.
19. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Zwyczajem jest, że ci opiekunowie, którzy mieszkają we Włoszech, są zwolnieni od zarządzania sprawami
prowincji.
(20) Julianus, Digest, Księga XX.
Gdy wuj wychowanka twierdzi, że ten ostatni został wydziedziczony, a on sam został mianowany spadkobiercą,
należy przyjąć usprawiedliwienie wuja i wyznaczyć dla wychowanka opiekuna lub, jeśli nie chce on prosić o
zwolnienie, usunąć go spod kurateli, aby przyspieszyć spór o majątek.
21. Marcjanus, Instytuty, Księga II.
Nikt nie może być zwolniony od kurateli z powodu sporu, jaki toczy ze swoim wychowankiem, chyba że w sporze
chodzi o cały majątek tego ostatniego lub jego większą część.
1. 1. Jeśli strona chce być zwolniona z obowiązku opieki i ma w tym celu kilka powodów, a nie jest w stanie
udowodnić niektórych z nich, nie zabrania się jej korzystania z pozostałych w terminie przewidzianym przez
prawo.
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2. Nawet jeśli opiekun został wyznaczony do zarządzania całym majątkiem podopiecznego, może on jednak
złożyć wniosek o zwolnienie go z obowiązku zarządzania majątkiem znajdującym się poza setną milą, chyba że
cały majątek podopiecznego znajduje się w tej prowincji. Z tego powodu gubernator prowincji wyznaczy opiekuna
dla tego majątku.
3. Senatorowie nie mogą być również zmuszeni do sprawowania kurateli nad majątkiem znajdującym się poza
setną milą.
4. Można ustanowić opiekuna dla podopiecznego, który już go ma, ale musi to dotyczyć zarządzania innym
majątkiem.
22. Scaevola, Reguły, Księga I.
Geodeci nie są zwolnieni z obowiązków opiekuńczych.
1. Ci, którym cesarz powierzył prowadzenie jakiejkolwiek działalności, mogą być zwolnieni z kurateli tak długo, jak
ją prowadzą.
(23) Ulpianus, Opinie, Księga II.
Stwierdziłem już, że osoba nie ma ważnego usprawiedliwienia dla zwolnienia z kurateli z powodu jakiegoś
urzędu, którego obowiązki powinna pełnić w gminie.
1. Podałem za moją opinią, że tam, gdzie żołnierz służy w obozie, ma prawo być usprawiedliwiony, jeśli jest
ustanowiony opiekunem dla kogoś, kto nie służy w tym samym obozie.
24. Papinianus, Pytania, Księga XI.
W żadnym razie nie należy sądzić, że pozbawiony jest przywileju bycia usprawiedliwionym ten, kto uzyskał
wolność na zasadzie powiernictwa; w prawie każdym tego rodzaju przypadku strona, która dokonuje manumisji
niewolnika, nie uzyskuje żadnego prawa jako patron wobec osoby uwolnionego, z wyjątkiem tego, że ten ostatni
nie może go wezwać do sądu bez nakazu pretora.
25. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, księga II.
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Opiekun nie może podawać w petycji powodów, dla których chce być usprawiedliwiony.
26. Paulus, O usprawiedliwieniach.
Z reskryptu Boskiego Marka i Antoninusa, skierowanego do prefekta ds. utrzymania, wynika, że mierniczy zboża
mają prawo do zwolnienia z dozoru.
27. Marcianus, Reguły, Księga V.
Gdy zapisobierca jest zobowiązany do oddania całego swojego spadku innemu i chce być zwolniony z obowiązku
opieki, otrzyma swój spadek w celu dostarczenia go beneficjentowi; przypadek ten jest podobny do tego, gdy
spadkobierca wnosi pozew, twierdząc, że testament jest nieważny, i przegrywa swoją sprawę.
28. Papinianus, Opinie, Księga V.
Jeśli opiekun wnosi o potwierdzenie, a przed dniem wydania dekretu uzyska jakiś przywilej zwalniający od
odpowiedzialności, nie może zgodnie z prawem wycofać wniosku, który już złożył.
1. 1. Jeśli rodzic pozostawił majątek opiekunom jako wynagrodzenie za ich dobrą wiarę, uważa się, że może on
zostać zatrzymany przez spadkobierców, nawet jeśli są oni obcymi osobami, po tym jak wspomniani opiekunowie
zostali uniewinnieni. Nie dotyczy to jednak syna, którego pani ojciec ustanowiła współspadkobiercą i opiekunem
dla jego małoletniego brata, ponieważ syn jest uprawniony do spadku po ojcu ze względu na pokrewieństwo, a
nie jako opiekun.
2. 2. Jeśli opiekun został wygnany na pewien czas, nie może się na to powoływać jako na usprawiedliwienie, lecz
na czas wygnania powinien być ustanowiony w jego miejsce kurator.
29. Marcianus, Instytuty, Księga II.
Jest rzeczą oczywistą, że jeśli kurator zostanie skazany na wieczne wygnanie, może zostać zwolniony.
(1) Co więcej, niewiedza wygnańca będzie tym łatwiej ułaskawiona, że nie mógł on stwierdzić podejrzanego
charakteru swego współopiekuna.
30. Papinianus, Opinie, Księga V.
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Nasi Szlachetni i Dostojni Cesarze postanowili, że osoby obeznane z prawem, które podjęły się sprawowania
opieki, powinny być usprawiedliwione, jeśli stały się członkami Rady Cesarskiej, ponieważ zawsze muszą być w
ich obecności, a cześć im oddawana nie będzie ograniczona ani czasem, ani miejscem.
(1) Jeżeli rodowity mieszkaniec jakiejś prowincji zamelduje się w Rzymie, jego kurator, mianowany dekretem
namiestnika i pretora, podejmie się zarządzania jego majątkiem w obu miejscach. Uznano, że nie należy uważać,
że zarządza on dwoma kurateli, ponieważ jest oczywiste, że dwa majątki nie powinny należeć do tej samej
osoby.
(2) Ten, kto korzysta z przywileju zwolnienia, nie może być zmuszony do podjęcia kurateli nad bratem.
(3) Pewien mecenas wyznaczył w swoim testamencie niektórych ze swoich wyzwoleńców na opiekunów innego
wyzwoleńca, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego. Chociaż można stwierdzić, że strony te są wypłacalne,
to jednak, zgodnie z prawem publicznym, mogą być zwolnione od potwierdzenia dekretem.
31. Paulus, Pytania, Księga VI.
Jeśli ktoś, sprawując trzy funkcje opiekuńcze, zostanie mianowany różnymi dekretami opiekunem dwóch innych
podopiecznych, może być usprawiedliwiony; jeśli zaś, zanim poda powody, dla których powinien być
usprawiedliwiony, umrze jeden z podopiecznych, których opieką się zajmował, od tego czasu jego
usprawiedliwienie nie będzie możliwe i od razu będzie związany pierwszym dekretem; to tak, jakby czwarta
funkcja opiekuńcza została zastąpiona trzecią, ponieważ zanim został usprawiedliwiony, był opiekunem zgodnie z
prawem. Dlatego też może on być zwolniony z kurateli nad tym, który obecnie zajmuje czwarte miejsce, a
ponieważ nie był zwolniony z kurateli, musi koniecznie podjąć się obowiązków związanych z drugą, to znaczy
trzecią kuratelą. Nie sprawia mi trudności, jeśli ktoś twierdzi, że opiekun nie jest zobowiązany do sprawowania tej
opieki, ponieważ kwestią, którą należy rozważyć, jest to, czy jej sprawowanie kończy się z chwilą śmierci
podopiecznego. Co więcej, uważam, że będzie on również odpowiedzialny za kuratelę, jeśli przyjmie na siebie
odpowiedzialność za zaniechanie jej sprawowania.
1. Może się to zdarzyć także wtedy, gdy opiekun zostaje powołany na mocy dwóch różnych testamentów, w
czasie gdy zarządza już trzema innymi opiekami; i w tym przypadku nie należy brać pod uwagę czasu otwarcia
testamentów, gdy powstaje pytanie, która opieka została przyznana po raz pierwszy, ale czas, w którym
dokonano zapisu na majątek lub w którym został spełniony warunek, od którego zależało powołanie.

1558

2. Różnica ta istnieje również pomiędzy kuratelami, o których mówiliśmy, gdy trzecia i czwarta nominacja są
dokonane, chociaż kurator jest najpierw odpowiedzialny za zarządzanie czwartą, ponieważ to ta, czyli czwarta,
jest zlecona do zarządzania, a on musi ponosić odpowiedzialność za drugą od dnia, w którym został powołany.
3. Uważam, że opiekun, który spowodował, że jego podopieczny odrzucił majątek ojca, powinien być utrzymany
w czwartej kurateli, ponieważ poprzednia została niejako odrzucona.
4. Ponadto sądzę, że pretor postąpi zgodnie z prawem, jeśli uzna, że wystarczy tylko jedna kuratela, jeśli jest ona
tak rozległa i zawiera tak wiele wymogów biznesowych, że równa się kilku. I tak bracia, którzy mają równe udziały
w majątku, nie powinni być uważani za podlegających kilku kurateli; a nawet jeśli podopieczni nie są braćmi, to
jeśli mają to samo dziedzictwo, a kurator musi sporządzić jedno sprawozdanie z zarządu, to obowiązuje ta sama
zasada. Z drugiej strony, jeśli istnieją dwa odrębne majątki należące do braci, należy ustanowić dwie kurateli;
ponieważ, jak już wspomniałem, nie należy brać pod uwagę liczby podopiecznych, ale trudność w sporządzaniu i
przedstawianiu rachunków.
32. Tenże, Pytania, Księga VII.
Nesennius Apollinaris do Juliusza Paulusa. Pewna matka ustanowiła swego małoletniego syna spadkobiercą,
albo jakiś obcy człowiek ustanowił małoletniego, który również był obcy, swoim spadkobiercą, na mocy
testamentu i pozostawił zapis Titiusowi, mianując go opiekunem wspomnianego podopiecznego. Titius, po
potwierdzeniu, został zwolniony z opieki. Pytam, czy utraci on swój spadek. A jak będzie w przypadku, gdy
opiekun nie został wyznaczony testamentem, lecz przyjął spadek, a po wyznaczeniu go przez pretora na
opiekuna, został zwolniony; czy słusznie może zostać pozbawiony spadku; czy też jest jakaś różnica, gdy
opiekun jest wyznaczony dla nieletniego, który został wyemancypowany, lub kurator dla dziecka, które osiągnęło
wiek dojrzały, przez jego ojca? Odpowiedziałem, że jeśli opiekun lub kurator został bezprawnie wyznaczony
przez ojca i został potwierdzony przez pretora, to zostanie on pozbawiony dziedzictwa, jeśli woli skorzystać z
przywileju bycia usprawiedliwionym, co zostało również stwierdzone przez Scaevolę; ponieważ w rzeczywistości
pretor, który potwierdził opiekuna, wykonywał jedynie wolę zmarłego. Ta sama zasada musi być zastosowana do
testamentu matki. Następujący przypadek jest podobny do przypadku matki, a mianowicie, gdy obcy człowiek
mianuje małoletniego swoim spadkobiercą i chce ustanowić dla niego opiekuna, jak to ma miejsce w przypadku
dzieci, które wychowaliśmy. Dlatego bardzo słusznie uznano, że ten, kto odmawia zrobienia tego, czego wymagał
spadkodawca, powinien zostać pozbawiony tego, co ten ostatni mu dał. Nie sądzę jednak, że ten, kto zrzekł się
obowiązków opiekuna, może być zawsze pozbawiony spadku, ale tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że spadek
został mu zapisany, ponieważ strona powierzyła mu opiekę nad swoimi dziećmi, a nie w przypadku, gdy dałby mu
go w każdym razie, nawet bez opieki. Można to ustalić, jeżeli zapis zostanie umieszczony w testamencie, a
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następnie ustanowiony zostanie opiekun przez kodycyl; w tym przypadku nie można bowiem powiedzieć, że
zapis został mu przyznany, ponieważ spadkodawca życzył sobie, aby pełnił funkcję opiekuna.
(33) Tenże, Pytania, Księga XXIII.
To rozróżnienie wydaje się być jednak zbyt subtelne i nie powinno być dopuszczone, chyba że ojciec wyraźnie
oświadczył, że chce zapisać spadek, nawet jeśli zapisobierca nie powinien zarządzać kuratelą; ponieważ zawsze
zakłada się, że spadek został przekazany w tym celu, niezależnie od tego, czy poprzedza on wyznaczenie
kuratora, czy też następuje po nim.
34. Tenże, Pytania, Księga VII.
Z tego wynika, że ten, kogo pretor mianuje opiekunem, nie powinien być zaliczany do tej samej klasy co tacy
legaci; może on bowiem skorzystać z prawa do bycia usprawiedliwionym, ponieważ nie czyni nic wbrew woli
spadkodawcy, ponieważ ten ostatni nie mianował go opiekunem, nie możemy powiedzieć, że chciał, aby
zarządzał on opieką nad swoim synem.
35. Tenże, Pytania, Księga XXIII.
Co jednak, jeśli opiekun nie był usprawiedliwiony, ale odmówił zarządzania majątkiem, twierdząc, że inni
opiekunowie są wypłacalni? Można wytoczyć przeciwko niemu powództwo, jeśli podopieczny nie może odzyskać
majątku od innych. Nie powinien on jednak uzyskać zapisu, a jego upór powinien być ukarany, ponieważ do
pewnego stopnia próbował się usprawiedliwić. Tym bardziej nie powinien być uznany za niegodnego hojności
ojca ten, kto został odsunięty od opieki z powodu podejrzenia.
(36) Tenże, Opinie, Księga IX.
Rodzice mają zwyczaj wybierać swoich najdroższych i najprawdziwszych przyjaciół na opiekunów dla swoich
dzieci, i z tego powodu dają im zapisy, aby skłonić ich do przyjęcia ciężaru opieki. Jeśli jednak taka osoba
otrzymała spadek na mocy testamentu, a także została podstawiona za wychowanka, nie jest prawdopodobne,
że spadkodawca zamierzał ją zastąpić, jeśli miałaby podjąć się opieki, a zatem strona, o której mowa, powinna
zostać pozbawiona spadku, jeśli wychowanek żyje; nie może jednak zostać wykluczona z podstawienia,
ponieważ w tym przypadku, nawet jeśli opieka zostałaby podjęta, zostałaby zakończona.
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1. Lucjusz Tycjusz z trzech synów miał jednego, który był wyemancypowany i w wieku uprawniającym go do
posiadania kuratora. Pytam, czy rzeczony Tycjusz, gdy wspomniany wyemancypowany syn złożył petycję, aby
jego ojciec został mianowany przez pretora jego kuratorem, może odwołać się do prawa publicznego i domagać
się zwolnienia ze względu na swoich trzech synów. Odpowiedziałem, że tego przywileju nie można odmówić ojcu,
ponieważ ma do niego prawo ze względu na liczbę swoich dzieci; ale kiedy prosi się go, aby był kuratorem dla
swojego syna, postąpi wbrew instynktowi natury, jeśli będzie próbował skorzystać z tego usprawiedliwienia.
37. Scaevola, Opinie, Księga II.
Opiekun testamentowy oświadczył w obecności pretora, że ma troje dzieci i dodał, że nieletni ma wuja, który jest
jego prawnym opiekunem, a on sam został niewłaściwie wyznaczony. Dekret pretora brzmiał następująco: "Jeśli
zostałeś mianowany opiekunem dla nieletniego, który ma opiekuna prawnego, nie jest konieczne, abyś ubiegał
się o usprawiedliwienie". Pytam, gdy rzeczywiście nie ma takiego wujka, który mógłby być opiekunem
małoletniego, czy mimo to powołanie opiekuna testamentowego będzie ważne. Odpowiedziałem, że zgodnie z
podanym przypadkiem, mimo że strona może mieć uzasadnione powody do usprawiedliwienia, to i tak nie może
być zwolniona z powodu nieprawidłowości powołania.
1. Pytam również, czy jeśli opiekun zgadza się z dekretem, to czy może być przeciwko niemu wniesione
powództwo słusznościowe z tego powodu, że nie prowadził spraw związanych z opieką. Odpowiedziałem, że jeśli
nie zarządzał on kuratelą raczej z powodu błędu, ponieważ twierdził, że jest prawnie zwolniony ze względu na
trójkę swoich dzieci i myślał, że powinien być zwolniony, a nie ze złej woli, to powództwo słuszne nie powinno być
przyznane.
38. Paulus, Opinie, Księga II.
Termin pięćdziesięciu dni, o którym była mowa wcześniej, odnosi się tylko do kwestionowania rzekomych
powodów zwolnienia, ponieważ cztery ciągłe miesiące są dozwolone dla rozstrzygnięcia sprawy.
39. Tryphoninus, Disputes, Księga XIII.
Jeśli opiekun sam sporządza i przedstawia usprawiedliwienie, a jego zwolnienie przez pretora jest
uniemożliwione przez opóźnienie spowodowane sprzecznością, jego powody usprawiedliwienia mogą być
prawnie ustalone.
40. Paulus, Opinie, Księga II.
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Jeśli po podjęciu się tego zadania opiekun staje się ślepy, głuchy, niemy, obłąkany lub przewlekle inwalidą, może
zrezygnować z opieki.
1. 1. Ubóstwo, które sprawia, że opiekun nie jest zdolny do pracy i ciężarów związanych z opieką, zwykle daje
zwolnienie.
41. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Osoby, które załatwiają sprawy publiczne w imieniu cesarza, są zwolnione od kurateli, jak również od kurateli, w
czasie ich sprawowania, nawet jeśli nie wydano w tym celu specjalnych listów.
(1) Ta sama zasada dotyczy tych, którzy kierują prefekturą zaopatrzenia lub dowodzą Strażą Nocną.
(2) Osoby nieobecne z powodu spraw publicznych, a należące do określonej liczby, zwolnione są z pełnienia
funkcji opiekuńczych, do których mogły być powołane w czasie nieobecności lub przed wyjazdem; nie mogą one
jednak zrezygnować z funkcji opiekuńczej, jeżeli została ona już podjęta.
(3) Osoby, które są uprawnione do zwolnienia ze względu na ich związek z jakąś korporacją lub
stowarzyszeniem, do którego należą, nie są zwolnione od opieki nad swoimi kolegami lub dziećmi, z wyjątkiem
tych, którym ten przywilej jest wyraźnie przyznany.
(42) Paulus, Odnośnie dochodzeń sądowych.
Jest rzeczą jasną, że nie są oni zmuszeni do przyjęcia opieki nad dziećmi swoich kolegów, jeśli mieszkają oni w
odległości większej niż sto mil od miasta.
43. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Wolny mąż senatora, który sprawuje opiekę nad dziećmi tego ostatniego, nie będzie zwolniony z innych
obowiązków opiekuńczych.
44. Tryphoninus, Dysputy, księga II.
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Zgodnie z dekretem Boskiego Marka, w którym wolny człowiek mianowany opiekunem tego, który jest
wyemancypowany, miał prawo do zwolnienia, nasz Cesarz, wraz ze swoim ojcem, Boskim Severusem, stwierdzili
w Reskrypcie, że ten sam powód do zwolnienia może mieć również każdy, kto uzyskał prawo do noszenia
złotego pierścienia.
1. Jeśli zatem dla wyemancypowanego podopiecznego, uprawnionego do noszenia złotej obrączki, ustanowiony
zostanie opiekun lub kurator wolnego urodzenia, to wniosek o zwolnienie, złożony przez niego z powodu różnicy
stanu, nie powinien zostać przyjęty.
2. Jeżeli jednak, zanim wychowanek lub małoletni poniżej dwudziestego piątego roku życia nabył prawo do
noszenia złotej obrączki, Lucjusz Tycjusz, będąc mianowany jego opiekunem, powinien być usprawiedliwiony z
powodu tego, że jest wolnourodzony, może być mianowany po raz drugi opiekunem lub kuratorem
wspomnianego małoletniego, po uzyskaniu przez niego tego przywileju; Z tego samego powodu, dla którego
postanowiono i zapisano w Reskrypcie, że zwolniony jest opiekun, który został mianowany w ciągu roku po
powrocie z pracy w służbie publicznej, a po upływie tego okresu może być mianowany na jego miejsce.
3. 3. I chociaż wolny człowiek, który działa jako agent przy załatwianiu spraw swojego patrona, senatora, ma
ważne usprawiedliwienie dla nieprzyjmowania opieki nad innymi, to jednak ten, kto nabył prawo do noszenia
złotej obrączki i w ten sposób przechodzi do grona wolnych urodzonych, nie może skorzystać z tego rodzaju
usprawiedliwienia.
45. Tenże, Dysputy, Księga III.
"Mianuję Titiusa opiekunem moich dzieci tak długo, jak długo nie będzie nieobecny w interesach państwowych".
Tycjusz sprawuje opiekę nad dziećmi, a potem wyjeżdża w interesach do państwa i przestaje pełnić te obowiązki.
Czy powinien być usprawiedliwiony z powodu swojej nieobecności w interesach publicznych, tak jak gdyby nowa
kuratela została mu teraz przyznana? Czy też nie powinien być usprawiedliwiony, ponieważ testament
poprzedzał jego nieobecność w służbie państwowej, a kuratela była już przez niego częściowo sprawowana? A
co, jeśli w międzyczasie urodzi się mu wystarczająco dużo dzieci, aby mógł domagać się kolejnego prawa do
zwolnienia? Lepsza opinia jest taka, że jest to tylko pojedyncza kuratela, a zatem nie ma on prawa do zwolnienia;
i że powództwo o kuratelę nie może być wytoczone przeciwko niemu z powodu wcześniejszego czasu
sprawowania przez niego kurateli.
1. Gdy jednak w testamencie pojawiła się następująca klauzula: "Ustanawiam Titiusa opiekunem, i dopóki jest on
nieobecny w służbie rządu, nie będzie opiekunem, ale po powrocie będzie nim". Zobaczmy, co należy zrobić w
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odniesieniu do jego nieobecności z powodu spraw publicznych lub na poparcie innego usprawiedliwienia, które
może się później pojawić. Inna kwestia, jednakże, pojawia się najpierw w kolejności, to znaczy, czy opiekunowie
testamentowi, którzy zostali wyznaczeni na określony dzień, lub pod pewnym warunkiem, muszą przedstawić
swoje usprawiedliwienie przed upływem czasu, lub spełnieniem warunku; a zwłaszcza, czy termin pięćdziesięciu
dni, w którym są zobowiązani do przedstawienia swoich powodów do bycia usprawiedliwionym, zaczyna biec od
razu. Prawdą jest, że strona nie staje się kuratorem przed upływem terminu, ponieważ nie może wykonywać
swoich obowiązków przed wejściem do spadku. Z tego powodu, że kuratelę sprawowano zgodnie z
postanowieniami tego samego testamentu, a kurator został zwolniony z powodu nieobecności w sprawach
publicznych; po powrocie natychmiast zajmuje się sprawowaniem poprzednio podjętej kurateli, nawet jeśli
miałoby to nastąpić w ciągu roku. W tym przypadku jednak przestaje on być opiekunem na mocy tego samego
testamentu, a zatem może być zwolniony z drugiej opieki.
2. 2. Jeśli pretor ustanowił kuratora dla osoby obłąkanej lub niemej, albo dla dziecka nienarodzonego, może on
być zwolniony z kurateli ze względu na liczbę dzieci.
3. Za opiekunów w Rzymie należy uważać tylko tych, którzy zostali wyznaczeni przez prefekta miasta lub pretora,
lub w testamencie sporządzonym w Rzymie, lub w domach przylegających do miasta.
4. 4. Gdy wolny człowiek z powodu choroby cielesnej lub umysłowej nie może prowadzić interesów, tak że nie
może zajmować się swoimi sprawami, należy rozważyć konieczność tego przypadku, aby obowiązki opiekuna,
które nie mogą być wykonane, nie zostały nałożone na wolnego człowieka, z niedogodnością i szkodą dla
podopiecznego.
46. Paulus, O dochodzeniach sądowych.
Członkowie cechu młynarzy są zwolnieni z obowiązków opiekuńczych, pod warunkiem, że są rzeczywiście
zaangażowani w działalność; ale nie sądzę, że ci, którzy są tylko włączeni do ich liczby, powinni być zwolnieni.
1. Młynarze mieszkający w mieście są zwolnieni z pełnienia funkcji opiekuna, nawet dla dzieci swoich kolegów.
2. Jeżeli ktoś oświadcza, że jego miejsce zamieszkania nie znajduje się tam, gdzie został mianowany opiekunem,
to również może być to uznane za ważną wymówkę. Na ten punkt zwracał uwagę cesarz Antoninus i jego Boski
Ojciec.

1564

Tyt. 2 Gdzie wychowanek ma się wychowywać lub mieszkać i jakie ma mieć utrzymanie.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Pretor jest często wzywany do określenia, gdzie dzieci mają być wychowywane lub mieszkać, nie tylko te, które
są pośmiertne, ale wszystkie rodzaje dzieci.
1. Zwyczajowo, po uwzględnieniu osób, ich pozycji i czasu trwania opieki, decyduje on, gdzie podopieczni mogą
być najlepiej utrzymywani, a czasami pretor postępuje wbrew woli ojca. I tak, gdy pewien człowiek postanowił w
testamencie, że jego syn ma być wychowywany przez podstawioną przez niego osobę, cesarz Sewerus stwierdził
w Reskrypcie, że pretor powinien ustalić w obecności bliskich krewnych dziecka, czy tak należy uczynić; pretor
powinien bowiem działać tak, aby podopieczny mógł być wspierany i wychowywany przez kogoś, do kogo nie
można mieć żadnych złych podejrzeń.
2. Chociaż pretor nie obiecuje, że każdy, kto odmówi wychowania wychowanka w swoim domu, będzie do tego
zmuszony, to jednak powstaje pytanie, czy jeśli nie chce, można go do tego zmusić; tak jak na przykład w
przypadku, gdy wyznaczony został wolnomularz, rodzic lub ktoś z krewnych wychowanka. Lepsza opinia jest
taka, że czasami powinno się to zrobić.
3. Nie bez racji uważa się, że jeśli zapisobierca lub spadkobierca odmawia wychowania wychowanka, do czego
został zobowiązany testamentem, to należy mu odmówić prawa do wniesienia powództwa, tak jak w przypadku
opiekuna testamentowego. To jednak obowiązuje tylko wtedy, gdy zapis był dokonany z takim zrozumieniem, bo
jeśli spadkodawca wiedział w czasie dokonywania zapisu, że zapisobierca odmówi wychowania podopiecznego,
to prawo do działania nie będzie mu odmówione. Zasada ta była często podawana przez Boskiego Severusa.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVI.
Obowiązkiem sędziego właściwego w sprawach opiekuńczych jest zezwolić na wydatki opiekuna, jeśli nie są one
nadmierne; na przykład, gdy twierdzi on, że poniósł je w celu utrzymania lub nauczania podopiecznego.
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1. Wysokość wydatków przyznanych przez pretora powinna być przestrzegana zgodnie z jego dekretem; jeśli
jednak on jej nie określi, powinien ją ustalić sędzia proporcjonalnie do środków podopiecznego; nie można
bowiem pozwolić, aby opiekun przedstawił roszczenie o to, co wydał, jeśli jest to więcej niż to, co jest
sprawiedliwe.
2. Ponadto, nawet jeśli pretor wyznaczył sumę, która ma być wydana na utrzymanie, a przekracza ona
możliwości podopiecznego, jeśli opiekun nie poinformował pretora o ilości dóbr należących do podopiecznego,
nie powinno się zezwolić na rozliczenie całej sumy wydanej na jego utrzymanie, ponieważ gdyby poinformował
pretora, to albo przyznana suma zostałaby zmniejszona, albo tak duża suma nie zostałaby zatwierdzona przez
dekret.
3. 3. Jeżeli ojciec sam określił kwotę, która ma być przeznaczona na utrzymanie jego dzieci, które w chwili
dokonywania tej czynności mianował spadkobiercami, to opiekun może dokonać jej rozliczenia, chyba że kwota
podana przez spadkodawcę przekracza możliwości spadkobierców; wówczas bowiem opiekun będzie
odpowiedzialny za to, że nie wystąpił do pretora o zmniejszenie świadczenia.
3. To samo, na wszystkich trybunałach.
Praetor ma prawo określić wysokość sumy przeznaczonej na utrzymanie podopiecznych; sam też musi rozdzielić
sumę, którą opiekunowie lub kuratorzy mają przeznaczyć na utrzymanie podopiecznych lub małoletnich.
(1) Przy orzekaniu o alimentach pretor musi brać pod uwagę wartość majątku i ustalać wysokość zasiłku z takim
umiarem, aby cały dochód z majątku nie był przeznaczony na utrzymanie podopiecznego; zasiłek musi być
jednak zawsze tak ustalony, aby pozostała część dochodu.
(2) Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę niewolników, którzy mają służyć podopiecznym, ich
dochody, jak również wydatki na ich ubranie i mieszkanie; należy również uwzględnić wiek osób, którym
przyznano alimenty.
(3) Przy dużych majątkach nie należy jednak brać pod uwagę całej ich wartości, lecz tylko tyle, ile wystarczy, aby
podopieczny mógł żyć w sposób oszczędny.
(4) Jeżeli jednak opiekun i ten, kto żąda zasiłku na utrzymanie podopiecznego, nie są zgodni co do środków
utrzymania tego ostatniego, należy przeprowadzić dochodzenie, a alimenty nie powinny być przyznawane
pochopnie, aby nie wyrządzić niesprawiedliwości jednej lub drugiej stronie. Najpierw jednak pretor powinien
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zażądać od opiekuna ujawnienia, jaka suma znajduje się w jego rękach, i uprzedzić go, że będzie zmuszony do
płacenia wysokich odsetek od wszystkiego, co przekracza sumę wymienioną w tym oświadczeniu.
(5) Praetor ma też zwyczaj przeznaczać pewną sumę na kształcenie podopiecznych płci męskiej i żeńskiej lub
nieletnich, którzy nie ukończyli dwudziestego roku życia, przy czym wysokość tej sumy powinna być uzależniona
od ich stanu majątkowego i wieku tych, którzy mają być kształceni.
(6) Jeśli jednak podopieczni są ubodzy, opiekun nie jest zmuszony do utrzymywania ich z własnego majątku, a
jeśli podopieczny popadłby w niedostatek po przyznaniu mu alimentów, te ostatnie powinny być zmniejszone,
podobnie jak zwyczajowo zwiększa się je, gdy majątek zyskał na wartości.
4. Julianus, Digest, Księga XXI.
Pewien człowiek ustanowił swego syna spadkobiercą, a córce zostawił dwieście aurei jako posag, gdy ta wyjdzie
za mąż, ale nie pozostawił jej nic więcej i wyznaczył Semproniusza opiekunem wspomnianych dzieci. Ten ostatni,
po wezwaniu przed sędziego przez krewnych i powinowatych wychowanki, otrzymał nakaz zapewnienia jej
utrzymania oraz pieniędzy na naukę sztuk wyzwolonych, które to pieniądze miały być wypłacane jej nauczycielom
na rzecz wychowanki. Wychowanek, który osiągnął wiek dojrzały, wypłacił swojej siostrze, która już osiągnęła ten
wiek, dwieście aurei jako zwolnienie z zapisu. Powstało pytanie, czy może on odzyskać w procesie o kuratelę to,
co zostało wydane na jej utrzymanie, oraz kwotę wypłaconą przez kuratora z tytułu kurateli. Odpowiedziałem:
Uważam, że chociaż opiekun mógł zapewnić utrzymanie siostrze swojego podopiecznego bez dekretu sędziego
pokoju, a także zapewnić jej naukę w zakresie sztuk wyzwolonych, ponieważ nie był w stanie zrobić tego w inny
sposób, nie powinien być zobowiązany w procesie o kuratelę do zapłacenia czegokolwiek z tego tytułu ani
swojemu podopiecznemu płci męskiej, ani komukolwiek, kto go zastąpił.
5. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga III.
Gdy powstaje spór co do miejsca zamieszkania lub wychowania wychowanka, po wszczęciu dochodzenia
sądowego, właściwa władza powinna rozstrzygnąć tę kwestię. W dochodzeniu tego rodzaju należy unikać tych
stron, które mogłyby, wykorzystując swoją pozycję, naruszyć czystość nieletniego.
6. Tryphoninus, Dysputy, Księga XIV.
Gdy opiekun jest nieobecny, a wychowanek wnosi o alimenty, i przypisuje się mu zaniedbanie i brak staranności
w zarządzaniu powierzonym mu majątkiem, a na poparcie tego dowodzi się, że z powodu jego nieobecności
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sprawy wychowanka zostały zaniedbane i porzucone, po wezwaniu krewnych i przyjaciół opiekuna i
przeprowadzeniu dochodzenia sądowego nawet pod nieobecność opiekuna, pretor wyda dekret, że ten, który
wydaje się być godny takiego piętna hańby, zostanie usunięty, lub że zostanie z nim połączony kurator; Ten zaś,
kto zostanie wyznaczony, musi zapewnić podopiecznemu utrzymanie. Jeśli jednak nieobecność opiekuna była
konieczna, a zdarzyła się przez przypadek (na przykład, gdy nagle udał się w podróż, aby być obecnym przy
dochodzeniu sądowym w imieniu cesarza; i nie był w stanie zadbać o swój majątek ani o dobro podopiecznego),
a oczekuje się jego powrotu i jest on wypłacalny, nie jest celowe, aby ktoś inny został połączony z nim jako
kurator; jeśli jednak podopieczny domaga się utrzymania z własnego majątku, kurator może być zgodnie z
prawem ustanowiony tylko w tym celu, a mianowicie, aby zapewnić podopiecznemu utrzymanie z jego własnego
majątku.

Tit. 3. Co się tyczy powództwa o wymuszenie rachunku z tytułu opieki i powództwa słusznego opartego na
kurateli.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVI.
W tym powództwie opiekun musi zdać sprawę ze wszystkiego, co uczynił, z każdego czynu, którego nie powinien
był popełnić, jak również z tego, którego nie wykonał; odpowiada też za złośliwość, niedbalstwo i brak takiej
staranności, jaką zastosowałby we własnych sprawach.
1. 1. Z tego powodu Julianus w 21 księdze Digestów zadaje pytanie, czy opiekun może być pociągnięty do
odpowiedzialności w sprawach opiekuńczych, jeśli upoważnił swojego podopiecznego do dokonania darowizny
mortis causa. Twierdzi on, że będzie odpowiadał, ponieważ, jak twierdzi, przypomina to sporządzenie
testamentu, co jest prawem nie przyznanym podopiecznym, a zatem nie powinno się im zezwalać na
dokonywanie darowizn mortis causa.
2. Gdy zaś opiekun zezwala swemu podopiecznemu na dokonanie darowizny, która nie jest mortis causa,
Julianus stwierdza, że istnieje wiele autorytetów, które twierdzą, że darowizna taka jest nieważna, i jest to na ogół
prawda, ale mogą się zdarzyć przypadki, w których opiekun może bez winy zezwolić swemu podopiecznemu na
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pomniejszenie jego majątku; na przykład gdy dekret pretora na to zezwala, jak wtedy, gdy opiekun zapewnia
wsparcie matce lub siostrze podopiecznego, które nie mają innych środków utrzymania. Mówi on bowiem, że
ponieważ wyrok w tego rodzaju sprawie jest wydawany w dobrej wierze, nikt nie może tolerować, aby
wychowanek lub jego zastępca skarżył się, ponieważ osoby tak blisko z nim spokrewnione otrzymały pożywienie.
Z drugiej strony, uważa on, że powództwo o kuratelę może być wytoczone przeciwko opiekunowi, jeśli zaniedbuje
on wykonywanie tak prostego obowiązku.
3. Opiekun jest zobowiązany do prowadzenia rachunków dotyczących jego administracji i przekazywania ich
swojemu podopiecznemu. Jeśli bowiem tego nie czyni lub nie przedstawi ich po sporządzeniu, będzie mógł być
na tej podstawie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu opieki. Ustalono, że niewolnicy mogą być
przesłuchiwani w celu uzyskania informacji, co należy do obowiązków sędziego; Boski Sewerus zarządził
bowiem, że w przypadku, gdy nie przedstawiono ani inwentarza, ani rachunku sprzedaży, należy zastosować ten
środek prawny, aby uzyskać rachunki od niewolników, którzy prowadzili interesy; a jeśli opiekunowie twierdzą, że
rachunki te zostały oszukańczo sporządzone przez niewolników, można ich również przesłuchać, po uprzednim
poddaniu ich torturom.
4. 4. Ponadto Labeo uważa, że opiekun, który wspierał matkę swojego podopiecznego, nie będzie za to
odpowiedzialny. Labeo uważa jednak, że nie będzie on odpowiedzialny, gdy majątek podopiecznego jest
znaczny, chyba że utrzymywał ją, gdy była w absolutnym niedostatku. A zatem muszą zaistnieć oba te warunki, a
mianowicie matka musi być w niedostatku, a syn w posiadaniu znacznego majątku.
5. Jeśli jednak opiekun dałby matce prezent ślubny przy okazji jej drugiego małżeństwa, to Labeo stwierdza, że
nie będzie za to odpowiedzialny wobec podopiecznego. A przecież tego rodzaju prezent nie jest w żadnym
wypadku konieczny.
6. Jeżeli ojciec wyznacza kilku opiekunów dla swoich dzieci, a wśród nich jednego ze swoich wyzwoleńców, i
chce, aby ten ostatni sprawował pieczę nad dziećmi, a pozostali opiekunowie ustalają, że pewna suma będzie mu
wypłacana, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie mógł się utrzymać, to Mela jest zdania, że należy zdać
rachunek z tego, co zostało przyznane.
7. A zatem, gdy opiekun został wyznaczony po badaniu przeprowadzonym w celu ustalenia stanu majątku
podopiecznego, a jego współopiekunowie przyznali mu wsparcie, powinni oni zdać z tego relację, ponieważ
istnieje ku temu dobry powód.
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8. Jeśli jednak opiekun zapewnił zaopatrzenie niewolnikom lub wolnym strzelcom, którzy byli rzeczywiście
niezbędni do prowadzenia spraw podopiecznego, należy stwierdzić, że należy zdać z tego rachunek. Tę samą
zasadę stosuje się w przypadku wolnych strzelców, jeśli istnieje dobry powód do sporządzenia rachunku.
9. Ponadto opiekun musi rozliczyć się z kosztów postępowania sądowego oraz kosztów podróży, jeżeli w związku
z wykonywaniem swoich obowiązków musiał się gdzieś udać lub odbyć podróż.
10. Musimy teraz rozważyć przypadki, w których kilku opiekunów zarządza sprawami podopiecznego, i w jakiej
części każdy z nich powinien być pozwany.
11. I rzeczywiście, gdy wszyscy oni zarządzali opieką w tym samym czasie, a wszyscy są wypłacalni, to jest
całkowicie sprawiedliwe, że powództwo powinno być podzielone między nich po równo, tak jak w przypadku
poręczycieli.
12. Jeżeli jednak wszyscy nie są wypłacalni, powództwo powinno być podzielone między tych, którzy są
wypłacalni, a każdy z nich może być pozwany proporcjonalnie do swojej odpowiedzialności pieniężnej.
13. 13. Gdy opiekun, uznany za odpowiedzialnego za czyn współopiekuna, dokona zapłaty, lub gdy czyni to w
przypadku zarządu wspólnego, a prawa do działania nie zostały mu przyznane, zostało zadekretowane przez
Boskiego Piusa, jak również przez naszego cesarza i jego ojca, że wspomniany opiekun powinien otrzymać
powództwo pretorskie przeciwko swojemu koledze.
14. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli gwardian, który został pozwany z powodu oszustwa popełnionego przez niego
samego i jego współgwardianów, dokona zapłaty, to nie należy przypisywać mu prawa do powództwa, ani też nie
można mu przyznać powództwa pretorskiego, ponieważ ponosi on karę za swoje własne przestępstwo, co czyni
go niegodnym odzyskania czegokolwiek od innych uczestników oszustwa. Prawo nie uznaje bowiem żadnego
związku złoczyńców, ani też z popełnienia przestępstwa nie może wyniknąć żaden prawny wkład za szkodę.
15. Dlatego też, gdy opiekunowie są wypłacalni, nie można odwoływać się do ich współopiekunów, gdyż w
pierwszej kolejności należy zwrócić się do sędziów, którzy ich wyznaczyli, lub do ich poręczycieli; i tę zasadę
nasz cesarz podał w Reskrypcie do Ulpiusa Proculusa. Marcellus bowiem w ósmej księdze Digestów powiada to,
co w Reskryptach było bardzo często podawane, a mianowicie, że gdy jeden z dwóch opiekunów jest wypłacalny,
nie można się odwoływać do sędziego, który ich wyznaczył; ale należy to rozumieć w ten sposób, że dotyczy to
tylko sytuacji, gdy współopiekun nie został usunięty, ponieważ stał się podejrzany, lub gdy drugi nie wymagał od
niego zabezpieczenia.
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16. Jest ustalone, że powództwo to przysługuje również przeciwko spadkobiercy opiekuna.
17. Może być również wniesiona przez spadkobiercę podopiecznego i przez podobne osoby.
18. Opiekun może żądać, aby prawa do powództwa przeciwko współopiekunowi, na którego rachunek został
wydany wyrok przeciwko niemu, zostały mu przyznane nie tylko przed, ale nawet po jego skazaniu.
19. W powództwie o zobowiązanie do złożenia rachunku odpowiadają nie tylko opiekunowie prawni, ale wszyscy
ci, którzy zgodnie z prawem zarządzają majątkiem w tym charakterze.
20. Czy w tym pozwie należy rozważyć, czy tylko podwójne odszkodowanie powinno być wypłacone, czy też
kwota, którą zainteresowany jest podopieczny, dodatkowo? Uważam, że lepsza jest opinia, że w tym powództwie
nie chodzi o interes podopiecznego, lecz jedynie o wartość nieruchomości.
21. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w ramach kurateli istnieją dwa prawa do wniesienia powództwa
wynikające z jednego zobowiązania, a zatem w przypadku wniesienia powództwa o ustanowienie kurateli,
powództwo o nakazanie rachunkowości nie przysługuje; z drugiej jednak strony, prawo do wniesienia powództwa
o ustanowienie kurateli, które odnosi się do tej kwestii, wygasa.
22. Papinianus twierdzi jednak, że opiekun, który przywłaszczył sobie pieniądze swojego podopiecznego, jest
również odpowiedzialny za kradzież. A jeśli, będąc pozwanym w tym procesie, zostanie uznany za
odpowiedzialnego za kradzież, nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności za kradzież, ponieważ zobowiązania
wynikające z kradzieży i opieki nie są identyczne; można więc powiedzieć, że za ten sam czyn można wytoczyć
dwa procesy i że istnieją również dwa zobowiązania, ponieważ odpowiedzialność wynika zarówno z opieki, jak i z
kradzieży.
23. Należy zaznaczyć, że powództwo to jest bezterminowe i przysługuje spadkobiercy i jego następcom prawnym
w celu odzyskania tego, co zostało skradzione podopiecznemu za jego życia. Nie może być jednak przyznane
przeciwko spadkobiercy i jego następcom, ponieważ jest to powództwo karne.
24. Pozew ten może być więc wniesiony w każdym przypadku wytoczenia powództwa opiekuńczego, czyli w
razie wygaśnięcia opieki.
2. Paulus, O Sabinusie, księga VIII.
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Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za przywłaszczenie rzeczy, chyba że opiekun dokonał jej
abstrakcji w czasie sprawowania kurateli.
1. Jeżeli działał on z zamiarem kradzieży, będzie również podlegał odpowiedzialności karnej za kradzież.
Odpowiada on zatem jednocześnie za oba czyny, a jeden z nich nie zwalnia go od drugiego. Powództwo o zwrot
mienia z tytułu kradzieży również przysługuje, a jeśli wychowanek odzyskałby za jego pomocą skradzione rzeczy,
to prawo do wniesienia powództwa wygasa z tego powodu, że wychowanek nic nie stracił.
2. Mimo że powództwo dotyczy podwójnej kwoty, odzyskanie mienia jest tylko połowiczne, a zatem kara nie jest
podwójna.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
W przypadku powództwa o ustanowienie kurateli, opartego na dobrowolnym przedstawicielstwie, gdy kwota
należna opiekunowi lub kuratorowi od jego przeciwnika jest niepewna, na polecenie sędziego należy złożyć
zabezpieczenie, aby wyrównać jego stratę z tego tytułu.
4. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Powództwo z tytułu kurateli nie może być wytoczone, dopóki ta ostatnia nie zostanie zakończona. Kończy się ona
nie tylko przez dojrzewanie, ale także przez śmierć opiekuna lub podopiecznego.
1. Julianus uważa, że syn, który został wyemancypowany, może być pociągnięty do bezpośredniej
odpowiedzialności, jeśli zarządzał kuratelą.
2. Jeśli w czasie sprawowania opieki nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałości, jego działania są nieważne.
3. 3. Powództwo o kuratelę nie przysługuje kuratorowi osoby niepoczytalnej, lecz należy wnieść powództwo z
tytułu dobrowolnego pośrednictwa, które przysługuje, gdy kurator nadal prowadzi działalność; ponieważ w tym
przypadku nie obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku kurateli, dopóki osoba, której kuratelę się sprawuje,
nie osiągnie wieku dojrzałego.
5. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
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Jeśli opiekun nie zwróci rzeczy zdeponowanej lub pożyczonej mu przez ojca, jest odpowiedzialny nie tylko za
pożyczkę lub depozyt, ale także za kuratelę; a jeśli otrzymał pieniądze, aby skłonić go do zwrotu rzeczy, wiele
autorytetów uważa, że wspomniane pieniądze mogą być odzyskane zarówno przez powództwo o depozyt lub
pożyczkę, jak i przez powództwo osobiste. Opinia ta jest uzasadniona, ponieważ mienie zostało nabyte w sposób
niehonorowy.
6. Tenże, O Edykcie, Księga XXXI.
W przypadku, gdy syn pod kontrolą ojca sprawował kuratelę, a po uwolnieniu się z niej dopuścił się oszustwa,
powstaje pytanie, czy powództwo o kuratelę z tego powodu może być wytoczone przeciwko ojcu. Sprawiedliwe
jest, aby ojciec odpowiadał za oszustwo syna tylko wtedy, gdy ten popełnił je przed emancypacją.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Gdy wychowanek staje się spadkobiercą innego wychowanka, którego powiernikiem był jego własny opiekun,
będzie on mógł wystąpić przeciwko swojemu opiekunowi z powództwem o dziedziczenie.
1. 1. Gdy opiekun wpadnie w ręce nieprzyjaciela, z tego powodu, że kuratelę rozumie się jako zakończoną,
można zgodnie z prawem wytoczyć powództwo przeciwko jego poręczycielom, którzy zobowiązali się do
zabezpieczenia majątku, oraz przeciwko każdemu, kto występuje jako jego obrońca i jest gotowy do prowadzenia
sprawy, niezależnie od tego, kto może być mianowany kuratorem jego majątku;
8. Papinianus, Pytania, Księga XXVIII.
Nawet jeśli opiekun może zostać przywrócony do dawnej kurateli na mocy prawa postliminium.
9. Ulpianus, O edyktach, księga XXV.
Gdy opiekun jest w służbie państwowej i z tego powodu został usprawiedliwiony na czas swojej nieobecności,
istnieje podstawa do wniesienia powództwa opiekuńczego. Jeśli jednak przestanie on pełnić służbę państwową i
zostanie zwolniony, to każdy, kto zostanie powołany w jego miejsce, może być pozwany w sprawie o kuratelę.
(1) Gdy ustanowiono opiekuna dla dwóch braci, którzy nie osiągnęli pełnoletności, a jeden z nich przechodzi pod
opiekę prawną brata, który osiągnął pełnoletność, Neratius powiada, że ustanowiony opiekun przestaje pełnić
swój urząd. Dlatego też, ponieważ nie jest on już opiekunem, powództwo o kuratelę będzie wytoczone przeciwko
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niemu w imieniu podopiecznego, chociaż gdyby został on ustanowiony na mocy testamentu, nie przestałby być
opiekunem małoletniego, który nie osiągnął jeszcze pełnoletności, ponieważ kuratela testamentowa zawsze
korzysta z pierwszeństwa przed kuratelą prawną.
(2) Jeżeli opiekun został ustanowiony na mocy testamentu, pod pewnym warunkiem, a w międzyczasie, po
przeprowadzeniu dochodzenia, został ustanowiony inny, należy uznać, że po spełnieniu warunku istnieje
podstawa do wniesienia powództwa o ustanowienie opiekuna, ponieważ opiekun przestaje nim być.
(3) Tę samą zasadę należy stosować w przypadku, gdy opiekun testamentowy został wyznaczony na określony
czas.
(4) Ogólnie rzecz biorąc, to, co zostało powiedziane, a mianowicie, że wychowanek nie może wnieść powództwa
kuratorskiego przeciwko swojemu opiekunowi, jest prawdziwe tylko wtedy, gdy istnieje ta sama kuratela; byłoby
bowiem absurdalne, gdyby żądano rachunku za prowadzenie spraw wychowanka, gdy opiekun nadal je
prowadzi; Jeśli jednak opiekun przestał to robić, ale po raz drugi przejął zarząd powierniczy, będzie
odpowiedzialny wobec podopiecznego za swoje poprzednie postępowanie w czasie sprawowania opieki, tak
samo jak gdyby pożyczył pieniądze od ojca. Zastanówmy się, jaki byłby rezultat tej opinii. Oczywiste jest, że jeśli
jest tylko jeden opiekun, nie może on występować przeciwko sobie i musi być pozwany przez kuratora
wyznaczonego w tym celu; ale załóżmy, że miał już innego opiekuna, kto mógłby wytoczyć powództwo o kuratelę
przeciwko swojemu koledze i prowadzić je? Nie tylko tak jest, ale jeśli w międzyczasie przestałby być wypłacalny,
jego współopiekun może być pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ nie wytoczył przeciwko niemu
powództwa.
(5) Jeżeli do kuratora dołączony zostanie kurator, mimo że ten ostatni został uznany za podejrzanego, nie będzie
on zmuszony do obrony powództwa opiekuńczego, ponieważ kurator nadal pozostaje na stanowisku.
(6) Jeżeli jednak majątek kuratora został skonfiskowany, należy przyznać powództwo przeciwko Skarbowi
Państwa temu, kto został mianowany kuratorem w jego miejsce, lub jego współopiekunom.
(7) Pozostałe powództwa, z wyjątkiem powództwa opiekuńczego, przysługują przeciwko opiekunowi, nawet jeśli
nadal zarządza on majątkiem; jak na przykład powództwo o kradzież, szkodę, uszczerbek na zdrowiu oraz o
zwrot określonego majątku.
10. Paulus, On the Abridgment of the Edict, Księga VIII.
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Działania te nie są przyznawane podopiecznemu tak długo, jak długo opiekun sprawuje kuratelę, chociaż
wygasają one wraz z jego śmiercią. Wychowanek jednak nadal będzie miał prawo do swojego powództwa
przeciwko spadkobiercy, ponieważ jest zobowiązany do jego zapłaty.
11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Gdy syn pod władzą rodzicielską sprawuje kuratelę, a następnie zostaje wyemancypowany, Julianus powiada, że
nadal pozostaje on kuratorem, a gdy jego wychowanek dorośnie, można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o
to, co był w stanie zapłacić w czasie przed emancypacją, a po emancypacji o całą kwotę; ale jego ojciec może
być pozwany tylko do wysokości peculium. Pozew o peculio może być bowiem wniesiony przeciwko niemu także
po osiągnięciu przez niego pełnoletności, ponieważ rok od emancypacji, w którym przysługuje powództwo o
peculio, nie zaczyna biec przed ustaniem opieki.
12. Paulus, On the Abridgment of the Edict, Księga VIII.
Jednakże syn, który jest opiekunem, nie może na tej podstawie wytoczyć powództwa przeciwko ojcu przed
osiągnięciem dojrzałości; nie można bowiem tego od niego wymagać, nawet po ustaniu opieki.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeśli opiekun zarządza sprawami swego podopiecznego po osiągnięciu przez niego dojrzałości, odpowiada w
procesie o kuratelę tylko za kwotę, bez której jego zarząd nie mógłby być prowadzony. Jeśli jednak opiekun
podopiecznego po okresie dojrzewania sprzedaje jego majątek lub kupuje niewolników i ziemię, rachunek z tej
sprzedaży lub zakupu nie będzie włączony do pozwu o kuratelę; prawdą jest, że tylko te sprawy, które są
związane z kuratelą, są objęte postępowaniem tego rodzaju. Prawdą jest również, że jeśli opiekun kontynuuje
zarządzanie sprawami trustu po jego wygaśnięciu, powództwo o kuratelę łączy się z powództwem o dobrowolne
pośrednictwo; ponieważ konieczne staje się, aby opiekun wymagał od siebie tego, co jest należne z powodu
kurateli. Jeżeli jednak ktokolwiek po sprawowaniu kurateli zostaje ustanowiony kuratorem małoletniego, należy
stwierdzić, że może on zostać pozwany na podstawie dobrowolnego przedstawicielstwa.
14. Gaius, O edyktach prowincjonalnych. Księga XII.
Jeśli po osiągnięciu przez wychowanka wieku dojrzałego opiekun zrzeknie się zarządu nawet na bardzo krótki
czas, a następnie ponownie go podejmie, nie ma wątpliwości, że może być pozwany w procesie o kuratelę, jak
również w procesie o dobrowolne przedstawicielstwo.
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(15) Ulpianus, Dysputy, Księga I.
Gdy podopieczny prowadzi interesy z jednym z dwóch opiekunów, co przynosi mu straty, transakcja ta nie
przynosi korzyści drugiemu opiekunowi, jeśli obaj są winni oszustwa; nie jest to też nierozsądne, ponieważ każdy
z nich musi zapłacić karę za swoje oszukańcze postępowanie. Jeśli jednak jeden z nich, po wytoczeniu
powództwa, zapłaci podopiecznemu to, co mu się należy, zwolni to drugiego opiekuna, przeciwko któremu nie
wytoczono powództwa; nawet bowiem jeśli obaj są winni oszustwa, wystarczy, że jeden z nich dokona zapłaty; i
ta sama zasada obowiązuje, gdy majątek jest pożyczany lub deponowany u dwóch osób, których opiece został
powierzony.
16. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIV.
Jeśli powództwo interwencyjne zostanie wytoczone przeciwko opiekunowi, gdy ten jeszcze zarządza trustem, lub
przeciwko tym, którzy go reprezentują, powstaje wątpliwość, czy nie można wytoczyć powództwa opiekuńczego i
czy nie można wytoczyć powództwa interwencyjnego. Wiele autorytetów uważa, że również to powództwo
powinno być odroczone, ze względu na wygodę.
1. Powództwo można wytoczyć także przeciwko kuratorowi podopiecznego lub małoletniego, nawet w czasie
trwania kurateli.
(17) Tenże, O obowiązkach konsula, księga III.
Cesarze Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, co następuje: "Ponieważ powstaje pytanie, czy cokolwiek
należy ci się od opiekunów lub kuratorów, twoja petycja jest nierozsądna, ponieważ pragniesz, aby dostarczyli ci
pieniądze na wydatki związane z pozwem".
18. Papinianus, Pytania, Księga XXV.
Gdy opiekun, który zarządza sprawami wychowanka, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, nakłania go do
odrzucenia majątku ojca, powstaje zwykle dyskusja, czy można przyznać wychowankowi słuszne powództwo po
sprzedaży majątku ojca. Uważa się, że powództwo powinno być podzielone między wychowanka i wierzycieli
ojca, w taki sposób, że wszelkie braki w rachunku majątku z powodu pośrednictwa opiekuna zostaną wyrównane
wierzycielowi. Ale jakakolwiek strata wynikła z oszustwa lub zaniedbania opiekuna, który spowodował, że jego
podopieczny bezprawnie odrzucił majątek, powinna być pozostawiona chłopcu do odzyskania w drodze
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powództwa. Wspomniana wyżej skarga niewątpliwie nie zostanie wniesiona przed osiągnięciem przez
wychowanka wieku dojrzałego, lecz od razu przyznana wierzycielom.
19. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Jeśli wierzytelność dłużnika została zatwierdzona przez ostatniego kuratora, opiekun nie może być pozwany o tę
wierzytelność.
20. Papinianus, Opinie, księga II.
Uznano, że małoletni spadkobierca jednego z dwóch kuratorów ma prawo do pełnego zwrotu, jeśli wyrok dotyczył
pełnej kwoty. Postępowanie to nie daje podstaw do wytoczenia powództwa przeciwko drugiemu kuratorowi, jako
że został on zobowiązany do zapłaty mniejszej sumy pieniędzy niż powinien był zapłacić, w sytuacji gdy powód
nie jest w wieku, w którym może uzyskać zwolnienie na mocy prawa; ale ze względu na zasadę słuszności,
należy mu przyznać zwolnienie w drodze powództwa pretorskiego w zakresie, w jakim drugi kurator został
zwolniony z odpowiedzialności.
(1) Dlatego też powództwo, które zostanie wniesione po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia, w terminie
przewidzianym przez prawo, o przywrócenie stanu poprzedniego przeciwko kuratorowi, przeciwko któremu
wydano wyrok w sprawie o kuratelę, nie będzie bezużyteczne z tego powodu, że kuratorzy małoletni wydali
przeciwko niemu wyrok z powodu tego zaniedbania. Dlatego też, jeśli wyrok nie został zaspokojony przez
kuratorów, mogą oni, w drodze wyjątku z powodu oszustwa, zmusić do scedowania na nich praw do działania
podopiecznego.
21. Tenże, Definicje, Księga I.
Jeśli podopieczny przenosi swoje prawo do powództwa o kuratelę na opiekuna, przeciwko któremu wydano
wyrok w całości, w celu wykonania go przeciwko współopiekunowi, prawo do powództwa nie wygasa, nawet jeśli
dzieje się to po wykonaniu wyroku, ponieważ uważa się, że rachunek nie jest wystawiany na udział pokonanego
opiekuna, ale że kwota roszczenia została zapłacona.
22. Paulus, Pytania, Księga XIII.
Gdy obrońca opiekuna przegrywa sprawę, nie pozbawia podopiecznego jego przywileju, ponieważ ten nie zawarł
z nim dobrowolnie umowy.
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(23) Tenże, Opinie, księga IX.
Jeśli spadkobierca opiekuna został pozwany w procesie o kuratelę, nie uważa się, że jego kurator jest zwolniony
z mocy prawa, ani nie przyznaje mu się wyjątku na podstawie powagi rzeczy osądzonej. Tę samą zasadę należy
stosować w odniesieniu do spadkobierców sędziów.
24. Tenże, Decyzje, Księga II.
W przypadku ustanowienia opiekuna dla dziecka pośmiertnego, które jeszcze się nie narodziło, nie można
wytoczyć powództwa opiekuńczego, ponieważ nie ma podopiecznego, ani nie ponosi on odpowiedzialności jako
strona działająca w charakterze opiekuna, ponieważ takie postępowanie nie ma znaczenia, ani nie można go
pozwać na podstawie dobrowolnego pośrednictwa, ponieważ nie uważa się, że zarządzał sprawami osoby
nienarodzonej, a zatem zostanie mu przyznane powództwo słusznościowe.
25. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga V.
Przywilej kurateli jest przyznawany nie tylko na rzecz podopiecznego w stosunku do majątku opiekuna, ale także
w stosunku do tego, który działał w jego zastępstwie, jak również w przypadku kurateli nad podopiecznym płci
męskiej lub żeńskiej, albo nad obłąkanym mężczyzną lub kobietą, jeśli nie zostało złożone zabezpieczenie z tego
tytułu.

Tit. 4. Co się tyczy kontrpozwu na kuratelę i akcji pretorianów.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Pretor przyznał kontratyp na kuratelę i wprowadził go po to, aby opiekunowie chętniej przyjmowali zarząd
powierniczy, wiedząc, że podopieczni również będą wobec nich zobowiązani w wyniku sprawowanego przez nich
zarządu. Bo chociaż podopieczni nie ponoszą odpowiedzialności bez zgody swoich opiekunów, ani też opiekun
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nie może zmusić swojego podopiecznego do obciążenia jego majątku na swoją rzecz, to jednak przyznaje się, że
podopieczny może być odpowiedzialny cywilnie wobec swojego opiekuna w wyniku sprawowania przez niego
zarządu. Trzeba bowiem nakłaniać opiekunów, aby skłonić ich do zapłacenia czegokolwiek z własnego majątku
na rzecz swoich podopiecznych, chociaż wiedzą, że otrzymają zwrot poniesionych wydatków.
1. Powództwo to przysługuje nie tylko opiekunowi, ale także każdemu, kto prowadzi interesy w jego imieniu.
2. Należy ponadto stwierdzić, że w przypadku kuratora podopiecznego, małoletniego, obłąkanego lub
rozrzutnego, powództwo wzajemne powinno być przyznane również jemu. Ta sama zasada została ustanowiona
w odniesieniu do kuratora dziecka nienarodzonego. Takiego zdania był Sabinus, który uznał, że z tych samych
powodów kontratyp powinien być przyznany także innym kuratorom.
3. Uważamy, że powództwo to przysługuje kuratorowi po wygaśnięciu jego kadencji, ale dopóki ona trwa, nie
będzie ono zasadne. Jednakże, gdy strona prowadzi działalność w imieniu kuratora, a nawet zarządza kuratelą,
istnieje podstawa do niezwłocznego wniesienia tego powództwa, ponieważ w tym przypadku powództwo może
być również natychmiast wniesione przeciwko niemu.
4. Ponadto, gdy ktoś jest pozwany w sprawie o kuratelę, może on uwzględnić w swoim rachunku wszystko, co
wydał na rzecz swojego podopiecznego. Zatem to od niego będzie zależało, czy zażąda potrącenia, czy też
wniesie pozew o zwrot poniesionych kosztów. Co jednak w sytuacji, gdy sędzia nie będzie chciał zaakceptować
rozliczenia dokonanego przez niego potrącenia, czy może on skorzystać z powództwa wzajemnego?
Niewątpliwie może to zrobić. Jeśli jednak jego rachunek został odrzucony, a on się na to zgodził, to jeśli wniesie
powództwo wzajemne, sędzia nie powinien decydować, że należy mu się zwrot poniesionych wydatków.
5. Powstaje pytanie, czy w postępowaniu tego rodzaju należy uwzględnić nie tylko wydatki poniesione na rzecz
podopiecznego lub jego majątku, ale także to, co jest należne opiekunowi z innych powodów (jak na przykład od
ojca podopiecznego, jeśli cokolwiek byłoby należne). Uważam, że lepszy jest pogląd, że skoro powództwo
wytoczone przez opiekuna jest bezsporne, to powództwo wzajemne nie powinno być rozpatrywane.
6. Zobaczmy jednak, co należy zrobić w sytuacji, gdy opiekun odroczył zwrot kosztów z tytułu sprawowanego
urzędu i dlatego nie pobrał tego, co mu się należało. Czy może on zostać zwolniony z odpowiedzialności poprzez
powództwo wzajemne o kuratelę? To ostatnie rozwiązanie wydaje się najlepsze, ponieważ tak jak to, co opiekun
wydał na rzecz swojego podopiecznego, może być odzyskane w drodze powództwa wzajemnego, tak też
powinien on odzyskać to, co jest mu należne, lub uzyskać wystarczające zabezpieczenie roszczenia.

1579

7. Uważam, że jeżeli zobowiązanie powstaje z jakiejkolwiek przyczyny, która przedawnia się z upływem czasu,
powództwo wzajemne z tytułu opieki będzie zasadne.
8. Uważa się, że powództwo to powinno być uwzględnione, nawet jeśli pozew nie został wniesiony w ramach
powództwa opiekuńczego, ponieważ czasami podopieczny nie chce wszcząć postępowania opiekuńczego,
ponieważ nic mu się nie należy; lub, z drugiej strony, w jego imieniu poniesiono więcej kosztów niż należało; w
takim przypadku opiekun nie powinien być pozbawiony możliwości wniesienia powództwa wzajemnego.
(2) Julianus, Digest, Księga XXI.
Jeszcze więcej powodów przemawia za uznaniem tego powództwa, gdy pozew został wniesiony z powodu
sprzeniewierzenia majątku przez opiekuna.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Co jednak, jeśli opiekun wyda na wychowanka więcej pieniędzy niż wynosi jego majątek? Zobaczmy, czy może to
odzyskać. Labeo twierdzi, że tak. Ten pogląd należy jednak przyjąć tylko wtedy, gdy taki sposób zarządzania
opieką leży w interesie podopiecznego. Jeśli nie jest to celowe, należy stwierdzić, że opiekun podopiecznego
musi zostać zwolniony, ponieważ nie powinno się zarządzać opieką w sposób, który rujnuje podopiecznego.
Dlatego sędzia rozpatrujący powództwo wzajemne musi wziąć pod uwagę korzyść dla podopiecznego oraz to,
czy opiekun poniósł wydatek zgodnie z obowiązkami swego urzędu.
(1) Należy rozważyć, czy powództwo wzajemne w celu umożliwienia opiekunowi uzyskania zwolnienia od
podopiecznego będzie zasadne. Nikt nie orzekł, że opiekun może wnieść powództwo wzajemne w celu
zwolnienia go z powództwa opiekuńczego; ale tylko w odniesieniu do zwolnienia z odpowiedzialności za
wszystko, co mógł stracić w związku z wykonywaniem swojego zaufania. Może on jednak odzyskać pieniądze,
jeśli wykorzystał je na ten cel, wraz z odsetkami, ale tylko w wysokości trzech procent lub według stopy
zwyczajowo stosowanej w tej części kraju; lub z odsetkami, na jakie pieniądze zostały pożyczone, jeśli
pożyczenie ich było konieczne w celu zwolnienia podopiecznego z jakiegoś ważnego powodu; lub z odsetkami,
od zapłaty których uwolnił podopiecznego; lub z odsetkami, do jakich uprawniony jest opiekun, jeśli zwolnienie
podopiecznego z jego zobowiązań było dla niego bardzo korzystne.
(2) Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli opiekun jest zobowiązany do pożyczenia na procent pewnych pieniędzy
należących do jego podopiecznego, a ponadto ma do zapłacenia za niego pewną sumę, nie może on sam
pobierać odsetek od tego ostatniego, ani też nie będzie zobowiązany do zapłacenia mu odsetek.
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(3) Jeżeli więc przeznaczył na własny użytek pieniądze należące do swego wychowanka, a następnie wydał taką
samą sumę na majątek swego wychowanka, to przestaje wykorzystywać te pieniądze na własną korzyść i nie
będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od nich. Jeśli wcześniej wydał pieniądze na majątek należący do jego
podopiecznego, a następnie przeznaczył na własny użytek jakiekolwiek środki tego ostatniego, nie będzie się
uważać, że wykorzystał na korzyść swojego podopiecznego kwotę równą tej, która jest mu należna, i nie będzie
zobowiązany do zapłaty odsetek od tej sumy.
(4) Zobaczmy, czy opiekun może odzyskać odsetki od pieniędzy wypłaconych w czasie sprawowania opieki, a
nawet po jej zakończeniu, czy też może je odzyskać tylko po zwłoce w płatności. Lepsza opinia jest taka, że
może on odzyskać należną mu kwotę, ponieważ jego pieniądze nie powinny pozostawać bezczynne.
(5) Należy jednak stwierdzić, że jeśli suma, która ma być odzyskana, ma być pobrana z majątku podopiecznego,
nie może on pobierać od niego odsetek.
(6) Co jednak w przypadku, gdy opiekun nie mógł się zwrócić z majątku podopiecznego, ponieważ pieniądze
zostały zdeponowane w celu przeznaczenia ich na zakup ziemi? Jeśli jednak opiekun nie zwrócił się do pretora o
wypłatę pieniędzy lub o pozwolenie na zastrzeżenie dla siebie tego, co mu się należało z kwoty, która miała być
zdeponowana, i jeśli o to prosił, ale nie udało mu się tego uzyskać, należy uznać, że nie straci on swojego
interesu, jeśli wniesie powództwo wzajemne.
(7) Wystarczy, że kurator prawidłowo i starannie zarządzał sprawami swojego trustu, nawet jeśli jego transakcje
zakończyły się niekorzystnie.
(8) Do powództwa wzajemnego w sprawie opiekuna zalicza się wszelkie wydatki poczynione na rzecz majątku
podopiecznego, zarówno przed, jak i po ustanowieniu opieki, o ile zostanie udowodnione, że wydatki te były
związane ze sprawami trustu w czasie jego trwania, niezależnie od tego, czy strona działała jedynie jako opiekun,
a następnie została nim mianowana, czy też była kuratorem nienarodzonego dziecka. Jeżeli jednak nie
prowadziła ona działalności jako opiekun, może uzyskać to, co wcześniej wydała; ponieważ wszelkie wydatki,
jakie mogła ona ponieść w odniesieniu do majątku podopiecznego, muszą zostać odliczone od kwoty wyroku w
sprawie o ustanowienie opieki; pod warunkiem jednak, że wydatki te zostały poniesione w dobrej wierze.
(9) Oczywiste jest, że powództwo to ma charakter bezterminowy i jest przyznawane zarówno na korzyść, jak i
przeciwko spadkobiercy, a także na korzyść i przeciwko innym spadkobiercom, którzy są zainteresowani w
sprawie.
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4. Julianus, Digest, Księga XXI.
Opiekun, który został usunięty z urzędu, powinien być uważany za znajdującego się w tej samej pozycji, co ten,
którego opieka została zakończona, a zatem jest on odpowiedzialny za działania w taki sam sposób, jak gdyby
podopieczny osiągnął wiek dojrzały; tak więc w kontrpozwie, jeśli stracił cokolwiek, jest uprawniony do wniesienia
pozwu o odzyskanie tego, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby podejrzany opiekun odzyskał to, co
awansował, a czego nie powinien stracić, nawet jeśli wydał zbyt dużą sumę na rzecz swojego podopiecznego.
5. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Uważam, że spadkobierca opiekuna, który zapłacił sumę, za którą jego podopieczni byli odpowiedzialni, jest
uprawniony do przeciwdziałania przeciwko nim.
6. Paulus, O Plaucjuszu, Księga V.
Jeśli opiekun zobowiąże się za swojego podopiecznego, jest on uprawniony do powództwa wzajemnego, nawet
zanim spłaci dług.

Tit. 5. O tym, kto prowadzi działalność jako opiekun lub kurator.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Praetor z konieczności ustanowił powództwo, które ma zastąpić powództwo opiekuńcze. Często bowiem nie ma
pewności, czy dana osoba sprawowała opiekę jako faktyczny opiekun, czy tylko jako osoba zajmująca jego
miejsce, dlatego też pretor przewidział powództwo dostępne w obu przypadkach; tak więc bez względu na to, czy
opiekun był faktycznym opiekunem, który zajmował się sprawami, czy też nie, to i tak byłby odpowiedzialny za
powództwo. Często bowiem powstaje wielka niepewność, tak że nie można łatwo ustalić, czy ten, kto zarządzał
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trustem, był rzeczywiście opiekunem, czy też nie był nim, a jedynie wykonywał obowiązki urzędu w tym
charakterze.
1. Kto wykonuje obowiązki opiekuna w sprawach nieletnich, albo uważa się za opiekuna, albo wiedząc, że nim
nie jest, mimo to udaje, że nim jest, prowadzi działalność gospodarczą jako opiekun.
2. 2. Jeśli więc niewolnik działa w charakterze opiekuna, Boski Severus stwierdził w Reskrypcie, że z powodu
działań niewolnika należy wnieść przeciwko jego panu słuszne powództwo.
3. Nie ulega wątpliwości, że można wnieść powództwo przeciwko temu, kto w charakterze opiekuna prowadzi
sprawy małoletniego, nawet przed osiągnięciem przez niego dojrzałości, ponieważ w rzeczywistości nie jest on
opiekunem.
4. Jeżeli zatem ktokolwiek działający jako opiekun prowadzi interesy z małoletnim po wygaśnięciu jego kurateli,
będzie ponosił odpowiedzialność.
5. 5. Jeśli ktokolwiek zarządza zarządem powierniczym jako opiekun udawany przed jego powołaniem, a
następnie jako opiekun rzeczywisty, będzie on również odpowiedzialny za czynności dokonane w czasie, gdy
zarządzał powiernictwem bez upoważnienia prawnego, chociaż czynności te będą włączone do powództwa o
kuratelę.
6. 6. Jeżeli ktokolwiek wykonuje obowiązki opiekuna w odniesieniu do spraw osoby małoletniej, która osiągnęła
już wiek dojrzewania i która z tego powodu nie może mieć opiekuna, powództwo tego rodzaju nie przysługuje. Ta
sama zasada ma zastosowanie w przypadku dziecka nienarodzonego, ponieważ jeżeli ktokolwiek występuje w
charakterze opiekuna, konieczne jest, aby osoba, którą reprezentuje, była w wieku umożliwiającym jej posiadanie
opiekuna, to znaczy nie osiągnęła wieku dojrzewania. Jednakże w tym przypadku można wnieść powództwo z
tytułu dobrowolnego przedstawicielstwa.
7. W przypadku, gdy kurator ustanowiony dla małoletniego przez pretora dokonuje transakcji, powstaje pytanie,
czy będzie on odpowiedzialny jako osoba zajmująca miejsce opiekuna. Lepsza opinia jest taka, że takie
powództwo nie przysługuje, ponieważ strona wykonywała obowiązki kuratora. Jeśli jednak nie ma kuratora, a ktoś
jest zmuszony przez pretora lub gubernatora do pełnienia takiej funkcji i uważając się za kuratora, zarządza
kuratelą, należy ustalić, czy ponosi on odpowiedzialność za swoje działania w charakterze kuratora. Lepsza
opinia jest taka, że powinien on nadal być odpowiedzialny, nawet jeśli działał pod przymusem, z tego powodu, że
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prowadził interesy z zamiarem bycia opiekunem, nawet jeśli w rzeczywistości nim nie był. Wspomniany wyżej
kurator nie prowadził jednak działalności jako opiekun, lecz jako kurator.
8. W powództwie przeciwko osobie, która działała jako kurator, uwzględnia się również interes prawny.
9. Czy ten, kto działał jako opiekun, powinien odpowiadać tylko za sprawy, które prowadził, czy również za te,
które powinien był prowadzić? I rzeczywiście, nie będzie on odpowiedzialny za nic, co nie dotyczyło kurateli, ani
za nic, co nie powinno mieć z nią związku, gdy działał jako kurator. Jeśli prowadził pewne sprawy, należy
rozważyć, czy może być odpowiedzialny za to, czego nie prowadził, i będzie odpowiedzialny w takim zakresie, w
jakim inny byłby odpowiedzialny, gdyby prowadził te sprawy. Jeśli jednak, wiedząc, że nie jest opiekunem,
powstrzymał się od zarządzania trustem, zobaczmy, czy może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie
powiadomił bliskich krewnych podopiecznego, aby ustanowić dla niego opiekuna. Lepsza opinia jest taka, że
będzie on odpowiedzialny.
(2) Celsus, Digest, Księga XXV.
Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą jako opiekun, podczas gdy sam nie sprawuje tego urzędu, i
sprzedaje majątek podopiecznego, który nie został następnie nabyty przez lichwiarstwo, ten ostatni może
wytoczyć powództwo o ten majątek, nawet jeżeli zostało mu udzielone zabezpieczenie, z tego powodu, że
zarządzanie sprawami podopiecznego przez osobę działającą jako opiekun nie jest takie samo jak w przypadku
opiekuna faktycznego. 3.
3. Javolenus, Listy, Księga V.
Pytam, czy ten, kto został ustanowiony opiekunem na mocy testamentu, ale jest nieświadomy tego faktu, może
być pociągnięty do odpowiedzialności za zajmowanie się sprawami podopiecznego jako opiekun faktyczny lub za
prowadzenie tych spraw jako osoba działająca w charakterze opiekuna. Odpowiedziałem, że nie sądzę, aby mógł
być pociągnięty do odpowiedzialności jako opiekun faktyczny, ponieważ musi wiedzieć, że jest opiekunem, aby
wypełniać obowiązki urzędu w tym samym duchu, w jakim powinien działać opiekun.
(4) Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XVI.
Ten, kto prowadzi interesy jako opiekun działający, powinien wykazywać się taką samą dobrą wiarą i
starannością jak opiekun rzeczywisty.
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5. Ulpianus, O edykcie, księga XXVIII.
Ten, kto prowadził działalność gospodarczą, działając jako opiekun, jest uprawniony do powództwa wzajemnego.

Tit. 6. Odnośnie interesów prowadzonych z upoważnienia fałszywego opiekuna.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Sprawiedliwość tego edyktu nie jest pod żadnym względem dwuznaczna, ponieważ został on opracowany, aby
zapobiec oszukiwaniu stron umowy przez interwencję fałszywego opiekuna.
1. Oto warunki edyktu: "To, co zostało uczynione z upoważnienia (jak mówi pretor) kogoś, kto nie był opiekunem".
2. W warunkach edyktu brakuje wielu rzeczy. Bo co by było, gdyby ten, który był opiekunem, nie miał prawa
sprawować swojej władzy, np. gdyby był obłąkany lub został wyznaczony do innej prowincji.
3. 3. Pomponiusz stwierdza jednak w Księdze Trzydziestej, że czasami, mimo iż sprawy zostały załatwione z
upoważnienia kogoś, kto nie był opiekunem, ta część edyktu nie będzie miała zastosowania. Bo jeśli jest dwóch
opiekunów, z których jeden jest fałszywy, a drugi prawdziwy, i oni upoważniają do jakiegoś działania, to czy
transakcja będzie ważna?
4. Pomponiusz mówi w Trzydziestej Księdze, że chociaż ten edykt nie wymienia konkretnie więcej niż jednego
fałszywego opiekuna, to jednak odnosi się do działań kilku z nich.
5. Pomponiusz mówi także, że nawet jeśli wychowanek prowadzi działalność gospodarczą z upoważnienia osoby
pełniącej funkcję opiekuna, edykt ten będzie nadal obowiązywał, chyba że pretor zadekretuje, że ratyfikuje to, co
zostało dokonane z takiego upoważnienia, bo wtedy czynność będzie ważna ze względu na poparcie pretora, a
nie z mocy prawa.
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6. 6. Pretor mówi: "Jeśli wychowanek nie wie, że jego opiekun nie jest prawdziwy, przyznam mu całkowitą
restytucję". Nie przyznaje on ulgi podopiecznemu, który był świadomy tego faktu, co jest rozsądne, ponieważ
dobrowolnie oszukuje samego siebie.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
"Labeo uważa, że dotyczy to sytuacji, w której wychowanek został poinformowany o tym fakcie i w dobrej wierze
odmówił uwierzenia.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Oczywiste jest, że taka wiedza nie szkodzi stronie, która nie potrzebuje pomocy, jak na przykład wtedy, gdy jeden
wychowanek prowadzi interesy z drugim, bo ponieważ czynność jest nieważna, jego wiedza nie szkodzi mu.
(4) Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Ulga przysługuje małoletniemu poniżej dwudziestu pięciu lat, który posiadał wiedzę.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Czasami jednak, mimo że wiedza może powodować uszczerbek, należy przyznać restytucję, gdy strona została
zmuszona do przyłączenia się do sprawy na rozkaz pretora.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
W każdej transakcji nie należy brać pod uwagę wiedzy podopiecznego, lecz jedynie wiedzę jego opiekuna.
Dlatego też, nawet jeśli podopiecznemu zostało udzielone zabezpieczenie, uważa się, że lepiej jest, aby jego
własność została mu przywrócona, niż aby miał on polegać na niepewnym wyniku zabezpieczenia. Taką opinię
Julianus wyrażał w każdym przypadku, gdy podopieczny został oszukany.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Wreszcie pretor mówi: "Uznaję powództwo przeciwko temu, kto, nie będąc opiekunem, rzekomo oszukańczo
zezwolił na działanie podopiecznego; wyrok będzie wydany przeciwko niemu na wartość przedmiotowego
majątku".
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1. Opiekun nie zawsze może być pozwany, nie wystarczy, że świadomie autoryzował transakcję, ale musi też
działać w złej wierze. Jaki byłby rezultat, gdyby został zmuszony do udzielenia swojego pełnomocnictwa, lub
został nakłoniony do tego przez strach: czy nie powinien być usprawiedliwiony w takich okolicznościach?
2. Tam, gdzie pretor mówi: "Wartość majątku, o którym mowa". Nie sądzę, że mowa tu o karze, lecz jedynie o
rzeczywistej wartości utraconego mienia.
3. Pomponiusz bardzo słusznie stwierdza w Księdze Trzydziestej, że rachunek wydatków, które powód był
zmuszony ponieść w związku z wniesieniem pozwu, powinien być również zawarty w wyroku.
4. Jeśli jest kilku fałszywych opiekunów, a restytucja zostanie dokonana przez jednego z nich, pozostali zostaną
zwolnieni, ale nie jest to osiągnięte przez sam wybór jednego z nich przez powoda. 8.
8. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Stąd Sabinus powiada, że jeśli powód nie odzyskał całej sumy od jednego z nich, to nie można mu odmówić
regresu wobec pozostałych za niedobór.
(9) Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
W odniesieniu do tego powództwa, Pomponiusz stwierdza w Trzydziestej Pierwszej Księdze, że może być ono
przyznane przeciwko każdemu, kto działa w złej wierze, aby nakłonić innego, który jest nieświadomy faktu, do
autoryzowania transakcji przez jego podopiecznego.
1. Labeo mówi, że tego rodzaju powództwa in factum mogą być wnoszone przez spadkobierców i ich następców,
ale nie mogą być przeciwko nim wytoczone, ani po upływie roku, ponieważ karzą one za czyn i opierają się na
oszustwie; stają się też powództwami noxal, gdy są wnoszone przeciwko osobom, które podlegają władzy innych.
10. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IV.
Jeśli wytoczono powództwo przeciwko podopiecznemu z powodu fałszywego opiekuna, a w międzyczasie upłynął
termin przewidziany prawem lub majątek został nabyty przez lichwiarstwo, winny musi ponieść wszelkie
niedogodności, które mogą powstać, tak jakby był prawdziwym opiekunem, a pozew został wniesiony przeciwko
niemu w przewidzianym terminie.
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(11) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Fałszywy opiekun, który upoważnia małoletniego dwunasto- lub czternastolatka do zawierania umów, podlega
odpowiedzialności karnej z tytułu oszustwa, bez względu na to, w jakim stanie jest ten człowiek, czy jest swoim
panem, czy też znajduje się pod kontrolą innego.
1. 1. Kto w sposób oszukańczy udziela pełnomocnictwa małoletniemu, będzie odpowiedzialny na mocy
niniejszego edyktu.
2. 2. Ponadto, kto upoważnia córkę pod kontrolą ojcowską do zawarcia umowy, ponosi odpowiedzialność. Ta
sama zasada prawa obowiązuje, gdy ktoś działając jako opiekun upoważnia niewolnicę do pożyczania pieniędzy;
we wszystkich tych przypadkach bowiem strona zawierająca umowę jest oszukiwana przez pośrednictwo
opiekuna, gdyż nie zawarłaby umowy z nieletnią bez interwencji władzy opiekuna.
3. Julianus w Dwudziestej Pierwszej Księdze Digestów omawia kwestię, czy powództwo powinno być przyznane
przeciwko ojcu, który wydał swoją córkę za mąż, gdy ta nie miała jeszcze 12 lat. Zgodnie z autorytetem należy
usprawiedliwić ojca, który chciał zbyt wcześnie wprowadzić córkę do rodziny jej męża, ponieważ uważa się, że
działał on raczej z nadmiaru uczuć niż z powodu złej woli.
4. 4. Julianus uważa jednak, że jeśli córka umrze przed ukończeniem dwunastego roku życia, po otrzymaniu
posagu, a ten, który był do tego uprawniony, działał w złej wierze, mąż może być wykluczony przez wyjątek z
powodu oszustwa, gdy pozywa o posag, w przypadku, gdy byłby on korzystny w zakresie całości lub części tego
posagu, gdyby małżeństwo było ważne.
12. Tenże, Opinie, Księga XII.
Jeśli strona, przesłuchiwana w sądzie, odpowiada, że jest opiekunem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
złożenie tego oświadczenia. Jeśli jednak nie był on opiekunem, a małoletni został w jakikolwiek sposób oszukany
przez jego odpowiedź, należy przyznać mu słuszne powództwo przeciwko niemu.

Tit. 7. O poręczeniach opiekunów i kuratorów, o tych, którzy je złożyli, i o spadkobiercach tych pierwszych.
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(1) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVII.
Chociaż spadkobierca opiekuna nie jest następcą jego stanowiska, to jednak sprawy zmarłego, które pozostają
niedokończone, muszą być załatwione przez spadkobiercę, jeśli jest on mężczyzną i jest pełnoletni, a w takich
okolicznościach może popełnić oszustwo.
1. Spadkobierca musi wydać podopiecznemu to, co znajdowało się w rękach opiekuna. Jeśli spadkobierca
weźmie coś, co zmarły pozostawił w rękach podopiecznego, nie będzie wolny od odpowiedzialności karnej,
ponieważ nie ma to nic wspólnego z opieką i może zostać zmuszony przez pretora do oddania tego.
2. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIX.
Wniosek o ustanowienie opiekuna uważa się za złożony, nawet jeśli został złożony za pośrednictwem innej
osoby; ta sama zasada dotyczy ustanowienia opiekuna, ponieważ ten, kto dokonuje tego za pośrednictwem innej
osoby, czyni to samo.
(3) Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Ustalono, że zarówno poręczyciel, jak i jego spadkobiercy powinni być zmuszeni do zapłacenia takiej samej
kwoty odsetek, jaka jest wymagana od samego opiekuna.
4. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVI.
Skoro wykazaliśmy, że również spadkobierca może zostać pozwany w procesie o kuratelę, należy zastanowić
się, czy oszustwo popełnione przez samego spadkobiercę może być uwzględnione w tej sprawie, czy tylko
sposób, w jaki zarządzał on swoim powiernictwem. Zachowała się opinia Serviusa, w której uznał on, że jeśli
spadkobierca po śmierci opiekuna nadal prowadził interesy podopiecznego, wydał pieniądze podopiecznego,
które znalazł w skrzyni opiekuna, lub odebrał pieniądze, na które opiekun się umówił, może być pociągnięty do
odpowiedzialności we własnym imieniu w procesie o ustanowienie opieki; Ponieważ dopuszczalne jest złożenie
przysięgi przeciwko spadkobiercy co do wartości majątku, który utracił on w wyniku własnych oszustw, oczywiste
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jest, że może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności w ramach powództwa opiekuńczego z powodu złej
wiary z jego strony.
1. Oczywiste jest, że spadkobierca nie będzie odpowiedzialny za własne zaniedbania.
2. Spadkobierca opiekuna musi zapłacić odsetki od pieniędzy podopiecznego, które zainwestował, a sędzia
decyduje zgodnie z zasadami prawa i sprawiedliwości o wysokości odsetek i czasie, w którym muszą być one
zapłacone.
3. Jeżeli poręczyciele, którzy zostali wyznaczeni przez opiekunów, stawią się i nie sprzeciwiają się, a ich
nazwiska są dopuszczone do wpisania do rejestrów publicznych, sprawiedliwe jest, aby byli oni odpowiedzialni w
takim samym stopniu, jak gdyby klauzula została zawarta zgodnie z prawem. Ta sama zasada wydaje się mieć
zastosowanie do tych, którzy poręczają za opiekunów, to znaczy tych, którzy oświadczają, że są wypłacalni,
ponieważ zajmują oni miejsce poręczycieli.
(5) Paulus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Jeśli przeciwko poręczycielom opiekuna zostanie wniesiony pozew oparty na postanowieniu o zabezpieczeniu
majątku podopiecznego, mają oni prawo do podjęcia takich samych środków obrony jak opiekun.
6. Papinianus, Opinie, Księga II.
Wychowanek wniósł pozew przeciwko swoim opiekunom i ich poręczycielom. Sędzia rozpatrujący sprawę zmarł,
zanim sprawa trafiła do niego na rozprawę, a inny sędzia został wyznaczony tylko przeciwko poręczycielom.
Obowiązkiem sędziego właściwego jest pociągnięcie opiekunów do osobistej odpowiedzialności za większą
część wyroku, jeśli są oni wypłacalni, a zarząd trustem nie był oddzielny, lecz wspólny.
(7) The Same, Opinie, Księga III.
Gdy poręczyciele, którzy zobowiązali się do zapewnienia bezpieczeństwa majątkowego podopiecznego, proszą,
aby ten ostatni wniósł powództwo przeciwko swemu opiekunowi, zanim zwróci się do nich, i obiecują, że jeśli to
uczyni, zwolnią go z odpowiedzialności za to, czego nie może odzyskać od opiekuna, uważa się, że powództwo o
odzyskanie reszty należy podzielić między poręczycieli, którzy są wypłacalni; ponieważ uważa się, że
zobowiązanie zostało przez nich przyjęte, tak jak w przypadku, gdy pieniądze są pożyczane pod kierownictwem
kilku osób, powództwo jest równo podzielone między nimi. W przypadku, gdy to, co zostało przekazane przez
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jednego, służy do uwolnienia drugiego, dlaczego szczególny charakter powództwa miałby wykluczać
sprawiedliwy podział?
8. Paulus, Opinie, Księga IX.
Spadkobiercy osoby, która nie została ustanowiona opiekunem lub kuratorem i nie podjęła się zarządzania
trustem, nie są odpowiedzialni ani za złą wiarę, ani za zaniedbanie.
1. Paulus jest zdania, że powództwo tego rodzaju powinno być wytoczone przeciwko spadkobiercy opiekuna, tak
jak byłby mu poddany zmarły. Ma to zastosowanie w takim zakresie, że spadkobierca nie będzie
usprawiedliwiony, jeśli twierdzi, że nie znalazł dokumentów dotyczących kurateli; ponieważ spadkobierca we
wszystkich działaniach w dobrej wierze jest odpowiedzialny za złą wiarę zmarłego, myślę, że ta sama zasada
powinna być przestrzegana w powództwie o kuratelę. Konstytucje cesarskie przyznają jednak ulgę z powodu
niewiedzy spadkobierców. Reguła ta musi być przestrzegana także wtedy, gdy spadkobierca jest pozywany po
śmierci opiekuna, ale nie wtedy, gdy zmarł on po połączeniu spraw; ponieważ przez połączenie spraw karnych
przekazywane są działania karne na rzecz i przeciwko spadkobiercom obu stron, a prawa do działania zwykle
wygasające z upływem czasu są utrwalane.

Tit. 8. O pozwach przeciwko urzędnikom sądowym.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVI.
Powództwa subsydiarne nie są przyznawane przeciwko Zakonowi w ogóle, ale przeciwko sędziom w
szczególności, i nie mogą być wnoszone przeciwko poręczycielom tych ostatnich, ponieważ ci zobowiązali się do
zapewnienia bezpieczeństwa własności rządu, a nie okręgu. Z tego powodu nie ci, którzy wyznaczyli sędziów
pokoju, lecz sami sędziowie pokoju ponoszą odpowiedzialność. Jeśli jednak sam Zakon przyjął na siebie
odpowiedzialność, to należy uznać, że odpowiedzialni są ci, którzy byli przy tym obecni; nie ma bowiem
znaczenia, czy wyznaczyli oni opiekuna, czy też poręczyli za niego, czy też sami przyjęli na siebie

1591

odpowiedzialność. W związku z tym powództwo pretorskie będzie skierowane przeciwko nim. Jeśli jednak
opiekun został wyznaczony przez magistraty miejskie, nie uważa się, że został on wybrany przez cały Zakon.
1. Ani pretor, ani nikt inny, komu powierzono prawo mianowania gwardiana, nie ponosi odpowiedzialności z tego
tytułu.
2. Jeśli gubernator prowincji życzy sobie, aby sędziowie jedynie podawali środki na opiekuna, aby on sam mógł
dokonać nominacji, zobaczmy, w jakim stopniu są oni odpowiedzialni, jeśli w ogóle. Zachował się Reskrypt
Boskiego Marka, w którym decyduje on, że ci, którzy składają raport gubernatorowi w tej sprawie, nie są
odpowiedzialni tak, jakby sami dokonali nominacji; ale jeśli byli winni oszustwa, składając fałszywe oświadczenia
poprzez zachęty w postaci przychylności lub pieniędzy, będą za to odpowiedzialni. Jest oczywiste, że jeśli
gubernator prowincji nakaże im zażądać zabezpieczenia, nie mamy wątpliwości, że będą odpowiedzialni, nawet
jeśli wyznaczył opiekuna.
3. W przypadku, gdy gubernator prowincji, otrzymawszy od innych nazwiska osób, które mają być ustanowione
opiekunami, wysyła te nazwiska do magistratów miejskich, aby mogli oni uzyskać informacje na ich temat, a on,
otrzymawszy je, mianuje opiekunów, powstaje pytanie, czy magistraty powinny być pociągnięte do
odpowiedzialności w taki sam sposób, jak ci, którzy dostarczają informacji pretorowi. Powstaje pytanie, czy jest
jakaś różnica, czy to sami magistraty podają wybrane nazwiska namiestnikowi, czy też on otrzymuje je od kogoś
innego? Sądzę, że w obu przypadkach magistraty będą odpowiedzialne, jeśli dopuściły się oszustwa lub
rażącego zaniedbania.
4. Nie tylko podopieczni, ale także ich następcy prawni mogą korzystać z powództwa subsydiarnego.
5. W przypadku mianowania kuratorów, którzy nie są całkowicie wypłacalni, należy stwierdzić, że sędziowie
pokoju ponoszą odpowiedzialność, jeśli Gubernator dokonał nominacji na ich wniosek lub spośród nazwisk przez
nich zatwierdzonych. Jeśli jednak Gubernator wysyła im nazwiska do mianowania lub po mianowaniu wymaga od
nich złożenia zabezpieczenia, odpowiedzialność spoczywa na magistratach.
6. Sędziowie pokoju ponoszą odpowiedzialność również w przypadku, gdy nie wyznaczono żadnego opiekuna
lub kuratora, ale ponoszą ją tylko wtedy, gdy po otrzymaniu powiadomienia nie dokonają wyznaczenia. W
związku z tym sędziowie pokoju będą bez wątpienia odpowiedzialni za wszelkie szkody, jakie mogą w
międzyczasie ponieść małoletni lub młodociani, jeśli nie wykonali swoich obowiązków po otrzymaniu stosownego
polecenia.
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7. Ponownie należy zauważyć, że jeśli magistraty miejskie celowo odkładają wyznaczenie opiekuna do czasu
wygaśnięcia ich kadencji lub jeśli celowo zwlekają z zapewnieniem zabezpieczenia do czasu, gdy ich następcy
podejmą obowiązki związane z ich urzędem, nie będzie to dla nich korzystne.
8. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że powództwo powinno być przyznane nawet przeciwko temu, kto
został wybrany do zbadania wartości papierów wartościowych oferowanych przez opiekuna.
9. Gdy między sędziami istniało porozumienie, że opiekunowie będą wyznaczani tylko na ryzyko jednego z nich,
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że taka umowa nie powinna naruszać praw podopiecznego; prawo
publiczne nie może być bowiem zmieniane przez zwykłe porozumienie duumwirów; Uważam jednak, że najpierw
należy odwołać się do tego, kto przyjął na siebie odpowiedzialność, a gdy tylko jego środki zostaną wyczerpane,
jego współpracownik powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, podobnie jak w przypadku, gdy tylko
jeden z nich dokonał nominacji, uważamy, że najpierw należy zwrócić się do niego, a dopiero potem do jego
współpracownika.
10. 10. Jeśli w mieście, w którym urodzili się podopieczni, nie można znaleźć osób, które wydają się być
wypłacalne, obowiązkiem magistratów jest wyszukanie w sąsiednich miastach kilku uczciwych osób i przesłanie
ich nazwisk do gubernatora prowincji, ale sami nie mogą rościć sobie prawa do mianowania.
11. Jeśli magistrat wyznaczy opiekuna, który w tym czasie był wypłacalny i nie wymaga od niego zabezpieczenia,
nie będzie to wystarczające; jeśli jednak zażąda zabezpieczenia, a strona jest wypłacalna, to nawet jeśli później
opiekun lub jego poręczyciele staną się niewypłacalni, ten, kto dokonał nominacji, nie może być za to
odpowiedzialny; magistrat nie powinien bowiem odpowiadać przed podopiecznym za przyszłe wydarzenia i
wypadki.
12. Jeśli sędzia pokoju nie wymagał zabezpieczenia, a opiekun był wypłacalny w czasie, gdy można było wnieść
powództwo o ustanowienie kurateli, będzie to wystarczające.
13. Nie wymaga się dowodu od podopiecznego, że poręczenia nie były wypłacalne w momencie ich przyjęcia, ale
sędzia pokoju musi wykazać, że były one wypłacalne w tym czasie.
14. Wychowanek nie jest uprzywilejowanym wierzycielem w odniesieniu do majątku sędziego pokoju, ale będzie
miał prawo do udziału w nim wraz z innymi wierzycielami.

1593

15. Magistrat może żądać zabezpieczenia w ten sposób, że niewolnik wychowanka lub on sam, jeśli jest do tego
uprawniony i obecny, może ustalić z opiekunami i ich poręczycielami, że jego majątek będzie zabezpieczony; a
jeśli nie ma nikogo, kto mógłby zawrzeć takie ustalenie, niewolnik publiczny musi ustalić zabezpieczenie majątku
wychowanka lub musi to uczynić sam magistrat.
16. Jeśli niewolnik publiczny lub sam sędzia zawrze takie postanowienie, to jest oczywiste, że należy uznać, iż
należy przyznać podopiecznemu prawo do słusznego powództwa.
17. Powstaje pytanie, czy w przypadku, gdy sędzia jest synem pozostającym pod kontrolą ojca i nie podejmuje
działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznemu, lub gdy z jego winy odpowiednie zabezpieczenie
nie jest zapewnione, czy powinno być przyznane powództwo przeciwko jego ojcu, a jeśli tak, to na jaką kwotę?
Julianus twierdzi, że powództwo powinno być wytoczone przeciwko ojcu do wysokości peculium, niezależnie od
tego, czy syn został Dekurionem za jego zgodą, czy też nie; bo nawet jeśli sprawował władzę za zgodą ojca, to i
tak ten ostatni nie powinien być pozwany o kwotę przewyższającą peculium, ponieważ człowiek, który wyraża
zgodę na to, aby jego syn został Dekurionem, tylko w ten sposób zobowiązuje się, że własność rządu pozostanie
bezpieczna.
2. Tenże, Dysputy, Księga III.
Zaproponowano przypadek, gdy dwóch opiekunów, którzy zostali wyznaczeni przez magistraty miejskie bez
żądania zabezpieczenia, jeden z nich zmarł w ubóstwie, a drugi, po tym jak został pozwany przez
podopiecznego, zapłacił całą kwotę. Pojawiło się pytanie, czy opiekun ten byłby uprawniony do wniesienia
powództwa przeciwko magistratowi miasta, skoro wiedział, że zabezpieczenie nie było wymagane od jego
współopiekuna. Stwierdziłem, że skoro roszczenie podopiecznego wobec opiekuna zostało zaspokojone przez
tego ostatniego, ani podopieczny, ani opiekun nie mają już żadnej możliwości odwołania się do magistratu,
ponieważ opiekun nigdy nie ma prawa do wniesienia powództwa przeciwko magistratowi, ponieważ dekret
Senatu daje ulgę podopiecznemu; a zwłaszcza wtedy, gdy winą opiekuna jest to, że nie zażądał zabezpieczenia
od swojego kolegi lub nie zdemaskował go jako podejrzanego, jeśli, zgodnie z podanymi faktami, wiedział, że nie
udzielił on zabezpieczenia na polecenie sędziów.
3. Julianus, Digest, Księga XXI.
Jeśli z tego powodu opiekunowi nie można przypisać winy, nie będzie niesprawiedliwe przyznanie mu powództwa
przeciwko sędziom.
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4. Ulpianus, Dysputy, księga III.
Spadkobiercy sędziów nie są odpowiedzialni w ten sam sposób jak ci ostatni, ponieważ spadkobierca opiekuna
nie jest odpowiedzialny na podstawie zaniedbania zmarłego, ponieważ sędzia rzeczywiście bierze na siebie całą
odpowiedzialność, a jego spadkobierca jest odpowiedzialny tylko w przypadku oszustwa lub zaniedbania
przypominającego oszustwo.
5. Julianus, Digest, Księga XXI.
Dwóch opiekunów podzieliło między siebie zarząd kuratelą, a jeden z nich zmarł nie pozostawiając spadkobiercy.
Powstało pytanie, czy podopiecznemu należy przyznać powództwo przeciwko sędziemu pokoju, który nie
dopilnował złożenia zabezpieczenia, czy też przeciwko drugiemu opiekunowi. Odpowiedziałem, że bardziej
sprawiedliwe jest wniesienie powództwa przeciwko drugiemu opiekunowi niż przeciwko sędziemu pokoju;
ponieważ ten pierwszy, gdy wiedział, że zabezpieczenie nie zostało udzielone podopiecznemu, powinien był
przejąć całą administrację, a w odniesieniu do tej części, którą powierzył drugiemu opiekunowi, przypominał
kogoś, kto nie uczestniczył w załatwianiu pewnych spraw swojego podopiecznego. Chociaż bowiem mógł on
załatwić pewną część spraw swego podopiecznego, to jednak będzie odpowiedzialny za zaniedbanie tego, co
powinien był zrobić.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga I.
Zachował się Reskrypt Boskiego Piusa, który odnosi się do spadkobiercy sędziego i stwierdza, że po wykazaniu
odpowiedniej przyczyny, powinno być przyznane powództwo przeciwko niemu; ponieważ jeśli zaniedbanie
sędziego jest tak wielkie, że spowodowało, iż nie przyjął on żadnego zabezpieczenia, jest rzeczą sprawiedliwą,
że powinien on zajmować pozycję poręczyciela, tak że jego spadkobierca może być również odpowiedzialny.
Jeśli jednak złożył on zabezpieczenie, a poręczyciele w tym czasie byli wypłacalni, ale potem przestali być; tak
jak sędzia może bardzo słusznie odmówić odpowiedzi w takim pozwie, tak jego spadkobierca może odmówić z
jeszcze większą sprawiedliwością. Wreszcie, powództwo nie powinno być przyznane przeciwko spadkobiercy
sędziego, chyba że jest oczywiste, że ten ostatni przyjął poręczenia, które nie były całkowicie wypłacalne.
7. Celsus, Digest, Księga XI.
Proszę cię, abyś uważnie zwrócił uwagę w przypadku sędziów, którzy wyznaczyli opiekuna, czy powództwo
powinno być przyznane przeciwko nim na równe kwoty, czy też wychowanek może pozwać każdego z nich, kogo
zechce. Odpowiedź brzmiała, że jeśli sędziowie pokoju postąpili nieuczciwie, tak że nie zapewniono
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podopiecznemu wystarczającego zabezpieczenia, należy przyznać mu powództwo o całą kwotę przeciwko temu,
kogo wybierze; jeśli jednak stało się to tylko przez ich zaniedbanie, a nie wynikało ze złej wiary, uważam, że
byłoby bardziej sprawiedliwe, aby każdy z nich został pozwany o swoją część, pod warunkiem, że w ten sposób
zostanie zachowana własność podopiecznego.
8. Modestinus, Opinie, Księga VI.
Magistratura zażądała od kuratorów nieletniego zabezpieczenia jego majątku, a jeden z nich zmarł nie
pozostawiając spadkobiercy. Pytam, czy jego kolega będzie zobowiązany do zwolnienia podopiecznego z całej
kwoty. Modestinus odpowiedział, że nie ma powodu, dla którego nie miałby być do tego zobowiązany.
9. Tenże, Pandekty, Księga IV.
Pojawiło się pytanie, czy w przypadku powództwa przeciwko sędziom, kwota główna powinna być ściągana wraz
z odsetkami, czy też nie można żądać odsetek, ponieważ postanowiono, że odsetek od kar nie można ściągać.
W Reskrypcie Boskim Severusa i Antoninusa stwierdzono, że odsetki mogą być pobierane, ponieważ przeciwko
urzędnikom sądowym przysługuje to samo roszczenie, co przeciwko opiekunom.

Tit. 9. O dobrach tych, którzy są pod opieką lub kuratelą, oraz w odniesieniu do alienacji lub obciążenia ich dóbr
bez dekretu.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Dekretem cesarza Sewera zabroniono opiekunom i kuratorom rozporządzać gruntami podopiecznych i innych
osób pozostających pod ich opieką, niezależnie od tego, czy są one położone na wsi, czy w mieście.
(1) Dekret ten został ogłoszony w senacie za czasów konsulatu Tertyllusa i Klemensa.
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(2) Jego postanowienia są następujące: "Ponadto, Ojcowie Konsekratorzy, zabraniam opiekunom i kuratorom
sprzedawać majątki wiejskie lub miejskie, chyba że rodzice przewidzieli w testamencie lub w kodycylu, że można
to uczynić. Jeśli jednak długi są tak wielkie, że nie można ich spłacić z innych dóbr, można zwrócić się do
znakomitego pretora miejskiego, który według swego uznania określi, jakie ziemie mogą być alienowane lub
obciążane, a dla podopiecznego będzie zastrzeżone prawo do wniesienia skargi, jeśli później okaże się, że pretor
został obciążony. Jeśli majątek jest posiadany wspólnie z innymi, a współwłaściciel wnosi o podział, lub jeśli
wierzyciel, który otrzymał ziemię w zastaw od ojca wychowanka, domaga się swoich praw, uważam, że nie należy
wydawać nowego dekretu".
(3) Gdy zmarły posiadał majątek, który mógł być sprzedany za życia, lecz nie przewidział tego w testamencie,
sprzedaż tego majątku nie powinna być dokonana; bo nawet gdyby spadkodawca chciał sprzedać majątek, mógł
nie myśleć o tym, że powinien on być rozdysponowany po jego śmierci.
(4) Jeżeli małoletni poniżej dwudziestu pięciu lat kupuje ziemię pod warunkiem, że zostanie ona zastawiona na
rzecz sprzedającego do czasu zapłacenia ceny, nie uważam, że zastaw jest ważny, ponieważ w każdym
przypadku, gdy własność nieruchomości jest nabywana przez małoletniego, przestaje on być odpowiedzialny.
2. Paulus, O dekrecie boskiego Severusa.
Ale tutaj pojawia się trudność, ponieważ zastaw zaczyna działać w tym samym czasie co nabycie własności, a
zobowiązanie staje się częścią transakcji od samego początku. A co by było, gdyby małoletni dokonał zakupu od
Skarbu Państwa? W tym przypadku nie ma wątpliwości, że prawo zastawu pozostałoby nienaruszone. Dlatego
też, gdy tego rodzaju przypadek wystąpi przy sprzedaży prywatnemu sprzedawcy, należy zwrócić się do
Cesarza, aby zastaw został potwierdzony Reskryptem.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeśli jednak jeden okręg kupił ziemię za pieniądze innego okręgu i została ona dostarczona okręgowi lub
nieletniemu, to czy ten, za którego pieniądze została ona zakupiona, ma prawo do zobowiązania lub zastawu?
Lepsza opinia jest taka, że prawo zastawu pozostaje nienaruszone, zgodnie z Konstytucją naszego Cesarza i
jego Boskiego Ojca, na korzyść wychowanka, za którego pieniądze ziemia została zakupiona.
(1) Grunty należące do okręgu mogą być jednak zajęte i sprzedane z rozkazu sędziego, gubernatora lub innego
urzędnika posiadającego jurysdykcję. Prawo zastawu może być zawarte w celu zachowania dziedzictwa lub dla
zabezpieczenia się przed grożącą szkodą, a pretor może nakazać, aby nieruchomość została przejęta zgodnie z
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jego poleceniem. Te zobowiązania lub alienacje dokonywane są z upoważnienia sędziów, a nie za zgodą
opiekuna lub kuratora.
(2) Można również zadać pytanie, czy w przypadku, gdy opiekun domaga się zwrotu działki należącej do
podopiecznego, zaoferowanie jej wartości w sądzie działa jak alienacja. Lepsza opinia jest taka, że tak, ponieważ
taka alienacja nie zależy od woli opiekuna.
(3) To samo należy powiedzieć, gdy żąda się ziemi, która należała do podopiecznego, a opiekunowie zwracają ją
wbrew podopiecznemu; w tym przypadku bowiem alienacja będzie ważna ze względu na autorytet wydanego
orzeczenia.
(4) Jeżeli wychowanek korzysta z prawa wieczystej dzierżawy lub posiadania, sprawdźmy, czy może być ono
zbyte przez jego opiekunów. Lepsza opinia jest taka, że nie, nawet jeśli tytuł prawny drugiej strony do gruntu
może być lepszy.
(5) Użytkowanie nie może być również zbyte, nawet jeśli samo użytkowanie należy do podopiecznego. Czy
zatem należy przyjąć, że prawo to przepada z powodu nieużytkowania, jeżeli opiekun dał ku temu okazję?
Oczywiste jest, że należy je przywrócić. Jeżeli jednak wychowanek jest właścicielem nieruchomości, nie może on
zbyć ani użytkowania, ani korzystania z niego, mimo że dekret nic nie mówi o użytkowaniu. W ten sam sposób
można powiedzieć, że służebność nie może być nałożona na grunt podopiecznego lub małoletniego, ani też nie
może być zniesiona. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do gruntów dotal.
(6) Jeżeli w okręgu znajdują się kopalnie ałunu, metalu lub jakiejkolwiek innej substancji, lub wyrobiska kredy, lub
kopalnie srebra, lub cokolwiek innego w tym rodzaju,
4. Paulus, O dekrecie Boskiego Severusa. Które osoby prywatne mają prawo posiadać:
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXV.
Uważam, że lepsza jest opinia, że alienacja nie może być dokonana zgodnie z duchem dekretu.
(1) Należy uznać, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy wychowanek posiada warzelnie soli.
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(2) Jeżeli wychowanek posiada w dobrej wierze ziemię, która należy do kogoś innego, należy sądzić, że jego
opiekunowie nie mogą jej zbyć; jeżeli bowiem sprzedaje się coś, co wydaje się należeć do wychowanka,
sprzedaż nie będzie ważna.
(3) Czy w przypadku, gdy działka ziemi została zastawiona na rzecz podopiecznego, jego opiekunowie mogą ją
sprzedać? Myślę, że mogą, ponieważ jest to, jak gdyby, własność dłużnika, to znaczy, że sprzedają to, co należy
do kogoś innego. Jeśli jednak wychowanek lub jego ojciec nabywa prawo do posiadania nieruchomości na
zasadzie własności, to w konsekwencji należy stwierdzić, że nie można jej zbyć, ponieważ uważa się ją za grunt
należący do wychowanka. Tę samą zasadę stosuje się w przypadku, gdy oddziałowi nakazano zajęcie
nieruchomości w celu zapobieżenia grożącej mu szkodzie.
(4) Czy w przypadku, gdy ziemia została darowana lub pozostawiona w drodze powiernictwa na rzecz
wychowanka, który został wyznaczony na spadkobiercę, i ma zostać przekazana Seiusowi, jego opiekunowie
mogą wydać "wspomnianą ziemię bez upoważnienia pretora? Myślę, że jeśli spadkodawca przeznaczył swój
własny majątek, dekret nie będzie miał zastosowania, ale jeśli zapis odnosi się do majątku podopiecznego,
należy uznać, że wchodzi on w zakres warunków dekretu i że nie może być przeniesiony bez zgody pretora.
(5) Jeśli wychowanek zawarłby klauzulę, czy może spłacić pożyczone pieniądze bez zgody pretora? Większe jest
przekonanie, że nie może tego uczynić, gdyż w przeciwnym razie uzyskałby pretekst do alienacji majątku
wychowanka.
(6) Jeśli jednak ojciec przyrzekłby w umowie ziemię, a wychowanek przejąłby po nim zobowiązanie, to można
powiedzieć w sposób bardziej pewny, że może on oddać ziemię bez upoważnienia pretora. Ta sama zasada
obowiązuje także wtedy, gdy wychowanek, na mocy prawa dziedzicznego, jest następcą innego, który sam się
zobowiązał.
(7) Na tej samej zasadzie, jeśli ojciec, lub ktokolwiek inny, kogo następcą jest wychowanek, zgodził się na
sprzedaż działki, można powiedzieć, że wychowanek może zawrzeć wszystkie inne warunki sprzedaży bez
zwracania się do pretora.
(8) Wychowanek nie może bez upoważnienia pretora odrzucić darowizny działki; nikt bowiem nie ma wątpliwości,
że chodzi tu o alienację, ponieważ nieruchomość należy do wychowanka.
(9) Opiekunowie nie powinni być uprawnieni do sprzedaży dóbr podopiecznego pod pretekstem spłaty długów,
gdyż taki sposób dysponowania tymi dobrami nie powinien być dozwolony. Dlatego senat pozostawił
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rozstrzygnięcie tej sprawy pretorowi, którego obowiązkiem było przede wszystkim zbadanie sprawy i upewnienie
się, czy pieniędzy na spłatę długu nie można uzyskać gdzie indziej. Dlatego też powinien on sprawdzić, czy
podopieczny posiada jakieś środki, czy to w gotówce, czy w banknotach, na podstawie których można wnieść
pozew, czy ma udział w składowanych plonach, czy też spodziewa się uzyskać jakieś dochody lub inne dobra.
Musi on również upewnić się, czy istnieje cokolwiek innego poza ziemią, co może być sprzedane i z czego
dochód może być zaspokojony. Jeżeli zaś stwierdzi, że dług nie może być spłacony inaczej jak tylko przez
sprzedaż ziemi, musi na to zezwolić, o ile wierzyciel nalega na zapłatę, albo stopa procentowa, według której dług
został zaciągnięty, stanowi zachętę do jego uregulowania.
(10) Pretor powinien też zdecydować, czy korzystniej dla niego będzie pozwolić na sprzedaż, czy też na
obciążenie ziemi. Musi on także dołożyć wszelkich starań, aby przez obciążenie gruntu nie została pożyczona
suma większa niż ta, którą uzna za konieczną do spłacenia długu, a jeśli grunt zostanie sprzedany, aby znaczna
jego część nie została zbyta w celu wywiązania się z umiarkowanego zobowiązania. Jeżeli jednak wychowanek
jest właścicielem gruntu o mniejszej wartości lub mniej przydatnego dla niego, lepiej jest, aby pretor nakazał jego
sprzedaż, niż gruntu większego i bardziej przydatnego.
(11) Przede wszystkim więc, ilekroć do pretora zwróci się ktoś z prośbą o pozwolenie na zbycie gruntu, powinien
on zasięgnąć informacji o stanie majątkowym podopiecznego, a nie ufać zbytnio oświadczeniom opiekunów lub
kuratorów, którzy niekiedy dla własnej korzyści mają zwyczaj zapewniać pretora, że konieczna jest sprzedaż lub
obciążenie gruntu podopiecznego. Musi on zatem zasięgnąć informacji u najbliższych krewnych wychowanka lub
jego rodziców, albo u któregoś z jego wiernych wyzwoleńców, albo u kogokolwiek innego, kto zna stan majątkowy
wychowanka, a gdy nikogo takiego nie można znaleźć, lub gdy ci, których znaleziono, mogą być podejrzani, musi
nakazać sporządzenie rachunków, a także spisanie stanu majątkowego wychowanka i wyznaczyć adwokata,
który doradzi pretorowi, czy powinien wyrazić zgodę na sprzedaż lub obciążenie majątku.
(12) Można zapytać, czy w przypadku, gdy pretor, po złożeniu wniosku, zezwala na sprzedaż nieruchomości
położonej na terenie prowincji, akt ten jest ważny. Uważam, że jest on ważny, pod warunkiem, że zarząd nad
majątkiem sprawowany jest w Rzymie, a opiekunowie sprawują zarząd nad majątkiem.
(13) Aby jednak zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu pieniędzy, które opiekunowie pożyczyli na poczet
rzekomego długu podopiecznego, konieczne jest, aby pretor dopilnował, aby pożyczone pieniądze zostały
wypłacone wierzycielom, a w związku z tym wydał stosowny dekret i wyznaczył urzędnika sądowego, który zda
mu sprawę, że pieniądze zostały spożytkowane na cel, na który wnioskowano o alienację lub obciążenie.
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(14) Jeśli nie ma długu do spłacenia, ale opiekunowie twierdzą, że wskazane jest sprzedanie pewnych gruntów,
zakup innych lub pozbycie się innych, należy rozważyć, czy pretor powinien na to pozwolić. Lepsza opinia jest
taka, że nie może tego uczynić, gdyż pretor nie ma pełnej władzy do dysponowania majątkiem należącym do
podopiecznego, ale tylko w przypadku, gdy dług musi zostać spłacony. Dlatego też, w przypadku braku długu,
jeśli zezwoliłby na sprzedaż ziemi, uważamy, że nie doszło do sprzedaży, a dekret jest nieważny, ponieważ
pretorowi nie przysługuje prawo do swobodnego dysponowania majątkiem okręgu, ale tylko w przypadku pilnej
konieczności spłaty długu.
(15) Wychowanek zachowuje prawo do wniesienia powództwa, jeżeli może później udowodnić, że pretor został
oszukany. Należy jednak rozważyć, czy powinniśmy przyznać mu powództwo realne czy osobiste. Lepsza opinia
jest taka, że powinno być przyznane powództwo realne, jak również osobiste przeciwko jego opiekunom lub
kuratorom.
(16) Przez grunty wspólne należy rozumieć takie, które są posiadane wspólnie i niepodzielnie. Jeśli jednak są
one w posiadaniu wspólnym, ale udziały są rozdzielone, istnieje podstawa do wydania orzeczenia sądowego,
ponieważ dekret nie ma zastosowania.
6. To samo, w odniesieniu do wszystkich trybunałów, Księga II.
Gdy jedna osoba cieszy się własnością ziemi, a inna jej użytkowaniem, lepsza opinia jest taka, że ta część
dekretu, która odnosi się do podziału majątku, nie ma zastosowania, ponieważ nie ma rzeczywistej wspólnoty
interesów.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Jeśli grunty są we wspólnym posiadaniu podopiecznych, którzy mają różnych opiekunów, zobaczmy, czy prawo
alienacji należy do każdego z nich. A ponieważ konieczny jest wniosek o pozwolenie na to, myślę, że alienacja
będzie uniemożliwiona, ponieważ żadna ze stron nie może o nią prosić i każda musi czekać na wniosek drugiej.
Ponadto, jeśli strony mają tych samych opiekunów, istnieje jeszcze większy powód, aby twierdzić, że alienacja
nie może mieć miejsca.
(1) Gdy wychowanek daje ziemię w zastaw za zgodą pretora, nie ma wątpliwości, że można zapobiec alienacji tej
ziemi. Należy jednak zaznaczyć, że wierzyciel może skorzystać z przysługującego mu prawa, jednak będzie on
bezpieczniejszy, jeśli najpierw zwróci się do pretora.
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(2) Jeżeli ojciec lub krewny jest opiekunem dziecka, to czy należy zwrócić się do pretora, jeśli chce on obciążyć
majątek? Większe jest przekonanie, że należy to uczynić; jednakże pretor powinien być bardziej skłonny zgodzić
się na żądania ojca niż kogokolwiek innego.
(3) Jeśli pretor zezwoli opiekunom na sprzedaż ziemi, a oni ją obciążą, lub odwrotnie, czy taka czynność będzie
ważna? Moim zdaniem, gdy ktoś czyni coś innego niż to, co zostało upoważnione przez pretora, czynność taka
jest nieważna.
(4) Ale co by było, gdyby pretor zadekretował w następujący sposób: "zezwalam na sprzedaż lub obciążenie
nieruchomości"? Czy opiekun będzie miał prawo zrobić to, co mu się podoba? Lepsza opinia jest taka, że tak,
pod warunkiem, że pamiętamy, że pretor nie wykonał należycie swojego obowiązku, ponieważ powinien określić i
wybrać, czy lepiej jest dla niego pozwolić na obciążenie lub sprzedaż jego własności.
(5) W przypadku, gdy opiekun obciąża majątek bez dekretu, mimo że zobowiązanie jest nieważne, będzie jednak
istniała podstawa do wyjątku opartego na oszustwie, jeśli opiekun wypłaci pożyczone mu pieniądze wierzycielowi,
który posiada ziemię w zastawie.
(6) Należy również rozważyć, czy opiekun może obciążyć przekazaną mu nieruchomość. Należy stwierdzić, że
jeśli otrzymuje on ten sam kapitał, a stopa procentowa nie jest wyższa, zobowiązanie będzie ważne, a prawa
pierwszego wierzyciela przechodzą na drugiego.
8. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga II.
Nie ulega wątpliwości, że osoby, które nie są prawnymi opiekunami lub kuratorami, ale prowadzą działalność
gospodarczą działając w takim charakterze, nie mogą w tym charakterze rozporządzać majątkiem podopiecznych
lub małoletnich.
(1) Należy rozważyć, czy sprzedaż będzie ważna według starożytnego prawa w tych okolicznościach, czy też
dekret ten ma zastosowanie do przypadku kuratora osoby obłąkanej lub kogokolwiek innego, kto nie jest nieletni.
Ponieważ cesarz odnosi się do podopiecznych, a obowiązki kuratorów są rozumiane jako związane z
obowiązkami opiekunów, uważam, że ta sama zasada musi być stosowana do nich wszystkich, zgodnie z
intencją dekretu.
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(2) Powstaje pytanie, czy majątek wspólny, w którym podopieczny ma udział, może być obciążony. Nie wydaje mi
się, aby można było to zrobić bez orzeczenia sądowego, ponieważ to, co zostało wyłączone w dekrecie, odnosi
się jedynie do zniesienia wspólnej własności, a nie do zwiększenia jej trudności.
9. The Same, Opinie, Księga V.
Chociaż poprzedni Gubernator mógł zezwolić na sprzedaż ziemi należącej do podopiecznego, a jego opiekun
nabył ją dla siebie, za pośrednictwem innego kupca, to jednak, jeśli następca wspomnianego Gubernatora
stwierdzi, że oszustwo i zła wiara zostały popełnione przez opiekuna z naruszeniem Dekretu Senatu, musi
określić, w jakim stopniu powinien przykładnie ukarać taki nieuczciwy czyn.
10. Tenże, Opinie, Księga VI.
Jeśli ziemia podopiecznego lub małoletniego została sprzedana bezprawnie i z naruszeniem dekretu Senatu, i z
tego powodu w procesie opiekuńczym lub w procesie o sprawiedliwość ustalono wysokość odszkodowania, a
ustalona kwota została zapłacona, odzyskanie ziemi jest zabronione przez zasady słuszności.
11. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga III.
Jeśli zostanie złożony wniosek o sprzedaż ziemi należącej do osoby niepełnoletniej, która ukończyła dwadzieścia
pięć lat, to po przeprowadzeniu odpowiedniego dochodzenia, gubernator prowincji powinien na to zezwolić. Ta
sama zasada powinna być zachowana w odniesieniu do własności osoby obłąkanej, rozrzutnej lub kogokolwiek
innego, kogo ziemię kuratorzy chcą alienować.
12. Marcjanus, O formule hipotetycznej.
Dekret Senatu nie jest naruszony, gdy opiekun podopiecznego płaci wierzycielowi ojca tego ostatniego, aby być
wobec niego subrogatorem.
13. Paulus, O dekrecie boskiego Severusa.
Jeśli ziemia należąca do wychowanka jest jałowa, kamienista lub zarażona zarazą, należy rozważyć, czy opiekun
może ją alienować, czy też nie. Cesarz Antoninus i jego Boski Ojciec w Reskrypcie w odniesieniu do tego tematu
stwierdzili, co następuje: "To, że twierdzisz, iż ziemia, którą chcesz sprzedać jest nieurodzajna, nie ma dla nas
żadnego znaczenia, ponieważ cenę za nią można uzyskać tylko proporcjonalnie do plonów, które przyniesie".
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(1) Chociaż opiekun nie może ani sprzedać, ani obciążyć ziemi należącej do jego podopiecznego, to jednak
Papinianus w Piątej Księdze Opinii stwierdza, że opiekun nie może legalnie dysponować ziemią podopiecznego
bez dekretu pretora. Twierdzi on jednak, że jeśli opiekun, z powodu niewiedzy, sprzedaje nieruchomość i płaci
otrzymaną za nią cenę wierzycielom ojca małoletniego, a ten następnie wnosi pozew o odzyskanie ziemi wraz z
zyskami od właściciela, to można właściwie powołać się na wyjątek na podstawie oszustwa, jeśli małoletni nie
przedstawi ceny i odsetek za okres przejściowy, które były należne wierzycielowi, jeśli dług nie mógł być
zapłacony z majątku należącego do podopiecznego. W tej kwestii stwierdziłem, że nawet jeśli wychowanek mógł
spłacić dług z innego majątku, a ten ostatni został zachowany, należy stwierdzić, że można zastosować wyjątek
na podstawie oszustwa, jeśli wychowanek próbował odnieść korzyść z utraty innego majątku.
14. Tenże, Opinie, Księga IX.
Paulus uważa, że nawet jeśli testament ojca zostałby później uznany za nieważny, to i tak opiekunowie syna nie
popełnili czynu sprzecznego z dekretem Boskich Cesarzy, jeśli zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną w
testamencie, ziemia należąca do wychowanka znajdowała się w kraju.

Tit. 10. Dotyczące mianowania kuratorów dla osób obłąkanych i innych nieletnich.

1. Ulpianus, O Sabinusie, Księga I.
Prawo XII Tablic zabrania rozrzutnikowi zarządzania własnym majątkiem. Przepis ten był wcześniej wprowadzony
przez zwyczaj. W naszych czasach jednak, gdy pretorzy lub namiestnicy napotykają na takiego człowieka, który
nie zważa na czas ani na ograniczenia, jeśli chodzi o wydatki, lecz marnotrawi swój majątek, roztrwaniając go i
trwoniąc, wyznaczają dla niego kuratora, tak jak dla obłąkanego, i obaj pozostają pod kuratelą, dopóki obłąkany
nie odzyska zmysłów, lub dopóki rozrzutny nie zacznie postępować właściwie. Gdy to nastąpi, strony z mocy
prawa przestają być pod nadzorem swoich kuratorów.
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(1) Kurateli nad osobą, której zabroniono rozporządzać swoim majątkiem, odmawiano dawniej jej synowi.
Zachował się jednak Reskrypt Boskiego Piusa, w którym oświadcza on, że kuratelę należy przyznać w pierwszej
kolejności synowi, gdy jego ojciec jest obłąkany, pod warunkiem, że ten pierwszy jest człowiekiem prawym.
2. Paulus, O obowiązkach prokonsula, Księga I.
Prokonsul musi mianować lub nakazać mianowanie kuratorów dla innych osób, które nie mogą zajmować się
swoimi sprawami; nie zawaha się też mianować syna kuratorem swojego ojca.
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXI.
Pretor mianuje kuratora dla majątku, podczas gdy wyznaczeni spadkobiercy zastanawiają się, czy go przyjąć.
4. Tenże, O Sabinusie, księga XXXVIII.
Kuratela nad obłąkaną matką należy do jej syna, gdyż równe uczucia synowskie należą się obojgu rodzicom,
choć ich władza nie jest taka sama.
5. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Kurator jest wyznaczany na mocy dekretu Senatu, gdy osoba jest sławna, jak w przypadku senatora lub jego
żony, i istnieje powód, aby ich majątek został sprzedany, aby ich wierzyciele mogli być z niego uczciwie spłaceni,
na ile to możliwe, a kurator jest wyznaczany albo przez pretora, albo przez gubernatora prowincji w celu
rozdysponowania majątku.
6. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, Księga I.
Pretor musi uważać, aby nie mianować kuratora pochopnie i bez dokładnego zbadania sprawy, gdyż wiele osób
udaje szaleństwo lub obłąkanie, aby przez ustanowienie kuratora łatwiej uchylić się od obowiązków cywilnych.
7. Julianus, Digest, Księga XXI.
Nie tylko majątek, ale także osoba i bezpieczeństwo tego, kto jest obłąkany, muszą być chronione przez radę i
starania jego kuratora.
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(1) Dla obłąkanego ustanowiono kuratora i wydano dekret zobowiązujący go do złożenia zabezpieczenia, czego
ten nie uczynił, a mimo to zbył zgodnie z formalnościami prawnymi pewien majątek obłąkanego. Spadkobiercy
osoby obłąkanej wystąpili z powództwem o odzyskanie mienia, które kurator zbył, przy czym podniesiono zarzut,
że kurator nie sprzedał tego mienia. W tym przypadku należy przyznać, że sprzedał on nieruchomość bez
złożenia zabezpieczenia zgodnie z dekretem. Jeśli jednak kurator wypłacił wierzycielom osoby niepoczytalnej
cenę otrzymaną za nieruchomość, to potrójne powództwo z powodu złej wiary zapewni posiadaczom
bezpieczeństwo.
(2) Gdy prokonsul odsunął kuratora osoby obłąkanej od zarządu majątkiem tej osoby z tego powodu, że nie złożył
on zabezpieczenia i niewłaściwie prowadził sprawy powiernicze, a w jego miejsce ustanowił innego kuratora, ten
ostatni, który sam nie złożył zabezpieczenia, wytoczył przeciwko odsuniętemu kuratorowi powództwo oparte na
zasadzie dobrowolności, a następnie, gdy spadkobiercy wspomnianej osoby niepoczytalnej wytoczyli powództwo
z tytułu dobrowolnego przedstawicielstwa przeciwko drugiemu kuratorowi, a ten ostatni powołał się na wyjątek
oparty na ugodzie zawartej między nimi a jego poprzednikiem, spadkobiercom należy przyznać prawo do
odpowiedzi, że on sam nie udzielił zabezpieczenia w chwili wniesienia powództwa. Sędzia musi jednak ustalić,
czy taka odpowiedź byłaby korzystna dla kuratora, ponieważ jeśli drugi kurator wykorzystał pieniądze, które
odzyskał na mocy wyroku przeciwko pierwszemu, na rzecz majątku osoby obłąkanej, można wnieść potrójne
powództwo z powodu oszustwa.
(3) Pojawiło się pytanie, czy można zgodnie z prawem dokonać płatności na rzecz jednego z kuratorów osoby
obłąkanej i czy jeden z nich może alienować jej majątek. Odpowiedziałem, że taka zapłata byłaby zgodna z
prawem i że strona, która nabyła, z zachowaniem odpowiednich formalności, ziemię należącą do osoby obłąkanej
od jednego z kilku kuratorów, mogłaby uzyskać prawo do niej przez przedawnienie; ponieważ zapłata, sprzedaż i
wydanie są raczej kwestiami faktycznymi niż prawnymi, a zatem akt jednego z kuratorów jest wystarczający, z
tego powodu, że rozumie się, iż drugi kurator wyraża zgodę. Jeżeli więc drugi kurator jest obecny i sprzeciwia się
zapłacie lub wydaniu, dłużnik nie jest zwolniony z odpowiedzialności, a nabywca nie może uzyskać własności
przez przedawnienie.
8. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga VI.
Trzeba wyznaczyć kuratora dla majątku nienarodzonego dziecka, a prokonsul, aby było ono bezpieczne, wymaga
od niego zabezpieczenia, jakie przyjąłby człowiek godny zaufania. Dotyczy to sytuacji, gdy ustanowienie kuratora
nie następuje po przeprowadzeniu dochodzenia, gdyż w przypadku przeprowadzenia dochodzenia
zabezpieczenie nie będzie konieczne.
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9. Neratius, Pergaminy, Księga I.
Kiedy senat zezwala na wyznaczenie kuratorów do sprzedaży majątku, nie upoważnia wierzycieli do
dysponowania nim, nawet jeśli wolą go sprzedać po przyznaniu tego przywileju; ponieważ, choć ci ostatni mają
prawo wybrać dowolnego kuratora, to jednak po wybraniu jednego kuratora nie wolno im zwrócić się do innego. O
wiele bardziej słuszne jest przestrzeganie tej zasady w przypadku, gdy kurator, po wyznaczeniu go do sprzedaży
nieruchomości, umiera przed zawarciem transakcji; w tym przypadku bowiem musi być wyznaczony inny kurator
dla załatwienia całej sprawy, a nie można tego powierzyć spadkobiercy pierwszego kuratora, gdyż może się
zdarzyć, że spadkobierca nie będzie nadawał się do tej sprawy, czy to ze względu na płeć, czy na niedołężność
wieku, czy też wyższą lub niższą rangę poprzedniego kuratora; a ponadto może być kilku spadkobierców
pierwszego kuratora i może się okazać, że nie jest wskazane, aby wszyscy oni prowadzili sprawy, albo też może
być podnoszona jakaś przyczyna, dla której jeden z nich powinien być obciążony tym obowiązkiem bardziej niż
inni.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Julianus mówi, że ci, którym pretor zabronił zarządzania majątkiem, nie mogą nic nikomu przekazać, ponieważ
nie mają nad nim żadnej kontroli, gdyż są pozbawieni możliwości korzystania ze swoich praw obywatelskich.
(1) Kurator osoby obłąkanej może zgodnie z prawem wydać swój własny majątek jako należący do wspomnianej
osoby obłąkanej i przenieść jego własność; gdyby jednak wydał majątek osoby obłąkanej jako należący do niego
samego, należy stwierdzić, że nie przenosi on własności, ponieważ nie uczynił tego przy prowadzeniu spraw
osoby obłąkanej.
11. Paulus, On Plautius, Księga VII.
Zastaw udzielony przez kuratora osoby obłąkanej jest ważny, jeśli uczyniono to, ponieważ wymagała tego
korzyść tej osoby.
12. Marcellus, Digest, księga I.
Stwierdza się, że majątek osoby obłąkanej nie może być przeznaczony na cele religijne przez jej spadkobiercę
lub innego kuratora; spadkobierca osoby obłąkanej nie ma bowiem absolutnego prawa do alienacji jej majątku,
lecz może to uczynić tylko wtedy, gdy wymaga tego zarząd jej sprawami.
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13. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga III.
Kuratela nad obłąkanym lub rozrzutnym jest, zgodnie z ustawą XII Tablic, często przyznawana innej osobie niż
krewny, a pretor może powierzyć zarządzanie jego majątkiem innej osobie; mianowicie wtedy, gdy osoba
określona w ustawie wydaje się być nieodpowiednia do zarządzania powierzonym jej majątkiem.
14. Papinianus, Opinie, Księga V.
Mąż nie może być mianowany kuratorem swojej żony, gdy jest ona niepoczytalna.
15. Paulus, Sentencje, księga III.
Zarządzanie własnym majątkiem może być zabronione kobiecie, która żyje ekstrawagancko.
(1) Przywilej na majątek kuratora jest zastrzeżony na korzyść obłąkanej osoby obojga płci. Rozrzutnicy i
wszystkie inne osoby, mimo że w Edykcie nie ma o nich wzmianki, mają prawo na mocy dekretu do podobnego
przywileju w odniesieniu do majątku kuratora.
16. Tryphoninus, Dysputy, Księga XIII.
Jeśli ojciec w testamencie wyznacza kuratora dla syna, który jest obłąkany, choć ma on ponad dwadzieścia pięć
lat, pretor powinien go zatwierdzić zgodnie z wolą ojca; prawo do wyznaczenia takiego kuratora przysługuje
bowiem pretorowi, jak mówi Reskrypt Boskiego Marka.
(1) Wynika z tego, że gdy ojciec wyznacza kuratora dla swojego syna, który jest rozrzutny, pretor powinien
uszanować jego wolę i wyznaczyć tego samego kuratora. Istnieje pewna wątpliwość, czy zasada ta ma
zastosowanie do wszystkich przypadków; bo jeśli ojciec nie uczynił żadnego zapisu w testamencie, to czy pretor
powinien zabronić wspomnianemu synowi zarządzania jego majątkiem, zwłaszcza gdy ten rozrzutny sam ma
dzieci?
(2) Ojciec ma jednak inny sposób zaopatrzenia wnuków, gdy mianuje ich swoimi spadkobiercami, a synów
wydziedzicza; może bowiem zapisać im pewną część swego majątku, która będzie wystarczająca na utrzymanie
synów, podając konieczność i powód, które go do tego kroku skłoniły; Albo jeśli nie ma pod swoją kontrolą
wnuków, ponieważ urodziły się one po emancypacji syna, może ustanowić je swoimi spadkobiercami, pod
warunkiem, że zostaną one wyemancypowane przez ich rozrzutnego ojca.
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(3) Co jednak w przypadku, gdy rozrzutny ojciec nie wyrazi zgody na ich emancypację? Wola spadkodawcy musi
być ze wszech miar zachowana, aby sędzia nie pomyślał, że ten, którego ojciec po odpowiednim namyśle uznał
za rozrzutnika, jest mimo swoich niepowodzeń człowiekiem o dobrych zdolnościach handlowych.
17. Gaius, O manumisjach, księga I.
Kurator osoby obłąkanej nie może w żadnym wypadku nadać wolności swemu niewolnikowi, ponieważ jest to
sprawa, która nie wchodzi w zakres jego administracji; dysponując majątkiem osoby obłąkanej, zbywa go tylko
wtedy, gdy jest to związane z zarządzaniem sprawami jego trustu, a zatem, jeśli zbywa jakiś majątek w drodze
darowizny, przeniesienie to nie będzie miało żadnego skutku, chyba że czyni to ze względu na jakąś wielką
korzyść, jaką daje to osobie obłąkanej, po przeprowadzeniu dochodzenia przez sąd.
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Księga XXVIII
1. Kto może sporządzać testamenty i w jaki sposób powinny być one wykonywane.
2. O powołaniu i wydziedziczeniu dzieci i spadkobierców pośmiertnych.
3. Co do testamentów nielegalnych, nieważnych i zepsutych.
4. W przedmiocie wymazania, odwołania lub uzupełnienia testamentu.
5. W sprawie powołania spadkobierców.
6. Dotyczące zastępstwa zwykłego i uczniowskiego.
7. Dotyczące warunków powołania.
8. Dotyczące prawa do obradowania.

Tit. 1. Kto może sporządzać testamenty i w jaki sposób powinny być wykonywane.

0. Modestinus, Pandekty, Księga II.
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Testament jest zgodnym z prawem wyrażeniem naszych życzeń odnośnie tego, co ktoś chce, aby uczyniono po
jego śmierci.
(23) Labeo, Abridgments of Last Works by Javolenus, Księga I.
Od spadkodawcy w chwili sporządzania testamentu wymaga się zdrowego umysłu, ale zdrowie cielesne nie jest
konieczne.
2. Papinianus, Pytania, księga XIV.
Wykonanie testamentu nie jest prawem prywatnym, lecz sprawą prawa publicznego. 3.
3. Gajusz, Instytuty, księga II.
Jeśli pytamy, czy testament jest ważny, powinniśmy najpierw upewnić się, czy ten, kto go sporządził, miał do tego
prawo, a następnie, jeśli miał, powinniśmy sprawdzić, czy został on sporządzony zgodnie z zasadami prawa
cywilnego.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, Księga VI.
Zastanówmy się, w jakim wieku mężczyźni i kobiety mogą sporządzić testament. Według powszechnej opinii, aby
spełnić wymogi prawne, mężczyźni muszą mieć ukończone czternaście lat, a kobiety dwanaście. Czy do
sporządzenia testamentu wystarczy, aby strona osiągnęła wiek czternastu lat, czy też musi przekroczyć ten wiek?
Przypuśćmy, że osoba urodzona w Kalendy stycznia sporządzi testament w dniu swoich czternastych urodzin,
czy taki testament będzie ważny? Ja twierdzę, że będzie ważny, a nawet posunę się dalej i powiem, że jeśli
sporządzi swój testament w dniu poprzedzającym Kalendy Styczniowe, po szóstej godzinie w nocy, to jego
testament będzie ważny, gdyż według Marcjanusa uważa się, że wtedy ukończył swój czternasty rok życia.
4. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga LXX.
Gdy człowiek znajduje się pod kontrolą ojca, nie ma prawa do sporządzenia testamentu; i to do tego stopnia, że
nawet gdyby ojciec udzielił mu pozwolenia, to i tak nie może on legalnie wykonać testamentu.
5. Osoby, które są głuche i nieme, nie mogą sporządzić testamentu, lecz gdy ktoś stanie się niemy lub głuchy z
powodu choroby lub innego wypadku, po sporządzeniu testamentu, będzie on nadal ważny.
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(0) Aemilius Macer, O prawie dziedziczenia dwudziestu procent, Księga I.
Jeśli osoba, która jest niema lub głucha, uzyska od Cesarza pozwolenie na sporządzenie testamentu, będzie on
ważny.
5120. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Testament sporządzony przez osobę będącą w mocy wroga jest nieważny, nawet gdyby powróciła.
(23) Tam, gdzie komuś zakazano ognia i wody, nie będzie ważny żaden testament sporządzony przez niego
wcześniej lub później, a wszelki majątek, który posiadał w chwili skazania, będzie skonfiskowany lub, jeśli nie
wydaje się wystarczająco cenny, aby to uczynić, zostanie oddany wierzycielom.
(24) W takiej samej sytuacji znajdują się osoby, które zostały deportowane na wyspę.
(25) Natomiast ci, którzy zostali zesłani na wyspę, a także ci, którym zabroniono pozostania we Włoszech lub w
ich własnej prowincji, zachowują prawo do sporządzenia testamentu.
(26) Ponadto ci, którzy zostali skazani na walkę na arenie, na rzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom lub na
pracę w kopalniach, tracą wolność, a ich majątek ulega konfiskacie; stąd jest oczywiste, że tracą oni prawo do
sporządzenia testamentu.
0. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLV.
Jeśli ktoś oskarżony o przestępstwo umrze w więzieniu przed skazaniem, jego testament będzie ważny.
23. Paulus, Opinie, Księga III.
Jeśli człowiek stracił ręce, może sporządzić testament, nawet jeśli nie potrafi pisać.
9. Ulpianus, O Sabinusie, księga X.
Zakładnicy nie mogą wykonać testamentu, chyba że im się na to zezwoli.
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10. Julianus, Digest, księga XLII.
Zgodnie z Lex Cornelia, testamenty tych, którzy zmarli będąc w mocy wroga, zostają potwierdzone, tak jakby ci,
którzy je wykonali, nigdy nie byli w rękach wroga, a ich majątki przechodzą na tego, kto jest do nich uprawniony
na mocy przepisów testamentowych. Dlatego też w przypadku, gdy niewolnik zostanie wyznaczony na
spadkobiercę przez osobę, która umarła będąc w mocy wroga, stanie się on wolny i będzie spadkobiercą
spadkodawcy, niezależnie od tego, czy będzie on tego chciał, czy nie; chociaż niesłusznie mówi się, że jest on
spadkobiercą koniecznym, ponieważ syn człowieka, który umarł będąc w rękach wroga, musi przejąć obowiązek
majątku, nawet jeśli nie chce tego zrobić, chociaż nie można powiedzieć, że jest jego spadkobiercą, ponieważ nie
był pod jego kontrolą w chwili jego śmierci.
11. Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Ci, którzy zostali schwytani przez zbójców, ponieważ pozostają wolni, mogą sporządzić testament.
0. Ponadto ci, którzy pełnią obowiązki wysłanników w obcych krajach, mogą sporządzić testament.
1. Jeśli ktoś skazany za zbrodnię śmiertelną odwołuje się i sporządza testament w międzyczasie, podczas gdy
odwołanie jest w toku, a następnie umiera, jego testament jest ważny.
13. Paulus, Reguły, Księga II.
Jeśli niewolnik, który został poddany manumisji na mocy testamentu swego pana, nie wie, że ten ostatni nie żyje i
że spadkobierca wszedł w jego posiadanie, nie może sporządzić testamentu, nawet jeśli jest już ojcem rodziny i
swoim własnym panem; ten bowiem, kto nie jest pewny swego stanu, nie może dokonać absolutnego
testamentowego rozporządzenia majątkiem.
14. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Ci, którzy wątpią w swój stan lub mylą się co do niego, nie mogą sporządzić testamentu, jak to stwierdził Boski
Pius w Reskrypcie.
15. Pomponiusz, Reguły.
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Uważa się, że syn pod władzą ojcowską, niewolnik innego, dziecko pośmiertne i głuchoniemy mają prawo do
dziedziczenia na podstawie testamentu; ponieważ, chociaż nie mogą go wykonać, mogą jednak nabyć własność
na podstawie testamentu, dla siebie lub dla innych.
(1) Marcellus zauważa, że również osoba obłąkana ma prawo do wzięcia na podstawie testamentu, chociaż nie
może go wykonać; stąd rozumie się, że strona posiada to prawo, ponieważ może nabyć dla siebie spadek lub
powiernictwo, ponieważ prawo do wniesienia powództwa osobistego nabywają również strony, które nie są
świadome tego faktu, ale są zdrowego umysłu.
16. Paulus, Sentencje, Księga III.
Jeśli ktoś traci zmysły z powodu choroby cielesnej, nie może sporządzić testamentu, dopóki ten stan istnieje.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, księga I.
Kto jest prawnie pozbawiony możności zarządzania swoim majątkiem, nie może sporządzić testamentu, a jeśliby
go sporządził, nie będzie on ważny w świetle prawa. Jeśli jednak sporządził testament przed swoim zakazem,
będzie on ważny. Jest więc rozsądne, że nie może on być przedstawiony jako świadek testamentu, ponieważ
sam nie ma prawa go sporządzić.
0. 0. Jeśli ktoś został skazany za zniesławienie publiczne, to zgodnie z dekretem Senatu nie może sporządzić
testamentu, a więc nie może go wykonać, ani być świadkiem testamentu innego spadkodawcy.
(1) Modestinus, Pandects, Księga V.
Gdy syn pod władzą ojcowską, wychowanek lub niewolnik sporządzi testament i zapieczętuje go, nie może być
przyznane posiadanie dóbr w nim wymienionych zapisobiercom, choćby spadkodawca był synem samodzielnym,
wychowankiem, który osiągnął wiek dojrzewania, lub niewolnikiem, który w chwili śmierci stał się wolny; z tej
przyczyny, że testament sporządzony przez kogoś, kto nie ma do tego prawa, jest nieważny.
18. Ulpianus, O Sabinusie, księga I.
Gdy spadkobierca jest powołany testamentem, nie może być jego świadkiem. Przeciwna zasada odnosi się do
zapisobiercy i tego, kto jest ustanowiony opiekunem, ponieważ takie osoby mogą działać jako świadkowie, jeśli
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nie ma innej przeszkody; na przykład, gdy strona nie osiągnęła wieku dojrzałego lub była pod kontrolą
spadkodawcy.
0. Określenie "kontrola" odnosi się nie tylko do dzieci, które są we władzy ich ojca, ale także do tego, którego
spadkodawca wykupił z rąk wroga, chociaż jest ustalone, że taka osoba nie będzie niewolnikiem, ale będzie
jedynie trzymana w ryzach, dopóki nie zapłaci kwoty okupu.
1. Z drugiej strony, można zadać pytanie, czy ojciec może być przedstawiony jako świadek testamentu, w którym
jego syn rozporządza swoim peculium castrense. Marcellus stwierdza w Dziesiątej Księdze Digestów, że może
być świadkiem, a także, że może nim być jego brat.
2. Ponadto to, co powiedzieliśmy na temat tego, że zeznania tych, którzy są pod kontrolą spadkodawcy, nie mogą
być świadkami testamentu, ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których dokonywane są jakiekolwiek
transakcje, za pomocą których nabywa się własność.
3. Nie można również powołać na świadka osoby niepoczytalnej, ponieważ nie jest ona w pełni władz
umysłowych. Jeśli jednak ma on przerwy w jasności umysłu, może zeznawać w czasie ich trwania; testament,
który sporządził zanim stał się niepoczytalny, będzie ważny, a on powinien być uprawniony do posiadania
majątku zgodnie z warunkami testamentu.
4. Uważam, że każdy, kto został skazany za defraudację, nie może być świadkiem testamentu, ponieważ jego
zeznania w sądzie są zabronione.
5. Kobieta nie może występować jako świadek testamentu, chociaż może być świadkiem w sądzie; tak jak to
zostało ustalone w Lex Julia de Adulteriis, która zabrania świadkowi, który został skazany za cudzołóstwo,
zeznawać lub składać zeznania.
6. Niewolnik nie może uczestniczyć w formalnościach związanych z wykonaniem testamentu, i bardzo słusznie,
ponieważ nie ma on żadnego udziału w prawach nadanych przez prawo cywilne, ani w prawach przyznanych
przez edykt pretorski.
7. Starożytne władze uważały, że ci, którzy są wezwani do wzięcia udziału w uroczystych formalnościach
związanych z testamentem, powinni pozostać aż do zakończenia ostatniego poświadczenia.
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8. Nie wymagamy jednak, aby świadek rozumiał język spadkodawcy; ponieważ Boski Marek w Reskrypcie
skierowanym do Dydiusza Julianusa stwierdził to w odniesieniu do świadka, który nie znał języka łacińskiego;
wystarczy bowiem, jeśli świadek odbierze za pomocą zmysłów, w jakim celu został wezwany.
9. Jeśli świadkowie zostali zatrzymani wbrew ich zgodzie, władze uważają, że testament jest nieważny.
23. Tenże, O Sabinusie, księga II.
Imię spadkobiercy powinno być wyraźnie wypowiedziane, aby mogło być usłyszane. Spadkodawca może więc
albo wymienić spadkobierców z imienia, albo zapisać ich imiona, ale jeśli je wymienia, musi to zrobić wyraźnie.
Co oznacza termin "wyraźnie"? Nie oznacza to, że ma to być uczynione publicznie, ale w taki sposób, aby
nazwiska mogły być słyszane, nie przez wszystkich, ale przez świadków testamentu; a jeśli jest kilku świadków,
wystarczy, że będą słyszani przez liczbę określoną przez prawo.
23. W przypadku, gdy spadkodawca chce zmienić swój testament, ustalone jest, że wszystko musi być zrobione
od nowa od początku. Powstaje jednak pytanie, czy po spełnieniu formalności prawnych może on wyjaśnić
wszystko, co może być niejasne w jego testamencie, czy to słownie, czy na piśmie. Na przykład, gdy zapisuje
Stichus, podczas gdy ma kilku niewolników o tym imieniu i nie wspomina, o którego z nich chodzi; lub gdy
zapisuje Titius, podczas gdy ma kilku przyjaciół, którzy nazywają się Titius; lub gdy pomylił się w imieniu, tytule
lub nazwisku strony, ale nie pomylił się w odniesieniu do zapisanego przedmiotu; czy może potem podać, co miał
na myśli? Myślę, że może, bo nie daje nic przez to, ale tylko wskazuje, co zostało podane. Ale jeśli później
dołączy do zapisu zapis ustny lub pisemny, doda pewną sumę, lub wpisze nazwisko zapisobiercy, którego
jeszcze nie wypełnił, lub wymieni rodzaj pieniędzy, którymi zapis ma być zapłacony, czy będzie działał zgodnie z
prawem? Myślę, że nawet rodzaj pieniędzy, które mają być wypłacone, może być później wskazany, ponieważ
tam, gdzie tego nie zrobił, konieczne będzie ustalenie tego w odniesieniu do zapisu, albo z dokumentów
sporządzonych w tym samym czasie, albo zgodnie ze zwyczajem jego rodziny lub prowincji.
24. W przypadku testamentów, gdy świadkowie są proszeni o stawienie się w celu poświadczenia testamentu,
uważa się, że jeśli zostali wezwani w innym celu, nie są kompetentni; w tym przypadku należy rozumieć, że
nawet jeśli zostali wezwani do stawienia się lub zostali zebrani w innym celu, a przed wystąpieniem w
charakterze świadków zostali poinformowani, że mają być zatrudnieni w tym celu, mogą legalnie działać w tym
charakterze.
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25. Testament musi być sporządzony wyłącznie w odniesieniu do siebie samego, a to ma miejsce wtedy, gdy nie
wprowadza się niczego obcego celowi tego dokumentu; ale gdy wykonuje się jakąkolwiek czynność związaną z
testamentem, ważność tego ostatniego nie będzie naruszona.
23. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIX.
W celu uzyskania w tym samym czasie wymaganej prawem liczby świadków, można wezwać ojca, syna i inne
osoby, które są pod jego kontrolą.
23. W celu ustalenia stanu świadków należy brać pod uwagę czas, w którym złożyli oni swoje pieczęcie na
testamencie, a nie czas, w którym spadkodawca zmarł. Jeżeli zatem w chwili składania pieczęci byli oni do tego
kompetentni, to nie można podważać ważności testamentu, gdyby później coś się świadkom stało.
24. Jeśli wezmę pierścień od samego spadkodawcy i użyję go do zapieczętowania jego testamentu, będzie on
ważny, tak jak gdybym zapieczętował go innym pierścieniem.
25. Jeżeli pieczęcie zostaną złamane przez samego spadkodawcę, testament nie będzie uznany za
zapieczętowany.
26. Jeśli jeden ze świadków nie podpisał się swoim nazwiskiem, ale mimo to przyłożył swoją pieczęć, to jest tak
samo, jakby go nie było; jeśli zaś podpisał testament (jak to czyni wielu) bez przyłożenia swojej pieczęci, to
uważamy, że obowiązuje ta sama zasada.
27. Czy nasze pieczęcie możemy mocować tylko za pomocą pierścienia, czy też, jeśli nie używamy pierścienia,
możemy to zrobić za pomocą jakiegokolwiek innego przedmiotu, jak to często czynią ludzie? Lepsza opinia jest
taka, że pieczęć może być wyciśnięta tylko za pomocą pierścienia, ponieważ musi mieć formę i być
wygrawerowana z urządzeniem.
28. Nie ma wątpliwości, że testament może być zapieczętowany w nocy.
29. Testament musi być uznany za zapieczętowany, gdy pieczęcie zostały odciśnięte na tkaninie, w którą jest
zawinięty.
(1) Tenże, Dysputy, Księga IV.
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Jeśli pieczęcie testamentu zostały złamane przez spadkodawcę, a testament został zapieczętowany po raz drugi
przez niego samego i siedmiu świadków, nie będzie on nieważny, lecz będzie ważny zarówno według prawa
pretorskiego, jak i cywilnego.
0. Florentinus, Instytuty, Księga X.
Każdy może sporządzić kilka kopii tego samego testamentu i rzeczywiście jest to czasem konieczne; na przykład,
gdy spadkodawca ma zamiar udać się w podróż morską i pragnie pozostawić testament za sobą, zabierając ze
sobą jego kopię.
23. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga V.
Jeżeli ktoś, kto sporządza testament po tym, jak wymienił pierwszych spadkobierców, traci zdolność mowy, zanim
zdąży wymienić drugich, to lepiej uważać, że zaczął sporządzać testament, niż że go sporządził; ten pogląd, jak
podaje Werus w Pierwszej księdze Digestów, był wyznawany przez Serwiusza; dlatego pierwsi wyznaczeni
spadkobiercy nie mogą być objęci takim testamentem. Dlatego Labeo uważa, że jest to słuszne, jeśli zostanie
ustalone, że spadkodawca, który sporządził testament, zamierzał wyznaczyć kilku spadkobierców. Nie wydaje mi
się, aby Serwiusz miał inny zamiar.
23. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXII.
Ilekroć ktoś jest uznany przez prawo za niezdolnego do bycia świadkiem, oznacza to, że jego zeznania nie mogą
być odebrane, a ponadto (jak twierdzą niektóre autorytety), że nie można w jego imieniu składać żadnych
zeznań.
3584. Celsus, Digest, Księga XV.
"Domitius Labeo do swojego przyjaciela Celsusa, Pozdrowienie. Pytam, czy należy go zaliczyć do liczby
świadków, którzy po tym, jak poproszono go o napisanie testamentu, przystawili do niego swoją pieczęć".
"Jubentius Celsus, do swojego przyjaciela Labeo, Pozdrowienie. Albo nie rozumiem, w jakiej sprawie chcesz się
ze mną skonsultować, albo twoja prośba o radę jest z pewnością niemądra, bo śmieszne są wątpliwości, czy taka
osoba może występować w roli świadka, skoro sama sporządziła testament."
(1) Modestinus, Reguły, księga IX.
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Niewolnikowi, choćby należał do innej osoby, nie jest zabronione sporządzenie testamentu na polecenie
spadkodawcy.
0. Paulus, Opinie, księga XIV.
Nic nie można żądać na podstawie dokumentu pisemnego, który został sporządzony jako testament, jeśli nie
został on prawnie ukończony, nawet jeśli coś zostało pozostawione w drodze zaufania.
29. Przez następujące słowa, które głowa gospodarstwa domowego dodała do dokumentu pisemnego, a
mianowicie: "Pragnę, aby ten testament był ważny tak dalece, jak to możliwe"; wydaje się, że miał on zamiar, aby
każdy zapis, który pozostawił przez wspomniany dokument, był ważny, nawet jeśli mógłby umrzeć w stanie
nietestamentowym.
0. Tenże, Opinie, Księga III.
Jest rzeczą właściwą, aby każdy świadek testamentu podpisał swoje nazwisko własną ręką, jak również nazwisko
strony, do której testamentu przyłożył swoją pieczęć.
23. Tenże, Opinie, Księga V.
Skarb Państwa nie może zajmować majątku tego, kto publicznie ogłasza, że zamierza uczynić cesarza swoim
spadkobiercą.

Tyt. 2. O powołaniu i wydziedziczeniu dzieci i spadkobierców pośmiertnych.

0. Ulpianus, O Sabinusie, Księga I.
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Zastanówmy się, co oznacza termin "szczególne wydziedziczenie". Czy musi być wymienione imię, tytuł i
nazwisko, czy wystarczy, że któreś z nich zostanie podane? Jest ustalone, że wystarczy, aby jeden z nich był
wymieniony.
33. Tenże, Reguły, Księga VI.
Uważa się, że syn jest specjalnie wydziedziczony w następujących słowach: "Niech mój syn będzie
wydziedziczony", nawet jeśli jego imię nie jest wyraźnie podane, gdy spadkodawca ma tylko jednego syna; jeśli
ma kilku, większość władz uważa, zgodnie z bardziej korzystną interpretacją, że żaden z synów nie będzie
wydziedziczony.
34. Tenże, O Sabinusie, Księga I.
Jeśli spadkodawca nie wymienia swojego syna z imienia, a jedynie stwierdza, że urodził się on z Seia, to zgodnie
z prawem go wydziedzicza. Gdyby zaś odniósł się do niego w kategoriach potępienia, jak na przykład: "Ten, który
nie powinien być przeze mnie wspominany"; albo "Ten, który nie jest moim synem, który jest rozbójnikiem i
gladiatorem"; lepsza opinia jest taka, że syn jest prawnie wydziedziczony. Ta sama zasada ma zastosowanie,
gdy odnosi się do niego jako zrodzony z cudzołożnego stosunku.
35. Julianus uważa, że syn powinien być bezwarunkowo wydziedziczony, którą to opinię przyjęliśmy.
36. Syn może być prawnie wydziedziczony pomiędzy oddzielnymi powołaniami dwóch spadkobierców, i w tym
przypadku będzie on usunięty z każdego stopnia dziedziczenia, chyba że spadkodawca powinien był go
wydziedziczyć jako tylko jednego ze swoich spadkobierców; jeśli bowiem to uczyni, wydziedziczenie będzie
wadliwe, tak jak gdyby wyraził się w następujących słowach: "Kimkolwiek będzie mój syn, wydziedziczam go".
Albowiem (jak mówi Julianus) wydziedziczenie tego rodzaju jest wadliwe, ponieważ spadkodawca pragnie, aby
jego syn został wyłączony po wejściu w posiadanie majątku, co jest niemożliwe.
37. Syn, który został wydziedziczony przed ustanowieniem spadkobiercy, jest wyłączony ze wszystkich stopni.
38. Zgodnie z opinią Scaevoli, którą uważam za prawidłową, gdy syn jest wydziedziczony pomiędzy dwoma
stopniami dziedziczenia, jest on wyłączony z obu.
39. Mauricianus właściwie utrzymuje, że tam, gdzie dwa stopnie dziedziczenia są zmieszane, akt
wydziedziczenia będzie ważny, na przykład: "Powołuję pierwszego spadkobiercę do połowy mojego majątku; jeśli
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nie ma pierwszego spadkobiercy, drugi spadkobierca dziedziczy połowę mojego majątku, a trzeci drugą połowę.
Wydziedziczam mojego syna, jeśli nie ma trzeciego spadkobiercy, i wyznaczam czwartego w jego miejsce";
ponieważ syn jest w tym przypadku wykluczony z każdego stopnia.
40. Gdy ojciec sporządza testament w taki sposób, że pomija syna w pierwszym stopniu, a wydziedzicza go tylko
w drugim, Sabinus, Kasjusz i Julianus uważają, że skoro pierwszy stopień został usunięty, testament zaczyna
obowiązywać od tego stopnia, od którego syn został wydziedziczony. Tę opinię należy zaaprobować.
(0) Tenże, O Sabinusie, księga III.
Stwierdza się, że każdy mężczyzna może ustanowić pośmiertne dziecko swoim spadkobiercą, niezależnie od
tego, czy jest żonaty czy nie. Mąż może bowiem porzucić żonę, a ten, kto nie zawarł małżeństwa, może to
uczynić później; a gdy mąż wyznacza pośmiertnego spadkobiercę, uważa się, że nie dotyczy to tylko dziecka,
które urodziło się z obecnej żony spadkodawcy, ale także tego, które jest nienarodzone i może urodzić się z
jakiejkolwiek żony.
36. Javolenus, O Kasjuszu, Księga I.
Dlatego też, gdy mężczyzna wyznaczył pośmiertnego spadkobiercę, a po wykonaniu testamentu ożenił się
ponownie, uważa się, że został wyznaczony ten, kto jest potomkiem z późniejszego małżeństwa.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, Księga III.
Powstało pytanie, czy człowiek, który nie ma pełnej władzy rozrodczej, może wyznaczyć pośmiertnego
spadkobiercę. Kasjusz i Jawolenus twierdzą, że może to zrobić, bo może się żenić i adoptować dzieci. Labeo i
Kasjusz twierdzą, że ten, kto jest chwilowo impotentem, również może wyznaczyć pośmiertnego spadkobiercę,
ponieważ w tym przypadku ani wiek, ani bezpłodność nie mogą być uznane za przeszkody.
23. Jeśli jednak dana osoba została wykastrowana, Julianus, za opinią Prokulusa, nie uważa, że może ona
wyznaczyć pośmiertnego spadkobiercę. Taka jest współczesna praktyka.
24. Hermafrodyta może wyznaczyć pośmiertnego spadkobiercę, jeśli w jego budowie fizycznej przeważają
organy męskie.
23. Paulus, O Sabinusie, Księga I.
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Jeśli syn, który jest pod władzą ojcowską, zostanie pominięty w testamencie ojca, a umrze za życia tego
ostatniego, testament jest nieważny, a jeśli istnieje poprzedni, nie zostanie złamany. Taka jest też zasada w
obecnym czasie.
23. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga I.
Jeśli wydziedziczę syna przez wyznaczenie spadkobiercy pierwszego stopnia, ale nie wydziedziczę go z drugiego
stopnia zastępstwa, i jeśli w czasie, gdy pierwszy wyznaczony spadkobierca waha się, czy wejść do spadku, czy
nie, syn umrze, drugi spadkobierca, zgodnie z zasadą, którą przyjęliśmy, nie będzie miał żadnych praw
wynikających z testamentu z powodu niewłaściwego wyznaczenia na początku, ponieważ syn nie został
wydziedziczony z drugiego stopnia. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku dziecka pośmiertnego, tak
że urodziłoby się ono za życia ojca, przez którego zostało wydziedziczone, a następnie zmarłoby, ta sama
zasada musi być zastosowana w odniesieniu do podstawionego spadkobiercy, ponieważ kiedy to dziecko się
urodziło, zajmowało miejsce tego, który przeżył.
(23) Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli ktoś, kto ze względu na wiek lub zły stan zdrowia nie może mieć dzieci, wyznacza pośmiertnych
spadkobierców, to poprzedni testament zostaje złamany, ponieważ należy raczej brać pod uwagę naturę
człowieka i jego zdolność do prokreacji, a nie chwilowy defekt lub chorobę, z powodu której człowiek jest
pozbawiony władzy rodzenia.
40. 40. Jeśli jednak człowiek wyznacza na swojego spadkobiercę dziecko pośmiertne, które ma się urodzić z
żony innego człowieka, to takie wyznaczenie nie jest prawnie ważne, ponieważ jest niehonorowe.
41. Jeśli wydziedziczę syna i przekażę mu wnuka, który urodził się z tegoż syna, i ustanowię inną osobę moim
spadkobiercą, a mój syn przeżyje, nawet jeśli umrze, zanim mój majątek wejdzie w posiadanie, mój wnuk nie
może jednak złamać mojej woli; tak twierdzą Julianus, Pomponiusz i Marcellus. Inaczej rzecz się ma, gdy mój syn
znajdzie się w rękach wroga i tam umrze, gdyż wnuk w tym przypadku może złamać moją wolę, gdyż w chwili
śmierci dziadka prawo syna było w zawieszeniu, a nie wygasło, jak w poprzednim przypadku. Jeśli jednak
wyznaczony spadkobierca odrzuci spadek, wnuk będzie prawowitym spadkobiercą, ponieważ słowa "Jeśli umrze
w naturze" odnoszą się do czasu, kiedy testament przestał być ważny, a nie do czasu, kiedy strona zmarła.
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42. Jeśli jednak wyznaczę pośmiertnego spadkobiercę, który urodzi się z kobiety, której poślubienie jest
niewłaściwe, Pomponiusz nie uważa, że testament jest złamany.
43. Jeśli mam adoptowaną siostrę, mogę ustanowić jej pośmiertne dziecko moim spadkobiercą, z tego powodu,
że jeśli adopcja zostanie unieważniona, będę mógł ją poślubić.
41. Pomponiusz, O Sabinusie, księga I.
Dziecko, które jeszcze się nie narodziło, może być bardzo wygodnie ustanowione spadkobiercą, w następujących
warunkach: "Jeśli za mojego życia lub po mojej śmierci urodzi mi się dziecko, ustanawiam je moim
spadkobiercą"; można też uczynić to w sposób absolutny, nie wspominając o żadnym z tych terminów. Jeśli jedna
z tych ewentualności zostanie pominięta, a dziecko się urodzi, w odniesieniu do tej, która została pominięta,
testament zostanie złamany, ponieważ nie rozumie się, że wspomniane dziecko urodziło się pod warunkiem, pod
którym zostało ustanowione spadkobiercą przez testament.
(1) Paulus, O Sabinusie, księga II.
W przypadku właściwych spadkobierców jest zupełnie oczywiste, że kontynuacja własności pozostaje prawnie
zachowana, tak że wydaje się, że nie ma dziedziczenia; ponieważ za właścicieli majątku należy uważać tych,
którzy już za życia swojego ojca byli uważani za zajmujących to stanowisko. Dlatego syn rodziny jest tak
nazywany, podobnie jak ojciec jest nazywany ojcem rodziny, tak że tylko przez przedrostek rodzic jest odróżniany
od dziecka. Stąd, po śmierci ojca, dzieci nie są uważane za te, które otrzymały spadek, ale raczej za te, które
nabyły prawo do swobodnego zarządzania majątkiem. Z tego powodu są one właścicielami, nawet jeśli nie
zostały powołane na spadkobierców, ponieważ nie ma powodu, dla którego nie miałby on prawa wydziedziczać
tych, których wcześniej miał prawo uśmiercić.
0. Ulpianus, O Sabinusie, księga IX.
Kiedy mówi się, że narodziny dziecka łamią testament, należy rozumieć, że termin "narodziny" odnosi się również
do sytuacji, gdy dziecko zostało wyjęte z łona matki za pomocą operacji chirurgicznej. W tym przypadku bowiem
dziecko łamie wolę, o ile urodziło się pod kontrolą ojcowską.
0. 0. Ale co by było, gdyby dziecko urodziło się zdeformowane, ale nadal zdrowe na umyśle; czy testament byłby
złamany w tym przypadku? Należy sądzić, że tak.
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0. Julianus, Digest, Księga XXIX.
W pewnym testamencie zapisano, co następuje: "Gdyby mi się urodziło dziecko, ustanawiam je dziedzicem
dwóch trzecich mego majątku, a żonę dziedziczką pozostałej jednej trzeciej; gdyby jednak urodziła mi się córka,
ustanawiam ją dziedziczką jednej trzeciej mego majątku, a żonę pozostałej dwóch trzecich". W przypadku, gdy
urodzi się zarówno syn, jak i córka, należy uznać, że majątek powinien być podzielony na siedem części, z czego
syn powinien być uprawniony do czterech, żona do dwóch, a córka do jednej części. W ten sposób, zgodnie z
wolą spadkodawcy, syn powinien mieć dwa razy więcej niż żona, a żona dwa razy więcej niż córka, i chociaż,
zgodnie ze ścisłą zasadą prawa, można by uznać, że testament został złamany, to jednak, ponieważ
spadkodawca chciał, aby jego żona miała coś na wypadek, gdyby urodziło się któreś z wymienionych dzieci,
odwołano się do tej interpretacji z pobudek humanitarnych, i została ona również wyraźnie przyjęta przez
Juventiusa Celsusa.
45. Zasada prawa cywilnego stanowi, że majątek raz przyznany nie może być odebrany; dlatego też, jeśli
niewolnikowi polecono, aby stał się wolnym i dziedzicem, to nawet jeśli jego pan pozbawi go wolności tym samym
testamentem, będzie on jednak miał prawo zarówno do wolności, jak i do majątku.
46. Gdy testament jest sformułowany w następujących słowach: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, po
śmierci mojego syna, a ja wydziedziczam mojego syna"; nie ma on żadnego skutku, ponieważ syn jest
wydziedziczony po śmierci spadkodawcy i z tego powodu może uzyskać posiadanie majątku w przeciwieństwie
do testamentów wolnych ludzi swojego ojca.
46. Africanus, Pytania, Księga IV.
Jeśli dziecko pośmiertne zostało wydziedziczone w pierwszym stopniu, a przeszło w drugim, mimo że urodziło się
w czasie, gdy majątek należał do spadkobierców wyznaczonych w pierwszym stopniu, uważa się, że testament
jest złamany w odniesieniu do drugiego stopnia, tak że jeśli spadkobiercy, którzy zostali wyznaczeni, nie wejdą do
majątku, samo stanie się spadkobiercą. Co więcej, jeśli spadkobiercy, którzy zostali wyznaczeni, nie wejdą do
spadku po jego śmierci, spadkobiercy podstawieni nie mogą tego zrobić. Jeśli więc pośmiertne dziecko, które
zostało wydziedziczone w pierwszym stopniu, pominięte w drugim i wydziedziczone w trzecim, umrze w czasie,
gdy pierwsi spadkobiercy zastanawiają się, czy przyjąć spadek, czy nie, można zapytać, czy jeśli pierwsi odrzucą
spadek, to czy będzie on należał do tych, którzy są powołani w trzecim stopniu, czy do spadkobierców
ustawowych. W tym przypadku również uważa się, że bardziej sprawiedliwe jest, aby należał on do
spadkobierców ustawowych. W przypadku bowiem, gdy powołano dwóch spadkobierców i dokonano substytucji
każdego z nich, a dziecko pośmiertne zostało wydziedziczone w pierwszym stopniu, a przeszło w drugim, to jeśli
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któryś z powołanych spadkobierców nie przyjmie spadku - nawet jeśli dziecko pośmiertne zostało wyłączone - to i
tak spadkobierca substytucyjny nie może zostać przyjęty.
47. Chociaż powszechnie twierdzi się, że zasada odnosząca się do stopnia, w którym dziecko jest przekazywane,
nie jest ważna, nie jest to jednak prawdą w każdym przypadku; jeśli bowiem syn został wyznaczony na
spadkobiercę pierwszego stopnia, nie powinien być wydziedziczony w zastępstwie. Dlatego też, gdy syn i Titius
zostali wyznaczeni jako spadkobiercy, a Maevius został zastąpiony przez Titiusa, Titius odmówił przyjęcia
spadku, Maevius może wejść na niego, nawet jeśli syn nie został wydziedziczony w drugim stopniu.
48. Jeśli ktoś złożyłby w testamencie następujące oświadczenie: "Wydziedziczam So-and-So, o którym wiem, że
nie jest moim synem"; klauzula tego rodzaju nie będzie miała żadnej mocy ani skutku, jeśli zostanie
udowodnione, że osoba, o której mowa, jest synem spadkodawcy; nie uważa się bowiem, że syn został
wydziedziczony tylko dlatego, że jego ojciec w tamtym czasie mówił o nim lekceważąco i dodał, że wydziedziczył
go z tego powodu, a zostanie udowodnione, że ojciec pomylił się co do motywu, dla którego go wydziedziczył.
48. Ulpianus, O Sabinusie, księga I.
Ta sama zasada obowiązuje, jeśli spadkodawca powiedziałby: "Wydziedziczam So-and-So, syna So-and-So,"
przypisując mu przez pomyłkę cudzołożnego ojca.
49. Africanus, Pytania, Księga IV.
Gdy syn zostaje wyznaczony na dziedzica przez swego ojca, który przekazuje pośmiertne dziecko, a jego wnuk,
który jest synem wspomnianego dziedzica, zostaje następnie zastąpiony przez niego, a syn w międzyczasie
umiera, a pośmiertne dziecko nie powinno się urodzić, wspomniany wnuk będzie dziedzicem zarówno swego
ojca, jak i dziadka. Jeśli jednak nikt nie zastąpi syna i tylko on zostanie powołany na spadkobiercę, to z tego
powodu, że w chwili śmierci syna zaczyna być pewne, że nie będzie żadnego spadkobiercy na mocy testamentu,
sam syn stanie się spadkobiercą ojca, jeśli ten ostatni umrze w wyniku testamentu; tak jak to się często zdarza,
gdy syn, który jest pod kontrolą ojca, zostaje powołany na spadkobiercę pod jakimś warunkiem, a umiera zanim
się z niego wywiąże.
(1) Florentinus, Instytuty, Księga X.
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Synowie mogą być również wydziedziczani w następujący sposób: "Niech mój syn będzie wydziedziczony"; "Mój
syn będzie wydziedziczony".
(1) Ulpianus, O edyktach, księga LVII.
Wielu ojców wydziedzicza swoje dzieci nie z powodu jakiejś hańby lub aby wyrządzić im krzywdę, ale mając na
uwadze ich własne dobro (jak na przykład tych, którzy nie osiągnęli dojrzałości), i zapisuje im swoje posiadłości w
zaufaniu.
51. Paulus, O Vitellius, Księga I.
Pewien człowiek ustanowił swoją córkę jedynym spadkobiercą swojego majątku, a synowi, który był pod jego
kontrolą, zapisał dziesięć aurei i dodał: "Mój syn zostanie wydziedziczony, jeśli chodzi o resztę mojego majątku".
Pojawiło się pytanie, czy można uznać, że został on prawnie wydziedziczony. Scaevola odpowiedział, że nie
wydaje się być właściwie wydziedziczony, a podczas omawiania tego punktu dodał, że wydziedziczenie było
nieważne, ponieważ dziecko nie może być legalnie wydziedziczone, gdy odnosi się to tylko do pewnego kawałka
ziemi; i że sprawa jest inna, gdy ktoś jest mianowany spadkobiercą, z tego powodu, że mianowania są rozumiane
jako podlegające najbardziej liberalnej interpretacji, ale nie powinno się zachęcać do wydziedziczania.
52. Modestinus, Pandects, Księga II.
Gdy syn zostaje wyznaczony na dziedzica pod jakimś warunkiem, a w czasie trwania warunku daje się
wydziedziczyć, przestaje być dziedzicem koniecznym.
53. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga II.
Jeśli wydziedziczę mojego syna z imienia, a potem ustanowię go moim spadkobiercą, będzie on moim
spadkobiercą.
54. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, księga XVII.
Gdy dziecko pośmiertne jest wyznaczone na spadkobiercę pod jakimś warunkiem, a warunek ten jest spełniony
przed jego narodzinami, testament nie zostanie złamany przez narodziny wspomnianego dziecka pośmiertnego.
55. Papinianus, Pytania, Księga XII.
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Gdy ojciec, po emancypacji przyznanej przez niego synowi, ponownie przejmuje nad nim kontrolę przez
arogancję, stwierdziłem, że wydziedziczenie dokonane wcześniej przez jego ojca naruszy jego prawa; jest to
bowiem właściwe do zauważenia w prawie, że adoptowany syn nigdy nie może być rozumiany jako pozostający
w stosunku do swojego prawdziwego ojca, aby zapobiec zaciemnieniu prawdy natury przez zwykłą formalność;
tak więc nie uważa się, że syn został oddany pod opiekę ojca, ale że został przywrócony do jego kontroli. W
zasugerowanym przypadku nie sądzę, aby robiło to wielką różnicę, czy ojciec uznał wydziedziczonego syna za
swojego syna czy wnuka.
56. Gdy Tycjusz jest wyznaczony na spadkobiercę i adoptowany w miejsce wnuka, a potem umiera syn, który był
uważany za ojca tego wnuka, testament nie jest złamany przez sukcesję wnuka, tak dalece jak dotyczy to tego,
który został wyznaczony na spadkobiercę.
57. Paulus, Pytania, Księga IX.
Jeśli dziecko pośmiertne, które zostało powołane na dziedzica pod jakimś warunkiem, urodzi się w czasie trwania
tego warunku, a za życia ojca, to testament zostaje złamany.
58. Tenże, Opinie, księga XII.
Titius mianował dziedzica testamentem, a mając syna wydziedziczył go, w następujący sposób: "Niech wszyscy
inni moi synowie i córki będą wydziedziczeni". Paulus był zdania, że wydaje się, iż syn został prawnie
wydziedziczony. Następnie, zapytany, czy syn, o którym ojciec sądził, że nie żyje, mógł być uznany za
wydziedziczonego, odpowiedział, że zgodnie z podanym przypadkiem synowie i córki zostali konkretnie
wydziedziczeni, ale w odniesieniu do przypadku ojca, który pomylił się co do śmierci syna, kwestia ta powinna
zostać rozstrzygnięta w sądzie.
59. Lucjusz Tytus, sporządzając testament w mieście, miał wnuczkę przez córkę, która w tym czasie przebywała
na wsi i była w ciąży, oświadczył, że jej nienarodzone dziecko powinno być dziedzicem części jego majątku.
Pytam, czy jeśli tego samego dnia, gdy Tacyt sporządził testament w mieście, około szóstej godziny, jego
wnuczka Maevia urodziła na wsi dziecko płci męskiej, to czy takie postanowienie było ważne, skoro w chwili
sporządzania testamentu dziecko już się urodziło? Paulus odpowiedział, że warunki testamentu zdawały się
odnosić do prawnuka, który miał się urodzić po wykonaniu testamentu, ale jeśli, tak jak w opisanym przypadku,
wnuczka spadkodawcy urodziła się tego samego dnia, w którym wykonano testament, a przed jego

1627

sporządzeniem, nawet jeśli spadkodawca mógł być nieświadomy tego faktu, to i tak należy uznać, że powołanie
do życia zostało dokonane zgodnie z prawem; i ta opinia jest zgodna z prawem.
60. Paulus, Decyzje, Księga III.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą służy w wojsku, powinien, tak jak każdy cywil, zostać powołany na spadkobiercę
lub wydziedziczony przez ojca imiennie; Edykt Boskiego Augusta, w którym przewidziano, że ojciec nie może
wydziedziczyć syna, gdy ten jest w wojsku, został bowiem uchylony.
61. Tenże, O Neratiusie, Księga III.
Ojciec może wyznaczyć na dziedzica pośmiertnego dziecko z jego potomstwa i jakiejkolwiek wdowy.
62. Tryphoninus, Dysputy, księga XX.
Syn, który został wyznaczony na dziedzica przez ojca, gdy ten miał nad nim kontrolę, uzależnioną od pewnego
warunku, z którym nie miał nic wspólnego, i który został wydziedziczony, gdy warunek nie został spełniony, zmarł,
gdy warunek wyznaczenia, jak i wydziedziczenia był jeszcze w toku. Uznałem, że syn, kiedy umarł, był
spadkobiercą swojego ojca, ponieważ za jego życia nie był ani spadkobiercą na mocy jego testamentu, ani nie
został wydziedziczony. W przypadku, gdy syn został powołany na spadkobiercę określonego udziału w spadku,
po śmierci syna może zostać powołany jego współspadkobierca.
(1) Syn pozostający pod władzą ojcowską, który był w służbie wojskowej, sporządził testament, w którym
rozporządził swoim peculium castrense, mając jednocześnie pod swoją władzą syna. Po jego odejściu ze służby,
gdy zmarł jego ojciec, który był również dziadkiem, powstało pytanie, czy jego testament został złamany. W
rzeczywistości nikogo nie adoptował, nie urodził mu się ostatnio żaden syn, ani też jego najbliższy spadkobierca
nie został odsunięty od jego władzy, aby następny w kolejności mógł zająć jego miejsce; jednak zaczął mieć pod
swoją kontrolą osobę, która wcześniej nie zajmowała tego stanowiska, a jednocześnie stał się głową rodziny i
jego własny syn stał się poddany jego władzy. Dlatego jego wola została złamana. Gdyby jednak jego syn został
powołany lub wydziedziczony na mocy jego woli, testament nie zostałby złamany, ponieważ uzyskał on władzę
nie w wyniku jakiejkolwiek innowacji z jego strony, lecz w naturalnym biegu spraw.
(2) Jeżeli spadkodawca wyznacza dziedzica, który ma się urodzić z pewnej jego żony, naraża się na
niebezpieczeństwo złamania testamentu, jeżeli dzieci urodzi mu inna kobieta.
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(3) Jeżeli spadkodawca powołuje na spadkobiercę dziecko, które ma się urodzić z pewnej kobiety, która w tym
czasie nie mogła być jego żoną, a później zgodnie z prawem mógł ją poślubić, powstaje pytanie, czy dziecko
urodzone w takich okolicznościach może być spadkobiercą na mocy testamentu. Na przykład, jeśli dziś
mianujesz spadkobiercą dziecko zrodzone z ciebie i Titii, a Titia w tym czasie jest niewolnicą lub nieletnią poniżej
dwudziestego piątego roku życia, lub ponieważ twój ojciec zarządzał jej opieką, lub ty sam nią zarządzałeś, a
Titia później stanie się twoją legalną żoną, albo dlatego, że uzyskała wolność, albo osiągnęła wiek dwudziestu
pięciu lat, jej legalną pełnoletność, lub twoje rachunki jako opiekuna zostały złożone, czy dziecko z niej zrodzone
będzie twoim spadkobiercą? Z pewnością nikt nie będzie wątpił, że takie dziecko urodzone po twoim ślubie
byłoby twoim spadkobiercą, nawet jeśli ze względu na swój wiek nie mogła być legalnie zamężna w czasie, gdy
testament został wykonany. I ogólnie rzecz biorąc, w każdym przypadku, gdy spadkobierca powołany przez
testament rodzi się po jego sporządzeniu, ma prawo wejść do spadku, bez względu na to, w jakim stanie kobieta,
która następnie poślubiła spadkodawcę, mogła być w czasie wykonywania testamentu.
(4) Ale co by było, gdyby spadkodawca ustanowił syna i córkę, którzy urodzą się po jego testamencie, swoimi
spadkobiercami, syna na dwie trzecie, a córkę na jedną trzecią swojego majątku, nie ustanawiając żadnego
współspadkobiercy, ani nie zastępując jednego za drugiego? Dziecko, które się urodziło, byłoby jedynym
spadkobiercą na mocy testamentu.
63. Scaevola, Pytania, Księga VI.
Gallus stwierdził, że pośmiertne wnuki mogą być powołane na spadkobierców w następujących warunkach, a
mianowicie: "Gdyby mój syn umarł za mojego życia, a w ciągu dziesięciu miesięcy po mojej śmierci urodziłyby się
jego żonie jakiekolwiek wnuki, czy to męskie, czy żeńskie, niech będą moimi spadkobiercami".
64. Niektóre władze uważają, że powołanie spadkobierców będzie legalne, nawet jeśli ojciec nie wspomina o
śmierci syna, ale po prostu powołuje swoje wnuki na swoich spadkobierców; ponieważ z jego słów można
wywnioskować, że w takim przypadku powołanie będzie ważne.
65. Należy również sądzić, że Gallus był tego samego zdania w odniesieniu do wnuków, gdy spadkodawca mówi:
"Jeśli mój wnuk umrze za mojego życia, to mój prawnuk, który jest jego potomkiem" itd.
66. Gdyby jednak wnuk umarł za życia syna, pozostawiając żonę w ciąży, a spadkodawca sporządziłby
testament; może on powiedzieć: "Gdyby mój syn umarł za mojego życia, to mój prawnuk z niego pochodzący
będzie moim spadkobiercą".
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67. Podczas gdy syn i wnuk spadkodawcy jeszcze żyją, czy spadkodawca może przewidzieć dziedziczenie po
swoim prawnuku, przy założeniu, że obaj pierwsi umrą za jego życia? To również należy przyznać, aby zapobiec
zerwaniu testamentu przez dziedziczenie, gdyby w rzeczywistości zmarł wnuk, a po nim syn.
68. 68. Co by było, gdyby spadkodawca przewidział tylko wypadek śmierci swego syna, i jaki byłby skutek, gdyby
spadkodawca doznał zakazu używania wody i ognia? Co by było, gdyby wnuk, ojciec prawnuka wyznaczonego
na spadkobiercę, jak już powiedzieliśmy, został wyemancypowany? Te przypadki, jak również każdy z tych, w
których prawowity spadkobierca rodzi się po śmierci swojego dziadka, nie mają żadnego związku z Lex Velleia.
Ale zgodnie z duchem Lex Velleia, wszystkie te sprawy powinny być brane pod uwagę, tak jak inne przypadki
powinny być dopuszczone, na przykład, gdy następuje śmierć.
69. Jak należy postąpić w przypadku, gdy osoba sporządzająca testament ma syna w rękach wroga? Dlaczego
nie uznano, że jeśli syn umarłby przed powrotem z niewoli, ale po śmierci ojca, to wnuk, który urodził się za ich
życia, a nawet po śmierci dziadka, nie mógłby złamać testamentu? Ten przypadek nie ma żadnego związku z Lex
Velleia. Dlatego lepsza jest opinia, że dla wygody, a zwłaszcza po Lex Velleia, która rozstrzygnęła wiele
przypadków, w których testament mógł zostać złamany, należy przyjąć interpretację, że jeśli spadkodawca
powołuje do spadku wnuka, który urodził się po jego śmierci, to uważa się, że powołał go zgodnie z prawem. I
bez względu na to, w jakich okolicznościach wnuk urodzony po śmierci spadkodawcy może stać się jego
spadkobiercą, w każdym przypadku, gdy został pominięty w testamencie, może go złamać. Nawet jeśli jego
postanowienia są sformułowane ogólnie, na przykład: "Wszelkie dzieci, które urodzą mi się po mojej śmierci, lub
ktokolwiek, kto urodzi się po mojej śmierci, zostanie ustanowiony moim spadkobiercą"; pod warunkiem, że takie
dziecko urodzi się jego spadkobiercą.
70. Jeśli ktoś ma syna i mianuje swojego wnuka, który się z niego narodził, swoim spadkobiercą, a jego synowa,
będąc w ciąży, zostaje pojmana przez wroga i będąc w jego rękach, za życia dziadka i jego syna rodzi dziecko, a
ten ostatni, po śmierci ojca i dziadka, powraca; czy ten przypadek jest objęty Lex Velleia, czy też należy odwołać
się do prawa antycznego, tak że wnuk, który jest mianowany, nie może złamać testamentu ani na mocy prawa
antycznego, ani Lex Velleia? Pytanie to można postawić, jeżeli po śmierci syna dziadek powołuje wnuka na
spadkobiercę, a ten powraca po śmierci dziadka. Jednakże, gdy testament nie może być złamany przez tego,
który został powołany, nie ma różnicy, czy jest on wyłączony od dziedziczenia przez prawo starożytne, czy przez
Lex Velleia.
71. Ktoś może mieć wątpliwości, czy w tym przypadku, jeśli wnuk urodziłby się po wykonaniu testamentu, a za
życia ojca i dziadka, może być powołany do dziedziczenia, ponieważ jego ojciec nie został prawnie powołany. Nie
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powinno być obaw z tego powodu, ponieważ wnuk jest zrodzony z legalnego spadkobiercy po śmierci jego
przodków.
72. Stąd, jeśli prawnuk, zrodzony z wnuka, może być dopuszczony do dziedziczenia, jeśli potem jego syn będzie
żył, syn zrodzony z niego będzie również uprawniony do dziedziczenia.
73. 73. We wszystkich tych przypadkach należy zauważyć, że tylko syn pozostający pod władzą rodzicielską
może zostać powołany na spadkobiercę jakiejkolwiek części spadku, ponieważ jego wydziedziczenie po śmierci
spadkodawcy będzie nieważne. Nie jest jednak konieczne, aby syn został wydziedziczony, jeśli znajduje się w
rękach wroga i tam umiera; i z pewnością w odniesieniu do wnuka i prawnuka, nigdy nie wymagamy ich
powołania, jeśli ich dzieci są powołane na spadkobierców, ponieważ mogą one zostać przekazane.
74. Przeanalizujmy teraz Lex Velleia. Przepisuje ona, że dzieci urodzone za naszego życia, w podobny sposób,
nie mogą złamać naszych testamentów.
75. Pierwsza sekcja tego prawa odnosi się do tych, którzy po urodzeniu staną się właściwymi spadkobiercami.
Pytam, jeśli miałbyś syna i ustanowiłbyś swoim spadkobiercą swojego wnuka przez tego syna, który jeszcze się
nie urodził, a twój syn umarłby, a twój wnuk urodziłby się za twojego życia, jaki będzie tego skutek? Ze słów
ustawy należy wnosić, że testament nie jest złamany, gdyż nie tylko w pierwszej części jest mowa o tym, że wnuk
jest powołany w czasie, kiedy syna jeszcze nie było, ale także wtedy, gdy urodzi się za życia ojca. W tym
przypadku, dlaczego miałoby być konieczne, aby czas, w którym testament został wykonany, był brany pod
uwagę, skoro wystarczy przestrzegać czasu, w którym urodził się wnuk? W istocie bowiem następujące są słowa
prawa: "Ten, kto sporządza testament, może wyznaczyć na spadkobierców wszystkie te dzieci płci męskiej, które
będą jego właściwymi spadkobiercami"; a także: "nawet gdyby urodziły się za życia ojca".
76. W następnej sekcji prawa nie jest przewidziane, że ci, którzy następują na miejsce dzieci, mogą złamać
testament; i to musi być interpretowane w taki sposób, że jeśli masz syna, wnuka i prawnuka, a po śmierci dwóch
pierwszych, twój wnuk został mianowany i następcą prawowitego spadkobiercy, nie złamie testamentu. Bardzo
słusznie zadecydowano, że słowa: "Gdyby któryś z jego spadkobierców przestał być jego spadkobiercą"; odnoszą
się do wszystkich tych przypadków, do których, jak stwierdziliśmy, formuła Gallusa Aquiliusa ma zastosowanie;
bo nie tylko wtedy, gdy wnuk umiera za życia ojca, prawnuk będący następcą zmarłego dziadka nie łamie
testamentu, ale także wtedy, gdy przeżywa ojca, a potem umiera, pod warunkiem, że albo został mianowany
spadkobiercą, albo został wydziedziczony.
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77. Należy rozważyć, czy przez słowa tej ostatniej sekcji, a mianowicie: "Jeśli którykolwiek z jego spadkobierców
przestanie być jego spadkobiercą, jego dzieci staną się spadkobiercami w jego miejsce", są podatne na
interpretację, że jeśli, mając syna w rękach wroga, mianujesz swojego wnuka przez wspomnianego syna swoim
spadkobiercą, to nie tylko jeśli twój syn umrze za twojego życia, ale nawet po twojej śmierci i zanim wróci z
niewoli, nie narusza on testamentu przez dziedziczenie, gdyż spadkodawca nie dodał nic, przez co można by
określić czas, chyba że można raczej pochopnie uznać, że przestał on być prawnym spadkobiercą za życia
swojego ojca (choć zmarł po śmierci tego ostatniego), ponieważ nie wrócił i nie mógł wrócić.
78. Następujący przypadek jest trudny. Jeśli masz syna i mianujesz swojego wnuka, który jeszcze się nie urodził,
swoim spadkobiercą, a ten ostatni urodzi się za życia swojego ojca, a potem jego ojciec umrze, to nie jest on jego
spadkobiercą ani za życia, ani później, ponieważ przez jego dziedziczenie ten, który już się urodził, jest uważany
za zakazanego do złamania testamentu. Tak więc, zgodnie z pierwszą częścią ustawy, te dzieci, które są jeszcze
nienarodzone, a które po urodzeniu będą właściwymi spadkobiercami, mogą być powołane na spadkobierców. W
drugim dziale, ich powołanie nie jest dozwolone, ale prawo zabrania im łamania testamentu; także z tego powodu
drugi dział nie powinien być uważany za mniej ważny. Jednakże dziecko, które w chwili powołania nie było
jeszcze urodzone, powinno zająć miejsce ojca (czego w rzeczywistości nie mogło uczynić na mocy prawa), tak
jak gdyby zostało powołane zgodnie z prawem. Julianus uważał jednak, że te dwa pomieszane działy prawa
można pogodzić w taki sposób, aby zapobiec łamaniu testamentów.
79. Po przyjęciu opinii Julianusa zbadajmy jednak, czy wnuk, który urodził się za życia ojca, a następnie został
wyemancypowany, może dobrowolnie wejść do spadku. Opinię tę należy zaaprobować, gdyż strona nie może
stać się właściwym spadkobiercą przez emancypację.
65. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga XVII.
Wśród innych rzeczy, które są koniecznie przewidziane przy sporządzaniu testamentów, jedna z najważniejszych
dotyczy powołania lub wydziedziczenia dzieci jako spadkobierców; aby nie zostały one pominięte, testament
może zostać złamany; testament jest bowiem nieważny, gdy pominięty zostanie syn, który jest pod kontrolą
ojcowską.
(1) Paulus, O Sabinusie, księga II.
Gdy syn jest jeńcem w rękach nieprzyjaciela, ojciec może legalnie sporządzić testament i przekazać go; lecz jeśli
syn był pod ojcowską kontrolą, testament będzie nieważny.
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66. Marcjanus, Reguły, Księga II.
Jeśli syn został wydziedziczony po swojej emancypacji, a inny, będący pod kontrolą ojca, został przekazany, a
ten, który jest emancypowany, kwestionuje testament, jego akt będzie nieważny; ponieważ zarówno właściwy
spadkobierca, jak i syn, który jest emancypowany, będą uprawnieni do dziedziczenia ab intestato.

Tit. 3. W sprawie testamentów nielegalnych, nieważnych i zepsutych.

67. Papinianus, Definicje, Księga I.
O testamencie mówi się, że nie został sporządzony zgodnie z prawem, gdy brak jest formalności prawnych; lub
że nie ma mocy i skutku, gdy syn, który jest pod kontrolą ojca, zostaje pominięty; lub że został złamany przez
inny, późniejszy testament, gdy na mocy tego ostatniego zostaje powołany spadkobierca, lub gdy ma miejsce
narodziny właściwego spadkobiercy; lub gdy nie staje się skuteczny, ponieważ nie wchodzi w posiadanie
majątku.
68. Ulpianus, O Sabinusie, księga II.
Stąd też pierwszy testament jest zerwany, gdy drugi jest prawidłowo sporządzony, chyba że ten ostatni został
sporządzony zgodnie z prawem wojskowym lub gdy spadkodawca określił w nim, kto będzie uprawniony do
dziedziczenia ab intestato; w tym przypadku bowiem pierwszy testament jest zerwany przez drugi, choć może nie
być doskonały.
69. Tenże, O Sabinusie, Księga III.
Dzieci pośmiertne, które zstępują przez płeć męską, są wydziedziczane imiennie, tak samo jak żyjące dzieci
spadkodawcy, chyba że złamią testament przez swoje urodzenie.
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70. Stylizujemy tylko te dzieci "pośmiertne", które urodziły się po śmierci ojca; te, które urodziły się po wykonaniu
testamentu, mają, zgodnie z Lex Velleia, zakaz łamania testamentu, gdzie są wydziedziczane imiennie.
71. Dlatego też dzieci mogą być również wydziedziczone albo przed powołaniem spadkobiercy, albo pomiędzy
powołaniem kilku spadkobierców, albo pomiędzy różnymi stopniami dziedziczenia; albowiem Boski Marek
zadekretował, że w odniesieniu do dziecka pośmiertnego należy przestrzegać tej samej zasady, co w przypadku
dziecka żyjącego, ponieważ nie można podać żadnego powodu dla ustanowienia różnicy.
72. Z tego wynika, że istnieje różnica między dziećmi żyjącymi a tymi, które urodziły się później. Te pierwsze
zawsze czynią testament nielegalnym, te drugie łamią go, a kiedy się urodzą, nie znajdują się wydziedziczone.
73. Jeśli istnieje poprzedni testament, w którym wydziedzicza się dziecko pośmiertne, stwierdza się, że jest on
złamany, niezależnie od tego, czy dziecko urodziło się po śmierci spadkodawcy, czy za jego życia; pierwszy jest
złamany przez drugi, a drugi przez narodziny dziecka pośmiertnego.
74. Dziecko pośmiertne uważa się za wyraźnie wydziedziczone także wtedy, gdy spadkodawca mówi: "Niech
będzie wydziedziczone każde dziecko, które mi się urodzi, czy to spłodzone przez Seia, czy to jeszcze
nienarodzone." Gdyby jednak powiedział: "Niech będzie wydziedziczone moje pośmiertne dziecko"; i urodzi się
ono albo po śmierci, albo za życia spadkodawcy, nie złamie to testamentu.
75. Jednakże, nawet jeśli dziecko pośmiertne, które zostało przekazane, łamie testament przez swoje narodziny,
to jednak czasami zdarza się, że tylko część testamentu zostaje złamana; jak na przykład, gdy dziecko
pośmiertne zostało wydziedziczone w pierwszym stopniu, a przekazane w drugim; w tym przypadku powołanie w
pierwszym stopniu będzie ważne, jeśli w drugim jest nieważne.
71. Tenże, Dysputy, Księga IV.
Jeśli więc spadkobiercy powołani w pierwszym stopniu rozmyślą się co do przyjęcia spadku, ci powołani w drugim
stopniu nie mogą go otrzymać, ponieważ drugi stopień jest złamany i osłabiony, spadek nie może być już nabyty
z tego źródła.
72. Tenże, O Sabinusie, księga III.
Gdy ktoś jest wyznaczony na spadkobiercę pod jakimś warunkiem, przez który dziecko pośmiertne nie jest
wydziedziczone, to jednak stopień ten jest złamany, gdy warunek jest w toku, jak stwierdził Julianus. Ale gdy ktoś
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jest zastępowany, nawet gdy warunek, od którego zależy powołanie w pierwszym stopniu, nie jest spełniony,
zastępowany spadkobierca nie będzie dopuszczony do dziedziczenia, z którego pośmiertny spadkobierca nie
został wydziedziczony. Uważam zatem, że jeżeli spełniony jest warunek powołania w pierwszym stopniu,
spadkobierca pośmiertny będzie miał pierwszeństwo. Natomiast urodzenie się dziecka pośmiertnego, po
niezachowaniu warunku, nie niweczy powołania w pierwszym stopniu, gdyż staje się ono nieważne. Zrywając
testament, dziecko pośmiertne robi miejsce dla siebie, nawet jeśli syn powoduje, że drugi stopień, z którego
został wydziedziczony, staje się ważny. Gdy jednak dziecko pośmiertne, które zostało pominięte w pierwszym
stopniu i wydziedziczone w drugim, urodzi się w czasie, gdy żyje jeden z wyznaczonych spadkobierców, cały
testament zostaje złamany; niszcząc bowiem pierwszy stopień, robi sobie miejsce w dziedziczeniu.
73. Tenże, O Sabinusie, Księga X.
Gdy ktoś po wydziedziczeniu syna umiera, pozostawiając synową w ciąży, i pod jakimś warunkiem wyznacza
obcego spadkobiercę, a w czasie trwania tego warunku i po śmierci ojca, albo w czasie, gdy spadkobierca
zastanawia się, czy wejść do spadku, czy nie, wydziedziczony syn umrze, a urodzi się wnuk, czy to złamie
testament? Twierdzimy, że testament nie jest złamany, ponieważ wnuk nie powinien być wydziedziczony w ten
sposób przez swojego dziadka, który poprzedzał swojego ojca w dziedziczeniu. Jest oczywiste, że jeśli
wyznaczony spadkobierca odmówi przyjęcia spadku, nie może być wątpliwości, że spadkobierca ten
dziedziczyłby po swoim dziadku ab intestato. Oba te przypadki opierają się na dobrych i wystarczających
powodach, ponieważ dziecko pośmiertne łamie testament przez swoje urodzenie, gdy nikt nie miał
pierwszeństwa przed nim w chwili śmierci spadkodawcy, i dziedziczy ab intestato, gdy dziedziczenie nie zostało
przyznane nikomu przed nim. Oczywistym jest, że w tym przypadku dziedziczenie nie zostało przyznane synowi,
gdyż zmarł on w czasie, gdy powołany spadkobierca zastanawiał się nad przyjęciem spadku. Jest to jednak
reguła tylko w przypadku, gdy wnuk był jeszcze nienarodzony w momencie śmierci dziadka; Marcellus mówi
bowiem, że gdyby został poczęty po tym czasie, nie mógłby zostać dopuszczony do dziedziczenia ani jako
właściwy spadkobierca, ani jako wnuk, ani jako kognat, ani też nie byłby uprawniony do pretorskiego posiadania
majątku.
74. Gdy ojciec wnuka, który w chwili śmierci dziadka znajdował się w rękach wroga i zmarł w niewoli, wnuk ten,
uzyskując spadek po śmierci dziadka, łamie testament, ponieważ jego wspomniany ojciec nie był mu potrzebny;
ponieważ zmarł on w niewoli, nie uważa się, że żył w chwili śmierci dziadka, a nawet gdyby ojciec w niewoli
powrócił, uczyniłoby to testament jego ojca nielegalnym, ponieważ został w nim pominięty.
75. 75. Jeśli wnuk został poczęty we własnym kraju lub wśród wrogów, jako że prawo postliminium przysługuje
także dzieciom nienarodzonym, testament zostanie złamany przez jego narodziny.
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76. Dlatego ci, którzy dziedziczą po właściwych spadkobiercach, nie łamią testamentu, niezależnie od tego, czy
są mianowani spadkobiercami, czy wydziedziczeni w stopniu, w jakim przyznano dziedziczenie, pod warunkiem,
że jest ono ważne.
77. Jednakże bez względu na to, w jaki sposób ojcowie stojący na pierwszym miejscu w dziedziczeniu mogą
przestać podlegać władzy ojcowskiej, czy to przez niewolę, śmierć, czy też wymierzenie jakiejś kary, ich dzieci,
które ich następują i które albo są mianowane spadkobiercami, albo wydziedziczone przez testament, nie mogą
go złamać.
78. Testament staje się nieważny, ilekroć cokolwiek stanie się z samym spadkodawcą; jak na przykład, gdy traci
on swe prawa obywatelskie przez to, że nagle zostaje sprowadzony do niewoli, na przykład, gdy dostaje się do
niewoli nieprzyjacielskiej; albo gdy, mając ponad dwadzieścia lat, pozwala się sprzedać w celu prowadzenia
interesów nabywcy, albo w celu udziału we własnej cenie.
79. 79. Jeżeli jednak skazany za przestępstwo śmierci zostanie rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom lub na
walkę jako gladiator, albo jeżeli zostanie wydany inny wyrok, który pozbawi go życia, jego testament staje się
nieważny nie od chwili, kiedy poniósł karę, lecz od daty wydania wyroku, gdyż wtedy staje się on od razu
niewolnikiem karnym; Chyba, że będąc żołnierzem, zostanie skazany za jakieś przestępstwo wojskowe, bo w
takich okolicznościach zwyczajowo zezwala się mu na sporządzenie testamentu, jak to stwierdził Boski Hadrian w
Reskrypcie; a ja uważam, że może go sporządzić zgodnie z prawem wojskowym. Na tej więc zasadzie, skoro
wolno mu sporządzić testament po skazaniu, czy testament, który wcześniej wykonał, powinien być uznany za
ważny, skoro pozwolono mu go sporządzić, czy też powinien być uznany za nieważny z powodu kary, po jego
sporządzeniu? Nie ulega wątpliwości, że jeśli ma on prawo do sporządzenia testamentu na mocy prawa
wojskowego i chce, aby pierwszy testament był ważny, to należy uznać, że go wykonał.
80. Testament osoby, która została deportowana, nie staje się natychmiast nieważny, lecz dopiero po
potwierdzeniu wyroku przez cesarza, gdyż wtedy ten, kto został skazany, traci swoje prawa obywatelskie. Gdy
jednak chodzi o karę dla Dekuriona, jego syna lub wnuka, a namiestnik przekazuje sprawę Cesarzowi, nie sądzę,
by skazany od razu stawał się niewolnikiem karnym, choć zwyczajowo osadzany jest w więzieniu dla
bezpieczeństwa. Dlatego też jego testament nie staje się nieważny, zanim Cesarz nie wyda dekretu, że musi on
ponieść karę. Jeśli więc umrze, zanim to nastąpi, jego testament będzie ważny, chyba że sam odbierze sobie
życie; zgodnie bowiem z Konstytucjami Cesarskimi testamenty osób świadomych swej winy są nieważne, nawet
jeśli umrą, będąc w posiadaniu praw obywatelskich. Gdy zaś ktoś z powodu znużenia życiem, lub z powodu
niemożności znoszenia cierpień choroby, lub z pragnienia sławy popełnia samobójstwo, jak to czynią niektórzy
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filozofowie, zasada ta nie ma zastosowania, gdyż testamenty takich osób są ważne. Boski Hadrian w liście
skierowanym do Pomponiusza Falco również wprowadził to rozróżnienie w odniesieniu do testamentu żołnierza,
stwierdzając, że jeśli ktoś należący do armii woli popełnić samobójstwo z powodu popełnienia przestępstwa
wojskowego, jego testament będzie nieważny; jeśli jednak uczyni to z powodu zmęczenia życiem lub z powodu
cierpienia, będzie on ważny, a jeśli umrze bezpotomnie, jego majątek mogą odebrać krewni, a jeśli ich nie ma,
jego legion.
81. Wszystkie te osoby, których testamenty, jak stwierdziliśmy, stają się nieważne z powodu ich potępienia, nie
tracą swoich praw obywatelskich, jeśli odwołają się od decyzji trybunału; a zatem wszelkie testamenty, które
mogły być wcześniej wykonane, nie stają się nieważne i bardzo często decydowano, że nadal mogą sporządzić
testament. Nie są oni uważani za podobnych do tych, którzy mają wątpliwości co do swojego stanu i nie mają
zdolności testamentowej, ponieważ są pewni swojego stanu i są niepewni siebie tylko w czasie trwania apelacji.
82. Ale co by się stało, gdyby gubernator nie przyjął apelacji, lecz zwlekał z wymierzeniem kary do czasu
potwierdzenia jej przez cesarza? Sądzę, że strona, o której mowa, w międzyczasie również zachowałaby swój
status, a jej testament nie stałby się nieważny. Bowiem (jak to zostało powiedziane w przemówieniu Boskiego
Marka), gdy odwołanie, które zostało podjęte przez stronę bezpośrednio lub przez kogoś, kto działa w jej imieniu,
nie zostało przyjęte, wymierzenie kary musi pozostać w zawieszeniu, dopóki Cesarz nie odpowie na list
namiestnika i nie zwróci swojej decyzji wraz z tym listem; chyba że oskarżony jest notorycznym rabusiem,
winnym podburzania do buntu lub rozlewu krwi, albo gdy istnieje inny ważny powód, który może być podany
przez Wojewodę w jego piśmie i który nie pozwala na zwłokę, nie w celu przyspieszenia kary, lecz aby
zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem dla społeczności; w takich okolicznościach wolno mu bowiem
wymierzyć karę, a następnie przekazać fakty Cesarzowi.
83. Zobaczmy, czy w przypadku, gdy ktoś został skazany bezprawnie, a kara nie została wymierzona, jego
testament będzie nieważny. Przypuśćmy na przykład, że dekurion został skazany na rzucenie na pożarcie dzikim
zwierzętom, czy straci on swoje prawa obywatelskie i czy jego testament będzie nieważny? Nie sądzę, aby tak
się stało, ponieważ wyrok nie może go prawnie związać. Dlatego też, gdy sędzia uzna za winnego kogoś, kto nie
podlega jego jurysdykcji, jego testament nie będzie nieważny, jak to często rozstrzygano.
84. Nieważne są testamenty tych, których pamięć po ich śmierci została potępiona, na przykład z powodu zdrady
stanu lub jakiegoś podobnego przestępstwa.
85. W odniesieniu do tego, co stwierdziliśmy, a mianowicie, że testament każdego, kto został schwytany przez
wroga, staje się nieważny, należy dodać, że testament ten odzyskuje swoją ważność dzięki prawu postliminium,
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jeśli spadkodawca powróci; lub jeśli umrze w czasie niewoli, jest potwierdzony przez Lex Cornelia. Dlatego też,
jeśli ktoś został skazany za przestępstwo kapitałowe, a dzięki pobłażliwości cesarza został przywrócony do praw
obywatelskich, jego testament ponownie staje się ważny.
86. Ustalono, że testament syna pod ojcowską kontrolą, który służył w wojsku i stał się swoim własnym panem
przez śmierć ojca, nie jest nieważny; ponieważ kiedy syn rozporządza swoim castrense peculium przez
testament, musi być uważany za głowę gospodarstwa domowego, a zatem jest pewne, że testament żołnierza
lub weterana nie staje się nieważny przez jego emancypację.
75. Ulpianus, O Sabinusie, księga X.
Jeśli żołnierz sporządzi testament zgodnie z prawem cywilnym i wyznaczy spadkobiercę w pierwszym stopniu, do
czego jest uprawniony na mocy prawa wojskowego, a w drugim stopniu zastąpi kogoś spadkobiercą, co może
uczynić na mocy prawa powszechnego, i umrze w rok po zwolnieniu ze służby, pierwszy stopień staje się
nieważny, a testament rozpoczyna się od drugiego.
76. Tenże, O Sabinusie, księga XI.
Prawdą jest, że testament zostaje złamany przez adopcję lub adopcję syna lub córki, tak samo jak zwykle zostaje
złamany przez narodziny spadkobiercy.
(1) Gdy córka i wnuk są wyemancypowani, nie łamie to testamentu, ponieważ są oni uwolnieni od ojcowskiej
kontroli przez jedną sprzedaż.
77. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Gdy ojciec zostaje wzięty do niewoli przez wroga, a jego syn zachowuje swoje obywatelstwo, testament ojca nie
zostaje złamany przez jego powrót.
78. Tenże, O Witeliuszu, księga I.
Ani też syn powracający z niewoli nie łamie woli ojca poprzez prawo postliminium, co jest opinią Sabinusa.
1. Ulpianus, On the Edict, Book XLVI.
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Jeżeli przedstawiono dwa testamenty sporządzone w różnym czasie i każdy z nich zapieczętowano pieczęciami
siedmiu świadków, a po otwarciu ostatniego stwierdzono, że jest on pusty, to znaczy pozbawiony jakiegokolwiek
pisma, to pierwszy testament nie zostaje złamany z tego powodu, że drugi jest nieważny.
2. Tenże, Dysputy, Księga IV.
Dziecko pośmiertne, po przejściu na drugą stronę, urodziło się i zmarło za życia spadkodawcy. Chociaż przez
ścisłą konstrukcję prawa i przez zastosowanie nadmiernej subtelności testament może być uznany za złamany,
to jednak, jeśli był on prawidłowo zapieczętowany, spadkobierca, który był uprawniony do posiadania majątku
zgodnie z warunkami testamentu, nabędzie go; jak to stwierdzili Boski Hadrian i Nasz Cesarz w Reskryptach. Z
tego powodu legaci, jak również beneficjenci trustu, będą bezpieczni w posiadaniu tego, co zostało im
pozostawione. To samo należy powiedzieć w odniesieniu do testamentu niewłaściwie wykonanego lub
nieważnego, w którym posiadanie majątku zostało przyznane temu, kto mógł go otrzymać ab intestato.
3. 3. Jeżeli osoba cywilna, która sporządziła już jeden testament, sporządza drugi i przewiduje w nim, że
spadkobiercy zostanie powierzone wykonanie pierwszego testamentu, pierwszy testament jest bezsprzecznie
złamany. Skoro został złamany, można zadać pytanie, czy nie powinien być ważny jako kodycyl. Skoro słowa
spadkodawcy w drugim testamencie odnoszą się do trustu, to niewątpliwie wszystkie sprawy w nim zawarte
odnoszą się do trustu, nie tylko zapisy i mienie pozostawione do zarządu powierniczego, ale także wszystkie
manumisje, jak również powołanie spadkobiercy.
4. Gaius, Instytuty, Księga II.
Do dzieci pośmiertnych zalicza się także te, które, zajmując miejsce właściwych spadkobierców, przez swoje
urodzenie stają się prawowitymi spadkobiercami swoich rodziców. Na przykład, jeśli mam syna i zrodzonego z
niego wnuka lub wnuczkę, wszyscy pod moją kontrolą, to ponieważ syn ma pierwszeństwo o stopień w
dziedziczeniu, tylko on ma prawo bezpośredniego spadkobiercy, nawet jeśli wnuk i wnuczka, którzy są jego
dziećmi, są również pod moją kontrolą. Jeśli jednak mój syn umrze za mojego życia lub z jakiegokolwiek powodu
zostanie zwolniony spod mojej kontroli, wspomniany wnuk i wnuczka zajmą jego miejsce w dziedziczeniu i w ten
sposób ich prawa jako bezpośrednich spadkobierców zostaną nabyte niejako z urodzenia, ale mój testament nie
zostanie w ten sposób złamany, tak samo jak gdybym wyznaczył lub wydziedziczył mojego syna jako
spadkobiercę; Nie mogę też zgodnie z prawem sporządzić testamentu w taki sposób, abym musiał powołać na
spadkobiercę lub wydziedziczyć wnuka lub wnuczkę, chyba że mój syn zmarłby za mojego życia, a wnuk lub
wnuczka zajęliby jego miejsce w dziedziczeniu, co spowodowałoby złamanie testamentu, tak jak w przypadku
urodzenia; a to przewiduje Lex Julia Velleia.
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5. Paulus, Odnośnie przydziału wolnych ludzi.
Gdzie wydziedziczenie jest wyrażone w następujący sposób: "Jeśli urodzi się dziecko płci męskiej lub żeńskiej,
niech będzie wydziedziczone"; i oboje się urodzą, testament nie jest złamany.
6. Javolenus, Epistoły, Księga IV.
Pewien człowiek, którego żona była w ciąży, wpadł w ręce wroga. Pytam, gdzie urodził się syn, w jakim czasie
testament wykonany przez spadkodawcę, który był tam w trakcie korzystania ze swoich praw obywatelskich,
został złamany, a jeśli syn umrze przed ojcem, czy spadkobiercy testamentowi będą mieli prawo do majątku. 1
Odpowiedziałem, że nie sądzę, że może być jakakolwiek wątpliwość, zgodnie z Prawem Kornelii, które zostało
uchwalone dla potwierdzenia testamentów tych, którzy zmarli w czasie niewoli, że jeśli urodził się syn, testament
spadkodawcy, który był w rękach wroga, zostanie złamany. Wynika z tego, że majątek nie będzie należał do
nikogo z tego testamentu.
7. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga II.
Gdy w drugim testamencie wyznaczymy spadkobiercę, który żyje, czy to bezwzględnie, czy warunkowo, a
warunek może być spełniony, nawet jeśli to nie nastąpi, pierwszy testament jest złamany. Jest jednak wielką
różnicą, jaki warunek został narzucony; ponieważ każdy, który może być pomyślany, ma odniesienie albo do
przeszłości, teraźniejszości, albo przyszłości. Jeden jest narzucony w odniesieniu do przeszłości, na przykład:
"Jeśli Titius był konsulem"; i jeśli ten warunek jest prawdziwy (to znaczy, jeśli Titius rzeczywiście był konsulem),
dziedzic zostanie wyznaczony w taki sposób, że pierwszy testament zostanie złamany, bo z tego powodu staje
się dziedzicem. Jeśli jednak Tytus nie był konsulem, pierwszy testament nie zostanie złamany. Gdy warunek
postawiony w odniesieniu do powołania dziedzica odnosi się do czasu teraźniejszego, jak na przykład: "Jeśli
Titius będzie konsulem"; skutek będzie taki sam, a więc jeśli będzie on konsulem, strona może zostać
spadkobiercą, a dawny testament zostanie złamany. Ale jeśli nie jest konsulem, strona nie może zostać
spadkobiercą, a poprzedni testament nie zostanie złamany. Jeśli warunki są nałożone w odniesieniu do czasu
przyszłego, a są one możliwe i mogą być spełnione, nawet jeśli nie mogą mieć miejsca, powodują one zerwanie
poprzedniego testamentu. Jeśli jednak są one niemożliwe, jak na przykład: "Niech Titius będzie moim
spadkobiercą, jeśli dotknął palcem nieba", uważa się, że warunek ten jest taki sam, jak gdyby nie został
postawiony, ponieważ jest niemożliwy.
8. Papinianus, Opinie, Księga V.
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Jeśli syn, który pozostawał pod władzą ojca, został pominięty, nie są ważne żadne manumisje ani zapisy w
testamencie, jeśli ten syn, który został pominięty, nie domaga się swojej części majątku od swoich braci. Jeżeli
natomiast odmówi przyjęcia jakiejkolwiek części majątku po ojcu, to chociaż zgodnie ze ścisłą wykładnią prawa
testament może być uznany za nieważny, to jednak życzenia spadkodawcy zostaną spełnione na zasadach
sprawiedliwości i słuszności.
9. Scaevola, Pytania, Księga V.
Gdy ktoś, kto został mianowany spadkobiercą przez spadkodawcę, jest przez niego arogancki, można
powiedzieć, że zrobił dla niego wystarczająco dużo, ponieważ zanim go adoptował, jego powołanie było jedynie
powołaniem obcego.
10. Tenże, Pytania, Księga VI.
Jeśli Titius i ja zostalibyśmy wyznaczeni na spadkobierców, a przez nasze wyznaczenie dziecko pośmiertne
zostałoby wydziedziczone lub nie zostałoby wydziedziczone z powodu naszego zastąpienia jako spadkobiercy, a
Titius by umarł, nie mogę wejść do spadku; ponieważ testament jest złamany z powodu wyznaczenia osoby,
przez którą dziecko pośmiertne zostało wydziedziczone, i która jest powołana do dziedziczenia jako spadkobierca
zastępczy, przez którego dziecko pośmiertne nie zostało wydziedziczone.
11. Gdy jednak Titius i ja zastępujemy się nawzajem, nawet jeśli dziecko pośmiertne nie zostało wydziedziczone
w tej części testamentu, która wspomina o zastępstwie, a Titius albo umrze, albo odrzuci majątek, uważam, że
mogę wejść i zostać spadkobiercą całości.
12. Jednakże w pierwszym przypadku, nawet jeśli Titius żyje, nie mogę wejść do majątku bez niego, ani on beze
mnie, z tego powodu, że nie jest pewne, czy testament nie zostanie złamany przez jednego z nas odmawiającego
przyjęcia, a zatem powinniśmy obaj razem wejść do majątku.
13. Tenże, Digest, Księga XIII.
Lucjusz Tytus, będąc zdrowym na umyśle i ciesząc się dobrym zdrowiem, sporządził testament w odpowiedni
sposób, a potem zachorował i będąc obłąkanym okaleczył dokument. Pytam, czy spadkobiercy wyznaczeni przez
wspomniany testament mogą wejść do spadku. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym,
nie będą mogli tego uczynić.
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Tit. 4. W sprawie wymazywania, odwoływania lub uzupełniania testamentu.

14. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XV.
Jeśli w testamencie jakieś słowa zostały wymazane lub splamione w sposób niezamierzony, tak że można je
jeszcze odczytać, będą one mimo to ważne; nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy uczyniono to umyślnie. Jeśli
cokolwiek zostało zamazane lub wymazane bez polecenia spadkodawcy, jest to bezskuteczne. Termin
"przeczytany" musi być rozumiany nie jako oznaczający, że sens może być ustalony, ale że to co zostało
napisane może być postrzegane przez oczy. Jeśli jednak znaczenie może być uzyskane z innego źródła, słowa
nie są uznawane za czytelne. Wystarczy jednak, że są one czytelne, gdy zostały bezmyślnie wymazane, czy to
przez spadkodawcę, czy przez kogoś innego, wbrew jego woli. Słowo "wymazane" musi być rozumiane jako
oznaczające, że słowa są zaciemnione.
15. Dlatego też, jeśli coś takiego zostało zrobione nieumyślnie, a pismo może być odczytane, to jest tak, jakby w
ogóle nie zostało zrobione. Dlatego też, jeśli na końcu testamentu (jak to jest w zwyczaju) napisano: "Ja, ja sam,
dokonałem wszystkich wymazań, wstawień i zmian tu zawartych", to nie uważa się, że ma to odniesienie do
czegokolwiek, co mogło zostać wymazane przypadkowo; jeśli bowiem spadkodawca napisze, że dokonał
wymazań nieumyślnie, słowa te pozostaną, a jeśli uczynił je nieczytelnymi, nie będą za takie uważane.
16. Jeśli słowa tego rodzaju nie mogą być odczytane, a zostały wymazane nieumyślnie, należy uznać, że nic nie
jest przez nie przyznane; pod warunkiem jednak, że zostało to zrobione przed sporządzeniem testamentu.
17. Jeśli jednak słowa zostały wymazane celowo, strony roszczące sobie do nich prawo będą wykluczone na
mocy wyjątku, ale jeśli zostało to zrobione nieumyślnie, nie będą one wykluczone, niezależnie od tego, czy słowa
mogą, czy nie mogą być odczytane; ponieważ jeśli cały testament nie istnieje, jest ustalone, że wszystko, co jest
w nim zawarte, będzie ważne. Jeśli rzeczywiście spadkodawca zniszczył testament, to odmówi się działania
stronom w nim wymienionym; nie będzie to jednak miało miejsca w przypadku, gdy zniszczenia zostały dokonane
wbrew zgodzie spadkodawcy.
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18. Gdy spadkobierca został pozbawiony części lub całości spadku, a ustanowiony został jego zastępca,
czynność ta zostanie uznana za dokonaną zgodnie z prawem; nie będzie się jednak uważać, że spadek został
odebrany spadkobiercy, ale że nigdy nie został mu przyznany, ponieważ gdy spadek został raz przyznany, nie
można go łatwo odebrać.
19. Jeśli ktoś potwierdził testamentem swoje kodycyle, a w kodycylu dodał coś, co potem wymazał, ale co jest
jeszcze czytelne, to czy będzie z tego wynikało jakieś zobowiązanie? Pomponiusz mówi, że kodycyl, który został
wymazany, jest nieważny.
20. Tenże, Dysputy, księga IV.
Pewien człowiek odwołał swój testament, czyli wymazał go, i oświadczył, że uczynił to ze względu na pewnego
spadkobiercę, a ten sam testament został następnie zapieczętowany przez świadków. Pojawiło się pytanie
dotyczące ważności tego dokumentu oraz tej jego części, o której spadkodawca powiedział, że odwołał ją ze
względu na wspomnianego spadkobiercę. Stwierdziłem, że jeśli spadkodawca wymazał nazwisko jednego ze
spadkobierców, pozostała część testamentu byłaby niewątpliwie ważna, a prawo do wniesienia skargi byłoby
całkowicie odmówione wspomnianemu spadkobiercy; ale jeśli został on wyraźnie obciążony zapisami, byłyby one
należne, jeśli intencją spadkodawcy było, aby tylko jego powołanie jako spadkobiercy zostało unieważnione.
Gdyby jednak wymazał nazwisko powołanego spadkobiercy, a zachował nazwisko spadkobiercy podstawionego,
ten, który został powołany, nie miałby prawa do niczego z majątku. Jeśli jednak (jak w opisanym przypadku)
spadkodawca wymazałby wszystkie nazwiska i twierdziłby, że uczynił to z powodu niechęci do jednego
spadkobiercy, myślę, że jest wielka różnica, czy chciał on jedynie pozbawić wspomnianego spadkobiercę
dziedzictwa, czy też z jego powodu zamierzał unieważnić cały testament; tak więc, mimo że tylko jeden
spadkobierca był powodem wymazania, wszyscy byliby przez to poszkodowani. Jeśli jednak chciał pozbawić
tylko jednego spadkobiercę jego udziału w majątku, to wymazanie nie spowoduje uszczerbku dla pozostałych, tak
samo jak gdyby spadkodawca, zamierzając wymazać nazwisko jednego spadkobiercy, wymazał również
nieumyślnie nazwisko innego. Jeśli spadkodawca uważał, że cały jego testament powinien być anulowany,
ponieważ jeden ze spadkobierców był niezasłużony, prawo do działania będzie odmówione wszystkim z nich.
Można jednak zadać pytanie, czy prawo do wniesienia skargi powinno być również odmówione zapisobiercom.
Jeśli chodzi o tę wątpliwą kwestię, należy uznać, że zapisy są należne, a powołanie współspadkobiercy nie jest
unieważnione.
21. Marcellus, Digest, Księga XXIX.

1643

Niedawno zwrócono uwagę cesarza na przypadek, gdy pewien spadkodawca wymazał nazwiska spadkobierców,
a majątek został uznany za przepadły na rzecz Skarbu Państwa. Przez długi czas istniały wątpliwości co do tego,
jak należy postąpić z zapisami, a zwłaszcza z tymi, które zostały zapisane tym, których powołanie na
spadkobierców zostało wymazane. Kilka autorytetów uznało, że zapisobiercy powinni być wyłączeni, i ja
uważałem, że ten sposób postępowania powinien być przyjęty, jeśli spadkodawca odwołał cały swój testament;
inni byli zdania, że to, co zostało wymazane, zostało uchylone z mocy prawa, ale cała reszta była ważna. Jaką
drogę należałoby wtedy obrać? Czy nie można by czasem uznać, że spadkodawca, który wymazał nazwiska
swoich spadkobierców, był świadomy tego, że będzie w takiej samej sytuacji, jak gdyby zmarł bezpotomnie? Gdy
sprawa jest wątpliwa, nie mniej sprawiedliwe niż bezpieczne jest zastosowanie bardziej pobłażliwej interpretacji.
Oto decyzja cesarza Antoninusa Augusta, za czasów konsulów Pudensa i Pollio: "Ponieważ Waleriusz Nepos,
zmieniwszy zdanie, zniszczył swój testament i wymazał imiona swoich spadkobierców, jego majątek, zgodnie z
konstytucją mojego Boskiego Ojca, nie wydaje się należeć do wymienionych w nim spadkobierców". Stwierdził
też do adwokatów Skarbu Państwa: "Macie swoich własnych sędziów". Vivius Zeno powiedział: "Proszę, o Panie
Cesarzu, abyś mnie cierpliwie wysłuchał, co postanowisz w odniesieniu do legatów?". Cesarz Antoninus
odpowiedział: "Czy wydaje ci się, że spadkodawca, który wymazał imiona swoich spadkobierców, zamierzał, aby
jego testament stał?". Korneliusz Priscianus, obrońca Leona, powiedział: "Spadkodawca wymazał tylko imiona
swoich spadkobierców". Calpernius Longinus, obrońca Skarbu, odpowiedział: "Nie może być ważny testament, w
którym nie został wyznaczony spadkobierca". Priscianus dodał: "Zmanumnował niektórych niewolników i zapisał
im dziedzictwo". Cesarz Antoninus, spowodowawszy wycofanie się wszystkich stron na czas rozpatrywania
sprawy, i nakazawszy ich ponowne dopuszczenie, powiedział: "Obecny przypadek wydaje się dopuszczać
pobłażliwą interpretację, tak że sądzimy, iż spadkodawca Nepos zamierzał unieważnić tylko tę część testamentu,
którą wymazał". W rzeczywistości wymazał on imię niewolnika, którego kazał uwolnić. Antoninus stwierdził w
Reskrypcie, że niewolnik ten mimo wszystko zostanie uwolniony. Rozstrzygnął tę kwestię w ten sposób ze
względu na przychylność przyznaną wolności.
22. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Spadkodawca uroczyście wyraził swoją wolę w testamencie, którego kilka kopii zostało sporządzonych w tym
samym czasie; a następnie usunął i wymazał niektóre z nich, które zostały złożone w miejscu publicznym.
Jakiekolwiek postanowienia zostały zgodnie z prawem zawarte w tym testamencie, a które można było ustalić na
podstawie innych jego egzemplarzy, których spadkodawca nie usunął, nie zostały uznane za nieważne. Paulus
stwierdza, że jeśli spadkodawca zniszczył testament, aby umrzeć w sposób nieskalany, i jeśli ci, którzy chcieliby
dziedziczyć ab intestato, byliby w stanie to udowodnić, spadkobiercy wymienieni w testamencie zostaliby
pozbawieni majątku.
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Tit. 5. W sprawie wyznaczania spadkobierców.

23. Ulpianus, O Sabinusie, księga I.
Ten, kto sporządza testament, powinien zasadniczo rozpocząć od wyznaczenia spadkobiercy. Może też zacząć
od specjalnie dokonanego wydziedziczenia; Boski Trajan stwierdził bowiem w Reskrypcie, że syn może być
wydziedziczony imiennie, nawet przed wyznaczeniem spadkobiercy.
24. Mówimy także, że spadkobierca został powołany tam, gdzie spadkodawca nie napisał, a jedynie wymienił
jego imię.
25. Osoba, która jest niema lub głucha, może być prawnie powołana na spadkobiercę.
26. Gdy spadkodawca nie ma zamiaru zapisywać nikomu żadnych legatów ani nikogo wydziedziczyć, może
sporządzić testament w pięciu słowach, mówiąc: "Niech Lucius Titius będzie moim spadkobiercą". Formuła ta
może być użyta także przez osobę, która nie sporządza testamentu na piśmie, i która może sporządzić testament
nawet w trzech słowach, jak wtedy, gdy mówi: "Niech Lucjusz będzie spadkobiercą"; słowa mój i Tytus są bowiem
zbędne.
27. Jeśli ktoś jest mianowany jedynym spadkobiercą kawałka ziemi, nominacja będzie ważna, bez jakiejkolwiek
wzmianki o ziemi.
28. Jeśli ktoś napisze w następujący sposób: "Lucjusz dziedzicem", chociaż nie może dodać: "Niech będzie";
utrzymujemy, że jest to raczej nuncupative, niż testament pisemny. Gdyby zaś napisał: "Niech będzie Lucius",
utrzymujemy, że byłoby to równoznaczne z tym samym. Dlatego też, gdyby napisał tylko "Lucjusz", Marcellus
uważa, nie bez racji, że taka forma nie byłaby obecnie akceptowana. Boski Pius natomiast w przypadku, gdy
spadkodawca, który rozdzielał pewne części majątku między swoich spadkobierców, powiedział jedynie: "So-andSo do całej tej części, a So-and-So do całej tej"; ale nie dodał "Niech on będzie spadkobiercą", cesarz stwierdził
w Reskrypcie, że nominacja była ważna, a opinię tę przyjął również Julianus.
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29. Boski Pius również stwierdził w Reskrypcie, że nominacja jest ważna, gdy została dokonana w następujących
słowach: "Niech będzie moja żona", nawet jeśli brakowało słowa "dziedzic".
30. Julianus nie uważa, że powołanie dokonane w następujący sposób: "Tak i tak ma być dziedzicem", jest
ważne, ponieważ czegoś w nim brakuje. Ta nominacja będzie jednak ważna, ponieważ słowa "nakazuję" są
zrozumiałe.
31. Tenże, O Sabinusie, księga II.
Gdy spadkodawca posługuje się słowami: "Mianuję So-and-So i So-and-So moimi spadkobiercami według ich
udziałów"; w odniesieniu do tych, którzy są mianowani spadkobiercami, Marcellus nie uważa, że stają się nimi,
gdy nie zostały im przypisane żadne udziały, tak samo jak gdyby zostali wyznaczeni w następujących słowach:
"Gdybym określił ich udziały". Lepsza jest opinia, że tam, gdzie nie pomija się woli zmarłego, każde powołanie
należy rozumieć, na przykład: "Mianuję ich spadkobiercami w odniesieniu do udziałów w majątku, które im
przydzielę, ale nie do równych udziałów"; tak jakby dokonano podwójnego powołania. Tę opinię Celsus aprobuje
w szesnastej księdze Digestów. Uważa on jednak inaczej, gdy powołanie jest dokonane w następujący sposób:
"Niech Secjusz będzie moim spadkobiercą tej samej części, do której Tycjusz ustanowił mnie spadkobiercą"; jeśli
bowiem nie został mianowany przez Tycjusza, Secjusz nie będzie przez niego mianowany. Opinia ta nie jest
bezzasadna, gdyż w tym przypadku chodzi o warunek. Marcellus jednak uważa, że przypadki są podobne.
32. Jest różnica, gdzie strona pisze: "Z tych udziałów, które mu przeznaczyłem", lub "Które mu przeznaczę", gdyż
w pierwszym przypadku można powiedzieć, że tam, gdzie nie są wyznaczone żadne udziały, nie ma powołania;
tak jak Marcellus rozstrzygnął w sprawie, w której powołanie było dokonane w następujący sposób: "Niech Soand-So i So-and-So będą spadkobiercami tych części, do których zostali wyznaczeni testamentem swojej matki",
a jeśli ich matka umarłaby bezpotomnie, nie będą oni prawnie powołani.
33. Tenże, O Sabinusie, Księga III.
Niewolnik, który w całości lub częściowo należy do innej osoby, może być ustanowiony spadkobiercą
spadkodawcy, bez przyznania mu wolności.
34. Jeśli ustanowię mojego niewolnika absolutnym spadkobiercą, ale pod pewnym warunkiem przyznam mu
wolność, to jego ustanowienie będzie odroczone do czasu, gdy zostanie mu przyznana wolność.
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35. W przypadku, gdy strona oświadczyła w swoim testamencie: "Jeśli Titius będzie moim spadkobiercą, niech
Seius będzie moim spadkobiercą i niech Titius będzie moim spadkobiercą"; oczekuje się przyjęcia Titiusa jako
warunku, aby Seius mógł zostać spadkobiercą. I rzeczywiście, jest to rozsądne, i wydaje się takie Julianusowi i
Tertyllianusowi.
36. Gdy dziedzic przyjął powiernictwo, na mocy którego wolność jest warunkowo przyznana niewolnikowi,
wspomniany niewolnik może zostać mianowany dziedzicem przez tego pierwszego, z absolutnym przyznaniem
mu wolności, nie czekając na spełnienie warunku, i otrzyma zarówno wolność, jak i majątek. W międzyczasie
będzie on spadkobiercą koniecznym, a po spełnieniu warunku stanie się spadkobiercą dobrowolnym, tak że nie
przestanie być spadkobiercą, ale prawo dziedziczenia w stosunku do niego ulegnie zmianie.
37. Opóźnienie w otwarciu testamentu nie narusza praw spadkobiercy koniecznego, jak to mamy w zwyczaju
uważać, gdy ktoś zastępuje małoletniego. Zostało bowiem ustalone, że jeśli zastępca poda się za małoletniego,
jako syn zmarłego, to stanie się jego spadkobiercą koniecznym.
38. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Bezpośredni spadkobierca może być również powołany pod pewnym warunkiem. Syn spadkodawcy musi być
jednak wykluczony, ponieważ nie może być powołany pod jakimkolwiek warunkiem. Może on być wprawdzie
powołany pod warunkiem, który jest w jego mocy spełnić, i co do tego wszystkie autorytety są zgodne; ale czy
powołanie będzie skuteczne, jeśli spełni warunek, czy też będzie skuteczne, jeśli go nie spełni i umrze? Julianus
uważa, że gdy syn został powołany na spadkobiercę pod takim warunkiem, to nie może on zostać wyłączony z
dziedziczenia, nawet gdyby nie spełnił warunku, a zatem gdy został powołany w ten sposób i ma
współspadkobiercę, to ten ostatni nie jest zobowiązany czekać, aż syn spełni warunek, ponieważ, chociaż ten
ostatni, nie spełniając go, może uczynić swojego ojca intestatorem, to nie ma wątpliwości, że współspadkobierca
powinien czekać. Ta opinia wydaje mi się słuszna, tak że gdy syn jest powołany pod warunkiem, którego
spełnienie zależy od jego woli, nie może on przez uniknięcie uczynić swego ojca intestatorem.
39. Uważam, że, ogólnie rzecz biorąc, kwestia faktów jest zaangażowana w przypadku, gdy warunek jest lub nie
jest zależny od uprawnień syna do jego wykonania. W przypadku warunku takiego jak ten: "Gdyby udał się do
Aleksandrii", nie zależy od woli syna, gdyby pogoda miała być sroga, ale może od niej zależeć, gdy warunek
został postawiony osobie, która mieszkała tylko o milę od Aleksandrii. Następujący warunek: "Jeśli zapłaci
dziesięć aurei Titiusowi", przedstawia trudność, jeśli Titius będzie nieobecny podczas długiej podróży. Dlatego też
należy odwołać się do ogólnej definicji warunku, który może być spełniony przez daną osobę.
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40. Jeśli jednak spadkodawca wyznaczył swojego syna na spadkobiercę pod warunkiem, który ten ostatni był w
stanie spełnić, lub jeśli wyznaczył osobę obcą, uważam, że zastępca nie może zostać spadkobiercą za życia
syna, ale może nim zostać po jego śmierci; i nie jest konieczne, aby syn został wydziedziczony przez
wyznaczenie zastępcy. A nawet jeśli wydziedziczenie zostałoby dokonane, byłoby ono nieważne; wykazaliśmy
bowiem w innym miejscu, że jeśli ma to miejsce po śmierci syna, jest ono nieważne. Dlatego jesteśmy zdania, że
jeśli syn został powołany pod takim warunkiem i jest pod kontrolą ojca, nie musi być wydziedziczony z kolejnych
stopni; w przeciwnym razie musi być również wydziedziczony przez powołanie współspadkobiercy.
41. Marcellus, On Julianus, w dwudziestej dziewiątej księdze Digestów, zauważa, że:
Jeśli warunek, pod którym syn został powołany na spadkobiercę, jest tego rodzaju, że jest pewne, iż w ostatniej
chwili jego życia nie może być spełniony, a w czasie jego trwania syn umiera, będzie on spadkobiercą ojca tak
samo, jak gdyby ten ostatni był intestatem; na przykład: "Jeśliby się udał do Aleksandrii, niech będzie moim
spadkobiercą". Jeśli jednak warunek może być spełniony w ostatnich godzinach życia, na przykład: "Jeśli zapłaci
dziesięć aurei Tycjuszowi, niech będzie moim spadkobiercą", uważam, że jest odwrotnie.
42. Ulpianus, O Sabinusie, księga IV.
Tam, gdzie w warunku jest wymieniony określony czas, na przykład: "Jeśli w ciągu trzydziestu dni wstąpi na
Kapitol"; można powiedzieć, że jeśli nie spełni warunku, syn zostanie wykluczony z dziedziczenia, a zastępca
dopuszczony do sukcesji. Tak wynika z opinii Julianusa i mojej.
43. Wnuki i inni następcy spadkodawcy, którzy po powołaniu nie łamią testamentu w myśl Lex Velleia, mogą być
powołani pod jakimkolwiek warunkiem, choć zajmują pozycję syna.
44. Mamy zwyczaj mówić, że wszystko, co wydarzy się w czasie pośrednim, nie ma szkodliwego wpływu na
spadkobiercę; na przykład, gdy powołany jest obywatelem rzymskim i staje się cudzoziemcem za życia
spadkodawcy, a potem odzyskuje obywatelstwo rzymskie, to, co stało się z nim w międzyczasie, nie narusza jego
praw. Jeśli niewolnik należący do innej osoby został powołany na spadkobiercę, a następnie został wydany
innemu niewolnikowi należącemu do majątku, a następnie został nabyty przez osobę obcą w drodze lichwy, to
jego powołanie na spadkobiercę nie jest unieważnione.
45. 45. Gdy pan mianuje niewolnika, którego posiada wspólnie z innym, swoim spadkobiercą z przyznaniem mu
wolności, a następnie wykupuje go od współwłaściciela, staje się on spadkobiercą koniecznym. Gdy jednak

1648

niewolnik jest zastępowany przez nieletniego, a ten ostatni nabywa udział drugiego współwłaściciela, Julianus
mówi, że wspomniany niewolnik nie staje się dziedzicem koniecznym.
46. Julianus pyta, czy ten niewolnik, ustanowiony spadkobiercą z przyznaniem mu wolności, może być jej później
pozbawiony na mocy kodycylu. Uważa on, że w przypadku, gdy wspomniany niewolnik staje się spadkobiercą
koniecznym, pozbawienie go wolności nie będzie ważne, ponieważ byłby on zmuszony pozbawić się jej sam,
ponieważ gdy niewolnik jest mianowany spadkobiercą, otrzymuje wolność od samego siebie. Ten pogląd jest
rozsądny, bo skoro niewolnik nie może sam sobie przekazać swojej wolności, to nie może też sam siebie jej
pozbawić.
47. Julianus, Digest, Księga XXX.
Kiedy niewolnik posiadany wspólnie jest mianowany spadkobiercą pod pewnym warunkiem i uzyskuje wolność za
życia spadkodawcy, może wejść do majątku, podczas gdy warunek, pod którym ma uzyskać wolność na mocy
testamentu, jest jeszcze w toku.
48. 48. I znowu, będzie on uprawniony do majątku z polecenia swego pana, nawet jeśli spadkodawca zraził go do
siebie za życia, lub spadkobierca uczynił to po śmierci spadkodawcy.
49. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Dwaj wspólnicy w swoim testamencie przeznaczyli pewnego niewolnika będącego ich wspólną własnością na ich
dziedzica i wolnego, a obaj zginęli w tym samym czasie w wyniku upadku domu. Kilka autorytetów podało jako
swoją opinię, że w tym przypadku niewolnik stał się spadkobiercą i uzyskał wolność od nich obu; i ta opinia jest
poprawna.
50. W przypadku, gdy dwaj wspólnicy zarządzą, że niewolnik będący ich wspólną własnością stanie się wolny i
będzie ich spadkobiercą, pod tym samym warunkiem, a warunek ten zostanie spełniony, zastosowanie ma ta
sama zasada prawa.
51. Ulpianus, O Sabinusie, księga V.
Ilekroć spadkodawca, który chce wyznaczyć spadkobiercę, wyznacza inną osobę przez błąd w osobie (jak na
przykład: "Mój brat, mój patron"), rozstrzyga się, że żaden z nich nie będzie jego spadkobiercą; ten, który jest
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wymieniony, z tego powodu, że nie było intencją zmarłego wyznaczyć go; ani ten, którego zamierzał wyznaczyć,
ponieważ nie został wymieniony.
52. 52. Podobnie, jeśli spadkodawca popełni błąd w odniesieniu do majątku (na przykład jeśli pozostawi ubranie,
podczas gdy zamierzał pozostawić naczynie), nie będzie on winien żadnego z nich. Zasada ta obowiązuje
niezależnie od tego, czy spadkodawca sam napisał swój testament, czy też podyktował go do napisania komuś
innemu.
53. 53. Jeśli jednak spadkodawca nie pomylił się co do samego artykułu, lecz tylko co do części tego, co miało
być zapisane (na przykład, jeśli podczas dyktowania oświadczył, że pewna osoba powinna być wyznaczona na
spadkobiercę połowy jego majątku, podczas gdy w rzeczywistości była wyznaczona tylko do czwartej części),
Celsus mówi w Dwunastej Księdze Pytań i Jedenastej Księdze Digestów, że można utrzymać, że osoba ta jest
spadkobiercą połowy majątku, ponieważ większa kwota została wymieniona, ale mniejsza została napisana; i ta
opinia jest poparta pewnymi ogólnymi reskryptami. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli
spadkodawca sam zapisze mniejszą kwotę, podczas gdy miał zamiar zapisać większą.
54. Jeśli jednak osoba, która sporządziła testament, zapisała większą kwotę lub (co jest sprawą trudniejszą do
udowodnienia) sam spadkodawca tak uczynił, jak na przykład połowę zamiast ćwierci, Prokulus uważa, że
spadkobierca będzie miał prawo tylko do ćwierci, ponieważ ćwierć jest zawarta w połowie. Opinię tę aprobuje
również Celsus.
55. Jeśli jednak spadkodawca napisze dwieście za sto cyframi, to będzie obowiązywać ta sama zasada prawa,
ponieważ zarówno suma, którą zamierzał, jak i to, co zostało do niej dodane, zostały napisane w tym samym
czasie. Opinia ta nie jest bezzasadna.
56. Marcellus omawia tę samą kwestię w odniesieniu do strony, która zamierzając umieścić w testamencie
warunek, nie uczyniła tego; i uważa, że spadkobierca nie powinien być uważany za prawidłowo powołanego. Jeśli
jednak dodał warunek nie mając takiego zamiaru, testament zostanie unieważniony, a spadkobierca zostanie
dopuszczony do dziedziczenia, ponieważ to, co zostało napisane niezgodnie z intencją spadkodawcy, nie jest
uważane za wspomniane przez niego. Opinia ta jest przyjęta przez Marcellusa i my ją popieramy.
57. Omawia on również kwestię tego, że jeśli osoba sporządzająca testament pominęła warunek wbrew woli
spadkodawcy lub zmieniła go, spadkobierca nie będzie uprawniony do dziedziczenia i będzie uważany za
niepowołanego.
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58. Jeżeli jednak spadkodawca, który zamierzał powołać jednego spadkobiercę do połowy swego majątku,
powoła zarówno pierwszego, jak i drugiego spadkobiercę, pierwszy z nich będzie uważany wyłącznie za jego
spadkobiercę i za jedynego powołanego do połowy majątku.
59. Gdy spadkodawca nie wymienia nazwiska spadkobiercy, ale oznacza go jakimś znakiem, który nie budzi
wątpliwości i który niewiele różni się od wymienienia go z nazwiska, nie dodając jednak żadnego epitetu, który
mógłby mu zaszkodzić, powołanie będzie ważne.
60. Nikt nie może wyznaczyć spadkobiercy, nie wskazując go w sposób pewny.
61. Kiedy spadkodawca mówi: "Niech którykolwiek z moich braci, Titius i Maevius, który może poślubić Seia,
będzie moim spadkobiercą trzech czwartych mojego majątku, a ten, który się z nią nie ożeni, będzie moim
spadkobiercą pozostałej jednej czwartej"; w tym przypadku jest pewne, że powołanie jest dokonane zgodnie z
prawem.
62. Jest oczywiste, że powołanie dokonane w następujących warunkach, a mianowicie: "Którykolwiek z moich
wyżej wymienionych braci, który poślubi Seia, niech będzie moim spadkobiercą", podpada pod tę samą zasadę.
Uważam, że to powołanie jest ważne, jako dokonane z zastrzeżeniem warunku.
63. Spadkobiercy są następcami prawnymi, a jeśli powołuje się ich kilku, ich prawa muszą być rozdzielone
między nich przez spadkodawcę; jeśli bowiem tego nie uczyni, wszyscy oni będą mieli równe udziały jako
spadkobiercy.
64. W przypadku, gdy wyznaczeni są dwaj spadkobiercy, jeden do jednej trzeciej majątku Cornelian, a drugi do
dwóch trzecich tego samego majątku, Celsus przyjmuje bardzo właściwą opinię Sabinusa, że pomijając
wzmiankę o ziemi, spadkobiercy, których imiona widnieją w testamencie, są uprawnieni do majątku tak, jak gdyby
ich udziały nie zostały wskazane; pod warunkiem, że jest całkowicie oczywiste, że wola spadkodawcy nie została
zlekceważona.
65. W przypadku, gdy spadkodawca wpisuje w swoim testamencie: "Niech Stichus będzie wolny, a gdy stanie się
wolny, niech będzie moim spadkobiercą", Labeo, Neratius i Aristo utrzymują, że jeśli pominąć słowo "po",
niewolnik uzyska wolność i majątek jednocześnie.
66. Jeśli ktoś wyznaczy jednego spadkobiercę do jednej trzeciej swego majątku, a drugiego do jednej trzeciej, a
w przypadku braku drugiego spadkobiercy wyznaczy jeszcze innego spadkobiercę do dwóch trzecich; w tym
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przypadku, jeśli drugi spadkobierca odrzuci majątek, trzeci wyznaczony spadkobierca będzie miał prawo do
dwóch trzecich tego majątku, nie tylko z tytułu prawa substytucji, ale także z tytułu prawa powołania; to znaczy,
że będzie miał jedną trzecią majątku z tytułu prawa substytucji, a jedną trzecią z tytułu prawa powołania.
67. 67. Jeśli niewolnik został wyznaczony na spadkobiercę przy przyznaniu mu wolności, a następnie został
wyalienowany, może on wejść do spadku na polecenie tego, komu został przekazany. Jeśli jednak zostanie
wykupiony przez spadkodawcę, jego powołanie będzie ważne, a on sam stanie się spadkobiercą koniecznym.
68. 68. Jeśli niewolnikowi przyznano wolność od pewnego czasu i pozostawiono mu majątek w sposób absolutny,
a następnie został on wyobcowany lub poddany manumisji, zobaczmy, czy jego powołanie będzie ważne. I
rzeczywiście, jeśli nie zostałby wyobcowany, można utrzymywać, że jego powołanie będzie ważne, tak że stanie
się on dziedzicem koniecznym, gdy nadejdzie dzień, w którym otrzyma wolność, a który opóźnia jego prawo do
majątku.
69. Jeśli jednak wolność jest mu przyznana od pewnego czasu, a majątek jest mu pozostawiony pod pewnym
warunkiem, to jeśli warunek zostanie spełniony po nadejściu dnia jego wolności, stanie się on zarówno wolnym,
jak i spadkobiercą.
70. Gdy niewolnik został wyznaczony na spadkobiercę bezwarunkowo, a jego wolność ma być datowana od
pewnego czasu, to gdyby został albo wyobcowany, albo manumitowany, należy stwierdzić, że może stać się
spadkobiercą.
71. Jeśli jednak nie sam niewolnik, lecz tylko użytkowanie w nim jest alienowane, jego powołanie będzie ważne,
ale zostanie odroczone do czasu wygaśnięcia użytkowania.
72. Paulus, O Sabinusie, Księga I.
Jeśli ktoś wyznacza spadkobierców do różnych części różnych działek, to tak jakby nie został wyznaczony do
pewnych części tych samych działek; nie jest bowiem łatwo ustalić, jakie będą ich udziały w poszczególnych
działkach. Dlatego lepiej jest, jak mówi Sabinus, aby uznać, że spadkodawca nie wymienił ani ziemi, ani
udziałów, do których są uprawnieni.
73. Javolenus, Epistoły, Księga VII.
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"Niech Attius będzie moim spadkobiercą posiadłości Cornelian, a dwie osoby o imieniu Titius niech będą moimi
spadkobiercami takiego a takiego domu". Osoby o imieniu Titius będą miały prawo do połowy majątku, a Attius do
pozostałej połowy. Takiego zdania jest Prokulus; co o tym sądzisz? Odpowiedź brzmi, że opinia Prokulusa jest
poprawna.
74. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Jeśli spadkodawca zapisał w testamencie nierówne udziały w majątku i dodał: "Niech ci spadkobiercy, którym
przyznałem nierówne części, dzielą się po równo", to należy uznać, że dzielą się oni po równo, o ile klauzula ta
została dodana przed sporządzeniem testamentu.
75. Ulpianus, O Sabinusie, księga VII.
Czasami ten dodatek "Niech moi spadkobiercy dzielą się równo" wyraża intencję spadkodawcy; jak na przykład:
"Niech pierwszy, i synowie mojego brata dzielą się po równo"; dodatek ten bowiem wskazuje, że wszyscy
spadkobiercy są wyznaczeni do równych udziałów, jak podaje Labeo; jeśli zaś zostanie pominięty, pierwszy
będzie uprawniony do połowy majątku, a synowie brata spadkodawcy do drugiej połowy.
76. Ojciec rodziny może podzielić swój majątek na tyle części, ile zechce, ale zwykły podział majątku
dokonywany jest na dwanaście udziałów, zwanych unciae.
77. Stąd, jeśli spadkodawca dzieli swój majątek na mniejszą liczbę niż ta, odwołuje się do tej zasady z mocy
prawa; na przykład, gdy spadkodawca wyznacza dwóch spadkobierców, każdy do jednej czwartej swojego
majątku, ponieważ w tym przypadku pozostała część majątku jest podzielona w taki sposób, że uważa się, że
każdy spadkobierca został wyznaczony na sześć udziałów.
78. Jeżeli jednak jeden spadkobierca jest powołany do jednej czwartej części spadku, a drugi do połowy,
pozostała czwarta część zostanie dodana proporcjonalnie do udziałów, które odpowiednio dziedziczą.
79. Jeśli spadkodawca podzieliłby swój majątek na więcej niż dwanaście udziałów, wówczas zmniejszenie będzie
dokonane proporcjonalnie, na przykład, jeśli mnie ustanowił spadkobiercą dwunastu udziałów, a ciebie
spadkobiercą sześciu, ja będę uprawniony do ośmiu udziałów w spadku, a ty do czterech.
80. Kiedy spadkodawca wyznacza dwóch spadkobierców do całego spadku i dwóch innych do dwunastu części
tegoż, Labeo w Czwartej części swoich Dzieł ostatnich pyta, czy należy dokonać równego podziału. Stwierdza on,
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że ci pierwsi mają prawo do połowy spadku, a ci, którzy zostali wyznaczeni do dwunastu jego części, będą
spadkobiercami drugiej połowy. Myślę, że ta opinia powinna zostać przyjęta.
81. Gdyby jednak spadkodawca wyznaczył dwóch spadkobierców dla całego swojego majątku, a następnie
wyznaczył trzeciego dla połowy i jednej szóstej tego majątku, to Labeo w tej samej księdze mówi, że cały majątek
powinien być podzielony na dwadzieścia części, z których dwaj pierwsi spadkobiercy będą mieli dwanaście, a
ten, który został wyznaczony dla połowy i jednej szóstej będzie miał prawo do ośmiu.
82. Labeo podaje również jako przykład: "Niech Titius zostanie wyznaczony na jedną trzecią mojego majątku"; a
następnie, po rozdysponowaniu całego majątku dodano: "Niech ten sam Titius zostanie wyznaczony na jedną
szóstą". Trebatius twierdzi, że majątek ten powinien być podzielony na czternaście części.
83. Jawolenus, O Kasjuszu, księga I.
Gdyby ktoś wyznaczył spadkobierców w następujący sposób: "Niech Titius będzie spadkobiercą pierwszej części,
Seius drugiej, Maevius trzeciej, a Sulpicius czwartej", równe udziały w majątku będą należeć do wyznaczonych
stron; z tego powodu, że uważa się, iż spadkodawca wymienił ich raczej po to, by pokazać kolejność ich
wyznaczenia, niż by nakazać sposób podziału majątku na udziały.
84. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Julianus stwierdza w Księdze Trzydziestej, że w przypadku, gdy spadkodawca wyznaczył swoich spadkobierców
w następujący sposób: "Niech Titius będzie spadkobiercą połowy mojego majątku, a Seius połowy, a z części,
którą zostawiłem Seiusowi, niech Sempronius będzie moim spadkobiercą w równej ilości", to można mieć
wątpliwości, czy spadkodawca zamierzał podzielić swój majątek na trzy części, czy też zamierzał połączyć Seiusa
i Semproniusa jako spadkobierców tej samej połowy. Ta druga opinia jest lepsza i dlatego uważa się, że ci dwaj
zostali wyznaczeni na spadkobierców tej samej części majątku; stąd wyniknie, że Tycjusz będzie miał prawo do
połowy majątku, a każdy z pozostałych do jednej czwartej tego samego.
85. Ten sam autorytet stwierdził w tej samej księdze, że gdy spadkodawca powiedział: "Jeśli pierwszy jest
spadkobiercą jednej połowy, drugi będzie spadkobiercą drugiej połowy; ale jeśli pierwszy nie będzie
spadkobiercą, niech trzeci będzie podstawiony jako spadkobierca trzech czwartych mojego majątku". Jest to
rzeczywiście kwestia faktów, ale można bardzo poprawnie powiedzieć, że jeśli pierwszy spadkobierca wejdzie w
posiadanie majątku, inni będą mieli prawo do równych udziałów w tym samym; ale jeśli go odrzuci, musi on
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zostać podzielony na piętnaście części, z których trzeci spadkobierca będzie miał prawo do dziewięciu, a drugi do
sześciu.
86. Julianus, Digest, Księga XXX.
Trzeci spadkobierca zajmuje bowiem pozycję tego, który został zarówno wyznaczony, jak i zastąpiony, ponieważ
uważa się, że został wyznaczony do trzech części majątku, a zastąpiony do sześciu.
87. Ulpianus, O Sabinusie, księga VII.
Sabinus mówi, że jeśli jakiś udział nie został przydzielony jednemu ze spadkobierców, to wymaga to zbadania.
Na przykład, gdy spadkodawca wyznaczył dwóch spadkobierców, z których każdy otrzymał czwartą część
spadku, ale nie przyznał nic trzeciemu, ten ostatni będzie miał prawo do pozostałej części. Labeo również
przyjmuje tę opinię.
88. Ten sam autorytet omawia kwestię: "W przypadku, gdy spadkodawca wyznaczył dwóch spadkobierców do
jedenastu udziałów w swoim majątku, a dwóch bez żadnego, a następnie jeden z tych, którym żaden udział nie
został przydzielony, odrzucił spadek, czy dwudziesta czwarta część, do której był uprawniony, będzie należała do
wszystkich spadkobierców, czy tylko do tego, któremu żaden udział nie został przydzielony? Nie rozstrzyga tej
kwestii. Serwiusz jednak twierdzi, że udział będzie należał do wszystkich spadkobierców, a ja uważam, że ta
opinia jest lepsza, ponieważ, jeśli chodzi o prawo do dziedziczenia, ci, którzy zostali powołani bez żadnego
udziału, nie są współspadkobiercami z innymi. Opinia ta jest przyjęta przez Celsusa w szesnastej księdze
Digestów.
89. Sabinus również twierdzi, że jeśli spadkodawca rozporządził całym majątkiem i wyznaczył dwóch
spadkobierców, nie przyznając im żadnej części, żaden z nich nie będzie współspadkobiercą z pozostałymi.
90. Jeśli jednak po rozdysponowaniu całego spadku spadkodawca wyznaczy kolejnego bez żadnego udziału, ten
ostatni będzie miał prawo do połowy lub podwójnej wysokości pierwotnych udziałów w tymże spadku. Inaczej
będzie jednak, jeśli po rozdysponowaniu całego swojego majątku spadkodawca postanowi: "Niech So-and-So
będzie moim spadkobiercą w pozostałej części"; ponieważ, ponieważ nic nie pozostało, spadkobierca nie może
być wyznaczony do żadnego udziału.
91. 91. Jeżeli jednak po rozdysponowaniu całego majątku spadkowego zostanie wymienionych dwóch
spadkobierców, którzy nie otrzymają żadnych udziałów, to powstaje pytanie, czy ci dwaj spadkobiercy powinni
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być połączeni w podwojeniu majątku, czy tylko w jednym podziale tego majątku? Labeo uważa, i jest to lepsza
opinia, że będą oni uprawnieni do udziału w jednym podziale, ponieważ w przypadku, gdy jeden został
wyznaczony bez przypisania mu jakiegokolwiek udziału, a następnie dwóch zostało wyznaczonych razem bez
przypisania im jakiegokolwiek udziału, Celsus mówi w XVI księdze, że majątek nie powinien być podzielony na
trzy części, ale tylko na dwie.
92. Jeśli jednak spadkodawca, po podwojeniu udziałów w spadku, podzieli go między dwóch spadkobierców i
wyznaczy trzeciego bez żadnego udziału, to liczba pierwotnych udziałów nie zostanie potrojona, ale wspomniany
trzeci spadkobierca będzie miał prawo do trzeciej części tego samego, jak stwierdził Labeo w czwartej księdze
swoich Dzieł ostatnich, a na tę opinię nie powołują się ani Arysteusz, ani Paulus, być może dlatego, że uznali ją
za słuszną,
93. Paulus, O Vitellius, Księga I.
Sabinus mówi: "Pytanie powstaje, gdy spadkodawca rozdzielił między swoich spadkobierców większą liczbę akcji
niż wymaga tego zwykły podział majątku i wyznaczył jednego spadkobiercę bez żadnego udziału; czy ten ostatni
będzie uprawniony do połowy podwójnego podziału, czy tylko to, czego brakuje z dwudziestu czterech akcji?".
Myślę, że ta druga opinia jest bardziej poprawna, tak że ten sam stosunek powinien być zachowany, gdy podział
jest podwojony, lub inna większa liczba udziałów jest dokonywana niż w zwykłym podziale majątku. Paulus: "Ten
sam stosunek musi być zachowany przy drugim podziale, jak i przy pierwszym".
94. Ulpianus, O Sabinusie, księga VII.
Pomponiusz i Arrianus twierdzą, że powstała dyskusja na temat następującej kwestii, a mianowicie, czy w
przypadku, gdy ktoś pozostawił część swojego majątku bez rozporządzenia, a następnie postanowił: "Jeśli Sejs"
(którego nie wyznaczył) "nie będzie moim spadkobiercą, niech Semproniusz będzie moim spadkobiercą", to czy
ten ostatni może wziąć tę część majątku, która nie została nikomu przydzielona. Pegaz uważa, że jemu
należałaby się ta część. Arysteusz jest przeciwnego zdania, ponieważ przydzielono mu część, która nie istniała.
Javolenus, Pomponius, i Arrianus zatwierdzają tę opinię, która przeważa w obecnym czasie.
95. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Nie ma różnicy, do którego miejsca przypisany jest spadkobierca, któremu nie przyznano części majątku, czy do
pierwszego, pośredniego, czy ostatniego.
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96. Jeśli czwarta część majątku została pozostawiona osobie, która już nie żyje, a pozostałe trzy czwarte innej
osobie, a trzecia część została wymieniona bez przyznania jej jakiejkolwiek części majątku, Labeo twierdzi, że
ten, który został wyznaczony na spadkobiercę bez żadnego udziału, będzie miał prawo do połowy podwojonych
udziałów w majątku, i że taka była intencja spadkodawcy. Julianus również przychyla się do tej opinii i jest ona
słuszna.
97. Gdy osoba żyjąca i osoba zmarła są powołani jako współspadkobiercy do połowy spadku, a osoba trzecia do
drugiej połowy, mówi on, że będą oni uprawnieni do równych udziałów, ponieważ udział przypisany zmarłemu jest
uważany za niewymieniony.
98. Pomponiusz, O Sabinusie, księga I.
Trebatius twierdzi, że nie jest poprawnie podany następujący zapis: "Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą,
niech Stichus będzie wolny i moim spadkobiercą", ale że niewolnik mimo to stanie się wolny. Labeo utrzymuje, i
to bardzo słusznie, że on również będzie dziedzicem.
99. Uważam za bardzo prawdopodobne, że wolność może być bezwzględnie przyznana niewolnikowi, a majątek
może być jednocześnie zapisany pod jakimś warunkiem, jednak w taki sposób, że oba postanowienia będą
zależały od warunku.
100. Julianus, Digest, Księga XXX.
Jeśli warunek został spełniony, niewolnik staje się wolny i staje się spadkobiercą, niezależnie od tego, w jakiej
części testamentu wolność została mu przyznana. Jeśli jednak warunek nie został spełniony, uważa się, że
wolność została mu nadana bez majątku.
101. Pomponiusz, O Sabinusie, księga I.
Gdy spadkobierca jest wyznaczony na czas pewny lub niepewny, może on rościć sobie prawo do posiadania
majątku i może nim rozporządzać jak spadkobierca.
102. Jeśli jednak nie obejmie on majątku, lecz odłoży na później spełnienie warunku, który może z łatwością
wykonać (np. jeśli warunkiem było, by oddał pod opiekę niewolnika, a tego nie uczynił), to obowiązkiem pretora
jest wydanie edyktu wyznaczającego czas, w którym spadkobierca powinien objąć majątek.
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103. Podobnie, jeśli spadkobierca nie może spełnić warunku, ponieważ nie leży to w jego mocy (na przykład, gdy
polega on na czymś, co ma być zrobione przez kogoś innego, lub zależy od jakiegoś niepewnego wydarzenia, na
przykład: "Gdyby został konsulem"); a pretor powinien wówczas na wniosek wierzycieli postanowić, że o ile w
określonym czasie nie zostanie przyjęty i wprowadzony do spadku, poleci wspomnianym wierzycielom spadku
objąć w posiadanie majątek zmarłego, a w międzyczasie nakaże, aby majątek, którego zbycie było konieczne,
został sprzedany przez wyznaczonych w tym celu agentów.
104. Jeżeli jednak spadkobierca jest powołany pod warunkiem, a zadłużenie spadku jest znaczne i może ulec
zwiększeniu wskutek nałożenia kar, a zwłaszcza w przypadku istnienia długu publicznego, zadłużenie powinno
być spłacone za pośrednictwem pełnomocnika, podobnie jak w przypadku, gdy w posiadaniu spadku znajduje się
nienarodzone dziecko lub małoletni spadkobierca, który nie ma opiekuna.
105. I dlatego mówi, że należy przeprowadzić dochodzenie w odniesieniu do tych spadkobierców, którzy są
nieobecni, nie będąc umyślnie w zwłoce, ale którym choroba ostra lub przewlekła uniemożliwia stawienie się w
sądzie i nie mają nikogo, kto mógłby wystąpić w ich obronie.
106. Celsus, Digest, Księga XVI.
"Niechaj Titius i Seius, albo pozostały przy życiu któryś z nich, będzie moim spadkobiercą". Sądzę, że jeśli obaj
przeżyją, obaj będą spadkobiercami, ale jeśli jeden z nich umrze, pozostały przy życiu będzie dziedzicem całego
majątku:
107. Ulpianus, Reguły, Księga VI.
Z tego powodu, że milcząca substytucja wydaje się być zawarta w powołaniu.
108. Celsus, Digest, księga XVI.
Senat rozstrzygał tę kwestię także w przypadku, gdy w ten sam sposób zapisywano spadek.
109. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Jeśli mianuję cię bezwzględnie moim spadkobiercą połowy mego majątku, a do drugiej połowy wyznaczę innego
spadkobiercę pod jakimś warunkiem, a następnie wyznaczę dla ciebie zastępcę, to Celsus mówi, że jeśli warunek
nie zostanie spełniony, to zastępca będzie spadkobiercą tej części majątku.
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110. Jeśli jednak mianuję cię moim spadkobiercą bezwarunkowo, a potem mianuję cię pod jakimś warunkiem, to
drugie mianowanie nie będzie ważne, ponieważ pierwsze ma pierwszeństwo przed drugim.
111. 111. Jeśli jednak dokonano kilku powołań do tej samej części spadku pod różnymi warunkami, a pierwszy
warunek jest spełniony, wynik będzie taki sam, jak stwierdziliśmy powyżej, gdzie powołanie zostało dokonane
bezwzględnie, a także pod warunkiem.
112. Ulpianus, O Sabinusie, Księga V.
Jeśli ktoś zostałby wyznaczony na dziedzica w następujący sposób: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, jeśli
Secundus nie będzie moim spadkobiercą", a po tym mówi: "Niech Secundus będzie moim spadkobiercą", to
rozstrzyga się, że Secundus jest powołany w pierwszym stopniu.
113. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Przez termin "albo" rozumie się wszystkich spadkobierców, dlatego Labeo twierdzi, że jeśli do testamentu
wstawiono następujący zapis, a mianowicie: "Niech Titius i Seius będą moimi spadkobiercami w takiej wysokości,
w jakiej któryś z nich ustanowił mnie swoim spadkobiercą". Jeśli obaj nie ustanowili spadkodawcy swoim
spadkobiercą, to żaden z nich nie będzie jego spadkobiercą, ponieważ zdanie to odnosi się do aktu wszystkich;
ale w tym przypadku uważam, że należy wziąć pod uwagę intencję spadkodawcy. Jest zatem bardziej
sprawiedliwe, że ten, kogo spadkodawca wyznaczyłby do dziedziczenia jego majątku, powinien być jego
spadkobiercą w tej kwocie, a ten, kogo by nie wyznaczył, nie powinien być dopuszczony do udziału w jego
majątku.
114. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXI.
Cesarz Sewerus w Reskrypcie stwierdził, że niewolnik, który został zastawiony, może być niezbędnym
spadkobiercą swojego pana, pod warunkiem, że wcześniej będzie gotowy zaspokoić wierzyciela.
115. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XVII.
Możemy wyznaczyć na spadkobierców nie tylko niewolników, ale i wolnych ludzi, pod warunkiem, że niewolnicy
należą do osób, które sami możemy wyznaczyć, ponieważ sporządzenie testamentu w odniesieniu do
niewolników jest prawem pochodzącym od władzy ich panów.
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116. Uprawnienie do powołania niewolnika, który wchodzi w skład spadku przed jego zawarciem, opiera się na
zasadzie, że spadek uważa się za właściciela niewolnika i zajmuje on miejsce zmarłego.
117. Tenże, Odnośnie do testamentów; O Edykcie Praetora Urbana, Księga I.
Wyznaczenie spadkobiercy, jak następuje: "Ci, których Tycjusz sobie życzy", jest wadliwe, ponieważ zależy od
życzenia innej osoby. Starożytne autorytety bardzo często decydowały, że ważność testamentów musi wynikać z
nich samych, a nie zależeć od życzeń innych.
118. Każdy, kto jest w rękach wroga, może być legalnie mianowany spadkobiercą, ponieważ zgodnie z prawem
postliminium wszystkie jego osobiste prawa obywatelskie pozostają w zawieszeniu i nie są anulowane. Dlatego
też, jeśli powróci z niewoli, może wejść w posiadanie majątku. Jego niewolnik może być również legalnie
mianowany spadkobiercą, a jeśli jego pan powróci z niewoli, może być nakazany do wejścia na majątek. Jeśli
jednak umrze, to jego prawny następca stanie się jego spadkobiercą poprzez akt niewolnika.
119. Tenże, Odnośnie testamentów; O Edykcie Praetora Urbana, Księga II.
Gdyby ktoś zapisał w testamencie co następuje, a mianowicie: "Niech Titius będzie dziedzicem połowy mojego
majątku, a ten sam Titius niech będzie dziedzicem drugiej połowy, jeśli z Azji przypłynie statek", to jako że
dziedzic wchodzi do majątku na mocy bezwarunkowego powołania, chociaż warunek drugiego powołania może
być jeszcze w toku, staje się on dziedzicem całego majątku, nawet gdyby warunek nie został spełniony, gdyż jego
spełnienie w żaden sposób nie przyniesie mu korzyści; ponieważ nie ma wątpliwości, że jeśli strona została
powołana na spadkobiercę połowy spadku, a następnie nie pojawił się żaden inny spadkobierca, uważa się, że
została powołana na spadkobiercę całości.
120. Papinianus, Definicje, Księga I.
Spadek nie może być legalnie zapisany od pewnego czasu lub do pewnego czasu, ale po pominięciu wady
dotyczącej czasu, powołanie spadkobiercy będzie ważne.
121. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
W pewnej sprawie, która została przedstawiona, pewien spadkodawca wyznaczył dwóch spadkobierców, jednego
do swoich dóbr położonych w prowincji, drugiego do swoich dóbr położonych we Włoszech; a ponieważ jego
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zwyczajem było sprowadzanie towarów do Włoch, wysłał pieniądze do prowincji w celu ich zakupu, a towary te
zostały zakupione albo za jego życia, albo po jego śmierci, ale nie zostały jeszcze sprowadzone do Włoch.
Powstało pytanie, czy wspomniany towar należał do spadkobiercy, któremu zapisano majątek we Włoszech, czy
też miał do niego prawo ten, komu pozostawiono majątek na prowincji? Stwierdziłem, że zostało ustalone, że
spadkobiercy mogą być wyznaczeni dla różnych rodzajów nieruchomości, i że wyznaczenie nie było nieważne,
ale obowiązkiem sędziego mającego jurysdykcję nad podziałem majątku było dopilnowanie, aby żaden
spadkobierca, któremu pozostawiono pewną część majątku, nie otrzymał więcej, niż mu przysługiwało zgodnie z
testamentem. Należy to rozumieć w następujący sposób: na przykład, załóżmy, że dwóch spadkobierców zostało
wyznaczonych, jeden do Cornelian Estate, drugi do Livian Estate, i że jeden z tych działów ziemi składa się z
trzech czwartych majątku, a drugi z pozostałej czwartej; wspomniani spadkobiercy będą wtedy dziedziczyć równe
części majątku, tak jakby zostali wyznaczeni bez oznaczenia ich udziałów; ale obowiązkiem sądu będzie
dopilnowanie, aby ziemia, która została przeznaczona dla każdego z nich, została mu przyznana lub
przydzielona.
122. Stąd, jak mi wiadomo, rodzi się pytanie, za jaką część długów spadkowych każdy z tych spadkobierców
powinien odpowiadać. Papinianus, którego opinię sam zaaprobowałem, uważa, że każdy z nich powinien
odpowiadać za długi spadkowe proporcjonalnie do swojego dziedzicznego udziału, czyli za połowę tego udziału;
rozumie się bowiem, że te ziemie zostały otrzymane jako uprzywilejowany spadek. Jeśli więc dług był tak wielki,
że nic nie pozostanie po jego spłaceniu, uważamy w konsekwencji, że takie ustalenia dokonane w odniesieniu do
rozporządzania pewnymi szczególnymi dobrami nie mają żadnej mocy ani skutku. Jeśli zastosowanie prawa
falcydiańskiego spowoduje zmniejszenie zapisów, obowiązkiem sędziego będzie zmniejszenie tych
uprzywilejowanych zapisów, tak aby żaden ze spadkobierców nie otrzymał więcej niż miałby prawo otrzymać,
gdyby otrzymał zapis lub inny majątek, lub nawet wspomniane zapisy. Jeśli jednak pojawią się jakiekolwiek
wątpliwości co do zastosowania Prawa Falcydyńskiego, sędzia będzie w pełni uprawniony do zażądania od stron
wzajemnego zabezpieczenia.
123. W tym przypadku nie należy odrzucać jako nieważnego powołania, które rozpatrujemy, gdy jednemu
spadkobiercy pozostawiono majątek położony w prowincji, a drugiemu majątek położony we Włoszech.
Obowiązkiem sędziego będzie przydzielenie każdemu ze spadkobierców tej części majątku, która została mu
zapisana. Niemniej jednak, każdy z wymienionych spadkobierców będzie miał prawo do połowy spadku,
ponieważ spadkodawca nie przyznał im żadnego udziału. Wynika z tego, że jeśli w jednym miejscu znajduje się
więcej pewnych aktywów spadku niż w innym (na przykład więcej we Włoszech niż na prowincji), a spłata długów
jest pilna, należy uznać, że należy dokonać takiego samego zmniejszenia, o którym wspomnieliśmy powyżej.
Dlatego też, jeśli dziedzictwo zostało pozostawione innym, spadkobiercy powinni wnieść wkład w jego
uregulowanie.
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124. Należy teraz ustalić, co należy rozumieć przez majątek położony we Włoszech lub na prowincji. W tym
względzie należy kierować się intencją zmarłego, ponieważ należy wziąć pod uwagę, co miał na myśli. Niemniej
jednak należy rozumieć, że pod pojęciem "majątek we Włoszech" kryją się wszystkie te rzeczy, które
spadkodawca zawsze tam posiadał i które postanowił tam zatrzymać. I znowu, jeśli spadkodawca przeniósł
tymczasowo majątek z jednego miejsca do drugiego, nie w celu zatrzymania go tam, ale w celu przywrócenia go
do poprzedniego miejsca, nie zwiększy to wartości majątku w miejscu, do którego go przeniósł, ani nie zmniejszy
wartości w miejscu, z którego go zabrał; Na przykład, jeśli wysłał ze swojej włoskiej posiadłości niewolników do
jakiejś prowincji (jak w Galii) w celu spłacenia długu lub kupienia towarów, którzy mieli wrócić po dokonaniu
zakupów, to bez wątpienia należy stwierdzić, że nadal należą oni do włoskiej posiadłości; tak jak to stwierdził
Mucjusz, gdy przekazano działkę ziemi, albo ze wszystkimi środkami uprawy, albo z majątkiem, który się na niej
znajduje. Mucjusz mówi bowiem, że gdy niewolnik o imieniu Agaso został wysłany przez swego pana do wiejskiej
posiadłości, nie należał do darowanej ziemi, ponieważ nie został tam wysłany, aby pozostać na stałe; stąd też,
gdy niewolnik zostaje wysłany do wiejskiej posiadłości, aby pozostać tam przez pewien czas, ponieważ obraził
swego pana, zostaje niejako czasowo wygnany, uważa się, że nie stanowi części darowanej posiadłości. Tak
więc niewolnicy, którzy są przyzwyczajeni do pracy w jednym gospodarstwie, a którzy są wysyłani do innego,
będąc niejako pożyczonymi z jednej działki do drugiej, nie stanowią części darowanego majątku, ponieważ nie
wydają się być trwale związani z ziemią. W tym przypadku należy uznać, że nieruchomość położona we
Włoszech jest nieruchomością, która zgodnie z intencją spadkodawcy powinna pozostać tam na stałe.
125. Jeśli więc ktoś wysyła pieniądze do prowincji w celu zakupu towarów, a towary te nie zostały jeszcze
zakupione, uważam, że pieniądze, które zostały tam wysłane w celu nabycia towarów, które mają być
przywiezione do Włoch, muszą być uznane za część majątku włoskiego; jeśli bowiem spadkodawca wysłał do
prowincji pieniądze, których miał zwyczaj używać we Włoszech, i były one zabierane i zwracane z jednego
miejsca do drugiego, należy uznać, że należą do majątku włoskiego.
126. Stwierdziłem zatem, że w rezultacie wspomniany towar, który został zakupiony w celu przewiezienia go do
Rzymu, niezależnie od tego, czy został przewieziony za życia spadkodawcy, czy też nie został jeszcze
przewieziony i czy spadkodawca wiedział, czy też nie wiedział o tym fakcie, będzie należał do spadkobiercy,
któremu zapisano włoskie dobra.
127. Tenże, Dysputy, Księga VIII.
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Gdzie ktoś wyznacza spadkobiercę w następujący sposób: "Niech Titius będzie spadkobiercą tej części mojego
majątku, do której wyznaczyłem go kodycylem", to i tak będzie on spadkobiercą, jako wyznaczony bez żadnego
pewnego udziału, nawet jeśli jego udział nie został wymieniony w kodycylu.
128. Julianus, Digest, Księga XXIX.
Kiedy spadkodawca czyni w testamencie następujące rozrządzenie: "Gdyby mój syn umarł za mojego życia, a
wnuk przez niego urodzony po mojej śmierci, niech będzie moim spadkobiercą", mamy do czynienia z dwoma
stopniami dziedziczenia, gdyż w żadnym wypadku obaj nie mogą być dopuszczeni do udziału w majątku. Z tego
wynika, że jeśli Titius zostanie zastąpiony przez wnuka, a syn będzie dziedzicem ojca, Titius nie może być
dziedzicem syna, ponieważ jest zastępowany nie w pierwszym, ale w drugim stopniu.
129. Następująca klauzula: "Niech Publiusz, Marek, Gajusz, podstawieni jeden za drugiego, będą moimi
spadkobiercami", należy rozumieć w ten sposób, że wydaje się, iż spadkodawca w bardzo niewielu słowach
wyznaczył trzech spadkobierców i podstawił ich jeden za drugiego, tak jak gdyby napisał: "Niech So-and-So, Soand-So i So-and-So zostaną wyznaczeni moimi spadkobiercami i będą podstawieni".
130. Gdy mężczyzna ma trzech synów i napisał w swoim testamencie: "Niech moi synowie będą moimi
spadkobiercami, a mój syn Publiusz niech będzie wydziedziczony", uważa się, że w pierwszej części testamentu
ustanowił spadkobiercami tylko dwóch ze swoich synów.
131. The Same, Digest, Księga XXX.
Jeśli spadkodawca zapisał niewolnika o imieniu Pamphilus swojemu wydziedziczonemu synowi, nieletniemu,
może w ten sam sposób, po śmierci syna, ustanowić wspomnianego niewolnika spadkobiercą części swojego
majątku, tak samo jak ten, kto zapisał niewolnika Semproniuszowi, może po śmierci Semproniusza ustanowić
wspomnianego niewolnika spadkobiercą części swojego majątku.
132. 132. Gdy niewolnik jest w testamencie bezwarunkowo mianowany spadkobiercą, ale nie jest wskazany jako
wolny, chyba że zapłaci dziesięć aurei przed Kalendami Grudnia, a następnie uzyskuje wolność w sposób
absolutny na mocy kodycylu, nie będzie ani wolny, ani spadkobiercą, chyba że zapłaci dziesięć aurei przed
Kalendami Grudnia; gdyby jednak tego nie zrobił, stanie się wolny na mocy kodycylu.
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133. Jeśli spadkodawca powołałby niewolnika do dziedziczenia, ale dałby mu wolność pod warunkiem, a
następnie sprzedałby go w czasie trwania warunku, niewolnik może wejść do majątku na polecenie nabywcy,
ponieważ powołanie jest ważne, a nabywca ma prawo wydać niewolnikowi polecenie.
134. Gdy niewolnik został wyalienowany, po tym jak nie spełnił warunku, nie może on wejść na majątek na
polecenie nabywcy, ponieważ w chwili, gdy przeszedł w ręce tego ostatniego, powołanie, jako nieważne, było
bezskuteczne.
135. W związku z tym, jeśli niewolnik ma zostać uwolniony pod pewnym warunkiem i otrzyma spadek w całości, a
w czasie trwania tego warunku zostanie poddany manumisji lub wyobcowany, będzie miał prawo do spadku lub
uzyska go dla swego pana, nawet jeśli w chwili śmierci spadkodawcy warunek, od którego zależał jego stan, nie
został spełniony. Jeśli jednak został on poddany manumisji lub alienacji po niespełnieniu warunku, spadek staje
się nieważny.
136. 136. Jeżeli zbywca nakazuje niewolnikowi, który został ustanowiony spadkobiercą części majątku nabywcy
przed jego wydaniem temu ostatniemu, aby przyjął zapis, będzie on zobowiązany do zwrotu tego, co otrzymał,
współspadkobiercy niewolnika, ponieważ nie powinien on czerpać korzyści z prawa niewolnika, którego sprzedał.
Jest oczywiste, że nie jest on zobowiązany do zwrotu wszystkiego, co otrzymał, lecz tylko proporcjonalnego
udziału, który niewolnik miał wspólny ze współspadkobiercą.
137. Marcjanus, Reguły, Księga II.
To znaczy połowę niewolnika i czwartą część majątku, jak zauważa Marcellus w trzydziestej księdze Digestów
Julianusa, i twierdzi, że powinien to oddać, ponieważ sprzedawca nie mógłby tego odzyskać, gdyby niewolnik
został wydany, zanim on wszedł w posiadanie swojego udziału w majątku, co jest słuszne.
138. Julianus, Digest, Księga XXX.
Głowa pewnej rodziny wyznaczyła Tycjusza, którego uważała za wolno urodzonego, swoim spadkobiercą i
podstawiła za niego Semproniusza, gdyby ten nie był jego spadkobiercą; a kiedy Tycjusz, będąc niewolnikiem,
wszedł do majątku z rozkazu swego pana, można uznać, że Semproniusz powinien być dopuszczony do udziału
w majątku; ponieważ tam, gdzie człowiek wiedząc, że ktoś jest niewolnikiem, wyznacza go swoim spadkobiercą,
dając mu zastępcę, jak następuje: "Jeśli Stichus nie będzie moim spadkobiercą, niech Semproniusz będzie moim
spadkobiercą", rozumie się, że chce on powiedzieć, iż jeśli Stichus nie będzie spadkobiercą, nie może przenieść
posiadania na nikogo innego. Ale gdy ktoś wyznacza na swego spadkobiercę osobę, którą uważa za wolną, w

1664

tych słowach, mianowicie: "Jeśliby nie był moim spadkobiercą", uważa się, że nie ma nic więcej na myśli niż to,
że jeśli nabyłby majątek dla siebie, lub jego stan uległby zmianie, nie może wyznaczyć innego spadkobiercy. To
uzupełnienie odnosi się do tych, którzy są mianowani spadkobiercami głowy rodziny, a następnie są zredukowani
do niewolnictwa; dlatego w tym przypadku, majątek będzie podzielony na dwie części, z których jedna połowa
pójdzie do tego, który był panem niewolnika mianowanego spadkobiercą, a druga połowa do substytutu.
139. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga XII.
Tyberiusz Cezar wydał tę decyzję w odniesieniu do Partheniusa, który został wyznaczony na spadkobiercę, jako
wolno urodzony, a który wszedł w posiadanie majątku, gdy był niewolnikiem cesarza; ponieważ, jak podaje
Sekstus Pomponiusz, majątek został podzielony między Tyberiusza i osobę, która została zastąpiona przez
Partheniusa.
140. Julianus, Digest, Księga LXIV.
Pewien człowiek, który nie był wypłacalny, postanowił w testamencie, że dwaj niewolnicy o imieniu Apolloniusz
mają być wolni i jego spadkobiercy. Ponieważ jeden z tych niewolników zmarł przed otwarciem testamentu, nie
można niesłusznie uznać, że ten, który przeżył, stałby się wolny oraz jedynym i koniecznym spadkobiercą
spadkodawcy. Gdyby jednak obaj żyli, powołanie byłoby nieważne zgodnie z Lex Aelia Sentia, która zabrania
powoływania więcej niż jednego spadkobiercy koniecznego:
141. Paulus, O prawie Aelia Sentia, Księga I. Wtedy bowiem stają sobie nawzajem na drodze.
142. Alfenus, Digest, Księga V.
Głowa pewnej rodziny wyznaczyła swoim testamentem dwóch spadkobierców i nakazała im w określonym czasie
postawić mu pomnik, po czym w swoim testamencie umieściła: "Kto tego nie uczyni, niech będzie
wydziedziczony". Jeden ze spadkobierców odmówił przyjęcia spadku, a drugi, jako że sam zbudował pomnik,
poprosił o opinię, czy nie będzie miał prawa do spadku, ponieważ jego współspadkobierca odmówił jego
przyjęcia. Odpowiedź brzmiała, że nikt nie może być związany ani pozbawiony spadku przez akt innej osoby; ale
jeśli ktokolwiek spełnił warunek, staje się spadkobiercą spadku, nawet jeśli żaden z pozostałych spadkobierców
nie wszedł na ten spadek.
143. Tenże, On the Epitomes of the Digest, by Paulus, Book II.
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"Gdyby żyła moja matka, Maevia, i moja córka Fulvia, to niech Lucjusz Titius będzie moim spadkobiercą".
Serwiusz był zdania, że gdyby spadkodawca nigdy nie miał córki, a jego matka by przeżyła, to i tak Titius byłby
jego spadkobiercą, bo tam, gdzie w testamencie wpisuje się coś, co jest niemożliwe, nie ma to żadnej mocy.
144. Africanus, Pytania, Księga II.
Pewien człowiek, pragnąc uczynić syna pod ojcowską kontrolą swoim spadkobiercą, ale w taki sposób, aby
żaden majątek nie przypadł jego ojcu, przedstawił swoje życzenia synowi. Ten, obawiając się obrazić ojca,
poprosił spadkodawcę, aby ten ustanowił go swoim spadkobiercą pod warunkiem, że zostanie wyemancypowany
przez ojca, a także uzyskał jego zgodę na ustanowienie spadkobiercą jednego z jego przyjaciół i w ten sposób
nieznany spadkodawcy przyjaciel syna został ustanowiony jego spadkobiercą testamentowym i nic nie było od
niego wymagane. Powstało pytanie, czy jeśli wspomniany przyjaciel nie chciałby wejść do spadku, lub jeśli po
wejściu do spadku odmówiłby jego wydania, czy można by się go domagać jako powiernika, lub czy można by
wytoczyć przeciwko niemu powództwo, lub czy można by je wytoczyć przeciwko ojcu lub synowi. Odpowiedź
brzmiała, że nawet jeśli było oczywiste, że wyznaczony spadkobierca był jedynie powiernikiem, to i tak nie można
było żądać od niego majątku, chyba że można było udowodnić, że sam spadkodawca postrzegał go w tym
świetle. Jeżeli jednak przyjaciel, na prośbę syna pod kontrolą ojcowską, zgodził się wejść do spadku i wydać go
po tym, jak stał się swoim panem, to nie można niesłusznie uznać, że można było wytoczyć powództwo
mandatowe i że takie powództwo nie przysługiwałoby ojcu, ponieważ dobra wiara nie wymagała, aby otrzymał to,
co spadkodawca nie chciał, aby trafiło w jego ręce. Syn nie może też skorzystać ze zwykłego powództwa, ale z
powództwa pretorskiego, ponieważ zostało ustalone, że należy je przyznać temu, kto będąc synem pod kontrolą
ojca, stał się poręczycielem kogoś, a po tym, jak stał się swoim panem, jest zobowiązany do zapłaty.
145. Tenże, Pytania, Księga IV.
Gdy w testamencie jest napisane: "Niech dziedzicem moim będzie Titius, a nie Seius", uważano, że tylko Seius
będzie dziedzicem. Tam jednak, gdzie użyto następujących słów: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, a nie
niech Seius będzie moim spadkobiercą", będzie obowiązywała ta sama zasada.
146. Pewien spadkodawca wyznaczył swoich spadkobierców w następujący sposób: "Niech Titia, moja córka,
będzie moim spadkobiercą; a jeśli za mojego życia lub po mojej śmierci urodzą mi się dzieci, to niech jedno lub
więcej z tych płci męskiej, które się urodzą, odziedziczy pół i jedną czwartą mojego majątku, a jedno lub więcej z
tych płci żeńskiej, które mogą się urodzić, niech będzie spadkobiercą czwartej części mojego majątku";
pośmiertnie spadkodawcy urodziło się dziecko płci męskiej i zapytano, jaką część majątku odziedziczy.
Odpowiedź brzmiała, że majątek powinien być podzielony na siedem części i że córka będzie miała prawo do
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czterech z nich, a dziecko pośmiertne do trzech; z tego powodu, że cały majątek został zapisany córce, a trzy
czwarte dziecku pośmiertnemu, więc córka miała prawo do jednej czwartej więcej niż dziecko pośmiertne. Jeżeli
zatem urodziła się również córka pośmiertna, to pierwszej córce należy się tyle, co obojgu dzieciom pośmiertnym
razem wziętym. Stąd w podanym przypadku, skoro cały majątek został przyznany córce, a trzy czwarte dziecku
pośmiertnemu, powinien być podzielony na dwadzieścia jeden udziałów, tak aby córka miała dwanaście
udziałów, a syn dziewięć.
147. Gdzie w testamencie uczyniono następujące postanowienie: "Niech Lucjusz Tytus będzie dziedzicem
sześciu udziałów w moim majątku, Gajusz Attius - jednego udziału, Maevius - jednego udziału, a Seius - dwóch
udziałów", powstało pytanie, jakie w tym przypadku byłoby prawo. Odpowiedź brzmiała, że testament powinien
być interpretowany w taki sposób, że Lucjusz Tycjusz powinien mieć jedną szóstą, a pozostali, jako że zostali
wyznaczeni bez określonych udziałów, powinni być spadkobiercami pozostałej części majątku, który powinien być
podzielony w taki sposób, że Secjusz otrzyma pięć udziałów, a Attius i Maevius pozostałe pięć między sobą.
148. Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Wyznaczenie spadkobiercy jest prawnie dokonane, gdy wyraża się w następujący sposób: "Niech Titius będzie
właścicielem mojego majątku".
149. Ważna jest następująca nominacja: "Niech mój najbardziej nienaturalny syn, który tak źle zasłużył się dla
mnie, będzie moim spadkobiercą"; jest on bowiem bezwzględnie mianowany spadkobiercą, choć w kategoriach
wyrzutu, a wszystkie nominacje tego rodzaju są akceptowane.
150. Czasami niewolnik nie jest prawnie mianowany spadkobiercą wraz z przyznaniem mu wolności przez jego
panią, na co wskazuje konstytucja Boskiego Sewera i Antoninusa, która ma następujące słowa: "Jest rzeczą
rozsądną, aby niewolnik oskarżony o cudzołóstwo nie był, przed wydaniem wyroku, prawnie uwłaszczony przez
tę samą kobietę, z którą był uwikłany, w przypadku gdy jest ona oskarżona o to samo przestępstwo. Stąd wynika,
że jego ustanowienie dziedzicem przez kochankę nie ma żadnej mocy i skutku."
151. Jeśli spadkodawca złożył fałszywe oświadczenie co do ojca, obywatelstwa lub innego podobnego stosunku
swojego spadkobiercy, powołanie będzie ważne, pod warunkiem, że tożsamość wskazanej strony zostanie
ustalona.
152. Florentinus, Instytuty, Księga X.
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Gdybym nakazał niewolnikowi należącemu do kogoś innego, aby był wolny i moim spadkobiercą, a niewolnik ten
stałby się potem moim, żadne z tych postanowień nie będzie ważne, ponieważ wolność nie może być prawnie
przyznana niewolnikowi innego.
153. 153. Jeśli chodzi o spadkobierców zagranicznych, należy przestrzegać zasady, że w sytuacji, gdy wszyscy
mają zdolność testamentową, niezależnie od tego, czy sami są powołani na spadkobierców, czy też powołani są
inni, którzy pozostają pod ich kontrolą, powołanie to odnosi się do dwóch różnych momentów: do momentu
sporządzenia testamentu, aby powołanie mogło być dokonane, oraz do momentu śmierci spadkodawcy, aby stało
się skuteczne. Ponadto, wykonanie aktu będzie miało odniesienie do przyjęcia spadku, niezależnie od tego, czy
spadkobierca został powołany w sposób absolutny, czy też pod pewnym warunkiem; ponieważ w odniesieniu do
prawa spadkobiercy należy zwrócić szczególną uwagę na moment, w którym nabywa on spadek. Zmiana prawa
spadkobiercy, jeżeli nastąpiła w czasie pośrednim, to znaczy w okresie między sporządzeniem testamentu a
śmiercią spadkodawcy lub spełnieniem warunku powołania, nie będzie mu szkodzić, ponieważ, jak już
stwierdziłem, musimy brać pod uwagę te trzy różne daty.
154. Ulpianus, Reguły, Księga VI.
Jeśli za życia sprzedałbym niewolnika, którego ustanowiłem spadkobiercą z wolnością, osobie nieposiadającej
zdolności testamentowej, a potem odkupiłbym go, to może on być moim spadkobiercą na mocy testamentu; ani
czas pośredni, w którym znajdował się w rękach innego pana, nie unieważnia powołania, ponieważ jest pewne,
że był mój w obu momentach, a mianowicie w momencie wykonania testamentu i w momencie śmierci. Gdyby
więc pozostał w rękach innego pana, powołanie stałoby się nieważne; albo gdyby został przekazany komuś, kto
ma zdolność testamentową, nabyłby mój majątek na rzecz tego ostatniego, wchodząc w niego z jego polecenia.
155. 155. Gdyby warunek, od którego zależało powołanie spadkobiercy, przewidywał, że jakaś czynność nie
może być wykonana, a nie było to możliwe, osoba wskazana będzie spadkobiercą zgodnie z opinią wszystkich
władz, tak jak gdyby była powołana bezwarunkowo.
156. Majątek dzieli się zasadniczo na dwanaście części, które zawierają się w określeniu as. Te wszystkie części
mają swoje nazwy własne od uncia do as, np: "Szósta, czwarta, trzecia, pięć dwunastych, połowa, siedem
dwunastych, dwie trzecie, trzy czwarte, pięć szóstych, jedenaście dwunastych, as".
157. Marcianus, Reguły, Księga III.

1668

Pewne autorytety utrzymywały, że następujące mianowanie nie jest ważne: "Niech Stichus będzie wolny, a jeśli
stanie się wolny, niech będzie moim dziedzicem". Boski Marek stwierdził w Reskrypcie, że to powołanie jest
ważne, tak jak gdyby nie było dodane "Jeśli stanie się wolny".
158. Gdy ktoś czyni w testamencie następujące postanowienia, a mianowicie: "Jeśli Stichus miałby po mojej
śmierci nadal należeć do mnie, niech będzie wolny i moim spadkobiercą". Jeśli Stichus zostanie wyobcowany, nie
może wejść do majątku na polecenie nabywcy, chociaż, nawet gdyby spadkodawca nie zadeklarował tego jako
swojej intencji, niewolnik nie może stać się wolnym i spadkobiercą, chyba że w chwili śmierci był pod jego
kontrolą. Gdyby jednak za życia dokonał manumisji, Celsus w Piętnastej księdze Digestów mówi, że Stichus
stanie się jego spadkobiercą; jest bowiem oczywiste, że spadkodawca nie zamierzał wykluczyć tego przypadku, a
jego słowa nie są wcale sprzeczne, bo choć nie jest on już jego niewolnikiem, to z pewnością jest jego
wyzwoleńcem.
159. Paulus, Reguły, Księga II.
Niewolnik należący do spadku może być powołany na spadkobiercę, pod warunkiem że miał zdolność
testamentową przy zmarłym, nawet jeśli nie dotyczyło to spadkobiercy powołanego przez spadkodawcę.
160. Marcellus, Opinie.
Lucjusz Tacyt, po tym jak ustanowił Sejusza i Semproniusza równymi spadkobiercami swojego majątku, a jego
pozostali synowie zostali wydziedziczeni, zastąpił każdego ze wspomnianych spadkobierców drugim, a następnie
zapisał pewne legaty i dokonał manumisji pewnych niewolników, po czym dodał, co następuje: "Niech Korneliusz,
Sallustiusz i Waro będą spadkobiercami równych części mojego majątku, a ja zastąpiłem ich wzajemnie". 1
zapytać, jaką część majątku powinni mieć pierwsi spadkobiercy, którzy są wyznaczeni do jego całości, a jaką
ostatni spadkobiercy? Marcellus odpowiedział, że wątpliwe jest, czy spadkodawca zamierzał wyznaczyć
Korneliusza, Sallustiusza i Varo jako swoich spadkobierców w pierwszym, drugim i trzecim stopniu; ale zgodnie z
warunkami testamentu, jak to zostało przedstawione, wydaje się, że majątek został przekazany wszystkim
spadkobiercom po podwojeniu udziałów.
161. Neratius, Pergaminy, Księga I.
Pewien ojciec ustanowił swego niewolnika spadkobiercą swego małoletniego syna i jednocześnie przyznał mu
wolność, a ten sprzedał wspomnianego niewolnika Tycjuszowi. Tycjusz, który sporządził już jeden testament, w
drugim nakazał uwolnić niewolnika i uczynić go swoim spadkobiercą. Pierwszy testament Titiusa został złamany,
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ponieważ wspomniany niewolnik mógł być jego spadkobiercą; a ponieważ pierwszy testament został złamany,
wystarczy, że ten, który został sporządzony później, przewidywał, że wyznaczony przez niego spadkobierca
powinien, w pewnym wypadku, przejść na spadkodawcę. Jeśli chodzi o skutek tej nominacji, rezultat będzie taki,
że tak długo, jak spadkobierca może przejąć prawa małoletniego na podstawie tej substytucji, nie może on
uzyskać swojej wolności i majątku na mocy testamentu Titiusa. Jeśli spadkobierca uzyskałby władzę nad sobą,
uzyskałby wolność i majątek na mocy testamentu Titiusa, tak jakby nie został zastąpiony przez małoletniego; a
jeśli stałby się spadkobiercą małoletniego, istnieje najlepszy powód, aby stwierdzić, że mógłby być również
spadkobiercą Titiusa, gdyby był chętny.
162. Paulus, O Lex Aelia Sentia, Księga I.
Jeśli człowiek, który nie jest wypłacalny, w pierwszej kolejności ustanowiłby Stichusa swoim spadkobiercą,
przyznając mu wolność, a w drugiej innego niewolnika, któremu powierzył wolność na warunkach powiernictwa,
Neratius mówi, że niewolnik ustanowiony w drugiej kolejności będzie spadkobiercą, ponieważ nie uważa się, że
został on poddany manumisji w celu oszukania wierzycieli.
163. Tenże, O drugich testamentach.
Każdy może wyznaczyć spadkobiercę w następujący sposób: "Jeśli umrę w moim siedemdziesiątym roku, niech
So-and-So będzie moim spadkobiercą". W tym wypadku, osoba wykonująca testament nie powinna być uważana
za częściowo testatorską, ale za osobę, która dokonała powołania pod warunkiem.
164. Tenże, O Edykcie, Księga LI.
Jeśli ktoś, kto jest niewypłacalny, mianuje swojego niewolnika, z przyznaniem mu wolności, swoim spadkobiercą i
zastępuje go wolnym człowiekiem, zastępca będzie pierwszy uprawniony do majątku, ponieważ Lex Aelia Sentia
potwierdza wolność niewolnika tylko wtedy, gdy nie został on mianowany spadkobiercą w celu oszukania
wierzycieli, jeśli nie ma nikogo innego, kto mógłby być spadkobiercą na mocy testamentu.
165. The Same, On Vitellius, Księga IV.
Nikt nie wątpi, że spadkobierca może być legalnie powołany w następujący sposób: "Niech on będzie moim
spadkobiercą", gdzie wskazana strona jest obecna.
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166. 166. Jeśli ktoś nie jest bratem spadkodawcy, ale żywi do niego braterskie uczucie, może być legalnie
ustanowiony jego spadkobiercą przez wymienienie jego imienia z przydomkiem brat.
167. Celsus, Digest, Księga XVI.
Człowiek, który jest wolny, ale służy ci jako niewolnik, będąc mianowany spadkobiercą, wchodzi na twój rozkaz
do majątku. Trebatius twierdzi, że jest on spadkobiercą, ale Labeo utrzymuje, że nie jest, jeśli działał z
konieczności, a nie przeciwnie, ponieważ zamierzał się związać.
168. Gdyby ktoś wyznaczył spadkobiercę w następujący sposób: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą w tej
części, w której jest ze mną wspólnikiem w dzierżawie warzelni soli", to niektóre autorytety utrzymują, że gdyby to
oświadczenie zostało złożone przez spadkodawcę po podziale całego majątku, to nawet gdyby Titius był
wspólnikiem w bardzo dużej części, wyznaczony nie byłby spadkobiercą; ale gdyby istniała pewna część, która
nie została zapisana w testamencie, byłby on spadkobiercą tej części. Opinia ta jest absurdalna i błędna,
ponieważ co stoi na przeszkodzie, aby spadkodawca zgodnie z prawem uczynił Titiusa swoim spadkobiercą w
odniesieniu do czwartej części, która być może była kwotą, którą był zainteresowany jako wspólnik, po tym jak
cały majątek został rozdysponowany w ramach zwykłego podziału?
169. "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, a Seius i Maevius również niech będą moimi spadkobiercami".
Prawdą jest, jak utrzymuje Proculus, że majątek powinien być podzielony na dwie części, z których jedna
powinna być przyznana dwóm spadkobiercom, którzy zostali wyznaczeni razem.
170. Gdy jeden z kilku spadkobierców, który nie został powołany wspólnie z innymi, odmawia przyjęcia spadku na
mocy testamentu, jego udział przypada wszystkim pozostałym proporcjonalnie do ich udziałów dziedzicznych; i
nie ma różnicy, czy któryś z nich został powołany w pierwszej kolejności, czy też jest zastępowany przez kogoś
innego.
171. Jeśli osoba powołana na spadkobiercę była obywatelem rzymskim w chwili sporządzania testamentu, a
następnie została pozbawiona prawa do wody i ognia, to będzie ona spadkobiercą, jeśli powróci między czasem,
w którym została skazana, a czasem śmierci spadkodawcy, lub jeśli została powołana na spadkobiercę pod
pewnym warunkiem i powróci w czasie, w którym warunek ten został spełniony. Ta sama zasada odnosi się także
do zapisów i posiadania dóbr przez pretora.
172. "Niech Titius będzie moim spadkobiercą do połowy moich dóbr, Seius do jednej czwartej, a Titius do drugiej
ćwiartki, jeśli wstąpi na Kapitol". Jeśli przed wstąpieniem na Kapitol zachowa się jak spadkobierca, będzie miał
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prawo do połowy majątku; jeśli zrobi to później, będzie dziedzicem jednej czwartej tego samego; nie będzie
bowiem konieczne, by oznaczał swoją akceptację, gdyż jest już spadkobiercą.
173. Gdzie w testamencie jest napisane co następuje: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą trzeciej części
mojego majątku, a Maevius będzie moim spadkobiercą drugiej trzeciej części, a Titius niech będzie moim
spadkobiercą pozostałej trzeciej części, jeśli w ciągu trzech miesięcy przybędzie statek z Azji". Zobaczmy, czy
Titius nie stanie się od razu dziedzicem połowy mojego majątku, gdyż wyznaczono dwóch spadkobierców. Titius
będzie dziedzicem albo połowy, albo dwóch trzecich, tak że szósta część majątku będzie w zawieszeniu, a jeśli
warunek zostanie spełniony, Titius będzie dziedzicem dwóch trzecich majątku, ale jeśli nie zostanie spełniony,
szósta przypadnie Maeviusowi. Jeśli jednak Titius umrze przed spełnieniem warunku, a warunek zostanie
spełniony później, szósta część spadku, która pozostała w zawieszeniu, nie przypadnie spadkobiercy Titiusa, ale
Maeviusowi; Titius zmarł, gdy było jeszcze wątpliwe, czy on lub Maevius będą uprawnieni do wspomnianej
szóstej części, ponieważ nie można było uznać, że została ona przyznana temu, kto już nie istniał w czasie, gdy
miała zostać przydzielona.
174. Gdyby Attyk wyznaczył Titiusa, Maeviusa i Seiusa spadkobiercami równych części swojego majątku, a w
międzyczasie Titius jako jedyny przyjąłby go i wyznaczył Seiusa swoim spadkobiercą, Seius wszedłby do majątku
Titiusa i mógłby przyjąć lub odrzucić majątek Attiusa; ale zanim przyjąłby lub odrzuciłby majątek Attiusa, nadal
byłby spadkobiercą połowy tego majątku. Gdyby Secjusz wszedł do majątku Attyka, Tacyt byłby spadkobiercą
tylko jednej trzeciej tego majątku, a przez dziedziczenie tylko jedna trzecia majątku Tacyta przeszłaby w ręce
Secjusza, ale on miałby prawo do jeszcze jednej trzeciej na mocy swego powołania. Ale co by się stało, gdyby
Titius i Seius, będąc powołani na spadkobierców Attiusa, Titius wszedł do spadku, a Seius stałby się
spadkobiercą Titiusa, czy mógłby, czy też nie mógłby odrzucić spadek Attiusa, czy też z konieczności byłby
spadkobiercą całego spadku? Ponieważ nie został wyznaczony nikt inny, jak tylko osoba, która już była
spadkobiercą pewnej części majątku, to jest tak samo, jak gdyby został wyznaczony jedynym spadkobiercą przez
Titiusa.
175. Celsus, Digest, Księga XXIX.
Człowiek, który był niewypłacalny, wyznaczył jednego niewolnika w pierwszej kolejności, a drugiego w drugiej
kolejności, na swoich spadkobierców. Tylko ten, który został wyznaczony na pierwszym miejscu, jest uprawniony
do majątku, ponieważ Lex Aelia Sentia przewiduje, że jeśli dwóch lub więcej jest wyznaczonych w ten sam
sposób, pierwszy wymieniony staje się spadkobiercą.
176. Modestinus, Opinie, Księga VIII.
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Pewien spadkodawca, który chciał wydziedziczyć swoją córkę, umieścił w testamencie następującą klauzulę: "Co
do ciebie, moja córko, wydziedziczyłem cię, ponieważ pragnąłem, abyś zadowoliła się swoim posagiem". Pytam,
czy została ona prawnie wydziedziczona. Modestinus odpowiedział, że w podanym przypadku nie ma nic, co
uniemożliwiałoby jej wydziedziczenie na mocy woli spadkodawcy.
177. Tenże, Pandekty, Księga II.
Aktem życzliwości jest wyznaczenie spadkobiercy na czas, w którym może on uzyskać korzyść ze spadku, jak na
przykład: "Niech Lucjusz Tytus będzie moim spadkobiercą na czas, w którym będzie mógł uzyskać mój majątek".
Ta sama zasada odnosi się do zapisów.
178. Ilekroć nie jest oczywiste, kim jest powołany spadkobierca, powołanie nie będzie ważne; a może się tak
zdarzyć, gdy spadkodawca miał kilku przyjaciół o tym samym imieniu, a wskazując tego, którego powołał, użył
tylko jednego imienia; chyba że zostanie ujawnione przez najwyraźniejszy dowód, kogo spadkodawca miał na
myśli.
179. Javolenus, O Kasjuszu, Księga VI.
Gdy spadkobiercy są wyznaczeni bez określenia ich udziałów, należy sprawdzić, czy są wyznaczeni wspólnie,
czy oddzielnie, ponieważ jeśli któryś z tych wyznaczonych wspólnie umrze, jego udział nie będzie należał do
wszystkich spadkobierców, ale tylko do pozostałych, którzy są wyznaczeni razem z nim; ale jeśli jeden z tych
wyznaczonych oddzielnie umrze, jego udział będzie należał do wszystkich spadkobierców wyznaczonych w
testamencie.
180. Tenże, Epistoły, Księga VII.
Labeo często twierdził, że niewolnik osoby urodzonej po mojej śmierci może być mianowany moim spadkobiercą.
Prawdziwość tego stwierdzenia jest łatwa do stwierdzenia, ponieważ niewolnik, który wchodzi w skład majątku,
może być powołany na spadkobiercę, zanim ten majątek zostanie objęty, nawet jeśli w momencie sporządzania
testamentu nie należał do nikogo.
181. Tenże, Listy, Księga XII.
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Statius Primus nie może w żadnym wypadku należeć do majątku, ponieważ nie został mianowany spadkobiercą i
nie przyniosłoby mu żadnej korzyści, gdyby został obciążony spłatą spadku lub gdyby wolnemu człowiekowi
zmarłego powierzono jego opiekę na mocy testamentu; pozostanie on bowiem niewolnikiem po wsze czasy, jeśli
nie zostanie poddany manumisji.
182. Pomponii, O Kwintusie Muciusie, Księga I.
Gdyby ktoś wyznaczył spadkobierców w następujący sposób: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, a Gaius i
Maevius niech będą spadkobiercami równych części mojego majątku"; chociaż słowo "i" jest spójnikiem, to
jednak, jeśli któraś ze stron umrze, jej udział nie przypadnie tylko drugiej, ale wszystkim współspadkobiercom
proporcjonalnie do ich udziału w majątku; uważa się bowiem, że spadkodawca nie miał na myśli połączenia tych
dwóch spadkobierców, ale chciał ich wymienić bardziej szczegółowo.
183. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga II.
Gdzie w testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech Tithasus będzie moim spadkobiercą, jeśli wstąpi na
Kapitol; niech Tithasus będzie moim spadkobiercą"; druga klauzula będzie miała większy skutek, gdyż jest
pełniejsza niż pierwsza.
184. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga VII.
Pewien człowiek ustanowił Semproniusza swoim dziedzicem pod następującym warunkiem: "Jeśli Titius wstąpi
na Kapitol". Nawet jeśli Semproniusz nie mógłby zostać spadkobiercą, gdyby Titius nie wstąpił na Kapitol, a to
absolutnie zależy od skłonności Titiusa, to z tego powodu, że pragnienie Titiusa nie jest wyraźnie wymienione w
testamencie, nominacja będzie ważna. Gdyby jednak spadkodawca powiedział: "Jeśli Tacyt zechce, niech
Semproniusz będzie moim dziedzicem", nominacja byłaby nieważna. Pewne bowiem rzeczy, o których wspomina
się w testamentach, nie mają mocy ani skutku, jeśli, gdy są przesłonięte słowami, mają to samo znaczenie, jak
gdyby były wyrażone, i mają pewną wagę; na przykład wydziedziczenie syna będzie ważne, gdy jest
spadkobierca, a mimo to nikt nie wątpi, że gdyby spadkodawca wydziedziczył syna w następujący sposób: "Niech
Titius będzie moim spadkobiercą, a kiedy on będzie moim spadkobiercą, niech mój syn zostanie
wydziedziczony"; że wydziedziczenie tego rodzaju, jeśli nie ma żadnej mocy.
185. Prokulus, Epistoły, Księga II.
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"Niech Korneliusz albo Maewiusz, którykolwiek z nich zechce mieć mój majątek, będzie moim spadkobiercą".
Trebatius utrzymuje, że żaden z nich nie jest spadkobiercą, ale Cartilius utrzymuje, że obaj są spadkobiercami.
Czyją opinię przyjmiesz? Prokulusie, zgadzam się z Kartliuszem i sądzę, że dodatek "Którykolwiek z nich zechce
mieć mój majątek" jest zbyteczny; gdyby go bowiem nie było, skutek byłby taki, że którykolwiek z nich zechciałby
wziąć w testamencie, byłby spadkobiercą, a ten, który nie chciał, nie byłby nim. Gdyby jednak te strony zostały
włączone do liczby koniecznych spadkobierców, wtedy ta klauzula nie byłaby dodana na próżno; i nie tylko
zapobiegłaby pojawieniu się, ale miałaby również skutek warunku; mimo to powiedziałbym, że obaj byliby
spadkobiercami, gdyby chcieli nimi być.
186. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Kiedy senat nie pochwalał testamentowych wyznaczeń spadkobierców, które zostały uzyskane w wyniku intrygi,
nie chodziło o takie, które były podyktowane wzajemnym uczuciem, ale o takie, w których warunek został
narzucony w celu potajemnego uzyskania korzyści dzięki woli drugiej osoby.
187. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Następujące powołanie nie wchodzi w zakres takich, które są korupcyjnie poszukiwane; na przykład, gdy
spadkodawca powołuje spadkobiercę w następujący sposób: "Niech Maevius będzie moim spadkobiercą, do tej
samej części, do której Titius wyznaczył mnie na swojego spadkobiercę"; z tego powodu, że powołanie ma
odniesienie do przeszłości, a nie do przyszłości.
188. Można jednak zapytać, czy ta sama zasada ustanowiona przez Senat powinna być przestrzegana, gdy
spadkodawca próbuje zabezpieczyć majątek dla jakiejś innej osoby; na przykład, gdyby powiedział: "Niech Titius
będzie moim spadkobiercą, jeśli może wykazać i udowodnić, że Maevius został ustanowiony jego spadkobiercą
przez jego testament". Nie ma wątpliwości, że wchodzi to w zakres Dekretu Senatu.
189. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga IV.
Jeśli ktoś, kto został wyznaczony na spadkobiercę całego majątku, jest z jakiegoś powodu prawnego niezdolny
do jego nabycia, a został wyznaczony przez stronę, która zmarła jako niewypłacalna, Julianus jest zdania, że
może on odziedziczyć cały majątek, ponieważ prawo nie ma zastosowania do majątku tego, kto był
niewypłacalny.
190. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga XIII.
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Gdy spadkobierca jest wyznaczony pod warunkiem, a my zastępujemy go innym, chyba że czyniąc to,
powtórzymy ten sam warunek, zastępstwo spadkobiercy będzie rozumiane jako absolutne.
191. Licinius Rufinus, Reguły, Księga II.
Gdyby ktoś wyznaczył spadkobiercę w następujący sposób: "Niech będzie moim spadkobiercą, z wyjątkiem ziemi
i użytkowania", zgodnie z prawem cywilnym, będzie to tak samo, jak gdyby spadkobierca został wyznaczony bez
własności; a zasada ta została ustanowiona autorytetem Gaiusa Aquiliusa.
192. Papinianus, Pytania, Księga XII.
Gdy syn zastępuje dziedzica, który został pominięty, ma on prawo do majątku na mocy testamentu, a nie z
powodu śmierci ojca; gdyby ktoś inny został zastąpiony, a syn został wydziedziczony, testament zacząłby działać
od stopnia, w którym syn został wydziedziczony.
193. Tenże, Pytania, Księga XV.
Gdy niewolnik jest darowany przez męża żonie mortis causa, pozostaje on własnością męża, jak uważał Julianus.
Ponadto, jeśli jednocześnie otrzyma wolność i majątek, będzie koniecznym spadkobiercą męża, ponieważ nic nie
można mu zostawić bez przyznania mu wolności.
194. Tenże, Pytania, Księga XVII.
Nie rozdysponowawszy całego swego majątku, pewien spadkodawca wstawił do testamentu: "Niech będzie
dziedzicem ten, kogo wyznaczę przez mój kodycyl". Swoim kodycylem wyznaczył Titiusa na swojego
spadkobiercę. To powołanie jest ważne, bo chociaż majątek nie może być zapisany przez kodycyl, to jednak w
tym przypadku uważa się, że został on pozostawiony przez testament. Spadkobierca będzie miał jednak prawo
tylko do tej części majątku, która nie została jeszcze rozdysponowana.
195. Tenże, Opinie, Księga VI.
Pewien człowiek, który nie był w wojsku, wyznaczył swego wyzwoleńca spadkobiercą pewnego majątku
pochodzącego od jego matki, który posiadał w Panonii, i wyznaczył Titiusa spadkobiercą swego ojcowskiego
majątku, który posiadał w Syrii. Prawo stanowi, że każdy ze spadkobierców ma prawo do połowy majątku, ale sąd
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właściwy do jego podziału postąpił zgodnie z ostatnią wolą spadkodawcy i przyznał każdemu ze spadkobierców
to, co im pozostawił, po zażądaniu od nich zabezpieczenia się przed ewentualnymi procesami, które mogłyby
zostać wszczęte na podstawie prawa falcydyjskiego, to znaczy, że powinni oni zastrzec sobie prawo do
zatrzymania jednej czwartej spadku, tak aby to, co każdy z nich musiałby zapłacić, mogło zostać potrącone w
drodze wyjątku z powodu złej wiary.

196. Lucjusz Tycjusz i Publiusz Maewiusz, po tym jak zostali wyznaczeni na spadkobierców, pierwszy do dwóch
udziałów w spadku, a drugi do trzech udziałów w tym samym spadku, wyraziłem opinię, że intencją było, aby
spadek został podzielony na dziewięć części, z tego powodu, że wartość dwóch udziałów została odliczona przez
spadkodawcę od wartości pozostałych trzech. W ten sam sposób, starożytne władze zdecydowały, że gdy suma
pieniędzy została zapisana Titiusowi, a rodzaj monety nie został określony, można to ustalić poprzez zbadanie
innych zapisów testatora.
197. W przypadku, gdy dzieci zostały wyznaczone na spadkobierców równych części spadku, a następnie syn
brata został wyznaczony na dwa udziały, zdecydowano, że intencją było, aby zwykły podział spadku przeważał; i
odpowiednio, że dzieci powinny otrzymać dziesięć udziałów w tym samym. Przyjmuje się, że zapis został
dokonany z zamiarem podwojenia liczby udziałów w przypadku, gdy majątek został zapisany w testamencie lub
gdy rozdzielono dwanaście udziałów, a pozostały udział nie może zostać odnaleziony. Nie ma jednak różnicy, w
jakim miejscu spadkobierca został powołany bez udziału, pod warunkiem, że wydaje się, że otrzymał pozostałą
część spadku.
198. Secjusz wyznaczył Maeviusa na spadkobiercę części swojego majątku, którą mógł wziąć zgodnie z prawem,
a na spadkobiercę pozostałej części wyznaczył Titiusa. Gdyby Maevius mógł wziąć cały majątek, Titius, który
został dodany do niego lub zastąpił go, nie byłby spadkobiercą.
199. Tenże, Definicje, Księga I.
Jeśli nie uczyniono żadnej wzmianki o reszcie, a liczba udziałów została podwojona, Maevius byłby uprawniony
tylko do takiej ilości, do jakiej Titius byłby uprawniony w pierwszej kolejności.
200. Tenże, Opinie, Księga VI.
Ale jeśli Maevius nie był zdolny do wzięcia na mocy testamentu, zastępca byłby uprawniony do całego majątku.
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201. Paulus, Pytania, księga IX.
Klemens Patronus przewidział w testamencie, że "jeśli urodzi mu się syn, będzie jego spadkobiercą; jeśli urodzi
mu się dwóch synów, będą oni jego spadkobiercami w równych częściach jego majątku; jeśli urodzi mu się dwie
córki, należy dokonać takiego samego podziału; jeśli urodzi mu się syn i córka, dwie trzecie majątku należy
przyznać synowi, a jedną trzecią córce". W związku z tym, że urodziło się dwóch synów i córka, nasuwa się
pytanie, w jaki sposób powinniśmy dokonać podziału majątku w podanym przypadku? Ponieważ synowie
dziedziczą równo, każdy z nich powinien mieć dwa razy więcej niż ich siostra, dlatego majątek powinien być
podzielony na pięć części, z których cztery powinny być przyznane męskim spadkobiercom, a jedna kobiecie.
202. Pewien spadkodawca umieścił w swoim testamencie następującą treść: "Niech Semproniusz będzie moim
spadkobiercą udziału, do którego zostałem wyznaczony przez Tycjusza, a o który będę się ubiegał osobiście". To
powołanie nie podpada pod poszukiwanie majątku; jest bowiem oczywiste, że powołanie będzie nieważne, jeśli
testament Titiusa nie zostanie zaoferowany przez samego spadkodawcę, wszelkie podejrzenia o powołanie w
celach interesownych zostały usunięte.
203. Scaevola, Pytania, Księga XV.
Gdy spadkodawca wyznacza spadkobiercę w następujący sposób: "Jeśli mój prawowity spadkobierca odmówi
przyjęcia mojego majątku", uważam, że warunek testamentu nie jest spełniony, jeśli spadkobierca miałby rościć
sobie prawo do majątku.
204. Tenże, Pytania, Księga XVIII.
Jeśli inne prawo niż Aelia Sentia, dekret Senatu, a nawet konstytucja cesarska uniemożliwiają przyznanie
wolności niewolnikowi, ten ostatni nie może stać się spadkobiercą koniecznym, nawet jeśli spadkodawca jest
niewypłacalny.
205. W czasach boskiego Hadriana senat zadecydował, że jeśli spadkodawca nie był wypłacalny w chwili śmierci,
a przyznał wolność dwóm lub więcej niewolnikom i nakazał, aby jego majątek został im przekazany, to jeśli
wyznaczony spadkobierca powie, że podejrzewa, iż majątek ten będzie dla niego ciężarem, będzie zmuszony go
przyjąć, aby niewolnik wymieniony jako pierwszy w testamencie otrzymał wolność, a majątek został mu
przekazany. Tej samej zasady należy przestrzegać w przypadku tych, którym wolność została przyznana na
mocy trustu. Jeśli więc spadkobierca wyznaczony w pierwszej kolejności zechce wejść w posiadanie majątku, nie
będzie to stanowiło żadnej trudności; jeśli jednak niewolnicy wymienieni później twierdzą, że oni również powinni
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być wolni i żądają wydania im majątku, pretor musi przeprowadzić dochodzenie co do wypłacalności majątku i
musi spowodować wydanie go wszystkim niewolnikom, którzy staną się wolni. Jeśli jednak pierwszy niewolnik jest
nieobecny, a ten, o którym będzie mowa później, chce wejść w posiadanie majątku, nie będzie on wysłuchany,
ponieważ jeśli pierwszy chce, aby majątek został mu przekazany, musi być uprzywilejowany, a drugi musi
pozostać niewolnikiem.
206. Paulus, Pytania, Księga XXIII.
Gdy wolność została przyznana niewolnikowi na mocy trustu, a spadkobierca mianował tego samego niewolnika
swoim spadkobiercą wraz z przyznaniem mu wolności, powstało pytanie, czy wspomniany niewolnik stał się
spadkobiercą koniecznym. Bardziej sprawiedliwe i zgodne z zasadami słuszności jest to, że nie powinien on stać
się spadkobiercą koniecznym, ponieważ ten, kto mógł wymusić przyznanie mu wolności, nawet jeśli zmarły nie
chciał, kiedy kazał go uwolnić, nie wydaje się, że uzyskał wielką łaskę od zmarłego, i rzeczywiście uważa się, że
raczej otrzymał wolność, do której był uprawniony, niż że otrzymał łaskę.
207. Ta sama zasada ma zastosowanie do niewolnika, którego spadkodawca nabył pod warunkiem, że go
zhumanizuje, jeśli zostanie on mianowany spadkobiercą; ponieważ pomijając łaskę spadkodawcy, może on
uzyskać swoją wolność zgodnie z konstytucją Boskiego Marka.
208. Ta sama zasada odnosi się do niewolnika, który został nabyty przez innego za jego własne pieniądze,
ponieważ on również może zmusić tego samego spadkodawcę do przyznania mu wolności.
209. Scaevola, Opinie, Księga II.
Lucjusz Titius, który miał brata, uczynił w testamencie następujące postanowienie: "Niech mój brat Titius będzie
dziedzicem całego mojego majątku. Jeśli Titius nie zechce być moim spadkobiercą, lub (czego nie życzę) jeśli
umrze przed wejściem do mojego majątku, lub nie urodzi mu się syn lub córka, to niech Stichus i Pamphilus, moi
niewolnicy, będą wolni i dziedziczą równe części mojego majątku." Pytam, czy gdyby Titius przyjął majątek, a nie
miałby w tym czasie dzieci, to czy Stichus i Pamphilus mogą stać się wolnymi i dziedzicami, na mocy substytucji.
Pytam również, czy jeśli nie mogą być ani wolnymi ani spadkobiercami na mocy wspomnianej substytucji, to czy
mogą być uznani za współspadkobierców części spadku. Odpowiedź była taka, że jest oczywiste, że intencją
spadkodawcy nie było ustanowienie jakiegokolwiek współspadkobiercy z bratem, którego ewidentnie wyznaczył
jako spadkobiercę całego spadku. Stąd, jeśli brat wejdzie do spadku, Stichus i Pamphilus nie będą
spadkobiercami, z tego powodu, że spadkodawca nie chciał, aby byli, jeśli jego brat umrze i pozostawi dzieci
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przed przyjęciem spadku. Należy zwrócić uwagę na mądrą dyspozycję spadkodawcy, który nie tylko dał
pierwszeństwo swojemu bratu przed substytutami, ale także dzieciom swojego brata.
210. Marcianus, Trusts, Księga VII.
Nie ma już miejsca na wątpliwości, że spadkobiercy mogą być powołani pod następującym warunkiem, a
mianowicie: "Jeśli chcą być spadkobiercami, a jeśli nie chcą, to inny, który wydaje się być do przyjęcia, zostanie
zastąpiony przez nich". W tym przypadku zaprzeczono, że konieczne jest wydziedziczenie syna pod przeciwnym
warunkiem; w pierwszej kolejności, ponieważ jest to wymagane tylko wtedy, gdy warunek jest w jego ? mocy, lub
jest on dziedzicem swojego ojca, a jego spełnienie jest zależne od jakiegoś zewnętrznego wpływu i musi być
oczekiwane; po drugie, ponieważ bez względu na to, jaki rodzaj warunku został nałożony, syn powinien być
wydziedziczony pod przeciwnym warunkiem, a w podanym przypadku wydziedziczenie nie może mieć miejsca; i
z pewnością, gdyby zostało to wyrażone słowami, byłoby absurdalne, bo jakie inne warunki można sobie
wyobrazić, które byłyby sprzeczne z tym warunkiem: "Jeśli on jest chętny, niech będzie moim spadkobiercą", niż
te: "Jeśli nie chce być moim spadkobiercą, niech będzie wydziedziczony"? Dla każdego jest oczywiste, że takie
postanowienie jest niedorzeczne.
211. Nie wydaje się być obce temu tematowi, aby dodać tutaj, w drodze uzupełnienia, że kiedy spadkobiercy są
powołani pod warunkiem, "Jeśli chcą być spadkobiercami", nie powinni być dopuszczeni do odrzucenia spadku z
tego powodu, że gdy są powołani pod tym warunkiem, nie są koniecznymi spadkobiercami, ale stają się nimi
dobrowolnie. Nie przysługuje im również prawo do odrzucenia spadku na podstawie innych warunków, które są w
stanie spełnić i które spełnili.
212. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga III.
Jeśli spadkobierca został wyznaczony jako pierwszy w kolejności do połowy spadku, drugi do dwóch trzecich, a
trzeci do pozostałej części, lub jeśli został wyznaczony bez wskazania, co ma otrzymać, wspomniany trzeci
spadkobierca będzie uprawniony do pięciu dwunastych części spadku; jeśli bowiem jest on podzielony na
dwadzieścia cztery części, zasady obliczania dadzą mu dziesięć dwudziestych czwartych tego samego, co
odpowiada pięciu udziałom.
213. Gaius, On Cases.
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Gdy spadkodawcy, który jest niewypłacalny, zdarza się mieć spadkobiercę oprócz niewolnika, który został
ustanowiony jego spadkobiercą z przyznaniem mu wolności, na przykład, gdy spadkodawca ustanawiając
niewolnika swoim spadkobiercą z przyznaniem mu wolności dodał: "Jeśli Stichus miałby być moim spadkobiercą,
to niech Titius również będzie moim spadkobiercą"; Titius bowiem nie może być spadkobiercą, zanim Stichus nie
stanie się nim na mocy testamentu, a ponieważ niewolnik od razu stał się spadkobiercą, ten, który został dodany,
nie może mieć udziału w majątku; tak że gdy niewolnik staje się spadkobiercą, drugi przestaje nim być.
214. Paulus, Podręczniki, Księga II.
W przypadku, gdy jeden ze wspólników jest jedynym spadkobiercą majątku, a spadek jest zapisany na rzecz
niewolnika będącego we wspólnym posiadaniu obu wspólników, bez przyznania mu wolności, spadek ten jest
nieważny. Oczywiste jest, że spadek może być legalnie zapisany pod warunkiem i bez przyznania wolności,
ponieważ zapis może być legalnie dokonany na rzecz własnego niewolnika, a spadkobierca może być obciążony
jego wykonaniem pod warunkiem. Dlatego też, gdy wspólnik zostaje ustanowiony spadkobiercą, to również
niewolnik może zostać ustanowiony jego współspadkobiercą, bez przyznania mu wolności, jak na przykład w
przypadku, gdy należy on do innej osoby; ponieważ niewolnik może zostać ustanowiony spadkobiercą po tym, jak
jego pan został już ustanowiony.
215. Tryphoninus, Dysputy, Księga XXI.
Jeśli niewolnik został ustanowiony dziedzicem z przyznaniem mu wolności, ale warunkowo, na mocy testamentu
jego pana; i gdy warunek ten jest jeszcze w toku, odkrywa on morderców swojego pana, a pretor decyduje, że
zasługuje on na wolność, to nawet jeśli warunek testamentu zostanie potem spełniony, wspomniany niewolnik
stanie się wolny z innego powodu, to znaczy zostanie wyzwolony w nagrodę, a nie z powodu testamentu. Stąd
nie jest on koniecznym spadkobiercą swego pana, chociaż może wejść do majątku, jeśli tego pragnie.
216. Paulus, Decyzje, Księga V.
Jest rzeczą wstrętną, aby ktokolwiek mianował cesarza swoim spadkobiercą w celu prowadzenia sporu
sądowego, ponieważ nie jest właściwe wykorzystywanie władzy cesarskiej w celu zachęcania do dokuczliwych
sporów.
217. Tenże, O pierwszej z sześciu ksiąg odnoszących się do decyzji cesarskich, czyli o drugiej księdze dekretów.
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Pactumeius Androsthenes mianował Pactumeia Magna, córkę Pactumeiusa Magnusa, spadkobierczynią całego
swojego majątku i zastąpił jej ojca. Pactumeius Magnus, po tym jak został zabity i rozeszła się pogłoska, że jego
córka również nie żyje, spadkodawca zmienił swój testament i wyznaczył na swojego dziedzica Noviusa Rufusa,
z taką preambułą: "Niech Nowiusz Rufus będzie moim spadkobiercą, z tego powodu, że nie udało mi się
zachować tych spadkobierców, których pragnąłem mieć". Pactumeia Magna zwróciła się do naszych cesarzy, a
po wysłuchaniu sprawy zdecydowano, że ma ona prawo do ulgi, ponieważ było to zgodne z wolą spadkodawcy; i
chociaż istniał pewien powód wyznaczenia drugiego spadkobiercy, to jednak, jako że był on źle uzasadniony, nie
mógł być prawnie wstawiony. W związku z tym postanowiono, że majątek należy do Magny, ale że będzie ona
zmuszona do zapłacenia zapisów zapisanych w drugim testamencie, tak jakby sama została mianowana
spadkobiercą przez wspomniany testament.

Tit. 6. Dotyczące substytucji zwykłych i uczniowskich.

218. Modestinus, Pandects, Księga II.
O spadkobiercach mówi się, że są albo mianowani albo zastępowani. Ci, którzy są mianowani, należą do
pierwszego stopnia, ci, którzy są zastępowani, do drugiego lub trzeciego stopnia.
219. Istnieją dwa rodzaje podstawień, proste, jak na przykład: "Niech Lucjusz Tycjusz będzie moim spadkobiercą,
a jeśli Lucjusz Tycjusz nie będzie moim spadkobiercą, to niech Seius będzie moim spadkobiercą; jeśli on nie
będzie moim spadkobiercą, albo będzie i umrze przed osiągnięciem dojrzałości, to niech Gajusz Seius będzie
moim spadkobiercą".
220. Możemy zastąpić spadkobiercę za innych, którzy zostali powołani, jak również za tych, którzy wydziedziczyli;
możemy też zastąpić spadkobiercę, który już został powołany, lub kogokolwiek innego.
221. Ojciec nie może zastąpić spadkobiercy dla swoich dzieci, chyba że sam go ustanowi; bez ustanowienia
spadkobiercy bowiem żadne postanowienie testamentu nie jest ważne.
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222. Ulpianus, O Sabinusie, księga VI.
Zwyczaj nakazywał, że jeśli ktoś sporządza testament dla swoich dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku
dojrzałego, to będzie on ważny tylko do czasu, gdy jego synowie ukończą czternaście lat, a córki dwanaście.
Należy jednak rozumieć, że dotyczy to sytuacji, gdy dzieci są pod jego kontrolą. Nie możemy zastąpić innych
spadkobierców dla dzieci wyemancypowanych, ale jest oczywiste, że możemy to zrobić dla dzieci pośmiertnych,
jak również dla wnuków i ich następców, jeśli nie są one w stanie ponownie przejść pod władzę ojca. Jeśli jednak
poprzedzają swoich rodziców, to mogą ich zastąpić tylko wtedy, gdy zostali powołani na spadkobierców lub
wydziedziczeni; zgodnie bowiem z Lex Velleia nie łamią oni testamentu dziadka przez dziedziczenie, gdyż jeśli
testament główny został złamany, to testament uczeń nie może się ostać. Jeśli jednak ktoś mianuje swoim
spadkobiercą dziecko, które nie osiągnęło jeszcze wieku dojrzałego, może ustanowić dla niego substytuta, pod
warunkiem, że adoptował je zamiast wnuka lub wydziedziczył, a jego syn go poprzedza.
223. Jeśli ktoś sporządza testament na rzecz dziecka, które nie osiągnęło jeszcze pełnoletności, musi go
sporządzić także dla siebie. Nie może jednak sporządzić testamentu tylko dla syna, chyba że ten jest żołnierzem;
jeśli więc nie sporządzi go także dla siebie, nie będzie on ważny i jeśli nie wejdzie w posiadanie majątku ojca,
testament nie będzie miał żadnej mocy. Oczywiste jest, że jeśli majątek nie zostanie naruszony na mocy
testamentu głównego, wejdzie on w posiadanie spadkobiercy ab intestato i należy uznać, że substytucja
testamentowa zostanie zachowana.
224. Niekiedy, w celu stwierdzenia ważności substytucji pupilarnej, można zmusić powołanego spadkobiercę do
wejścia na majątek, albo można to uczynić dla podtrzymania zaufania w drugim testamencie; na przykład, gdy
małoletni już umarł. Jeśli jednak jeszcze żyje, Julianus uważa, że nikczemny jest ten, kto zabiega o majątek za
życia właściciela.
225. Sądzę, że gdy nieletni, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, otrzyma restytucję z powodu wejścia w
posiadanie majątku, to potwierdzi to drugi testament i umożliwi pretorowi przyznanie zastępcy słusznego
działania.
226. Spadkodawca powinien najpierw wymienić własnego spadkobiercę, a dopiero potem może wyznaczyć
substytuta dla swojego syna, i nie wolno mu odwrócić tej kolejności wyznaczania. Julianus również uważa, że
najpierw powinien wyznaczyć spadkobiercę dla siebie, a dopiero potem dla syna. Jeśli jednak najpierw sporządzi
testament dla syna, a potem dla siebie, to jego akty nie będą ważne. Ta opinia została przyjęta w reskrypcie
naszego cesarza skierowanym do Wergiusza Luppusa, gubernatora Brytanii, ponieważ jest jasne, że istnieje
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tylko jeden testament, choć istnieją dwa majątki, tak że tam, gdzie ktoś wyznacza niezbędnych spadkobierców
dla siebie, wyznacza ich także dla swojego syna, a człowiek może zastąpić swoje pośmiertne dziecko swoim
synem, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzewania.
227. W przypadku, gdy spadkodawca oświadczył w testamencie: "Gdyby mój syn umarł przed osiągnięciem
czternastego roku życia, niech Seius będzie moim spadkobiercą", a następnie dodał: "Niech mój syn będzie moim
spadkobiercą"; substytucja będzie ważna, chociaż umieścił to postanowienie w odwróconej kolejności.
228. Ale tam, gdzie powiedział: "Jeśli mój syn nie powinien być moim spadkobiercą, niech Seius będzie moim
spadkobiercą, niech mój syn będzie moim spadkobiercą"; Seius jest mianowany spadkobiercą w drugim stopniu; i
jeśli jego syn powinien być jego spadkobiercą, nie ma wątpliwości, że Seius będzie spadkobiercą syna; ale jeśli
syn zostanie spadkobiercą i umrze przed osiągnięciem wieku dojrzałości, Seius jest uważany za prawidłowo
dopuszczonego do dziedziczenia, ponieważ nie kolejność zachowana w testamencie, ale kolejność dziedziczenia
musi być brana pod uwagę.
229. Dlatego też, gdy powiedziano, że można dokonać substytucji dla każdego z dzieci, zostało to dodane w celu
wykazania, że ojciec nie powinien zaczynać od testamentu syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałości.
230. Modestinus, Różnice, Księga I.
Gdzie ojciec uczynił substytucję dla syna, który jeszcze nie doszedł do wieku dojrzałego, w następujący sposób:
"Ktokolwiek zostanie moim spadkobiercą, niech będzie również spadkobiercą mojego syna, który nie osiągnął
jeszcze wieku dojrzewania"; postanowiono, że tylko tacy spadkobiercy, którzy zostali wymienieni w odniesieniu
do tego substytutu w testamencie, powinni być dopuszczeni do udziału w majątku. Tak więc pan, który za
pomocą swojego niewolnika nabył część majątku, nie mógł stać się spadkobiercą na mocy jego substytucji za
dziecko, które nie osiągnęło wieku dojrzewania, jeśli niewolnik nie był już pod jego kontrolą.
231. To samo w odniesieniu do wynalazków.
Obecnie rządzi nami Konstytucja Boskiego Marka i Werusa, która przewiduje, że ilekroć ojciec dokona substytucji
za swoje dziecko poniżej wieku dojrzewania zamiast innego, gdy jest ich dwoje, będzie się rozumieć, że dokonał
substytucji w obu przypadkach; to znaczy, gdy jego syn nie był jego spadkobiercą lub był jego spadkobiercą, ale
zmarł przed osiągnięciem wieku dojrzewania.
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232. Uważa się, że ten przywilej powinien być rozszerzony także na trzeci rodzaj zastępstwa. Jeśli bowiem ojciec
wyznacza na spadkobierców swoich dwóch synów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzałego, to zastępuje ich
jeden za drugiego, a Boski Pius zadecydował, że należy uznać, iż w obu przypadkach zastępstwo jest wzajemne.
233. Gdy jednak dwoje dzieci, z których jedno osiągnęło wiek dojrzewania, a drugie nie, zastępuje się wzajemnie
przez zwykłą formułę: "Zastępuję je każde za drugie", cesarze Severus i Antoninus postanowili, że w tym
przypadku należy uznać, że dokonano tylko zwykłego zastępstwa; wydawało się bowiem, że niekonsekwentne
jest, aby podwójne zastępstwo miało miejsce w odniesieniu do jednego ze spadkobierców, ale aby w odniesieniu
do drugiego było przewidziane tylko zwykłe zastępstwo; dlatego w tym przypadku ojciec powinien był dokonać
substytucji dla każdego z nich oddzielnie, tak że jeśli dziecko, które osiągnęło wiek dojrzewania nie byłoby jego
spadkobiercą, to ten, który nie osiągnął wieku dojrzewania powinien być zastąpiony przez niego; ale jeśli ten,
który nie osiągnął wieku dojrzewania byłby jego spadkobiercą, a umarłby przed osiągnięciem tego wieku, jego
brat mógłby być zastąpiony na udział swojego współspadkobiercy. W tych okolicznościach brat będzie uważany
za podstawionego na oba sposoby; ponieważ, jeśli nie zostałby on podstawiony w zwykły sposób za
spadkobiercę, który nie osiągnął wieku dojrzewania, powstałoby pytanie o intencję ojca, i czy rozumiano, że miał
on na myśli tylko jedno podstawienie dla obojga swoich dzieci, ponieważ jedno podstawienie jest rozumiane jako
zawarte w drugim, tylko wtedy, gdy życzenia rodzica nie są sprzeczne; czy też, w celu uniknięcia sporu, powinien
w każdym razie zastąpić brata dzieckiem, które nie osiągnęło dojrzałości płciowej, w następujący sposób: "Czy on
nie zostanie moim spadkobiercą, czy też zostanie, ale umrze przed osiągnięciem wieku dojrzewania".
234. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga III.
W przypadku, gdy kilku spadkobierców wymienionych w testamencie zastępowało kogoś, w następujący sposób:
"Gdyby on nie był moim spadkobiercą, niech kto będzie dziedziczył jego udział w moim majątku", rozstrzyga się,
że każdy spadkobierca będzie powołany do udziału spadkobiercy tego, którego brak; i nie ma różnicy, czy ten,
który staje się spadkobiercą większej części majątku, czyni to na mocy swego powołania, czy też uzyskał ją dzięki
jakiemuś prawu, na mocy którego przyznano mu udział innego.
235. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
Jeśli ktoś, kto nie jest zdolny do nabycia całego majątku spadkodawcy, jest zastępowany przez syna tego
ostatniego, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałości, może on nabyć cały majątek z tego powodu, że uzyskał
go przez nieletniego. Nasz Julianus uważa, że opinia ta powinna być interpretowana w taki sposób, że osoba, o
której mowa, nie będzie miała prawa do całego majątku spadkodawcy. Gdyby jednak w późniejszym czasie
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małoletni nabył coś z innego źródła lub gdyby został wydziedziczony, zastępca nie będzie miał przeszkód w
nabyciu spadku, ponieważ otrzymał go od małoletniego.
236. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Zgodnie z przepisami prawa cywilnego nie można dokonać substytucji po czternastym roku życia. Strona, która
nie może być dopuszczona jako substytut, nie może być dopuszczona jako spadkobierca, aby wbrew woli
spadkodawcy syn nie otrzymał w międzyczasie tego, co ojciec przekazał mu w testamencie.
237. Ulpianus, O Sabinusie, księga IV.
Gdy ojciec wyznacza zastępcę dla swoich dzieci, które nie osiągnęły wieku dojrzałości, czyni to zazwyczaj
bezwzględnie lub pod pewnym warunkiem. W sposób absolutny czyni to, gdy mówi: "Jeśli mój syn umrze przed
osiągnięciem wieku dojrzałości, niech Sius będzie moim spadkobiercą". Albo Seius jest tu wyznaczony na
spadkobiercę i jest wyznaczony w zastępstwie za małoletniego bez żadnego warunku, albo jest tylko
podstawiony. Jeśli jednak spadkodawca zastępuje spadkobiercę, który został powołany, to znaczy w następujący
sposób: "Jeśli on powinien być moim spadkobiercą"; nie staje się on spadkobiercą z powodu zastępstwa, chyba
że był spadkobiercą z powołania. Taka substytucja przypomina następującą, mianowicie: "Ktokolwiek będzie
moim spadkobiercą zgodnie z tym, co zostało wcześniej powiedziane"; ta substytucja zawiera warunek podobny
do pierwszego.
238. Te słowa: "Niech będzie dziedzicem mój syn poniżej wieku dojrzałego, który by był moim własnym
dziedzicem", mają następujące znaczenie, że nie każdy, kto mógłby być dziedzicem ojca, może być uznany za
podstawionego, lecz tylko ten, kto został wyznaczony testamentem. Dlatego też ani ojciec, który staje się
spadkobiercą przez swojego syna, ani pan, który staje się nim przez swojego niewolnika, nie jest dopuszczony do
substytucji; ani też spadkobierca spadkobiercy nie może być dopuszczony, ponieważ te strony nie są uprawnione
do majątku z woli spadkodawcy. Zastępcy mają prawo do takich samych udziałów, do jakich byliby uprawnieni z
majątku samej głowy rodziny.
239. Labeo, Abridgments of the Last Works of Javolenus, Księga I.
Jeśli ojciec zastąpił swego syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, tymi samymi osobami, które
wyznaczył na swoich spadkobierców, i dodatkowo panem, to będzie pan miał prawo do połowy spadku po synu, a
pozostali spadkobiercy ojca będą mieli prawo do drugiej połowy, tak że niepodzielna połowa będzie należała do
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pana, a podział pozostałej połowy zostanie dokonany proporcjonalnie do udziałów w majątku ojca, do których
pozostali byliby uprawnieni przez dziedziczenie.
240. Ulpianus, O Sabinusie, księga IV.
Tam jednak, gdzie kilka stron zostało podstawionych, jak następuje: "Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą
zgodnie z tym, co zostało wcześniej stwierdzone", a następnie niektórzy z nich umierają po tym, jak stali się
spadkobiercami swojego ojca, pozostali przy życiu spadkobiercy, zgodnie z substytucją, mogą wziąć tylko tę
część majątku, do której są uprawnieni proporcjonalnie przez swoje powołanie, i nikt nie będzie miał do niej
prawa jako przedstawiciel zmarłych spadkobierców.
241. Tych, których mogę ustanowić moimi własnymi koniecznymi spadkobiercami, mogę również zastąpić jako
spadkobierców mojego syna, mojego niewolnika lub mojego brata, nawet jeśli nie są jeszcze urodzeni. Dlatego
dziecko pośmiertne może być koniecznym spadkobiercą swego brata.
242. Pewien mężczyzna został podstawiony przez spadkodawcę za dziecko, które nie osiągnęło jeszcze wieku
dojrzałego, a które zostało ustanowione spadkobiercą całego majątku. Jeśli syn staje się spadkobiercą ojca, czy
substytut może rozdzielić oba majątki, tak że może wziąć ten, który należy do syna, ale nie do ojca? On nie może
tego zrobić, bo musi albo przyjąć lub odrzucić majątek obu, ponieważ są one niepodzielne.
243. Tę samą zasadę stosuje się, jeśli ojciec mianuje mnie spadkobiercą jednej części swojego majątku, a jego
syn innej części, i mam odrzucić zapis ojca, bo nie mogę mieć tego od syna.
244. Jeśli ktoś został ustanowiony jedynym spadkobiercą majątku, a po zastąpieniu wydziedziczonego syna
odrzuciłby spadek po ojcu, ponieważ nie został zastąpiony, nie może nabyć spadku po synu; ponieważ testament
syna nie będzie ważny, chyba że przyjąłby on spadek po ojcu, ponieważ, aby ustalić ważność zastąpienia,
testament musiałby być tak sporządzony, aby spadek mógł być objęty przez spadkobiercę.
245. Cokolwiek wejdzie w ręce zastępcy ucznia po śmierci spadkodawcy, należy do niego, ponieważ
spadkodawca nie zastępował go dla jego własnego majątku, lecz dla majątku małoletniego; każdy bowiem może
dokonać zastępstwa dla wydziedziczonego syna, chyba że podasz jako przykład przypadek żołnierza, który
zastępuje spadkobiercę dla swojego syna, z zamiarem, że tylko taki majątek, jaki wszedłby w ręce syna, będzie
należał do zastępcy.
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246. Uważamy także, że w przypadku małoletniego, który został wyniesiony, majątek, do którego miałby prawo,
gdyby do tego nie doszło, nie będzie należał do jego zastępcy, lecz tylko ten, który dał mu sam wyniesiony; chyba
że uczynimy rozróżnienie, że czwarta część, którą zgodnie z warunkami Reskryptu Boskiego Piusa jest on
zobowiązany mu zostawić, nie może być nabyta przez zastępcę. Scaevola jednak w Dziesiątej Księdze Pytań
utrzymuje, że arogator powinien mieć na to pozwolenie, co jest rozsądne. Ja jednak idę jeszcze dalej i uważam,
że zastępca będzie miał prawo do wszelkich dóbr, które zostały nabyte w wyniku adopcji, jak na przykład wtedy,
gdy przyjaciel lub krewny arogatora pozostawił coś spadkobiercy.
247. Nikt, kto jest mianowany i jednocześnie zastępuje samego siebie, nie zyska niczego bez zmiany stron; ale to
się zdarza, gdy jest tylko jeden stopień. Gdy jednak są dwa stopnie, można powiedzieć, że substytucja będzie
ważna, jak twierdzi Julianus w Trzydziestej księdze Digestów. Czy spadkodawca powinien wyznaczyć
spadkobiercę, gdy Titius jest jego współspadkobiercą, w następujący sposób: "Jeśli Stichus nie miałby być moim
spadkobiercą, niech będzie wolny i niech będzie moim spadkobiercą", substytucja nie będzie ważna. Jeśli jednak
powie: "Jeśli Titius nie będzie moim spadkobiercą, niech Stichus będzie wolny i niech będzie spadkobiercą swojej
części", to istnieją dwa stopnie substytucji, a zatem jeśli Titius odrzuci swoją część majątku, Stichus stanie się
wolny i będzie spadkobiercą spadkodawcy.
248. Paulus, O Sabinusie, księga I.
Jeśli ten, kto został powołany na spadkobiercę, został zastąpiony przez syna, nie będzie on pozbawiony
możliwości przejęcia spadku w ramach zastępstwa, jeśli będzie mógł to uczynić po śmierci syna. Z drugiej strony,
może on podlegać pewnym karom na mocy testamentu małoletniego, choć nie może podlegać żadnym na mocy
testamentu ojca.
249. Papinianus, Pytania, Księga III.
Jeśli syn, który został wyznaczony na spadkobiercę swojego ojca, a następnie staje się spadkobiercą swojego
brata poprzez substytucję, odrzuca majątek ojca, ale woli zachować majątek brata, powinien zostać wysłuchany.
Uważam bowiem, że sprawiedliwiej jest, aby pretor zezwolił na rozdzielenie dóbr brata i ojca; ma on bowiem
prawo decydować, że dzieci mają być uwolnione od ciężarów związanych z majątkiem, którego nie przyjęły
dobrowolnie, ale żadne prawo nie wyklucza ich z majątku wbrew ich woli; a zwłaszcza wtedy, gdy pomijając
podstawienie, podstawiony brat miałby prawo do majątku. Dlatego należy wypłacać tylko zapisy zgodnie z
substytucją, a zasada podziału ustalona przez prawo falcydiańskie powinna być przestrzegana nie w odniesieniu
do majątku ojca, jak to jest w zwyczaju, ale w odniesieniu do majątku dziecka, które nie osiągnęło jeszcze wieku
dojrzałego.
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250. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIII.
Nie ma różnicy, w jakim stopniu spadkobierca może być zastąpiony przez dzieci.
251. Tenże, O Sabinusie, księga II.
W zastępstwie źrenicznym, nawet jeśli ustalono dłuższy czas, to i tak zastępstwo kończy się w wieku
dojrzewania.
252. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Pewien setnik bezpośrednio podstawił dziedzica za swojego syna: "Gdyby ten umarł bez potomstwa przed
osiągnięciem wieku dwudziestu pięciu lat". Zastępca syna nabyłby jego majątek na mocy prawa zwyczajowego,
gdyby ten ostatni zmarł przed ukończeniem czternastego roku życia; po osiągnięciu tego wieku nie mógłby
jednak, na mocy przywileju wojskowego, nabyć niczego więcej niż majątek ojca i zyski z niego płynące,
znalezione wśród dóbr syna.
253. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Jeśli ktoś zapisałby w testamencie niewolnika, a potem rozkazałby zastępcy, którego wyznaczył dla swego syna,
uwolnić tego niewolnika, ten ostatni stanie się wolny, tak jakby zapis testamentowy został unieważniony; jeśli
bowiem chodzi o zapis, należy brać pod uwagę to, co było ostatnio wspomniane w tych testamentach, tak jak
czyni się to w przypadku tego samego testamentu lub gdy kodycyle zostały potwierdzone testamentem.
254. Jeśli po sporządzeniu testamentu przez spadkodawcę, sporządzi on następnie testament dla swego syna w
obecności kompetentnych świadków, to czynność ta będzie jednak ważna i testament ojca będzie ważny; jeśli
jednak ojciec sporządzi testament zarówno dla siebie, jak i dla syna, a następnie tylko dla siebie, to zarówno
testament, jak i dokonana wcześniej substytucja zostaną zerwane. Jeśli jednak ojciec sporządził drugi testament i
wyznaczył swojego spadkobiercę, w następujący sposób: "Gdyby syn jego umarł za życia", to wtedy można
powiedzieć, że pierwszy testament nie jest złamany, z tego powodu, że drugi, w którym syn został pominięty, jest
nieważny.
255. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
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Każdy może być podstawiony za dziecko, nawet jeśli urodzi się po śmierci dziecka, za które został podstawiony
jako spadkobierca.
256. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVII.
Jeśli za syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, zostanie podstawiony niewolnik, posiadany wspólnie z
innym, wraz z przyznaniem mu wolności, i zostanie on wykupiony przez spadkodawcę, stanie się on koniecznym
spadkobiercą małoletniego; jeśli jednak zostanie wykupiony przez tego ostatniego, nie będzie jego koniecznym,
lecz dobrowolnym spadkobiercą, jak stwierdza Julianus w Trzydziestej księdze Digestów. Niezależnie jednak od
tego, czy został nabyty przez ojca, czy przez małoletniego, sprawiedliwość podpowiada, że on sam, jeśli
zaoferuje cenę udziału swego pana, może uzyskać zarówno wolność, jak i majątek.
257. Gdy niewolnik jest zapisany Titiusa, może być zastąpiony przez małoletniego syna spadkodawcy z
przyznaniem mu wolności; tak samo, gdy jest zapisany i ustanowiony spadkobiercą, a dziedzictwo zniknie, gdy
warunek, od którego zależy zastąpienie, zostanie spełniony.
258. Julianus, Digest, Księga XIII.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy niewolnik zostaje podstawiony po śmierci zapisobiercy.
259. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVI.
Testament ojca i syna uważane są za jeden, zgodnie z prawem pretorianów; albowiem (jak podaje Marcellus w IX
księdze Digestów) wystarczy, że testament ojca będzie zapieczętowany, jeśli zapieczętowany będzie także
testament syna; wystarczy też siedem pieczęci świadków dołączonych do testamentu ojca.
260. Gdy ojciec sporządzi testament pisemny dla siebie, a ustny dla syna lub odwrotnie, oba będą ważne.
261. Tenże, O Edykcie, Księga XLI.
Jeśli spadkodawca dokona substytucji w następujący sposób: "Jeśli mój syn umrze przed osiągnięciem
dziesiątego roku życia, niech Seius będzie moim spadkobiercą"; a syn umrze po dziesiątym roku życia, ale przed
osiągnięciem czternastego, lepsza opinia jest taka, że substytut nie może żądać posiadania majątku, ponieważ
nie uważa się, że w tym przypadku został ustanowiony substytutem.
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262. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XVII.
Gdy syn żąda posiadania majątku po ojcu wbrew warunkom testamentu tego ostatniego, a w testamencie tym
został zastąpiony przez brata, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, będzie on wyłączony z zastępstwa.
263. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Gdy spadkodawca wyznaczył kilku spadkobierców i powiedział: "Zastępuję ich wszystkich wzajemnie", a po jego
śmierci majątek został objęty przez niektórych z nich, przy czym jeden ze spadkobierców nie żyje, to jeśli
warunek, od którego zależała substytucja, zostanie spełniony, a inny spadkobierca odrzuci swój udział, to całość
będzie należeć do żyjących, ponieważ uważa się, że zostali oni zastąpieni jeden za drugiego w odniesieniu do
całego majątku. Gdyby jednak spadkodawca wyznaczył spadkobierców i powiedział: "Zastępuję ich wzajemnie",
będzie się uważało, że zostali zastąpieni ci, którzy przyjmują spadek.
264. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
Jeśli kilku spadkobierców zostało powołanych do różnych udziałów w spadku i wszyscy oni zostali zastąpieni
jeden przez drugiego, to generalnie należy uznać, że zostali oni zastąpieni do tych samych udziałów, do których
zostali powołani; Na przykład, jeśli jeden został wyznaczony do jednej dwunastej, drugi do jednej ósmej, a trzeci
do jednej czwartej części spadku, a ten ostatni odrzuciłby swój udział, to ta jedna czwarta zostanie podzielona na
dziewięć części, z których osiem będzie przysługiwało temu, kto został wyznaczony do dwóch trzecich, chyba że
intencją spadkodawcy było, aby ten, kto został wyznaczony do jednej dwunastej otrzymał jeden udział, a trudno w
to uwierzyć, jeśli nie zostało to wyraźnie stwierdzone.
265. Julianus, Digest, Księga XXIV.
W przypadku, gdy ojciec zastępował wzajemnie swoich dwóch synów poniżej wieku dojrzewania, a Titiusa za
tego, który umarłby ostatni, uważano, że tylko bracia są uprawnieni do posiadania majątku i że w tym przypadku
istniały niejako dwa stopnie powołania; tak więc w pierwszej kolejności bracia powinni być zastępowani jeden za
drugiego, a jeśli nie byliby spadkobiercami, wówczas Titiusa należało powołać do dziedziczenia.
266. Tenże, Digest, Księga XXIX.
Jeśli ojciec wyznaczy na spadkobiercę syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, a w jego miejsce
wyznaczy dziecko pośmiertne, i dziecko to urodzi się za życia ojca, testament zostanie złamany, jeśli drugie
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dziecko będzie żyło. Gdyby jednak wspomniane dziecko urodziło się za życia ojca, ale po śmierci brata, będzie
ono jedynym spadkobiercą ojca.
267. Tenże, Digest, Księga XXX.
Jeśli Tycjusz miałby być podstawiony za współspadkobiercę, a potem Semproniusz miałby być podstawiony za
niego, to myślę, że lepsza jest opinia, że Semproniusz został podstawiony za obie części spadku.
268. The Same, Digest, Księga XXX.
Lex Cornelia, która potwierdza testamenty tych, którzy zginęli w rękach wroga, odnosi się nie tylko do majątków
osób, które sporządziły testament, ale do wszystkich majątków, które mogą należeć do kogokolwiek na mocy
rozporządzenia testamentowego, nawet jeśli nie wpadły w ręce wroga. Tak więc, jeśli ojciec zmarł w niewoli,
pozostawiając w swoim kraju syna poniżej wieku dojrzewania, a ten ostatni zmarł przed osiągnięciem tego wieku,
majątek należał do substytuta, tak jak gdyby ojciec nie został schwytany przez wroga. Jeśli jednak ojciec zmarł w
domu, a jego nieletnie dziecko zmarło w rękach wroga, będąc pojmanym po śmierci ojca, czyż nie będzie
właściwe stwierdzenie, że jego majątek należy do zastępcy, zgodnie z warunkami wspomnianego prawa? Jeśli
jednak syn wpadłby w ręce wroga za życia ojca, nie sądzę, aby Lex Cornelia miała zastosowanie, ponieważ nie
przewiduje ona, że ten, kto nie pozostawił żadnego majątku w swoim kraju, może mieć spadkobierców. Dlatego
też, nawet jeśli syn, po osiągnięciu wieku dojrzałego, zostanie pojmany za życia ojca, a następnie umrze w
rękach wroga, po śmierci ojca w domu, majątek ojca będzie należał do jego najbliższych krewnych, na mocy
Prawa XII Tablic, ale majątek syna nie będzie należał do tego ostatniego, zgodnie z warunkami Prawa Kornelii.
269. Scaevola, Pytania, Księga XV.
Gdy ojciec i syn zostali pojmani przez nieprzyjaciela i obaj umarli w niewoli, to chociaż ojciec umarł pierwszy,
Prawo Kornelii nie potwierdza zastępstwa, chyba że nieletni umarłby po powrocie do domu; chociaż gdyby obaj
umarli w domu, zastępca będzie miał prawo do majątku.
270. Julianus, Digest, Księga LXXVIII.
Pewien człowiek w testamencie ustanowił Prokulusa dziedzicem czwartej części swego majątku, a Cichusa pozostałych trzech czwartych, a następnie wyznaczył na spadkobierców Florusa za Cichusa i Sosjasza za
Prokulusa; gdyby zaś ani Florus, ani Sosjasz nie zostali spadkobiercami, wyznaczył kolonię Leptitów
spadkobiercami trzech czwartych, a kilku spadkobierców do wysokości przekraczającej pozostałą jedną czwartą.
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Prokulus i Sosjasz zmarli za życia spadkodawcy, a Cichy wszedł w posiadanie majątku. Powstało pytanie, czy
czwarta część pozostawiona Proculusowi powinna należeć do Quietusa, czy do tych, którzy zostali zastąpieni w
trzecim stopniu. Odpowiedziałem, że zamiarem spadkodawcy było, jak się wydaje, aby spadkobiercy, których
zastąpił w trzecim stopniu, mieli prawo do dziedziczenia tylko wtedy, gdy cały spadek został porzucony; i że
zamiar ten wynikał z faktu, że rozdzielił on więcej niż dwanaście udziałów pomiędzy zastępców; a zatem czwarta
część spadku, o którą chodziło, należałaby do Quietusa.
271. To samo, o dwuznacznościach.
Zastępstwo zostało dokonane w następujący sposób: "Niech ta sama osoba będzie moim spadkobiercą, która
będzie moim spadkobiercą, jak wyżej podano". Powstaje pytanie, jakiego spadkobiercę należy przez to rozumieć,
czy będzie to ktokolwiek, czy tylko ten, kto będzie spadkobiercą w chwili śmierci syna? Ludzie uczeni w prawie
zdecydowali, że będzie to spadkobierca, który może zastąpić spadkodawcę w dowolnym czasie; bo nawet jeśli
wyznaczony spadkobierca zmarł za życia małoletniego, a testament został zaatakowany jako nieudolny w
odniesieniu do pewnej części, należy uznać, że ten drugi jest nadal spadkobiercą w ramach substytucji.
272. Nie można powiedzieć, że zasada jest taka sama w następującym przypadku: na przykład, gdy
spadkodawca ma dwóch synów, Gajusza, który osiągnął wiek dojrzały i Lucjusza, który nie osiągnął wieku
dojrzałego, i dokonuje substytucji w następujący sposób: "Jeśli mój syn Lucjusz umrze, nie osiągnąwszy wieku
dojrzałości, a Gajusz nie będzie moim spadkobiercą, to niech Seius będzie moim spadkobiercą"; autorytety
prawne zinterpretowały to bowiem w ten sposób, że warunek substytucji należy odnieść do śmierci syna, który
nie osiągnął wieku dojrzałości.
273. Tenże, O Urseius Ferox, Księga I.
Gdy spadkodawca wyznaczył kilku spadkobierców, wśród których był Attius, do nierównych udziałów w swoim
majątku, a jeśli Attius nie przyjąłby tego, to podstawił innych jako spadkobierców proporcjonalnie do ich udziału, a
następnie dodał, że Titius powinien być współspadkobiercą tych, którzy zostali podstawieni. Powstało pytanie,
jaki udział będzie przysługiwał Tycjuszowi, a jaki pozostałym. Odpowiedziałem, że Titius będzie miał prawo do
jednego udziału, a pozostali do udziałów proporcjonalnych do ich praw w spadku; na przykład, jeśli będzie ich
trzech, Titius będzie miał czwartą część udziału Attiusa, a pozostali spadkobiercy będą mieli pozostałe trzy
czwarte, proporcjonalnie do udziałów, do których byli uprawnieni przez powołanie. Jeśli jednak spadkodawca
dodałby nie tylko Titiusa, ale także innych spadkobierców, ci ostatni mieliby prawo do części równej udziałowi
zastępcy; na przykład załóżmy, że trzech współspadkobierców zostało zastąpionych i dodano dwóch obcych
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spadkobierców, ten ostatni miałby prawo do pięciu części udziału Attiusa, a pozostali współspadkobiercy
otrzymaliby resztę proporcjonalnie do swoich udziałów.
274. Africanus, Pytania, Księga II.
Jeśli matka sporządzi testament i wyznaczy swojego syna na spadkobiercę, gdy tylko osiągnie on wiek
czternastu lat, a w przypadku, gdy nie będzie on jej spadkobiercą, wyznaczy innego w zastępstwie, będzie to
ważne.
275. Gdy syn jest mianowany spadkobiercą, a jego własny pośmiertny syn drugim, zgodnie z zasadą Gallusa
Aquiliusa, a Titius jest zastępowany przez wnuka, gdyby ten nie był spadkobiercą, to jeśli syn staje się
spadkobiercą ojca, to opinia była taka, że Titius powinien być absolutnie wykluczony; to znaczy, nawet jeśli wnuk
się nie urodzi.
276. Tenże, Pytania, Księga IV.
Spadkodawca, który miał dwóch synów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzałego, wyznaczył pewną osobę
jako spadkobiercę tego, który przeżył. Jeśli obaj umarliby w tym samym czasie, uznano, że substytut byłby
spadkobiercą obu, ponieważ przez ocalałego rozumie się nie tylko tego, który przychodzi po drugim, ale także
tego, którego nikt nie zastępuje; tak jak, z drugiej strony, przez pierwszego rozumie się nie tylko tego, który
przychodzi przed drugim, ale także tego, który nie ma nikogo przed nim.
277. Pewien spadkodawca wyznaczył na swoich spadkobierców syna, który nie osiągnął jeszcze wieku
dojrzałego, oraz Titiusa. W miejsce Titiusa podstawił Maeviusa, a w miejsce syna podstawił któregoś ze swoich
spadkobierców, których wcześniej wymienił. Tytus odrzucił spadek, a Maevius go objął. Ponieważ syn zmarł,
postanowiono, że majątek małoletniego, który powstał w wyniku substytucji, przypadnie Maeviusowi, jako
jedynemu spadkobiercy, który wszedł do spadku po ojcu.
278. Nawet jeśli zostanie złożony wniosek o przejęcie majątku wbrew woli ojca, substytucja uczniowska będzie
nadal ważna, a wszystkie zapisy testamentowe dokonane w ramach tej substytucji powinny zostać wypłacone.
279. Tenże, Pytania, Księga V.
W przypadku, gdy pretorian possession of an estate is applied by a minor in opposition to the will of his father, the
action to compress the payment of legacy should still be granted against the substitute; and, for the reason that
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the son does not debt any legacy bequeathed to strangers, those granted under the substitution shall be
increased; just as where legacies are bequeatted under the substitution, if more comes into the hands of the son
through praetorian possession of the estate than he would otherwise receive, so, also will he debt more to
persons who are privileged. Myślę, że rezultatem tego będzie to, że gdy syn, który nie osiągnął wieku dojrzałego,
jest wyznaczony jako spadkobierca całego majątku, a jest pozbawiony połowy tego majątku przez posiadanie
pretorskie, substytut będzie wolny od odpowiedzialności za zapłacenie połowy zapisów, tak jak część, która jest
dodawana przez uzyskanie posiadania majątku zwiększa zapisy, tak również w tym przypadku kwota, która jest
tracona, zmniejsza je.
280. Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Każdy może ustanowić w testamencie kilka stopni spadkobierców, na przykład: "Jeśli So-and-So nie zostanie
moim spadkobiercą, niech So-and-So nie będzie moim spadkobiercą", a ja wyznaczam kolejno kilku innych, tak
że na ostatnim miejscu, w drodze rezerwy, niewolnik zostaje wyznaczony jako konieczny spadkobierca.
281. Można zastąpić kilku spadkobierców zamiast jednego, albo jednego zamiast kilku, albo poszczególnych
spadkobierców zamiast każdego z osobna, albo można zastąpić tych, którzy zostali wyznaczeni do dziedziczenia.
282. Florentinus, Institutes, Księga X.
Spadkobierca może być podstawiony za każde z dzieci spadkodawcy lub za jedno z nich, które może przeżyć; za
każde z nich, jeśli nie życzy sobie, aby któreś z nich zmarło bezpotomnie, za pozostałego przy życiu, jeśli chce,
aby prawo legalnego dziedziczenia pozostało nienaruszone.
283. Paulus, O zastępstwach źrenic.
Jeśli mężczyzna ma kilkoro dzieci, może zastąpić spadkobiercę dla każdego z nich, i nie jest konieczne, aby
zrobił to dla wszystkich; tak samo może dokonać substytucji dla jednego z nich.
284. 284. Dlatego też może on dokonać substytucji na krótki okres za życia swojego dziedzica; na przykład: "Jeśli
mój syn umrze przed osiągnięciem wieku dziesięciu lat, niech Titius będzie jego dziedzicem".
285. Ponadto substytucja będzie dopuszczalna, jeśli wyznaczy kilku spadkobierców na różne okresy wieku syna,
jak na przykład: "Jeśliby umarł przed osiągnięciem wieku dziesięciu lat, niech Titius będzie jego dziedzicem;

1695

jeśliby umarł po dziesiątym roku życia, ale przed osiągnięciem czternastego, niech Maevius będzie jego
dziedzicem".
286. Jeżeli spadkobierca wyznaczony przez ojca, któremu powierzono wydanie majątku, przyjmuje go po tym, jak
został do tego zmuszony przez obdarowanego, to chociaż inne zapisy wymienione w testamencie mogą być
potwierdzone przez to przyjęcie, jak na przykład zapisy i darowizny wolności, to jednak, jeżeli testament stał się
bezskuteczny w świetle prawa cywilnego, nie odżywa zawarte w nim podstawienie pupilarne, jak orzekł Kwintus
Cervidius Scaevola. Wiele jednak autorytetów jest odmiennego zdania, z tej przyczyny, że substytucja źreniczna
jest częścią poprzedniego testamentu; i taka jest obecnie praktyka.
287. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga I.
Pewien człowiek miał przez swego syna dwóch wnuków, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzałego, z których
jeden był pod jego kontrolą, a drugi nie. Chciał, aby odziedziczyli równe części jego majątku, i przewidział, że jeśli
któryś z nich umrze przed osiągnięciem wieku dojrzewania, jego udział zostanie przekazany drugiemu; i zgodnie
z radą Labeo, Ofiliusa, Cascelliusa i Trebatiusza wyznaczył na swego jedynego spadkobiercę wnuka, który był
pod jego władzą, i powierzył mu przekazanie połowy majątku drugiemu wnukowi, gdy ten osiągnie wiek dojrzały,
a drugiego spadkobiercę zastąpił tym, który był pod jego władzą, gdyby ten umarł przed osiągnięciem tego wieku.
288. Możemy zastąpić dwóch spadkobierców pod różnymi warunkami dla syna poniżej wieku dojrzewania; na
przykład, jeden z nich może być zastąpiony, jeśli syn nie będzie miał dzieci, a inne dziecko urodzi się i umrze
przed osiągnięciem wieku dojrzewania.
289. Pewien spadkodawca wyznaczył czterech spadkobierców i za wszystkich z wyjątkiem jednego podstawił
innych, a ten, za którego nie wyznaczono zastępcy, jak również jeden z pozostałych, zmarli za życia ojca. Ofilius i
Cascellius orzekli, że udział tego, za którego nikt nie był podstawiony, należy również do zastępcy zmarłego
spadkobiercy; ta opinia jest słuszna.
290. Papinianus, Pytania, Księga XXIX.
Spadkobierca, który nie osiągnął wieku dojrzałości, a który został powołany po odpowiednim badaniu, zmarł. Tak
jak w przypadku spadkobierców ustawowych, z upoważnienia cesarskiego, musi być dostarczona kaucja, tak też,
jeśli naturalny ojciec zastąpił spadkobiercę swoim synem, który nie osiągnął wieku dojrzewania, należy odwołać
się do zastępcy; ponieważ tylko działania pretorianów mogą być przyznane spadkobiercom ustawowym.
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291. Tenże, Opinie, Księga VI.
Spadkobierca został zastąpiony przez współspadkobiercę, ale zmarł, zanim wszedł do spadku lub spełnił się
warunek, od którego zależało zastąpienie. Obie części spadku będą należały do tego, który został zastąpiony,
zarówno przed, jak i po zastąpieniu spadkobiercy; nie będzie też miało znaczenia, czy zastępca umrze po, czy
przed wyznaczonym spadkobiercą.
292. Przez następujące słowa: "zastępuję ich jeden za drugiego", udział odrzucony przez jednego ze
spadkobierców przejdzie na tych wymienionych w testamencie, proporcjonalnie do tego, co oni sami uzyskują
przez swoje powołanie, lub co zostało nabyte przez osobę, której podlegają.
293. Gdy ojciec zastępuje córkę lub wnuka, który zajmuje miejsce syna, lub który zajmował je po sporządzeniu
testamentu, zastępstwo uczniowskie staje się nieważne, jeśli którykolwiek z nich nie należał do rodziny
spadkodawcy w chwili jego śmierci.
294. Jeśli ojciec ustanowił swojego syna spadkobiercą i zażądał od niego, aby ten, jeśli umrze przed
osiągnięciem wieku dojrzałości, przekazał swój majątek Tycjuszowi, ustalono, że prawowity spadkobierca syna
będzie zmuszony do zrzeczenia się majątku ojca, z wyjątkiem prawa przyznanego przez Lex Falcidia, tak jakby
majątek został przyznany w zaufaniu spadkobiercy wspomnianego małoletniego po jego śmierci. Ta sama
zasada powinna być zachowana, gdy warunek, od którego zależy zastępstwo, jest wyrażony w sposób
niejednoznaczny i wykracza poza wiek dojrzewania. Jednakże, będzie to miało zastosowanie tylko wtedy, gdy
wola ojca jest ważna prawnie; jeśli bowiem dokument, który sporządził jako swoją wolę nie jest ważny, nie będzie
dopuszczony jako kodycyl, chyba że jest to wyraźnie stwierdzone, ani też majątek należący do syna nie będzie
związany przez trust. Dlatego, jeśli ojciec wydziedziczył syna i nie pozostawił mu nic, trust będzie nieważny. W
przeciwnym razie, jeśli syn otrzymał od ojca spadek lub powiernictwo, to powiernictwo majątku, którym jest
obciążony, będzie należne proporcjonalnie do majątku, który otrzymał, bez względu na proporcje dozwolone
przez prawo falcydiańskie.
295. W przypadku, gdy spadkodawca zapisał różne udziały oddzielnie kilku spadkobiercom, a po uczynieniu tego
powiedział: "Zastępuję moich spadkobierców jednych drugimi", uważa się, że zastąpił tych dołączonych na
pierwszym miejscu wzajemnie, a jeśli nie przyjmą oni swoich udziałów, wszyscy pozostali współspadkobiercy
powinni zostać przyjęci.
296. W sytuacji, gdy spadkodawca ustanowił ojca i syna spadkobiercami udziału w swoim majątku i podstawił ich
jednych za drugich, a następnie zapisał resztę swojego majątku ich współspadkobiercom, po czym
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rozdysponował całym majątkiem w następujący sposób: "Wszystkich tych spadkobierców zastępuję wzajemnie",
powstało pytanie o jego intencję i o to, czy wymieniając wszystkich, w zastępstwie współspadkobierców
uwzględnił ojca i syna, czy też jego intencją było jedynie, aby testament dotyczył wszystkich pozostałych. Ta
druga opinia wydaje się być bardziej prawdopodobna, ze względu na specjalne zastąpienie, którego dokonał w
odniesieniu do ojca i syna.
297. Jeżeli współspadkobiercą został syn, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, a który jednocześnie
został podstawiony w jego miejsce, będzie on zobowiązany do zapłacenia zapisów zapisanych w testamencie w
ramach podstawienia, tak jakby otrzymał część spadku w sposób absolutny, a inną część warunkowo. Ta sama
reguła nie będzie miała zastosowania w przypadku podstawienia innego spadkobiercy, ponieważ spowoduje to
zastosowanie Lex Falcidia, tak jakby spadkobierca został wyraźnie powołany pod warunkiem w pierwszej
kolejności; chociaż współspadkobierca przekazany synowi z pewnością byłby uprawniony do całej czwartej
części swojego udziału, ponieważ w przypadku, gdy spadek został przyznany Titiusowi przez testament, a ta
sama własność została przyznana Semproniusowi przez substytucję, Sempronius podzieli się majątkiem z
Titiusem.
298. Gdy ojciec mający dwie córki, obie nie osiągnęły wieku dojrzewania, dokonał substytucji szczenięcej dla tej,
która powinna przeżyć, a córka, która nie osiągnęła wieku dojrzewania, zmarła, a przeżyła ją siostra, która
osiągnęła ten wiek, uznano, że substytucja była nieważna zarówno w odniesieniu do pierwszej córki, o której
mowa powyżej, ponieważ nie umarła jako ostatnia, jak i w odniesieniu do drugiej, ponieważ osiągnęła wiek
dojrzewania.
299. Stwierdzono, że substytucja wyrażona w następujących słowach nie jest wadliwa: "Jeśli mój syn umrze
przed osiągnięciem wieku dojrzewania, co, jak ufam, nie będzie miało miejsca, to niech Titius będzie moim
spadkobiercą w jego miejsce i do jego części"; tak samo, jak gdyby polecił go zastąpić jako swojego
spadkobiercę, po określeniu pewnego warunku; ponieważ jeśli ktoś jest wyznaczony jako spadkobierca do
pewnego majątku, a współspadkobierca nie został wyznaczony, będzie on uprawniony do całego majątku.
300. Tenże, Definicje, Księga I.
Gdy pewien człowiek pozostawił swoim spadkobiercom dwoje dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku
dojrzałości, i dokonał za nie substytucji w następujący sposób: "Jeśli obaj umrą", a obaj umarli w tym samym
czasie, po śmierci ich ojca, oba majątki będą należeć do substytuta; ale jeśli umarli w różnym czasie, substytut
znajdzie w majątku chłopca, który umarł ostatni, majątek jego brata, który umarł wcześniej, ale zgodnie z
warunkami Prawa Falcydyńskiego, majątek pierwszego chłopca nie zostanie włączony; zastępca nie może żądać
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więcej niż jedną ósmą spadku na mocy testamentu; a zapisy, których podziałem został obciążony zastępca syna,
który zmarł jako pierwszy, stają się bezskuteczne.
301. Paulus, Pytania, Księga IX.
Pytanie pojawia się w następującym przypadku. Pewien człowiek, który miał syna po osiągnięciu wieku
dojrzewania, który był głuchy, uzyskał od cesarza pozwolenie na wyznaczenie dla niego zastępcy i wyznaczył
Titiusa. Wspomniany głuchy syn po śmierci ojca ożenił się z żoną i urodził mu się syn. Pytam, czy testament
został złamany. Odpowiedziałem, że sami książęta mają zwyczaj wyjaśniać prawa, które przyznali, ale gdy w tym
przypadku bada się intencje księcia, można powiedzieć, że jego zamiarem było jedynie przyznanie prawa ojcu
tak długo, jak długo jego syn pozostanie w tym samym stanie; i że tak jak według prawa cywilnego zastępstwo
uczniowskie kończy się wraz z osiągnięciem dojrzałości, tak cesarz naśladował tę zasadę w przypadku syna,
który z powodu swojej ułomności nie był w stanie sporządzić testamentu. Gdyby bowiem dokonał substytucji za
syna, który był obłąkany, powiedzielibyśmy, że testament przestałby być ważny, gdy syn stałby się zdrowy na
umyśle, ponieważ wtedy sam mógłby sporządzić testament; i rzeczywiście przywilej nadany przez cesarza stałby
się niesprawiedliwy, gdybyśmy uznali, że testament był ważny po tym czasie, ponieważ pozbawiłoby to człowieka
zdrowego prawa do sporządzenia własnego testamentu. Dlatego należy uznać, że zastępstwo jest również
unieważnione przez narodziny prawnego spadkobiercy, ponieważ nie ma różnicy, czy syn sam wyznaczył później
innego spadkobiercę, czy też otrzymał go z mocy prawa; nie jest bowiem prawdopodobne, że ani ojciec, ani
cesarz, w tym przypadku, mieli na uwadze wydziedziczenie syna, który urodził się później. Nie ma też różnicy, w
jaki sposób przywilej przyznany przez cesarza może zakłócić wykonanie testamentu, ani czy odnosi się do jednej,
czy do kilku osób.
302. Pytam również, gdzie dokonano substytucji w następujący sposób: "Jeśli mój syn umrze poniżej dziesiątego
roku życia, niech Titius będzie moim spadkobiercą; jeśli umrze poniżej czternastego roku życia, niech Maevius
będzie moim spadkobiercą", a syn zmarł w wieku ośmiu lat, czy Titius będzie jego jedynym spadkobiercą na
mocy substytucji, czy Maevius również będzie jednym, ponieważ jest pewne, że syn zmarł poniżej dziesiątego
roku życia, jak również poniżej czternastego. Odpowiedziałem, że ojciec miał prawo do zastąpienia swojego syna
przez cały czas zanim osiągnął on wiek dojrzewania, ale dojrzałość położyła kres temu prawu. Lepsza opinia jest
taka, że czas przewidziany oddzielnie dla każdej ze stron powinien być przestrzegany, chyba że jest wyraźnie
widoczne, że wola spadkodawcy była temu przeciwna.
303. Lucjusz Tycjusz, mając pod swoją opieką dzieci, ustanowił swoją żonę spadkobierczynią, a w jej miejsce
podstawił dzieci. Powstało pytanie, czy powołanie żony nie miało żadnej mocy ani skutku, z tego powodu, że
dzieci nie zostały wydziedziczone w tym stopniu. Odpowiedziałem, że stopień, w jakim dzieci zostały
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wydziedziczone, nie ma znaczenia, ponieważ te same osoby zostały wyznaczone jako zastępcy, którzy byli
spadkobiercami na mocy testamentu, to znaczy, ponieważ dzieci nie unieważniają całego testamentu, ale tylko
wymieniony stopień, który nie był ważny od początku; tak jak zostało ustalone, że jeśli dziecko zostało
wydziedziczone w pierwszym stopniu, jest wydziedziczone w drugim. Nie ma jednak różnicy, z jakiego powodu
instytucja drugiego spadkobiercy jest ważna, czy dlatego, że syn został wydziedziczony przez jego powołanie,
czy też dlatego, że sam syn został powołany do zastępstwa.
304. Juliusz Longinus, ojciec, podstawił za swoje dzieci spadkobierców, których sam sobie wyznaczył w
następujący sposób: "Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą". Jeden z wyznaczonych spadkobierców zgodził się
milcząco dać udział w tym, co otrzymał, osobie, która nie była zdolna do jego przyjęcia, będąc dopuszczona do
zastępstwa syna poniżej wieku dojrzewania; jaki udział powinien być mu dozwolony, ten, do którego został
wyznaczony, czy ten, który przyjął, aby jego udział mógł być zwiększony w zastępstwie. Odpowiedziałem, że ten,
kto zgadza się na oszustwo przeciwko prawu, przez wejście do majątku, staje się spadkobiercą, ani nie przestaje
nim być, nawet jeśli zostanie pozbawiony majątku pozostawionego mu w takich okolicznościach. Stąd też może
on być spadkobiercą w ramach zastępstwa uczniowskiego tylko do tego udziału, do którego został powołany,
ponieważ jest on wystarczająco ukarany za to, co uczynił wbrew prawu; i, w rzeczy samej, powiedziałbym to
samo, nawet gdyby przestał być spadkobiercą. Tę samą zasadę należy rozumieć jako odnoszącą się do
każdego, kto po tym, jak został mianowany spadkobiercą i wszedł do majątku, został sprowadzony do niewoli, a
następnie został przedstawiony na wolności, który jest dopuszczony do substytucji pozostawionej mu przez
testament; bo chociaż stracił spadek, do którego był uprawniony przez powołanie go jako spadkobiercy, to jednak
na mocy substytucji może otrzymać ten sam udział, który stracił.
305. Tenże, Pytania, Księga X.
Marcjanus stwierdza, że testament główny nie może być ani w całości, ani w części potwierdzony przez
substytucję pupilarną.
306. Tenże, Opinie, księga XII.
Lucjusz Tycjusz wyznaczył na spadkobierców swego prawowitego syna i syna naturalnego i zastąpił ich
wzajemnie. Prawowity syn Titiusa, którego ojciec pozostawił w wieku zaledwie roku, zmarł po śmierci ojca, nie
osiągnąwszy wieku dojrzałości, a przeżyła go matka i przyrodni brat, który był także jego współspadkobiercą.
Pytam, czy jego majątek będzie należał do przyrodniego brata, na mocy substytucji, czy też przejdzie na jego
matkę. Odpowiadam, że substytucja, o której mowa, odnosi się do pierwszego przypadku, w którym powołani nie
są spadkobiercami, a nie do drugiego, w którym jeden ze spadkobierców zmarł później, nie osiągnąwszy wieku

1700

dojrzałego; ponieważ podwójna substytucja nie może istnieć w osobie naturalnego syna, a zatem majątek będzie
należał do matki prawowitego syna ab intestato.
307. Paulus uważał, że: "Jeśli wszyscy wyznaczeni spadkobiercy zostali zastąpieni jeden przez drugiego, to
część jednego z nich, który po śmierci niektórych współspadkobierców odrzucił swój udział, na mocy zastąpienia
będzie należała tylko do tego spadkobiercy, który żył w tym czasie".
308. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Ojciec pewnej rodziny ustanowiwszy testamentem swoje pośmiertne dziecko swoim spadkobiercą, podstawił
swojego brata, Gajusza Secjusza, za siebie lub za swojego syna, gdyby ten umarł przed osiągnięciem wieku
dojrzałości, a następnie podstawił Titiusa za Gajusza Secjusza, po czym powiedział: "Jeśli mój brat, Gajusz
Secjusz, którego zastąpiłem na pierwszym miejscu, miałby być moim spadkobiercą, to mianuję Titiusa
powiernikiem". Pytam, jeśli syn miałby być spadkobiercą ojca, a zmarłszy przed osiągnięciem wieku dojrzałości,
jego brat miałby zostać spadkobiercą spadkodawcy na mocy substytucji, czy trust musi zostać wykonany, skoro
został utworzony w następujący sposób: "Jeśli Gaius Seius, mój brat, powinien być moim spadkobiercą"?
Odpowiedziałem, że brat zmarłego, który został wyznaczony lub zastąpiony w obu przypadkach, musi wydać
majątek, który spadkodawca zapisał, jeśli syn umrze przed osiągnięciem wieku dojrzałości, i że znaczenie
następujących słów nie może być kwestionowane: "Jeśli Gaius Seius powinien być moim spadkobiercą, to
pragnę, aby majątek został wydany", ponieważ faktem jest, że był on spadkobiercą spadkodawcy.
309. Scaevola, Opinie, Księga II.
Pewien człowiek miał syna i córkę, oboje w wieku poniżej dojrzałości, a ustanowiwszy syna swoim spadkobiercą,
wydziedziczył córkę i zastąpił ją synem, "gdyby ten ostatni umarł przed osiągnięciem dojrzałości"; a następnie
wyznaczył swoją żonę i siostrę jako zastępców córki, gdyby ta umarła przed ślubem. Pytam, czy jeśli córka
umarłaby pierwsza, po osiągnięciu wieku dojrzewania, a jej brat po niej, przed osiągnięciem tego wieku, czy
majątek syna należałby przez prawo zastępstwa do żony i siostry spadkodawcy. Odpowiedziałem, że zgodnie z
podanym stanem faktycznym, nie należałby do nich.
310. To samo, pytania publicznie dyskutowane.
Posiadamy wspólnego niewolnika; jest on wyznaczony na spadkobiercę, a Maevius zastępuje go na wypadek,
gdyby on nie był spadkobiercą. Niewolnik przyjmuje majątek na polecenie tylko jednego ze swoich panów i
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powstaje pytanie, czy jest podstawa do przyjęcia zastępcy, czy nie. Lepsza opinia jest taka, że jest podstawa do
jego przyjęcia.
311. "Niech Titius będzie moim spadkobiercą. Stichusa zapisuję Maeviusowi. Niech Stichus będzie moim
spadkobiercą, jeśli Stichus nie zostanie moim spadkobiercą, niech Stichus będzie wolny i będzie moim
spadkobiercą." W tym przypadku należy najpierw zapytać, czy jest jeden stopień, czy dwa, i czy warunek
substytucji jest zmieniony, czy pozostaje taki sam. I rzeczywiście, często pojawia się pytanie, czy strona może
być zastąpiona dla siebie, a odpowiedź jest taka, że gdy warunek powołania jest zmieniony, może być
zastąpiony. Dlatego też, jeśli Titius jest mianowany spadkobiercą, a jeśli nie przyjmie, jest nakazane, aby stać się
spadkobiercą, substytucja nie ma mocy ani skutku. Jeśli jednak ktoś został powołany na spadkobiercę pod
warunkiem, ale jest zastępowany bezwzględnie, sprawa ulega zmianie, ponieważ warunek, od którego zależy
powołanie, może nie zostać spełniony, a zastępstwo może przynieść spadkobiercy pewną korzyść. Ale jeśli
warunek powinien być spełniony, istnieją dwa bezwzględne powołania, a zastępstwo nie będzie miało mocy ani
skutku. Z drugiej strony, jeśli ktoś powołuje spadkobiercę bezwzględnie, a następnie zastępuje go dla siebie pod
pewnym warunkiem, to warunkowe zastąpienie nie działa, ani nic nie jest rozumiane jako zmiana, ponieważ,
gdyby warunek został spełniony, byłyby dwa bezwzględne powołania tej samej osoby. Zgodnie z tym, zadane
pytanie jest następujące: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, daję i zapisuję Stichusa Maeviusowi; niech
Stichus będzie moim spadkobiercą, jeśli Stichus nie miałby być moim spadkobiercą, niech będzie wolny i niech
będzie moim spadkobiercą". Wiemy, że ponieważ Stichus został zapisany i otrzymał wolność na mocy tego
samego testamentu, jego wolność będzie miała pierwszeństwo, a jeśli tak się stanie, dziedzictwo nie będzie
należne, a on nie może wejść do majątku na polecenie zapisobiercy, a zatem Stichus nie jest spadkobiercą i na
mocy słów, które następują po nim, ma prawo do wolności; ponieważ uważa się, że istnieje tylko jeden stopień
powołania. A gdyby Tycjusz nie przyjął spadku? Stichus stałby się wolny i byłby spadkobiercą na mocy
substytucji. Stąd też, dopóki nie wejdzie on do majątku z polecenia zapisobiercy, rozumie się, że nie staje się
własnością zapisobiercy z tytułu zapisu, a zatem jest pewne, że nie jest spadkobiercą; ale staje się wolny i
spadkobiercą na mocy następujących słów: "Jeśliby nie miał być moim spadkobiercą, niech Stichus będzie wolny
i niech będzie moim spadkobiercą". Julianus w swoich dziełach również aprobuje naszą opinię.
312. Jeżeli małoletni wyalienował niewolnika, który został zastąpiony przez niego samego, a nabywca tego
niewolnika mianuje go swoim spadkobiercą z przyznaniem mu wolności, to czy zastąpiony niewolnik będzie miał
prawo do całego majątku małoletniego z powodu tego zastąpienia? Jeżeli małoletni osiągnie wiek dojrzałości,
niewolnik stanie się koniecznym spadkobiercą nabywcy na mocy jego woli, ale jeżeli małoletni umrze przed
osiągnięciem tego wieku, niewolnik stanie się wolny i będzie jego spadkobiercą z tytułu podstawienia, a także
stanie się koniecznym spadkobiercą ojca małoletniego, ale będzie on dobrowolnym spadkobiercą nabywcy.
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Tit. 7. Dotyczące warunków mianowania.

313. Ulpianus, O Sabinusie, Księga V.
Ustalono, że nominacja dokonana pod warunkiem, który jest niemożliwy lub przez pomyłkę, nie jest nieważna.
314. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
Gdzie w testamencie było powiedziane: "Niech pewien niewolnik, jeśli będzie mój"; albo: "Jeśli w chwili mojej
śmierci będzie mój, niech będzie moim spadkobiercą", powstaje pytanie, jak należy rozumieć termin "mój". Jeśli
spadkodawca zrzekłby się prawa użytkowania niewolnika, to i tak będzie ono należeć do niego, ale pytanie brzmi,
czy warunek powołania nie zostałby spełniony, gdyby zrzekł się części swojego prawa własności do tego
niewolnika. Lepsza opinia jest taka, że warunek nie zostałby naruszony, chyba że z najbardziej oczywistych
dowodów wynikałoby, że intencją spadkodawcy, kiedy dodał słowa odnoszące się do warunku, było, aby cała
własność niewolnika pozostała w nim, ponieważ wtedy, jeśli jakakolwiek część w nim została zbyta, warunek nie
zostałby spełniony.
315. W przypadku, gdy jednak są dwaj niewolnicy, którzy zostali wyznaczeni na spadkobierców w następujących
słowach: "Gdyby pierwszy i drugi z wymienionych niewolników należał do mnie w chwili mojej śmierci, niech będą
wolni i moimi spadkobiercami", a jeden z nich uległby alienacji, Celsus bardzo słusznie utrzymuje, że język ten
należy rozumieć tak samo, jak gdyby spadkodawca ustanowił niewolników swoimi spadkobiercami oddzielnie i
pod tym samym warunkiem.
316. Paulus, O Sabinusie, księga I.
Jeśli zostanę wyznaczony na spadkobiercę pod warunkiem: "Jeśli zapłacę dziesięć aurei", a strona, której
nakazano mi zapłacić pieniądze, odmawia ich przyjęcia, warunek uważa się za spełniony.
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317. Ulpianus, O Sabinusie, księga VIII.
Jeśli pewni spadkobiercy zostaną wyznaczeni w następujący sposób: "Jeśli pozostaną wspólnikami w moim
majątku aż do ukończenia szesnastego roku życia, niech będą moimi spadkobiercami", Marcellus powiada, że
powołanie dokonane w takim języku jest nieważne. Julianus natomiast twierdzi, że takie powołanie jest ważne,
ponieważ partnerstwo może być utworzone w jakimś przyszłym celu, przed wejściem w posiadanie majątku. Jest
to słuszne.
318. Julianus mówi również, że w przypadku, gdy ktoś wyznacza spadkobiercę pod warunkiem: "Jeśli nie
wyalienuje pewnego niewolnika należącego do majątku", że warunek jest spełniony, gdy spadkobierca zapewni
swojemu współspadkobiercy zabezpieczenie. Jeśli jednak mowa jest tylko o jednym spadkobiercy, uważa się, że
został on powołany pod warunkiem niemożliwym, co jest słuszne.
319. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Jeśli na spadkobiercę nałożono kilka warunków, to wszystkie one muszą być spełnione, ponieważ uważa się je
za jeden; jeśli jednak nałożono je oddzielnie, to każdy z nich musi być spełniony sam w sobie.
320. Ulpianus, O Sabinusie, księga IX.
Gdy dziedzic został wyznaczony pod warunkiem: "Jeśli w ciągu trzech dni po śmierci spadkodawcy postawi mu
pomnik", a pomnik ten nie może być ukończony w ciągu trzech dni, należy stwierdzić, że warunek ten zniknął,
jako niemożliwy do spełnienia.
321. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Gdyby ktoś wyznaczył spadkobierców pod warunkiem: "Jeśli dadzą sobie nawzajem zabezpieczenie na
zapłacenie zapisów pozostawionych w testamencie", to stwierdza się, że są oni zwolnieni z wypełnienia warunku,
ponieważ został on postawiony z naruszeniem praw, które zabraniają pewnym osobom przyjmowania zapisów;
chociaż nawet gdyby zabezpieczenie zostało złożone, spadkobiercy byliby chronieni wyjątkiem w procesie
sądowym.
322. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
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Praetor nie pochwala tego, co spadkodawca pozostawia pod warunkiem złożenia przysięgi. Dba on bowiem o to,
aby nikt, kto przyjmuje majątek pod warunkiem złożenia przysięgi lub nie dotrzymuje tego warunku, nie utracił
majątku lub spadku, ani nie został zmuszony do haniebnego złożenia przysięgi pod warunkiem otrzymania tego,
co zostało mu zapisane. Pretor widzi więc, że każdy, komu pozostawiono majątek pod warunkiem złożenia
przysięgi, może go nabyć tak samo, jak ci, na których nie nałożono warunku przysięgi, i w tym przypadku
postępuje bardzo właściwie, ponieważ są ludzie, którzy przez swoją pogardę dla religii zawsze są gotowi złożyć
przysięgę, a są też tacy, którzy są bojaźliwi, aż do przesądu, z powodu strachu przed Bogiem; Dlatego pretor
mądrze interweniuje swoją władzą, aby ani ci ostatni, ani ci pierwsi nie mogli ani nabyć, ani stracić tego, co im w
ten sposób pozostawiono. Ten bowiem, kto chciałby pod wpływem religii powstrzymać tych, którym pozostawił
majątek pod warunkiem złożenia przysięgi, nie mógłby osiągnąć swego celu, gdyby tego nie uczynili; ci bowiem,
którzy spełnią warunek, zostaliby dopuszczeni do dziedziczenia, a gdyby go nie spełnili, zostaliby wykluczeni z
powodu niespełnienia warunku.
323. Edykt ten odnosi się także do zapisów, a nie tylko do wyznaczania spadkobierców.
324. W odniesieniu do trustów, konieczne jest, aby ci, którzy mają jurysdykcję nad trustem, przestrzegali edyktu
pretora, ponieważ trust jest wykonywany w ten sam sposób, co zapisy.
325. W przypadku darowizn mortis causa należy stwierdzić, że istnieje podstawa do zastosowania edyktu; gdyby
na przykład ktoś przewidział, że strona musi oddać to, co otrzymała, chyba że przysięgnie, że wykona jakąś
czynność. Dlatego konieczne będzie zrzeczenie się obligacji.
326. Jeśli ktoś został powołany pod warunkiem złożenia przysięgi, jak również pod jakimś innym warunkiem,
należy rozważyć, czy może on być zwolniony z wykonania warunku. Lepsza opinia jest taka, że powinien on być
zwolniony z warunku przysięgi, chociaż może być zobowiązany do spełnienia drugiego warunku.
327. Jeśli jednak spadkobierca został powołany pod warunkiem złożenia przysięgi lub wpłacenia dziesięciu
tysięcy aurei, to znaczy, że wymaga się od niego albo wpłacenia pieniędzy, albo złożenia przysięgi, należy
rozważyć, czy nie powinien być zwolniony z jednego warunku, ponieważ może być zabezpieczony przez
spełnienie drugiego. Lepsza opinia jest taka, że powinien być zwolniony z pierwszego warunku, aby w jakiś
sposób nie został zmuszony do złożenia przysięgi.
328. Ilekroć spadkobierca otrzymuje od spadkodawcy polecenie "dania czegoś lub wykonania jakiejś czynności",
która nie jest niehonorowa, nie będzie uprawniony do wytoczenia powództwa, chyba że da lub wykona to, co
zostało mu polecone do przysięgi.
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329. Gdy spadkobierca został wyznaczony pod warunkiem, że przysięgnie manumitować Stichusa, a Stichus
zmarł lub został manumitowany za życia spadkodawcy, warunek ten nie zostanie uznany za naruszony; choć
prawdą jest, że spadkobierca byłby zmuszony do manumitowania niewolnika, gdyby żył. Ta sama zasada
obowiązuje w przypadku, gdy spadkobierca został wyznaczony w następujący sposób: "Niech Titius będzie moim
spadkobiercą, aby mógł manumitować Stichusa"; albo: "Zapisuję sto aurei Titiusowi, aby mógł manumitować
Stichusa". Jeśli bowiem Stichus umrze, nikt nie może powiedzieć, że spadkobierca nie będzie mógł otrzymać
spadku, gdyż nie uważa się, że nie spełnił on warunku, skoro nie był w stanie tego uczynić, a wola spadkodawcy
musi zostać wykonana, jeśli jest to możliwe.
330. Nie jest konieczne stawienie się przed pretorem, aby zostać zwolnionym z tej przysięgi, ponieważ zwolnienie
raz udzielone przez pretora jest ważne na zawsze, a zwolnienie nie jest obowiązkowe w każdym przypadku.
Dlatego też uważa się, że zwolnienie jest udzielane od dnia, w którym spadek był płatny, nawet jeśli wyznaczony
spadkobierca był nieświadomy tego faktu. W związku z tym, w przypadku spadkobiercy zapisobiercy uważa się,
że jeśli zapisobierca umrze po dniu wyznaczonym na wypłatę zapisu, jego spadkobierca musi skorzystać z
powództwa de legato, tak jakby zapis został pozostawiony bezwarunkowo osobie, którą on zastąpił jako
spadkobierca.
331. Paulus, O Edykcie, Księga XLV.
Zwolnienie jest również udzielane od warunków, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, na przykład: "Jeśli nie
wykupi ojca z rąk wroga"; lub "Jeśli nie będzie wspierał swoich rodziców lub patrona".
332. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
Mianowanie jak następujące: "Jeśli ustanowię Seiusa moim spadkobiercą przez kodycyl, niech on będzie moim
spadkobiercą", nie jest nieważne, jeśli chodzi o powołanego spadkobiercę, z wyjątkiem sytuacji, gdy ten
spadkobierca jest synem; jest to bowiem powołanie warunkowe, a majątek nie jest utrzymywany jako zapisany
przez kodycyl, który jest zabroniony przez prawo, ale jest to warunkowe powołanie dokonane przez testament.
Stąd, jeśli spadkodawca powiedziałby: "Niech będzie moim spadkobiercą ten, którego nazwisko umieszczę w
kodycylu", należy uznać, z tego samego powodu, że powołanie będzie ważne, nie ma prawa, które by temu
przeszkadzało.
333. Jeśli dokonamy powołania w następujący sposób: "Niech So-and-So będzie moim spadkobiercą, jeśli
mianowałem go spadkobiercą przez codicil", powołanie będzie ważne, nawet w odniesieniu do syna, który jest
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pod kontrolą ojcowską, ponieważ warunek nie jest narzucany za każdym razem, gdy mowa jest o przeszłości lub
teraźniejszości; na przykład: "Jeśli król Partów powinien żyć"; "Jeśli statek powinien być w porcie".
334. Julianus, Digest, Księga XXIX.
Tam, gdzie strona dokonuje powołania przez testament, w następujący sposób: "Niech mój syn będzie moim
spadkobiercą, jeśli adoptuje Titiusa, a jeśli go nie adoptuje, niech będzie wydziedziczony"; i jeśli syn jest gotów go
adoptować, ale Titiusa nie chce się wydziedziczyć, syn stanie się spadkobiercą, tak jak gdyby warunek został
spełniony.
335. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga III.
Następujące słowa: "Niech Publiusz Maevius będzie moim spadkobiercą, jeśli jest chętny", ustanawiają warunek
w odniesieniu do spadkobiercy koniecznego, tak że nie stanie się on spadkobiercą, jeśli jest niechętny; słowa te
są bowiem bezowocnie dodane w odniesieniu do spadkobiercy dobrowolnego, gdyż nawet gdyby ich nie dodano,
powołany nie stałby się spadkobiercą wbrew swojej woli.
336. Julianus, Digest, Księga XXX.
Jeśli ktoś otrzymuje spadek lub dziedzictwo pod warunkiem: "Jeśli zapłaci dziesięć aurei", to ani spadek ani
dziedzictwo nie mogą być przez niego nabyte, chyba że po spełnieniu warunku on, jako spadkobierca lub
zapisobierca, dopełni formalności prawnych, za pomocą których zwykle uzyskuje się spadek lub dziedzictwo.
337. Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Gdy warunki są przepisane z pogwałceniem edyktów cesarskich, lub wbrew prawom, lub wbrew temu, co ma moc
prawną, lub które są przeciwne dobrym obyczajom, lub sugerują szyderstwo, lub są takie, których pretorzy by nie
zatwierdzili, uważa się, że nie zostały napisane, a majątek lub spadek przechodzi na spadkobiercę lub
zapisobiercę, tak jakby warunek nie był przepisany.
338. Papinianus, Pytania, Księga XVI.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą zostaje wyznaczony na dziedzica pod warunkiem, którego nie toleruje senat lub
cesarz, to unieważnia to testament ojca, tak jakby warunek nie mógł być spełniony przez syna; ponieważ tam,
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gdzie jakieś działania szkodzą naszej pobożności, reputacji lub szacunkowi dla samego siebie i ogólnie rzecz
biorąc, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, uważa się, że nie jesteśmy w stanie ich wykonać.
339. Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Julianus stwierdza, że następująca nominacja jest nieważna, a mianowicie: "Jeśli Titius ma być moim dziedzicem,
niech Seius będzie moim dziedzicem; jeśli Seius ma być moim dziedzicem, niech Titius będzie moim
dziedzicem", ponieważ warunek ten nie może mieć miejsca.
340. Florentinus, Instytuty, Księga X.
Jeśli kilka powołań spadkobierców do tej samej części spadku zostało dokonanych pod różnymi warunkami,
warunek, który został spełniony jako pierwszy, daje pierwszeństwo powołaniu.
341. Marcjanus, Instytuty, księga VII.
Gdy niewolnikowi przyznano wolność w sposób absolutny, a spadkobiercę wyznaczono pod warunkiem, przy
czym przewidziano, że jeśli ten ostatni nie będzie spadkobiercą, będzie miał prawo do spadku, Boski Pius
stwierdził w Reskrypcie, że warunki wydają się być powtórzone w zapisie.
342. W związku z tym Papinianus stwierdził, że jeśli babka wyznaczyła swojego wnuka spadkobiercą części
swojego majątku, pod warunkiem, że będzie on emancypowany, a następnie, na mocy kodycylu, zapisała mu to,
czego nie pozostawiła mu jako spadkobiercy, warunek emancypacji został również uznany za powtórzony w
zapisie; chociaż zapisując spadek nie dokonała żadnej substytucji, tak samo jak nie dokonała tego pozostawiając
mu część swojego majątku.
343. Tenże, Instytuty, Księga VIII.
Gdzie w testamencie było napisane: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, a jeśli Titius będzie moim
spadkobiercą niech Maevius będzie moim spadkobiercą", to jeśli Titius przyjmie majątek, który był podejrzany o
niewypłacalność, Maevius może go dobrowolnie przyjąć i zatrzymać czwartą część tegoż.
344. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Księga II.
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Kobieta, która była dłużna swojemu mężowi pieniądze obiecane mu w posagu, wyznaczyła go na swojego
spadkobiercę, "pod warunkiem, że nie będzie on żądał ani domagał się pieniędzy, które ona obiecała jako
posag". Uważam, że jeśli mąż powiadomi pozostałych spadkobierców, że nie jest niechętny do wydania tego, co
było mu należne z tytułu posagu, natychmiast stanie się spadkobiercą. Jeśli jednak zostałby powołany na
spadkobiercę pod takim warunkiem, uważam, że mimo to stanie się spadkobiercą niezwłocznie, ponieważ
wykonanie warunku jest niemożliwe, a każdy taki warunek należy uznać za nienałożony.
345. Jeśli komuś nakazano manumitować niewolnika należącego do majątku i stać się spadkobiercą, to choćby
go manumitował i dokonał aktu nieważnego, to jednak stanie się spadkobiercą; bo choć prawdą jest, że
manumitował niewolnika, to jednak wolność przyznana mu po wejściu do majątku stanie się ważna zgodnie z
wolą spadkodawcy.
346. Jeśli ktoś mianuje cię spadkobiercą pod warunkiem, że ty go nim mianujesz, lub coś mu zapisujesz, to nie
ma znaczenia, w jakim stopniu został on przez ciebie mianowany spadkobiercą lub co mu zostało pozostawione,
o ile możesz udowodnić, że uczyniłeś to w jakimkolwiek stopniu.
347. Celsus, Digest, Księga XVI.
Niewolnik należący do kogoś innego może być powołany na spadkobiercę, "kiedy stanie się wolny"; ale niewolnik
należący do spadkodawcy nie może być powołany w ten sposób.
348. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XVIII.
Ponieważ rozsądek podpowiada, że ten, kto może obdarzyć wolnością, sam powinien jej udzielić, albo w chwili
obecnej, albo po pewnym czasie, albo pod jakimś warunkiem, i nie ma prawa mianować niewolnika swoim
spadkobiercą na wypadek, gdyby ten uzyskał wolność w jakikolwiek inny sposób.
349. Marcellus, Digest, Księga XII.
"Którykolwiek z moich braci, który poślubi naszą kuzynkę, niech będzie moim spadkobiercą trzech czwartych
mojego majątku, a ten, który się z nią nie ożeni, niech będzie moim spadkobiercą jednej czwartej tegoż".
Wspomniana kuzynka albo wychodzi za innego, albo nie chce się z nikim żenić. Brat, który poślubi kuzynkę,
będzie miał prawo do trzech czwartych majątku, a pozostała czwarta część będzie należała do drugiego. Jeśli
jednak żaden z nich nie ożeni się z dziewczyną, nie dlatego, że nie chcieli tego zrobić, ale dlatego, że ona
odmówiła małżeństwa, obaj będą mieli prawo do równych udziałów w majątku; na ogół bowiem warunek: "Gdyby
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poślubił żonę; gdyby zapłacił sumę pieniędzy; gdyby wykonał jakiś czyn"; musi być rozumiany w ten sposób, że
nie jest jego winą, jeśli nie poślubi kobiety, nie zapłaci pieniędzy, ani nie wykona czynu.
350. Papinianus, Opinie, Księga VI.
"Niech ten z moich braci, który poślubi swoją kuzynkę Titię, będzie dziedzicem dwóch trzecich mojego majątku, a
ten, który się z nią nie ożeni, będzie dziedzicem pozostałej jednej trzeciej tegoż". Jeśli kuzynka umarłaby za życia
spadkodawcy, obaj bracia będą mieli prawo do równych udziałów w jego majątku, bo co prawda zostali
wyznaczeni na spadkobierców, ale mieli prawo do różnych udziałów w przypadku zawarcia małżeństwa.
351. Modestinus, Reguły, Księga IX.
Gdy niewolnik jest mianowany spadkobiercą pod pewnym warunkiem, nie może spełnić tego warunku bez
rozkazu swego pana.
352. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga II.
Jeżeli małoletni zostanie wyznaczony na spadkobiercę pod jakimś warunkiem, może się do niego zastosować
nawet bez upoważnienia opiekuna. Ta sama zasada obowiązuje, gdy spadek został mu zapisany pod jakimś
warunkiem, ponieważ po spełnieniu warunku jest on w takiej samej sytuacji, jak gdyby majątek lub spadek został
mu pozostawiony bezwarunkowo.
353. Modestinus, Opinie, Księga VIII.
Pewien człowiek wyznaczył swoim testamentem spadkobiercę pod warunkiem: "Jeśli on wrzuci moje szczątki do
morza". Ponieważ spadkobierca nie spełnił tego warunku, powstało pytanie, czy powinien być wyłączony z
dziedziczenia majątku. Modestinus odpowiedział: "Należy raczej pochwalić, a nie cenzurować spadkobiercę,
który nie wrzucił szczątków spadkodawcy do morza, zgodnie z wolą tego ostatniego, lecz oddał je do pochówku
na pamiątkę obowiązku należnego ludzkości". Należy najpierw rozważyć, czy człowiek, który narzuca tego
rodzaju warunek, jest zdrowy na umyśle, a zatem, jeżeli podejrzenie to nie zostanie oddalone przez przekonujące
dowody, spadkobierca ustawowy nie może w żaden sposób kwestionować prawa do spadku ze spadkobiercą,
który został powołany.
354. Spadkodawca, poprzez kodycyl, nałożył warunek na swojego spadkobiercę, którego powołał bezwzględnie
swoim testamentem, pytam, czy jest konieczne, aby się do niego zastosował. Modestinus odpowiada: "Majątek
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nie może być ani nadany, ani odebrany przez kodycyl". Rozumie się jednak, że w tym przypadku spadkodawca
miał na myśli wykluczenie spadkobiercy z dziedziczenia w przypadku niespełnienia przez niego warunku.
355. Papinianus, Pytania, Księga XIII.
Jeśli syn zostałby wyznaczony na spadkobiercę pod warunkiem, a wnuki zostałyby przez niego zastąpione;
ponieważ nie wystarczy, aby syn został wyznaczony na spadkobiercę pod jakimkolwiek warunkiem, testament
jest uznawany za ważny tylko wtedy, gdy spełnienie warunku leży w mocy syna. Zastanówmy się zatem, czy ma
znaczenie, jaki warunek został postawiony, czy taki, który nie może być spełniony, jeśli syn umrze, jak na
przykład: "Jeśli mój syn pojedzie do Aleksandrii, niech będzie moim spadkobiercą", a umrze w Rzymie; czy też
taki, który może być spełniony w ostatniej chwili jego życia, jak na przykład: "Jeśli zapłaci dziesięć aurei Titiusowi,
niech mój syn będzie moim spadkobiercą", ponieważ ten warunek może być spełniony przez inną osobę w
imieniu syna. Pierwszy rodzaj wyżej wymienionego warunku dopuszcza wnuki do dziedziczenia za życia ojca,
który, jeśli nie ma zastępcy, staje się prawowitym spadkobiercą swojego ojca, gdy ten umiera. Potwierdza to
wypowiedź Serwiusza, który relacjonuje, że pewien człowiek został wyznaczony na spadkobiercę pod warunkiem:
"Jeśli wstąpi na Kapitol, a nawet jeśli tego nie zrobi, zostanie mu przekazany spadek", a spadkobierca zmarł,
zanim wstąpił na Kapitol. W związku z tym Serwiusz uznał, że warunek nie ziścił się z powodu śmierci
spadkobiercy, a zatem w chwili jego śmierci dziedzic zaczyna mieć prawo do spadku. Drugi rodzaj warunku nie
dopuszcza jednak wnuków do dziedziczenia za życia syna, którzy, gdyby nie zostali zastąpieni, byliby
spadkobiercami swojego nieżyjącego dziadka; nie można bowiem uznać, że syn stanął im na przeszkodzie, gdyż
po śmierci ojca jego testament staje się bezskuteczny; tak jak gdyby syn został wydziedziczony, wnuki zostałyby
wyznaczone na spadkobierców w chwili śmierci syna.

Tit. 8. Co do prawa obradowania.

356. Ulpianus, O Edykcie, Księga LX.

1711

Jeśli niewolnik zostałby wyznaczony na dziedzica, nie możemy mu przyznać czasu na naradę, ale przyznaje się
go temu, do kogo niewolnik należy; z tego powodu, że niewolnicy są uważani przez pretora za nieistotnych.
Ponadto, jeśli niewolnik należy do kilku panów, przyznajemy czas na obrady wszystkim z nich.
357. Praetor mówi: "Jeśli ktoś prosi o czas na naradę, to go udzielę".
358. Kiedy pretor mówi, że wyznaczy czas, ale nie mówi ile, to niewątpliwie ma na myśli, że w gestii sądu
właściwego jest ustalenie terminu, który ma być wyznaczony.
359. Paulus, O Edykcie, Księga LVII.
I nie mniej niż sto dni powinno być przyznane.
360. Ulpianus, O edykcie, księga LX.
Należy zauważyć, że czasami jeden termin, a czasami kilka, są przyznawane na naradę, gdy pretor jest
przekonany, że czas, który dał na pierwszą prośbę, nie był wystarczający.
361. Tenże, O Edykcie, Księga LXI.
Nie należy udzielać tego odpustu, chyba że istnieje bardzo dobry powód.
362. Tenże, O Edykcie, księga LXX.
Arystoteles mówi, że pretor powinien pomagać nie tylko wierzycielom, lecz także wyznaczonemu dziedzicowi, i że
powinni oni dostarczyć mu kopię swoich roszczeń, aby mógł się przekonać, czy w jego interesie leży przyjęcie
spadku, czy też nie.
363. Jeśli majątek jest dość cenny, a w czasie obrad spadkobiercy znajduje się w nim majątek, który ulegnie
zepsuciu z powodu upływu czasu, to na wniosek pretora, obradujący może go sprzedać za godziwą cenę, bez
uszczerbku dla siebie; może też sprzedać majątek, który jest zbyt kosztowny, aby go zatrzymać, jak na przykład
bydło lub niewolników, którzy byli na sprzedaż, a także te przedmioty, które zepsuły się z powodu zwłoki.
Powinien on także dbać o to, aby każdy dług, który jest wymagalny, lub który podlega karze, lub który jest
zabezpieczony wartościowymi zastawami, został zapłacony.
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364. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXIII.
Jeśli więc wino, oliwa, pszenica lub pieniądze stanowią część majątku, to powinny być użyte do spłaty długów.
Jeśli zaś nie ma żadnego z tych artykułów, należy ściągnąć pieniądze od dłużników majątku, a jeśli nie ma
dłużników lub kwestionują oni roszczenia wobec nich, należy sprzedać zbędne dobra.
365. Ulpianus, O Edykcie, Księga LX.
Praetor mówi: "Jeśli w imieniu małoletniego mężczyzny lub kobiety zażąda się czasu na zastanowienie się, czy
korzystne będzie dla niego lub niej zachowanie majątku, i zostanie to przyznane, jeśli wydaje się, że istnieje
dobry powód, aby w międzyczasie zmniejszyć majątek majątku, zabronię tego, chyba że raport szanowanego
obywatela zaleci to po dokładnym zbadaniu."
366. Tenże, O Edykcie, Księga LXI.
Gdy właściwy spadkobierca, po odrzuceniu spadku, prosi o czas na zastanowienie, zobaczmy, czy powinien go
otrzymać. Lepsza opinia jest taka, że powinien go otrzymać, gdy zostanie wykazana właściwa przyczyna, a
majątek spadkowy nie został jeszcze sprzedany.
367. Paulus, O Edykcie, Księga LVIII.
Podczas gdy syn się zastanawia, powinien być utrzymywany kosztem majątku.
368. Marcellus, Digest, księga XXVIII.
Gdy jest kilku stopni wyznaczonych spadkobierców, pretor mówi, że będzie ich rozpatrywał kolejno, zgodnie z
czasem wyznaczonym każdemu na naradę, aby w czasie przechodzenia majątku z pierwszego na kolejne
stopnie jak najszybciej znaleźć spadkobiercę, który będzie mógł zaspokoić wierzycieli zmarłego.
369. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga IV.
Pewien były niewolnik miał syna, który był wolnym człowiekiem i którego ustanowił swoim spadkobiercą, po czym
w swoim testamencie umieścił: "Jeśli nie miałbym syna, który zostałby swoim własnym panem, to niech Damas
niewolnik będzie wolny". Nieletni syn spadkodawcy został wyemancypowany. Powstało pytanie, czy Damas
powinien być wolny. Trebatius twierdzi, że nie, ponieważ w określeniu "syn" zawarte jest również określenie
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"wolny człowiek". Labeo jest przeciwnego zdania, ponieważ w tym przypadku należy rozumieć prawdziwego
syna. Ja przyjmuję pogląd Trebatiusza, na wypadek gdyby okazało się, że spadkodawca miał na myśli
wspomnianego syna.

Księga XXIX
1. O testamencie żołnierza.
2. Dotyczący nabycia lub odrzucenia posiadłości.
3. W jaki sposób testamenty powinny być otwierane, badane i kopiowane.
4. Gdzie kto przez odrzucenie swego powołania na spadkobiercę testamentowego (...)
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5. Odnośnie do dekretów senatu sylińskiego i klaudyjskiego (...)
6. Gdy ktoś uniemożliwia innemu sporządzenie testamentu lub zmusza go do jego sporządzenia.
7. Odnośnie do prawa kodycyliów.

Tit. 1. Dotyczące testamentu żołnierza.

0. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLV.
Boski Juliusz Cezar był pierwszym, który przyznał żołnierzom swobodę sporządzania testamentu, ale to
ustępstwo było tylko tymczasowe. Po nim jako pierwszy przyznał tę władzę Boski Tytus, a następnie Domicjanus.
Następnie Boski Nerwa przyznał żołnierzom największą pobłażliwość w tym względzie, a Trajanus poszedł za
jego przykładem. Od tego czasu do edyktów cesarskich wprowadzono następujący przepis: "Doszło do mej
wiadomości, że często przedstawiane są testamenty sporządzone przez naszych współżołnierzy, które byłyby
przedmiotem sporu, gdyby prawa były ściśle stosowane i egzekwowane; tak więc, zgodnie z życzliwymi
podszeptami mego umysłu w odniesieniu do moich wspaniałych i najwierniejszych współżołnierzy, pomyślałem,
że należy rozciągnąć pobłażliwość na ich niedoświadczenie, tak że bez względu na to, w jaki sposób sporządzą
swój testament, zostanie on potwierdzony. Niech więc sporządzają je w jakiejkolwiek formie, w najlepszy sposób,
jaki tylko mogą, a samo życzenie spadkodawców wystarczy do podziału ich majątku."
(1) Termin "żołnierz" ma się rozumieć, że pochodzi od milicji, to jest od duritia, czyli trudów, które żołnierze dla
nas znoszą, albo od słowa "tłum", czyli od terminu "zło", przed którym żołnierze mają zwyczaj nas chronić; albo
od tysiąca ludzi z greckiego tanma, bo Grecy tym terminem określają tysiąc ludzi zebranych razem, każdego
nazywając tysięczną częścią całej liczby, stąd sam wódz jest nazywany ciliarcou. Słowo exercitus (armia)
wywodzi swoją nazwę od ćwiczenia.
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XV.
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Pretor wydał osobny edykt w odniesieniu do testamentów żołnierzy, ponieważ dobrze wiedział, że zgodnie z
Konstytucjami Cesarskimi ustanowione zostały szczególne i nadzwyczajne prawa w odniesieniu do ich
testamentów.
0. Ulpianus, O Sabinusie, Księga II.
Gdyby żołnierz, który zamierzał sporządzić testament zgodnie z prawem powszechnym, umarł przed
poświadczeniem tego testamentu: Pomponiusz ma wątpliwości co do jego ważności. Dlaczego jednak miałby nie
aprobować testamentu sporządzonego przez żołnierza bez zachowania zwykłych formalności? Czy dlatego, że
uważa, iż żołnierz, który zamierzał wykonać swój testament zgodnie z prawem powszechnym, zrzekł się w ten
sposób przywileju wojskowego? Czy można wierzyć, że ktokolwiek wybrałby pewien sposób sporządzenia
testamentu w celu uczynienia go nieważnym; i czy nie jest bardziej prawdopodobne, że wolałby skorzystać z obu
sposobów wykonania swego testamentu, ze względu na wypadki, na które był narażony; podobnie jak cywile,
kiedy sporządzają swoje testamenty, mają zwyczaj dodawać, że pragną, aby były one ważne przynajmniej jako
kodycyle; i w tym przypadku czy ktokolwiek powiedziałby, że jeśli testament jest niedoskonały, to powinien być
ważny jako kodycyl? Boski Marek wyraził w Reskrypcie opinię, która jest zbieżna z naszą.
(1) Tenże, O Sabinusie, Księga I.
Stwierdza się, że osoba głucha lub niema może sporządzić testament wojskowy, będąc w wojsku, a przed
zwolnieniem z wojska ze względu na swoją przypadłość.
4. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Żołnierze mogą zastępować swoich spadkobierców, ale tylko w odniesieniu do tych dóbr, które nabyli na mocy
testamentu.
0. Tenże, O Sabinusie, księga V.
Jeśli żołnierz wyznacza jedynego spadkobiercę pewnego kawałka ziemi, to uważa się, że zmarł on w sposób
testamentowy, jeśli chodzi o pozostałą część jego dziedzictwa. Żołnierz może bowiem umrzeć częściowo
testamentowo, a częściowo intestatowo.
(23) Tenże, O Sabinusie, księga IX.
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Jeśli testament jest sporządzony zgodnie z prawem wojskowym, to nawet jeśli spadkodawca nie wie, że jego
żona jest w ciąży, albo wiedząc o tym, czyni to z zamiarem, że jeśli urodzi mu się dziecko, to zostanie
wydziedziczone, testament nie jest złamany.
256. Marcellus, Digest, Księga X.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy żołnierz wydziedzicza syna, lub gdy jego wnuk uzyskuje spadek w miejsce
syna.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, księga IX.
Tę samą zasadę należy stosować, gdy żołnierz, któremu za życia urodził się syn, wolał umrzeć bez zmiany
testamentu; zgodnie bowiem z prawem wojskowym uważa się, że odnowił on swój testament.
0. Zostało to stwierdzone w Reskrypcie Boskiego Piusa w odniesieniu do człowieka, który sporządził testament
będąc cywilem, a potem stał się żołnierzem; ponieważ ten testament był ważny według prawa wojskowego, jeśli
taka była wola żołnierza.
5888. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Kto jest w mocy nieprzyjaciela, nie może sporządzić testamentu, nawet zgodnie z prawem wojskowym.
0. Tenże, O edyktach, księga XLV.
Ci, którzy zostali skazani na śmierć za jakieś przestępstwo wojskowe, mogą jedynie sporządzić testament
rozporządzający majątkiem uzyskanym podczas służby; ale powstaje pytanie, czy mogą to uczynić zgodnie z
prawem wojskowym, czy cywilnym? Lepsza opinia jest taka, że mogą oni sporządzić testament zgodnie z
prawem wojskowym; ponieważ prawo testowania jest przyznane człowiekowi z powodu bycia żołnierzem, należy
uznać, że wynika z tego, że może on z niego korzystać z powodu swojego przywileju wojskowego. Należy jednak
rozumieć, że dotyczy to przypadków, w których nie naruszył on swojej przysięgi.
10. Jeżeli żołnierz ma wątpliwości, czy jest czy nie jest swoim panem, i sporządza testament, to znajduje się w
takim położeniu, że będzie on ważny w każdym przypadku. Jeśli bowiem sporządziłby testament, nie będąc
pewnym, czy jego ojciec żyje, czy nie, będzie on ważny.
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11. 11. Jeśli syn pod władzą ojcowską, nie wiedząc, że jego ojciec nie żyje, sporządza testament, w którym
rozporządza swoim castrense peculium, będąc na służbie, majątek ojca nie będzie należał do spadkobiercy, ale
tylko taki majątek, jaki syn nabył w czasie, gdy był żołnierzem.
11. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Żołnierze pozostawiają w testamencie tylko taki majątek, jaki sami posiadają.
12. Ulpianus, O edyktach, księga XLV.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy żołnierz postanowił zmienić swój testament nie dlatego, że chciał pozbawić
wyznaczonego przez siebie spadkobiercę majątku nabytego w służbie, ale po to, by sporządzić testament
rozporządzający majątkiem ojca i wyznaczyć innego spadkobiercę.
0. Jeśli jednak żołnierz umrze po zwolnieniu ze służby, cały jego majątek, łącznie z tym, który otrzymał od ojca,
będzie należał do spadkobiercy peculium castrense; jak mówi Marcellus w jedenastej księdze Digestów. Ten
bowiem, kto nie jest już w wojsku, nie może rozporządzać testamentem tylko częścią swego majątku.
1. Osoby, które zostały deportowane i prawie wszyscy ci, którzy nie mają zdolności testamentowej, mogą być
powołani na spadkobierców przez żołnierza. Jeśli jednak ustanowiłby on swoim spadkobiercą osobę, która stała
się niewolnikiem karnym, testament nie będzie ważny. Jeśli jednak w chwili śmierci spadkodawcy spadkobierca
będzie posiadał obywatelstwo, powołanie stanie się skuteczne, tak jakby majątek został właśnie zapisany.
Ogólnie rzecz biorąc, w każdym przypadku, w którym żołnierz powołuje swojego spadkobiercę, można
powiedzieć, że powołanie zacznie nabierać mocy, jeśli w chwili śmierci spadkodawcy strona była w takim stanie,
że mogła być powołana na spadkobiercę żołnierza.
2. Jeśli żołnierz mianuje swoim spadkobiercą swojego niewolnika, którego uważał za wolnego, bez przyznania
mu wolności, to takie mianowanie nie będzie ważne.
3. 3. Jeśli żołnierz w testamencie przyznał wolność swojemu niewolnikowi i pozostawił mu swój majątek w
zaufaniu, powierzając jego wydanie pierwszemu spadkobiercy i zastępcy, to nawet jeśli pierwszy spadkobierca i
zastępca umrą przed wejściem w posiadanie majątku, zmarły nie umrze jako spadkobierca testamentowy, jak
stwierdził nasz cesarz i boski Sewerus w Reskrypcie; należy jednak uznać, że przypadek ten był podobny do
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tego, w którym wolność i majątek zostały bezpośrednio przyznane wspomnianemu niewolnikowi; nie można też
zaprzeczyć, że intencją spadkodawcy było, aby otrzymał on jedno i drugie.
14. Marcianus, Trusts, Księga IV.
Powstała dyskusja, czy taki sam odpust powinien być przyznany w odniesieniu do testamentów osób cywilnych.
Ustalono, że w tym przypadku istnieje rozróżnienie, ponieważ jeśli strony umarły za życia spadkodawcy, a on był
tego świadomy, nie było potrzeby wprowadzania niczego nowego, ale jeśli nie był tego świadomy, ulga musi być
ze wszech miar przyznana po jego śmierci.
15. Ulpianus, O edyktach, księga XLV.
Żołnierz nie może wyznaczyć więcej niż jednego koniecznego spadkobiercy, jeśli jest oczywiste, że czyni to w
celu oszukania swoich wierzycieli.
(1) Tak jak żołnierz może rozporządzać swoim majątkiem przez zwykłe oświadczenie woli, tak samo może go
odebrać. Jeśli więc unieważni lub podrze swój testament, ten ostatni nie będzie miał żadnej mocy ani skutku.
Gdyby jednak odwołał swój testament, a następnie chciał, aby był on ważny, będzie on ważny dzięki temu
ostatniemu wyrażeniu jego woli. Dlatego też, gdy żołnierz, wymazawszy swój testament, zapieczętował go potem
swoim pierścieniem, sąd właściwy do rozpoznania sprawy musi wziąć pod uwagę intencję spadkodawcy, który to
uczynił; jeśli bowiem zostanie udowodnione, że żałował zmiany zdania, będzie się rozumieć, że testament został
odnowiony. Jeżeli zaś uczynił to z zamiarem, aby to, co było napisane w testamencie, nie było odczytane, będzie
się uważało, że uczynił to w celu unieważnienia testamentu.
(2) Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że testament sporządzony przez żołnierza przed wstąpieniem do wojska
jest ważny według prawa wojskowego, o ile spadkodawca zmarł na służbie i nie zmienił potem zdania.
(3) Jeżeli ten, kto sporządza testament żołnierza, wpisuje w nim własne nazwisko jako spadkobiercę, nie będzie
zwolniony od kary przewidzianej dekretem Senatu.
(4) Żołnierz może wyznaczyć spadkobiercę na pewien czas, a innego po tym czasie, może też wyznaczyć
jednego po spełnieniu pewnego warunku, a innego po spełnieniu tego warunku.
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(5) Może on również, zgodnie z prawem wojskowym, sporządzić testament nie tylko dla siebie, ale i dla syna, i
może to uczynić tylko dla syna, nawet jeśli nie sporządzi go dla siebie, a taki testament jest ważny, jeśli ojciec
umrze na służbie lub w ciągu roku po zwolnieniu.
(6) Papinianus w czternastej księdze Pytań stwierdza, że wniosek o przejęcie własności majątku nie może być
złożony po upływie czasu przewidzianego przez edykt, ponieważ przepis ten jest ogólny.
23. Paulus, O Edykcie, Księga XLIII.
Jeśli żołnierz zapisałby komukolwiek majątek w postaci kropek, to zgodnie z Lex Julia zapis ten nie będzie
ważny.
(23) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XV.
Jeśli żołnierz wyznaczy spadkobierców do pewnych dóbr, jak na przykład jednego do pewnych dóbr w mieście,
innego do pewnych ziem na wsi, a jeszcze innego do innych dóbr, to te nominacje będą ważne, ponieważ będzie
to uważane tak, jakby wyznaczył on wspomnianych spadkobierców bez przypisania im ich udziałów w spadku, i
że rozdzielił cały swój majątek poprzez uczynienie zapisu każdemu z nich w pierwszej kolejności.
0. Julian powiada także, że gdy spadkodawca wyznacza jednego spadkobiercę do majątku uzyskanego w czasie
służby, a drugiego do pozostałej części majątku, należy to rozumieć jako rozdysponowanie dwóch różnych
majątków należących niejako do dwóch różnych ludzi, tak że tylko ten spadkobierca, który został wyznaczony do
majątku uzyskanego w czasie służby, odpowiada za długi zaciągnięte przez żołnierza w czasie służby, a tylko
ten, który został wyznaczony do pozostałej części majątku, jest zobowiązany do spłacenia długów zaciągniętych
poza służbą. W tym przypadku wydaje się, że należy uznać, że jeśli cokolwiek jest należne żołnierzowi z
jakiegokolwiek źródła, będzie to należne z mocy prawa pierwszemu lub drugiemu spadkobiercy. Jeżeli jednak
któryś z udziałów w majątku nie wystarcza na spłatę długów, za które jest odpowiedzialny, i z tego powodu osoba
wyznaczona na spadkobiercę tego udziału nie przyjmuje, drugi, który go przyjął, musi być zmuszony albo do
podjęcia obrony całego majątku, albo do spłaty wierzycieli w całości.
1. Jeżeli w tym samym testamencie żołnierz ustanowi pewną osobę swoim spadkobiercą, a następnie ją
wydziedziczy, będzie się uważać, że została ona pozbawiona majątku, podczas gdy na mocy testamentu cywila
nie można odebrać majątku przez zwykłe wydziedziczenie tego rodzaju.
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2. Jeżeli ojciec zostałby powołany na spadkobiercę castrense peculium przez swojego syna pod ojcowską
kontrolą, który służy w wojsku, a ten nie skorzystałby z testamentu i posiadałby część majątku w posiadaniu, lub
zrzekłby się go oszukańczo, aby uniknąć posiadania, powództwo przeciwko niemu zostanie przyznane
zapisobiercy.
3. Jeżeli żołnierz sporządzi testament w czasie służby wojskowej, a po jej zakończeniu kodycyl, i umrze w ciągu
roku od zwolnienia ze służby, wiele autorytetów uważa, że kodycyl powinien być uznany za sporządzony zgodnie
z zasadą prawa cywilnego, ponieważ nie został wykonany przez żołnierza, i nie powinno się uważać, że jest
potwierdzony przez testament. Dlatego nie ma miejsca na zastosowanie prawa falcydyńskiego w przypadku
jakichkolwiek zapisów testamentowych, ale prawo to ma zastosowanie do takich zapisów, które są zawarte w
kodycylu.
(23) Tryphoninus, Dysputy, Księga XVIII.
Jeśli jednak zapisy w testamencie i kodycylu razem wzięte stanowią więcej niż trzy czwarte majątku, pojawia się
pytanie, w jakim stopniu powinny zostać zmniejszone te, do których stosuje się prawo falcydyńskie. Najwygodniej
byłoby jednak zdecydować, że zapisy, które żołnierz zapisał w testamencie, zostały w całości wypłacone z
majątku całego spadku, a pozostała część powinna zostać podzielona pomiędzy spadkobierców i tych, którym
zapisy zostały przekazane w kodycylu, w proporcji trzy czwarte dla pierwszych i jedna czwarta dla drugich.
23. A gdyby zapisy testamentowe pochłonęły cały spadek, to czy ci, którym pozostawiono majątek w kodycylu,
byliby uprawnieni do czegokolwiek, czy też nie? Ponieważ, jeśli żołnierz dokonałby tych zapisów jeszcze w czasie
służby, wszyscy podlegaliby składce, a ta część, którą zapisał w testamencie, przekraczająca jego majątek, musi
być odliczona proporcjonalnie od wszystkich zapisów, to samo należy uczynić w tym przypadku. Następnie, po
ustaleniu wysokości zapisów testamentowych zapisanych w kodycylu z sumy, która okazuje się być należna (w
przypadku gdy zapisy należą do tej samej grupy), spadkobierca może odliczyć swoją czwartą część od tych
zapisów, które zostały zapisane w kodycylu.
24. 24. Gdyby jednak wszystkie zapisy zostały uwzględnione w obliczeniu, a to, co pozostaje w rękach
spadkobiercy, nie wystarczyłoby do uzupełnienia czwartej części jego udziału w tych zapisach, to brakującą
część należy odjąć tylko od tych zapisów, które zostały zapisane w kodycylu.
23. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
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Powstało pytanie, czy w sytuacji, gdy żołnierz, który sporządził już jeden testament, sporządza drugi, a w tym
ostatnim powierza swojemu spadkobiercy jako powiernikowi wykonanie postanowień pierwszego, jaka będzie w
tym przypadku reguła prawna? Odpowiedziałem: "Żołnierzowi wolno sporządzić kilka testamentów, ale bez
względu na to, czy sporządzi je wszystkie naraz, czy oddzielnie, będą one ważne tylko wtedy, gdy spadkodawca
wyraźnie oświadczy, że tego pragnie; pierwszy testament nie zostanie też unieważniony przez ostatni, ponieważ
może on wyznaczyć spadkobiercę do części swojego majątku, to znaczy może umrzeć częściowo testamentowo,
a częściowo intestatowo. I znowu, jeśli w pierwszej kolejności sporządził kodycyl, może to uporządkować,
przewidując w testamencie, który po nim następuje, że kodycyl może mieć skutek powołania i może sprawić, że
bezpośrednie powołanie będzie skuteczne, które wcześniej było niepewne; dlatego powiem, że w podanym
przypadku, jeśli żołnierz miał zamiar, aby testament sporządzony jako pierwszy był ważny, to to, co przewidział,
musi się ostać, a konsekwencją tego jest to, że będą dwa testamenty. Jednakże, gdy wykonanie pierwszego
testamentu powierzono spadkobiercy jako powiernikowi, jest oczywiste, że nie miał on zamiaru, aby był on ważny
z mocy prawa, ale raczej poprzez działania powiernika, to znaczy, że przekształcił on skutek pierwszego
testamentu w skutek trustu i kodycylu.
23. Powstaje jednak pytanie, czy cały testament przekształca się w kodycyl, to znaczy, czy obejmuje on
powołanie spadkobiercy, czy też w rzeczywistości tylko zapisy, powiernictwo i przyznanie wolności. Wydaje mi
się, że nie tylko pozostałe kwestie, z wyjątkiem powołania spadkobiercy, ale także samo powołanie jest włączone
do trustu, chyba że zostanie udowodnione, że intencja spadkodawcy była inna.
24. W sytuacji, gdy ktokolwiek został wyznaczony przez żołnierza spadkobiercą na pewien czas, a inna osoba
spadkobiercą na czas następujący, powstaje pytanie, czy ostatni spadkobierca powinien być odpowiedzialny za
podział zapisów nierozdzielonych przez pierwszego. Uważam, że obowiązek ten na nim nie spoczywa, chyba że
zostanie ustalone, że intencja żołnierza była inna.
23. Julianus, Digest, Księga XXVII.
Pewien trybun wojskowy sporządził kodycyl będąc w obozie, po przybyciu swojego następcy, a następnie zmarł.
Ponieważ przestał on zajmować stanowisko żołnierza po przybyciu do obozu jego następcy, należy uznać, że
jego kodycyl został wykonany zgodnie z prawem zwyczajowym obowiązującym obywateli rzymskich.
23. 23. Gdy ktoś po sporządzeniu testamentu wstępuje do służby wojskowej, to pod pewnymi warunkami
testament ten uważa się również za testament żołnierza; jak na przykład, gdy otworzył testament, przeczytał go i
zapieczętował po raz drugi swoją pieczęcią; a tym bardziej, gdy wymazał jego część, zniekształcił go lub dokonał
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w nim jakichkolwiek uzupełnień lub poprawek. Jeśli jednak żadna z tych rzeczy nie miała miejsca, jego testament
nie będzie korzystał z żadnego z przywilejów, jakie przysługują testamentowi żołnierza.
23. Africanus, Pytania, Księga IV.
Decyzja, że testament sporządzony podczas służby wojskowej jest ważny także przez rok po zwolnieniu
spadkodawcy z wojska, zdaje się wskazywać, że z tego przywileju mogą korzystać tylko ci, którzy są regularnie
zwalniani. Stąd też ani prefekci, ani trybunowie, ani inni oficerowie, którzy przestają pełnić służbę, gdy pojawiają
się ich następcy, nie będą do tego uprawnieni.
(1) Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Gdy syn pod władzą ojcowską, który służy jako żołnierz, traci swoje prawa obywatelskie, zostaje
wyemancypowany lub oddany do adopcji przez ojca, jego testament będzie ważny, tak jakby został sporządzony
nowy.
24. Tertulianus, On the Castrense Peculium.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy głowa domu, będąc żołnierzem, rozporządza swoim peculium castrense tylko
na mocy testamentu, a następnie daje się do adopcji. Jeśli jednak uczyniłby to po zwolnieniu z wojska, jego
testament nie będzie ważny.
385875968. Florentinus, Instytuty, Księga X.
Boski Trajanus stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Statiliusa Severusa, że: "Przywilej przyznany osobom
służącym w wojsku, który nadaje ważność ich testamentom, bez względu na to, w jaki sposób zostały wykonane,
należy rozumieć w następujący sposób, a mianowicie, po pierwsze, należy ustalić, że testament został wykonany,
co można uczynić bez sporządzenia go na piśmie, co dotyczy również innych osób, które nie są żołnierzami.
Dlatego też, gdy żołnierz, w odniesieniu do którego złożono wniosek do Pana, wezwał osoby na świadków
swojego testamentu i oświadczył w ich obecności, kogo chciałby mieć za spadkobiercę i jakiemu niewolnikowi
chciałby dać wolność, można uznać, że w ten sposób sporządził testament bez sporządzania go na piśmie, a
jego życzenia muszą zostać wprowadzone w życie. Gdyby jednak (co się często zdarza), powiedział do kogoś:
"Ustanawiam cię moim spadkobiercą, albo zostawiam ci mój majątek"; nie może to być uważane za testament.
Nie ma też większej różnicy dla innych niż ci, którym ten przywilej jest przyznany, że takie rozrządzenie
majątkiem nie powinno być dozwolone; w przeciwnym bowiem razie nie byłoby trudno znaleźć po śmierci
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żołnierza świadków, którzy by twierdzili, że słyszeli, jak ten ostatni mówił, że zostawił swój majątek tym, na
których rzecz chciałby skorzystać, i w ten sposób testamenty żołnierzy zostałyby obalone."
26. Marcellus, Opinie.
Titius, zanim został trybunem legionowym, sporządził testament, a po uzyskaniu urzędu zmarł, nie zmieniwszy
go. Pytam, czy taki testament powinien być uznany za wojskowy. Marcellus odpowiada: Testament, który
sporządził, zanim został trybunem, podlegałby przepisom prawa powszechnego, chyba że po jego wykonaniu
udowodniono, że spadkodawca oświadczył, iż chce, aby był ważny. Konstytucje cesarskie potwierdzają bowiem
nie testamenty żołnierzy, lecz testamenty sporządzone przez żołnierzy w czasie służby wojskowej. Jest jednak
rzeczą oczywistą, że za sporządzającego testament uważa się żołnierza, który w jakikolwiek sposób oświadcza,
że pragnie, aby poprzedni testament, który sporządził, był ważny.
27. Macer, Testamenty wojskowe, Księga II.
Testamenty żołnierzy, którzy zostali zwolnieni niehonorowo, natychmiast tracą ważność według prawa
wojskowego; ale przywilej ten jest rozszerzony na okres jednego roku na testamenty tych, którzy zostali zwolnieni
honorowo lub z jakiegoś ważnego powodu.
(1) Prawo do rozporządzania castrense peculium przez testament, przyznane synom pod ojcowską opieką,
służącym w wojsku, nie jest przyznane tym, którzy zostali niehonorowo zwolnieni, ponieważ przywilej ten jest
przyznawany tylko w drodze rekompensaty innym, którzy na to zasługują.
28. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Pewien setnik w drugim testamencie ustanowił swoje pośmiertne dzieci spadkobiercami, ale nie wyznaczył dla
nich żadnych zastępców, a ponieważ nikt nie został wymieniony, stwierdził, że należy odwoływać się do jego
pierwszego testamentu. Uznano, że wszystko, co zawierał drugi testament, było nieważne, z wyjątkiem
wyznaczenia pośmiertnych spadkobierców, chyba że po odwołaniu się do pierwszego testamentu wyraźnie
potwierdził wszystko, co zawierał drugi.
29. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Gdy syn będący pod władzą ojca zmarł w czasie służby wojskowej, po tym jak wyznaczył na spadkobiercę
swojego syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, a także wyznaczył dla niego substytuta i opiekunów,
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gdy był pod władzą dziadka, Bracia Boscy stwierdzili w reskrypcie, że substytucja jest ważna, ale wyznaczenie
opiekunów nie, ponieważ żołnierz, rozporządzając swoim majątkiem, może dokonać dowolnej substytucji, ale nie
może uczynić niczego, co naruszałoby prawa innych.
30. Marcellus, Digest, Księga X.
Jeśli spadkobierca wyznaczony przez żołnierza dobrowolnie przyjąłby majątek, a po wezwaniu go do tego
zrzekłby się go w całości, przechodzi na niego prawo do działania wynikające z dekretu trebelińskiego senatu.
0. Jeżeli żołnierz z własnej woli manumituje niewolnika, którego wolność nie może być przyznana przez Lex Aelia
Sentia, ani żadną inną ustawę, jego czyn jest nieważny.
1. Edykt pretora, na mocy którego wyznaczeni spadkobiercy oraz legaci są zwolnieni od składania przysięgi, ma
zastosowanie również do testamentów żołnierzy, podobnie jak w przypadku trustów. Ta sama zasada obowiązuje
w przypadku, gdy stan jest niehonorowy.
2. 2. Ustalono, że ojciec, który osobiście wyemancypował swojego syna, powinien otrzymać w posiadanie
pretorianów część majątku, do której był uprawniony, wbrew postanowieniom testamentu tego ostatniego, z
wyjątkiem tych dóbr, które syn nabył w czasie służby i którymi mógł swobodnie rozporządzać testamentowo.
23. Paulus, Pytania, Księga VII.
Boski Pius Antoninus stwierdził bowiem w Reskrypcie, że posiadanie przez pretora majątku syna służącego jako
żołnierz nie powinno być przyznawane z naruszeniem woli tego ostatniego, o ile chodzi o majątek uzyskany w
czasie służby.
23. Marcellus, Digest, Księga XIII.
Gdy żołnierz zapisał niewolnika Tycjuszowi i Secjuszowi i gdy Secjusz zastanawiał się, czy przyjąć zapis, czy nie,
Tycjusz dokonał manumisji niewolnika, a Secjusz potem odrzucił spadek, mówię, że niewolnik powinien być
wolny, ponieważ jeśli spadkobierca dokona manumizacji niewolnika zapisanego komukolwiek, a zapisobierca
potem odrzuci spadek, niewolnik stanie się wolny.
0. Modestinus, Reguły, Księga IX.

1725

Jeśli majątek żołnierza nie został zapisany zgodnie z wyraźną wolą spadkodawcy, spadkobiercy nie będą mieli
prawa do jego dóbr nabytych podczas służby.
7680. Tertyllianus, O Peculium Castrense.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą, będąc w wojsku, sporządza testament zgodnie ze zwyczajem wojskowym, a
następnie, po śmierci ojca, rodzi mu się pośmiertnie dziecko, jego testament zostaje złamany. Jeżeli jednak jest
on nadal tego samego zdania i pragnie, aby wspomniany testament był nadal ważny, może go uczynić tak samo,
jak gdyby sporządził inny; pod warunkiem, że do czasu urodzenia się pośmiertnego dziecka służył jako żołnierz.
(1) Jeżeli jednak syn pod władzą ojcowską, który służy jako żołnierz, sporządzi testament, a potem, za życia jego
i jego dziadka, urodzi mu się dziecko pośmiertne, to testament ten nie będzie złamany, ponieważ wspomniane
dziecko nie będzie pod jego władzą i nie będzie uważane za urodzone jako właściwy spadkobierca. Nie może też
ten pośmiertny wnuk, ponieważ urodził się za życia syna, stać się od razu właściwym spadkobiercą swojego
dziadka, a zatem wola dziadka nie zostanie złamana, ponieważ, chociaż od razu przejdzie pod kontrolę dziadka,
syn będzie jednak miał prawo pierwszeństwa.
(2) Wynika stąd, że jeżeli syn pod władzą ojcowską sporządzi testament w czasie służby wojskowej i przez
pomyłkę, a nie dlatego, że chciał go wydziedziczyć, pominie wzmiankę o dziecku pośmiertnym; i jeżeli
wspomniane dziecko pośmiertne urodzi się po śmierci dziadka, ale za życia syna, to znaczy jego własnego ojca,
testament jego będzie z pewnością złamany. Jeśli jednak urodzi się ono po tym, jak jego ojciec stał się cywilem,
ważność testamentu, który został złamany, nie zostanie przywrócona. Gdyby jednak urodziło się w czasie, gdy
jego ojciec jest jeszcze w wojsku, wówczas, gdyby ten ostatni chciał, aby testament był ważny, stanie się on
ważny, tak jakby został wykonany po raz drugi.
(3) Gdyby jednak dziecko pośmiertne urodziło się za życia swego dziadka, to nie złamie ono od razu testamentu
ojca, lecz dopiero wtedy, gdy przeżyje swego dziadka, podczas gdy jego ojciec jeszcze żyje, gdyż teraz po raz
pierwszy staje się spadkobiercą tego ostatniego. Jest tak, ponieważ nigdy nie może złamać dwóch testamentów
na raz, to znaczy testamentu ojca i dziadka.
0. Paulus, Pytania, Księga XIV.
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że testament żołnierza, który wolał umrzeć niż cierpieć ból lub
dokuczliwości życia, był ważny, a jego majątek mógł być odebrany przez tych, którzy byli do niego uprawnieni
przez prawo, jeśli zmarł w stanie wolnym.
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(1) Żołnierz, który został zwolniony z wojska, rozpoczął sporządzanie testamentu w ciągu roku, ale nie był w
stanie go dokończyć. Można powiedzieć, że na mocy tej ustawy testament, który sporządził będąc w wojsku, stał
się nieważny, jeśli został sporządzony zgodnie z prawem wojskowym; w przeciwnym razie nie zostałby prawnie
unieważniony, jeśli był ważny według prawa powszechnego.
(2) Rozróżnienie to nie dotyczy testamentu żołnierza sporządzonego w czasie służby, gdyż niezależnie od tego,
w jaki sposób sporządzi on testament, jest on unieważniony przez testament następujący, gdyż życzenie
żołnierza, jakkolwiek wyrażone, jest testamentem.
0. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Gdy żołnierz pozostawia testament niedoskonały, instrument ten, gdy jest oferowany, ma skutek testamentu
doskonałego, ponieważ testament żołnierza jest udoskonalony przez samo oświadczenie jego życzeń. Jeśli ktoś
sporządza kilka testamentów w różnych dniach, uważa się, że sporządza testament często.
23. Tenże, Opinie, Księga VI.
Uważa się również, że majątek jest prawnie zapisany, gdy wykonany jest kodycyl do testamentu; stąd, jeśli
spadkodawca zapisuje połowę swojego majątku przez kodycyl, spadkobierca, wyznaczony do całości przez
testament, będzie miał prawo do połowy, a wszelkie zapisy pozostawione przez testament muszą być podzielone
wspólnie, gdy są wypłacane.
39. Żołnierz, po wyznaczeniu różnych spadkobierców, jednych do tego, co uzyskał w służbie, a innych do majątku
nabytego w inny sposób, wyznaczył następnie jeszcze innych spadkobierców do swojego majątku uzyskanego w
służbie. Uznaje się, że z pierwszego testamentu wziął to, czym obdarzył się w drugim, ale nie uważa się, że
zmienił swój pierwszy testament, nawet jeśli wyznaczył w nim tylko jednego spadkobiercę.
40. Pewien żołnierz, sporządzając swój testament, nie wiedząc, że jego żona jest w ciąży, nie wspomniał o
nienarodzonym dziecku. Ponieważ córka urodziła się po jego śmierci, testament wydawał się być złamany, a
zapisy nienależne. Gdyby jednak w międzyczasie wyznaczony spadkobierca wypłacił zapisy, to z powodu tego
niespodziewanego wydarzenia córce przyznano by działania pretorskie w celu odzyskania majątku, a
wyznaczony spadkobierca, jako że był posiadaczem w dobrej wierze, nie będzie zobowiązany do naprawienia
tego, czego nie może odzyskać z majątku.
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41. Zwolniony żołnierz, w chwili swojej śmierci, chciał, aby testament, który sporządził zgodnie z prawem
powszechnym w czasie swojej służby, był nieważny i wolał umrzeć w stanie wolnym. Postanowiono, że
powołanie spadkobierców i ich zastąpienie pozostaną niezmienione, ale ci, którzy domagają się zapisów na mocy
testamentu, będą wykluczeni przez wyjątek ze względu na złą wiarę, zgodnie z Common Law, i że siła tego
wyjątku będzie regulowana w zależności od pozycji osób, które zgłaszają żądanie; w przeciwnym razie, wszystkie
inne rzeczy są równe, stan posiadacza jest lepszy.
42. Żołnierz, który sporządził testament zgodnie z prawem powszechnym, sporządził następnie testament
zgodnie z prawem wojskowym, w którym rozporządził całym swoim majątkiem w rok po zwolnieniu ze służby.
Stwierdzono, że moc pierwszego testamentu została zniszczona i nie może być przywrócona.
(1) Paulus, Pytania, Księga VII.
Żołnierz, który był wolnym strzelcem, wyznaczył w testamencie dwóch spadkobierców, a ponieważ jeden z nich
odmówił przyjęcia, uznano, że spadkodawca zmarł intestatowo w odniesieniu do tej konkretnej części, z tego
powodu, że żołnierz może umrzeć częściowo testamentowo, a posiadanie pretorianów może być nabyte przez
patrona ab intestato; chyba że udowodniono, że intencją zmarłego było, aby w przypadku odrzucenia swojej
części przez jednego ze spadkobierców, cały majątek przeszedł na drugiego spadkobiercę.
40. Tenże, Pytania, Księga VIII.
Kiedy mówi się, że jeśli żołnierz umrze w ciągu roku po zwolnieniu ze służby, jego testament, który sporządził
zgodnie z prawem wojskowym, jest ważny; jest to prawdą nawet wtedy, gdy warunek jego powołania ma być
spełniony po upływie roku, pod warunkiem, że umrze w ciągu dwunastu miesięcy. Dlatego, jeśliby wyznaczył
zastępcę dla swojego syna, który był jego spadkobiercą, nie będzie miało znaczenia, kiedy syn umrze, ponieważ
wystarczy, jeśli jego ojciec umrze w ciągu roku.
41. Pewien żołnierz sporządził testament, a następnie, zwolniony bez niehonorowego powodu, ponownie
zaciągnął się do innego korpusu żołnierzy; powstało pytanie, czy testament, który sporządził będąc na służbie,
będzie ważny. Pytam, czy sporządził go zgodnie z prawem wojskowym, czy z prawem powszechnym. Jeśli
sporządził go zgodnie z prawem powszechnym, nie ma wątpliwości, że byłby on ważny; ale jeśli sporządził go
jako żołnierz, uznałem za stosowne zapytać, kiedy zaciągnął się po raz drugi, po zwolnieniu, czy w ciągu roku,
czy później. Ustaliłem, że zaciągnął się w ciągu roku, a zatem, skoro jego testament był nadal ważny zgodnie z
prawem wojskowym i mógł sporządzić kolejny na mocy tego samego prawa, czy jego testament będzie ważny po
upływie roku, jeśli umrze? Mam pewne wątpliwości co do tego punktu, z tego powodu, że jego druga kadencja
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służby była wcześniejsza. Lepiej jest jednak uznać, że testament jest ważny, ponieważ te dwa okresy służby są,
że tak powiem, połączone. Nie odnoszę się do tego, kto zaciągnąwszy się po raz drugi do wojska, oświadczył, że
chciałby, aby jego testament był ważny; ponieważ w tym przypadku, sporządził go, jak gdyby, podczas drugiej
kadencji służby, w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy cywil sporządza testament, a następnie staje się
żołnierzem.
(1) Tenże, Pytania, Księga IX.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą, podczas służby w wojsku, został pojmany i zginął w rękach wroga, mówimy, że
Prawo Kornelańskie stosuje się również do jego testamentu. Możemy jednak zapytać, czy jego ojciec zmarł przed
nim w domu, i czy gdyby wnuk został mu urodzony przez wspomnianego syna, czy testament ojca zostałby
złamany, w podobny sposób. Należy stwierdzić, że testament nie zostanie złamany, ponieważ uważa się, że
zmarł on w chwili, gdy został wzięty do niewoli.
42. Tenże, Opinie, Księga XI.
Lucjusz Tytus, żołnierz, podyktował sekretarzowi swój testament, który miał być sporządzony z notatek, i zanim
go w całości spisano, umarł. Pytam, czy takie dyktowanie może być ważne. Odpowiedziałem, że żołnierzom
wolno sporządzać testamenty w jakikolwiek sposób i w jakikolwiek sposób mogą, pod warunkiem, że będzie to
zrobione tak, aby mogło być stwierdzone legalnymi dowodami.
43. Stwierdzono również, że w przypadku, gdy niewolnik miał prawo do spadku (choć pod pewnym warunkiem),
na mocy testamentu sporządzonego zgodnie z prawem wojskowym, mógł on również żądać swojej wolności.
44. Podobną opinię wydano w następującym przypadku. Lucjusz Tytus, żołnierz, oświadczył w testamencie:
"Niech Pamphila będzie spadkobierczynią całego mojego majątku", a następnie inną klauzulą pozostawił ten sam
zapis Seproniuszowi, jednemu ze swoich towarzyszy, i zobowiązał go do manumitowania wspomnianej
niewolnicy. Pytam, czy Pamfila byłaby jego spadkobierczynią, tak jakby otrzymała wolność bezpośrednio z rąk
spadkodawcy? Odpowiedź brzmiała, że należy rozumieć, iż żołnierz nie wiedział, w momencie, gdy mianował
swoją niewolnicę spadkobierczynią, że otrzyma ona wolność na mocy swojego mianowania; i dlatego nie miał
później powodu, aby prosić swojego towarzysza o jej manumitację, ponieważ stała się ona wolna i jego
spadkobierczynią na mocy pierwszej klauzuli, a ponieważ zapis nie miał mocy ani skutku, zamiar spadkodawcy
nie został naruszony.
0. Tryphoninus, Dysputy, Księga XVIII.
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Żołnierz może wyznaczyć spadkobiercę w następujący sposób: "Dopóki Titius żyje niech będzie moim
spadkobiercą, a po jego śmierci niech Septicius będzie moim spadkobiercą". Gdyby jednak powiedział: "Niech
Titius będzie moim spadkobiercą przez dziesięć lat", nie wyznaczając żadnego zastępcy, to po upływie dziesięciu
lat stanie się on intestatariuszem; a z powodu, który już podaliśmy, ponieważ żołnierz może wyznaczyć
spadkobiercę od pewnego czasu i do pewnego czasu, skutek jest taki, że zanim nadejdzie czas, w którym
wyznaczony spadkobierca będzie mógł być dopuszczony do dziedziczenia, stanie się on intestatariuszem; a
ponieważ żołnierzowi wolno przekazać w testamencie część swojego majątku, więc również dzięki temu samemu
przywilejowi może on pozostać intestatariuszem przez okres o znacznej rozpiętości.
1. Kobieta, która jest podejrzana o rozwiązłość, nie może nic wziąć na mocy testamentu żołnierza, jak to
stwierdził Boski Hadrian w Reskrypcie.
2. Żołnierz nie może ustanowić opiekuna dla małoletniego, który jest pod kontrolą innego.
3. Jeśli żołnierz wydziedziczy swojego syna, lub wiedząc, że jest on jego synem, przekaże go w milczeniu,
powstaje pytanie, czy może obciążyć zastępcę spłatą spadku. Stwierdziłem, że nie może tego zrobić, nawet jeśli
pozostawił wydziedziczonemu synowi obszerny spadek.
4. 4. Żołnierz może zastąpić wydziedziczonego syna kimkolwiek; ten pierwszy może jednak skorzystać ze swego
prawa tylko w odniesieniu do majątku, który przeszedł z ojca na syna, i o ile chodzi o ten, który już posiadał lub
nabył później. Jeśli bowiem za życia syna, lub gdy dziadek jeszcze żył, dokonał substytucji, nikt nie może
powiedzieć, że majątek otrzymany od dziadka będzie należał do substytuta. W przypadku, gdy majątek żołnierza
nie został zapisany, powstaje pytanie, czy substytucja, której dokonał na rzecz małoletniego, będzie ważna. W
rezultacie należy uznać, że jest ono ważne, ponieważ żołnierz może sporządzić testament dla swojego syna,
mimo że nie może go sporządzić dla siebie.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLV.
Każdy może sporządzić testament na mocy prawa wojskowego od dnia wstąpienia do służby, ale nie może tego
uczynić wcześniej; stąd ci, którzy nie są jeszcze wcieleni do armii, chociaż mogą być powołani i podróżować z nią
na koszt publiczny, nie są jeszcze uważani za żołnierzy, ponieważ aby nimi być, muszą być włączeni do
szeregów.
6. Papinianus, Opinie, Księga VI.
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Syn pod władzą ojcowską, który należy do Zakonu Equestrii i jest zapisany do orszaku cesarza, gdy tylko
otrzyma rozkaz wstąpienia do armii, może sporządzić testament rozporządzający jego castrense peculium.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLV.
Reskrypty Cesarskie ujawniają, że jeśli ktokolwiek należący do klasy, której członkowie nie mogą sporządzać
testamentów zgodnie z prawem wojskowym, znajdzie się w kraju nieprzyjaciela i tam umrze, może sporządzić
testament w dowolny sposób, jaki zechce, i w dowolny sposób, jaki może, niezależnie od tego, czy jest
gubernatorem prowincji, czy kimś innym, kto nie ma prawa testowania zgodnie z prawem wojskowym.

Tyt. 2. dotyczący nabywania lub odrzucania majątków.

8. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
Kto ma prawo do nabycia całego majątku, nie może przez podział przyjąć tylko jego części.
9. Ulpianus, O Sabinusie, księga IV.
Jeśli ktoś zostałby wyznaczony na spadkobiercę kilku części tego samego majątku, nie może przyjąć niektórych z
nich, a innych odrzucić.
10. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
Dopóki pierwszy spadkobierca, który został wyznaczony, może wejść do spadku, zastępca nie może tego
uczynić.
11. Tenże, O Sabinusie, księga III.
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Nie uważa się, że spadkobierca, który nie ma prawa wejść do spadku, odmówił wejścia do niego.
12. Tenże, O Sabinusie, księga I.
Stwierdza się, że osoba niema lub głucha, nawet jeśli się taka urodziła, może działać jako spadkobierca i
zobowiązać się do spadku.
13. Ustalono także, że każdy, komu prawo zabrania rozporządzać swoim majątkiem, jeśli zostałby wyznaczony
na spadkobiercę, może wejść w posiadanie spadku.
14. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
Kto podlega władzy kogoś innego, nie może bez jego zgody zobowiązać tego, pod którego władzą się znajduje,
do spłaty długów majątku, chyba że ojciec jest odpowiedzialny za długi.
15. 15. W odniesieniu do posiadania własności jest ustalone, że uważa się za ratyfikowane to, co syn uznał
wbrew woli ojca, będąc pod kontrolą tego ostatniego.
16. Jeśli jednak majątek matki przechodzi na syna jako spadkobiercę, zgodnie z dekretem senatu o sierotach,
należy przyjąć tę samą zasadę.
17. Jeśli syn nie przyjął spadku, a mimo to pozostawał w jego posiadaniu przez dłuższy czas, należy uznać, że
go przyjął; jak to stwierdził Boski Pius i Nasz Cesarz w Reskrypcie.
18. Gdy ten, kto uważał się za syna pod władzą ojcowską, wchodzi w posiadanie majątku na polecenie ojca,
uważa się, że ten majątek nie został nabyty ani przez niego, ani przez ojca, który nakazał mu go przyjąć, nawet
jeśli ojciec zmarł po tym, jak to uczynił, jeśli on wchodzi w posiadanie majątku po śmierci ojca i w ten sposób
wiąże się z jego długami, jak stwierdza Julianus w Trzydziestej pierwszej księdze Digestów. Gdy bowiem ktoś ma
wątpliwości, czy jest synem pod władzą ojcowską, czy nie, a przez śmierć ojca staje się panem samego siebie, to
lepsza jest opinia, że może wejść na majątek.
19. Czasami syn pod ojcowską kontrolą nabywa majątek bez akceptacji tego, pod którego kontrolą jest; na
przykład, gdy wnuk jest mianowany spadkobiercą zamiast wydziedziczonego syna, a jego ojciec ustanawia go
swoim spadkobiercą, a nawet koniecznym spadkobiercą, bez jego formalnego przyjęcia majątku.
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20. Gdy ktoś jest mianowany spadkobiercą przez wydziedziczonego syna, nie czyni go swoim koniecznym
spadkobiercą, ale powinien nakazać mu wejście do spadku, ponieważ nie był pod jego kontrolą w czasie jego
śmierci; nikt bowiem nie może stać się koniecznym spadkobiercą przez akt strony, która sama nie może nabyć
spadku.
21. Celsus stwierdził w Piętnastej Księdze Digestów, że tam, gdzie ktoś z obawy przed karą cielesną lub
zmuszony przez jakikolwiek inny przymus udaje, że przyjmuje majątek;. jeśli jest wolnym człowiekiem, nie jest
uważany za spadkobiercę, a jeśli jest niewolnikiem, nie czyni swego pana spadkobiercą.
22. Paulus, O Sabinusie, Księga I.
Jeśli ktoś ustanowiłby syna pod ojcowską władzą swoim spadkobiercą, a potem powiedziałby: "Jeśli rzeczony
Tycjusz, syn pod ojcowską władzą, nie będzie moim spadkobiercą, niech Semproniusz będzie moim
spadkobiercą"; a syn ten wszedłby do majątku na polecenie ojca, zastępca będzie wyłączony.
23. Gdyby syn, zanim dowiedział się, że jest koniecznym spadkobiercą ojca, umarł pozostawiając syna jako
swego koniecznego spadkobiercę, wnukowi należy zezwolić na odrzucenie majątku dziadka z tego powodu, że
przywilej ten przysługiwałby również jego ojcu.
24. W każdej sprawie spadkowej, kto jest spadkobiercą strony, która jest spadkobiercą Titiusa, jest również
uważany za spadkobiercę Titiusa, ani nie może odrzucić spadku po tym ostatnim.
25. Ulpianus, O Sabinusie, księga VII.
Zgodnie ze zwyczajem panującym w naszym kraju ani mężczyzna, ani kobieta nie mogą się wiązać bez
upoważnienia opiekuna. Jest jednak zupełnie oczywiste, że przyjęcie majątku, nawet jeśli nie jest on wypłacalny,
czyni nas odpowiedzialnymi za jego długi. W tym przypadku mówimy o spadku, do którego strony nie wchodzą
jako spadkobiercy konieczni.
26. 26. Dziecko, które nie osiągnęło wieku dojrzewania, które jest pod kontrolą innego i wchodzi w posiadanie
spadku na polecenie tego ostatniego, nabywa go, nawet jeśli nie jest prawnie zdolne do rozmyślania.
27. Paulus, O Sabinusie, księga II.
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Jeśli wychowanek jest zdolny do samodzielnego działania, to nawet jeśli jest w takim wieku, że nie jest w stanie
zrozumieć znaczenia przyjęcia spadku (chociaż chłopiec w tym wieku nie powinien wiedzieć ani być zdolny do
decydowania o czymkolwiek bardziej niż osoba obłąkana), może jednak nabyć spadek z upoważnienia opiekuna;
ten przywilej jest bowiem przyznawany wychowankom w celu ich uprzywilejowania.
28. Ulpianus, O Sabinusie, księga VII.
Gdy spadkobierca całego majątku zamierza przyjąć tylko jego część, uważa się, że działał jako spadkobierca
całego majątku.
29. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Dzieciom, które nie osiągnęły wieku dojrzałego, przyznaje się prawo do całkowitego odrzucenia dóbr swoich
ojców, ale te, które osiągnęły wiek dojrzały, mogą to uczynić tylko wtedy, gdy nie mieszały się do spraw majątku.
30. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Jeśli dziecko nie miesza się do spraw majątku ojca, niezależnie od tego, czy jest pełnoletnie czy nieletnie, nie
musi składać podania do pretora, ale wystarczy, jeśli nie zajmowało się sprawami majątku. Stwierdzono to w
reskrypcie w Semestrze do Viviusa Sotera i Victorinusa: "Nie jest konieczne dokonywanie całkowitej restytucji na
rzecz wychowanków, z powodu umowy zawartej przez ich dziadka, jeśli ich ojciec zamierzał, aby nie przyjęli jego
majątku, w sytuacji, gdy nic nie zostało zrobione, ani nie przeprowadzono żadnej transakcji w imieniu
spadkobiercy."
31. Tenże, O Sabinusie, księga VII.
Strona, która została wyznaczona na spadkobiercę, lub ta, na którą majątek przeszedł z mocy prawa, traci go
przez odrzucenie. Jest to prawdą tylko wtedy, gdy majątek jest w takim stanie, że można na niego wejść, ale jeśli
spadkobierca jest wyznaczony pod warunkiem, a odrzuca majątek zanim warunek został spełniony, jego akt
będzie nieważny, bez względu na to, jaki był warunek, a nawet jeśli jest zależny od jego woli.
32. Jeżeli spadkobierca ma wątpliwości, czy spadkodawca żyje, czy nie, i odrzuca spadek, jego czynność jest
nieważna.
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33. 33. Podobnie, jeśli substytut odrzuca spadek, zanim wyznaczony spadkobierca podejmie decyzję w
odniesieniu do niego, jego odrzucenie będzie nieważne.
34. Jeśli syn pod kontrolą ojcowską lub ojciec odrzuca spadek, żaden z nich nie narusza praw drugiego, ale obaj
mogą go odrzucić razem.
35. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
Ta sama zasada obowiązuje także wtedy, gdy majątek przechodzi z mocy prawa na dzieci.
36. Ulpianus, O Sabinusie, księga VII.
Nie może odrzucić spadku ten, kto sądzi, że jest spadkobiercą koniecznym, podczas gdy jest spadkobiercą
dobrowolnym; w tym przypadku bowiem większą wagę przywiązuje się do opinii niż do prawdy.
37. Tenże, O Edykcie, Księga XXIV.
I z drugiej strony, każdy, kto uważa, że jest spadkobiercą koniecznym, nie może zostać spadkobiercą
dobrowolnym.
38. Tenże, O Sabinusie, księga VII.
Nie może też odrzucić testamentu ten, kto sądzi, że jest on nieważny lub sfałszowany. Ale jeśli jest pewne, że
testament, o którym mówi się, że jest sfałszowany, taki nie jest; ponieważ wchodząc w majątek, może go nabyć,
więc i odrzucając go, straci go.
39. 39. Jeśli powołany spadkobierca, który jest jednocześnie spadkobiercą ustawowym, odrzuca spadek z racji
swego powołania, nie może być dopuszczony do dziedziczenia z racji bycia spadkobiercą ustawowym; jeśli
jednak jako spadkobierca ustawowy odrzuciłby spadek, wiedząc jednocześnie, że został powołany na
spadkobiercę, należy uznać, że odrzucił go w obu tych funkcjach. Jeśli nie wiedział o swoim powołaniu, jego
odrzucenie nie narusza go pod żadnym względem, ani w odniesieniu do dziedziczenia testamentowego,
ponieważ go nie odrzucił, ani w odniesieniu do dziedziczenia ustawowego, ponieważ nie zostało mu ono jeszcze
przyznane.
40. Paulus, O Sabinusie, księga II.
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Każdy, kto może nabyć majątek, może go również odrzucić.
41. Tenże, O Edykcie, księga LIX.
Jeśli ktoś chce wejść w posiadanie jakiegoś majątku lub rościć sobie pretensje do praetorianów, musi być
pewien, że spadkodawca nie żyje.
42. Ulpianus, O Edykcie, księga LXI.
Za spadkobiercę uważa się tego, kto czyni cokolwiek w charakterze spadkobiercy. Julianus stwierdził, że w
charakterze spadkobiercy występuje tylko ten, kto prowadzi jakąkolwiek działalność w tym charakterze; ale
działanie w charakterze spadkobiercy jest nie tyle kwestią faktu, ile intencji, ponieważ musi on mieć zamiar
wykonać czynność jako spadkobierca. Jeśli jednak czyni on coś z powodu synowskiego uczucia lub w celu
ochrony majątku spadkowego, lub jeśli działa nie jako spadkobierca lub właściciel, ale na podstawie jakiegoś
innego prawa, jest oczywiste, że nie powinien być uznany za działającego jako spadkobierca.
43. 43. I dlatego dzieci, które są spadkobiercami koniecznymi, mają zwyczaj twierdzić, że jeśli prowadzą jakieś
sprawy dla spadku, to czynią to tylko z powodu naturalnego uczucia lub w celu ochrony majątku, lub dlatego, że
jest on ich własnością; tak na przykład, gdy dziecko grzebie swojego ojca lub robi tylko to, co jest sprawiedliwe i
czego się od niego wymaga. Jeśli jednak postępuje z zamiarem stania się spadkobiercą, działa w charakterze
spadkobiercy, bo jeśli, powodowany synowską czcią, robi cokolwiek, to nie będzie się uważać, że działał jako
spadkobierca. W tego rodzaju przypadkach dostarcza on pożywienia niewolnikom należącym do majątku,
zwierzętom pociągowym lub je sprzedaje. Jeśli czyni to w charakterze spadkobiercy, działa jako spadkobierca, a
jeśli tego nie czyni, lecz jedynie stara się zachować majątek, ponieważ uważa, że jest jego; lub, gdy zastanawia
się, jaki sposób postępowania wybrać, podejmuje jedynie środki, aby majątek majątku mógł być zachowany; a
jeśli doszedłby do wniosku, że nie zachowuje się jak spadkobierca, jest oczywiste, że nie można uznać, że działał
w tym charakterze. Jeśli więc wydzierżawił lub naprawił grunty lub domy należące do spadku, lub uczynił
cokolwiek innego w tym rodzaju, nie z zamiarem działania jako spadkobierca, lecz jedynie dla korzyści substytucji
lub spadkobiercy ab intestato, lub sprzedaje dobra nietrwałe, nie znajduje się w sytuacji osoby działającej w
charakterze spadkobiercy, ponieważ nie miał takiego zamiaru.
44. Jeśli jednak rościłby sobie jako spadkobierca jakieś dobra, które nie przechodzą na spadkobiercę
zagranicznego, zobaczmy, czy staje się odpowiedzialny za długi spadkowe; na przykład, gdy rości sobie prawo
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do usług wolnego strzelca swojego ojca, których spadkobierca zagraniczny nie może żądać, ale może je uzyskać,
żądając ich; jest ustalone, że nie działa jako spadkobierca; takie żądanie może być bowiem wysunięte przez
wierzycieli, a zwłaszcza za przyszłe usługi, które mają być świadczone.
45. Syn, który pochował zwłoki w rodzinnym grobowcu ojca, nie powinien być przez to uważany za
odpowiedzialnego wobec wierzycieli tego ostatniego; tego zdania jest Papinianus, i jest ono bardziej
sprawiedliwe, chociaż Julianus twierdzi inaczej.
46. Papinianus twierdzi, że pewne władze uważają, iż jeśli syn został wyznaczony na spadkobiercę ojca i nie
chce przyjąć spadku, to jeśli otrzyma pieniądze od niewolnika, który miał być wolny pod warunkiem zapłaty, może
zostać pozwany przez wierzycieli spadku, niezależnie od tego, czy zapłacone pieniądze były, czy nie były częścią
peculium niewolnika, ponieważ zostały one otrzymane niejako na życzenie zmarłego, w celu spełnienia warunku.
Julianus uważa, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie nawet wtedy, gdy syn nie przyjął majątku.
Wreszcie Papinianus twierdzi, że w charakterze spadkobiercy występuje on tylko wtedy, gdy jest jedynym
spadkobiercą, ale jeśli miałby współspadkobiercę i ten ostatni wszedłby w posiadanie spadku, syn, który otrzymał
pieniądze od niewolnika, nie powinien być zmuszony do obrony przed pozwami wierzycieli; ponieważ jako syn
odrzucił spadek, powinien być również uprawniony na mocy prawa pretorskiego do praw, z których korzysta
wyemancypowane dziecko, które odrzuca spadek. Gdyby więc niewolnik otrzymał od spadkodawcy wyraźne
polecenie wypłacenia pieniędzy synowi, mógłby uzyskać wolność, nawet gdyby mu ich nie wypłacił. Mówi się
zatem, że działał on w charakterze spadkobiercy, ponieważ otrzymał to, czego nie mógł uzyskać bez przyjęcia
nazwiska i praw spadkobiercy.
47. Gdy syn wytacza powództwo przeciwko osobie, która naruszyła grób, mimo że należy on do majątku, nie
uważa się, że ingerował w sprawy tegoż, ponieważ nie bierze nic z majątku ojca; przedmiotem tego powództwa
jest bowiem kara i ukaranie, a nie odzyskanie własności.
48. Tenże, O Sabinusie, księga VII.
Gdy obcy posiada własność należącą do majątku, który ukradł lub zrabował, nie działa w charakterze
spadkobiercy, gdyż jego czyn wskazuje na zamiar przeciwny.
49. Niekiedy sam zamiar spadkobiercy czyni go odpowiedzialnym za majątek, jak na przykład wtedy, gdy jako
spadkobierca korzysta z jakiegoś dobra, które do niego nie należy.
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50. Nikt jednak nie może nabyć spadku przez działanie w charakterze spadkobiercy, jeśli spadek już na niego
przeszedł. Ale mówimy, że w tych przypadkach, w których orzekliśmy, że odrzucenie spadku jest nieważne,
należy zauważyć, że jeśli strona działa jako spadkobierca, jej przyjęcie będzie również nieważne.
51. Jeśli ktoś nie wie, do jakiej części spadku został powołany, Julianus mówi, że to nie przeszkadza mu działać
w tym charakterze. Tę opinię aprobuje również Kasjusz, jeśli strona wiedziała o warunku, pod którym została
powołana; pod warunkiem, że warunek ten został spełniony. Ale co w przypadku, gdy nie wiedział, że warunek
został spełniony? Myślę, że może on wejść do spadku w ten sam sposób, w jaki mógłby, gdyby nie wiedział, że
część jego współspadkobiercy, w miejsce którego został podstawiony, została powiększona przez odrzucenie
tego ostatniego.
52. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Jeśli ktoś uprawniony do dziedziczenia prawowitego, wierząc, że zmarły był jego niewolnikiem, uzyskałby w
konsekwencji jego peculium, uważa się, że nie będzie on odpowiedzialny za majątek. Twierdzimy zatem (jak
utrzymuje Pomponiusz), że ta sama zasada obowiązuje, jeśli ktoś przejmie majątek tego, kogo uważał za
swojego niewolnika, podczas gdy w rzeczywistości był on wolnodzierżcą. Ponieważ każdy, kto występuje w
charakterze spadkobiercy, czyni siebie odpowiedzialnym za majątek, powinien upewnić się, z jakiego tytułu
należy do niego wspomniany majątek; na przykład, jeśli najbliższy krewny jest powołany na spadkobiercę na
mocy ważnego testamentu, a zanim ten ostatni zostanie przedstawiony, a on myśli, że spadkodawca zmarł w
wyniku testamentu, nawet jeśli działałby pod każdym względem jak właściciel, nie będzie jednak spadkobiercą.
Ta sama reguła prawa będzie miała zastosowanie, gdy spadkobierca zostanie powołany na spadkobiercę na
podstawie testamentu, który nie został prawidłowo sporządzony, a po przedstawieniu tego ostatniego będzie
uważał, że jest on zgodny z prawem, to jednak nie nabędzie spadku, choćby zarządzał całym należącym do
niego majątkiem jak jego właściciel.
53. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Gdy ktoś odrzuca majątek lub spadek, musi być pewien swoich praw.
54. Ulpianus, O Sabinusie, księga VII.
Powstało pytanie, czy uważa się za spadkobiercę osobę, która otrzymuje sumę pieniędzy jako rekompensatę za
odrzucenie spadku. Uznano, że ten, kto otrzymał pieniądze w zamian za zrzeczenie się spadku, nie działał jako
spadkobierca, ale i tak podlegałby karze nałożonej przez edykt pretora. Dlatego też, bez względu na to, czy

1738

otrzymał pieniądze od zastępcy, czy od spadkobiercy, uważa się, że otrzymał je mortis causa. Ta sama zasada
ma zastosowanie, jeśli nie otrzymał on pieniędzy, lecz zostały mu one jedynie obiecane, ponieważ otrzymuje je
na mocy postanowienia mortis causa.
55. Tenże, O Sabinusie, księga VIII.
Gdy niewolnik należący do innego, który służy mi w dobrej wierze, wchodzi na mój rozkaz w posiadanie jakiegoś
majątku, popełnia czyn nieważny i nie nabywa dla mnie tego majątku, ani nie jest ważny czyn dokonany przez
niewolnika, którego jestem użytkownikiem.
56. Niewolnik należący do gminy, korporacji lub dekurii, który został wyznaczony na spadkobiercę, może wejść
do majątku po manumencie lub alienacji.
57. Jeśli wspomniany niewolnik należy do Skarbu Państwa, może wejść na majątek na polecenie Stewarda
Cesarskiego, jak to często stwierdzano w reskryptach.
58. Jeśli jest oczywiste, że ktoś stał się niewolnikiem karnym przez to, że został skazany na walkę z gladiatorami,
dzikimi zwierzętami lub na pracę w kopalniach, a jest mianowany spadkobiercą, to jego mianowanie będzie
uważane za niebyłe, jak to stwierdził Boski Pius w Reskrypcie.
59. Rozkaz człowieka, który ma pod swoją kontrolą innego, nie przypomina władzy opiekuna, która może być
wprowadzona po zakończeniu transakcji, ale powinna poprzedzać jej przyjęcie; jak mówi Gajusz Kasjusz w
Drugiej Księdze Prawa Cywilnego. Uważa on również, że rozkaz ten może być przekazany za pomocą posłańca
lub listu.
60. Gdyby jednak rozkaz ten był wydany ogólnie, jak następuje: "Jakiekolwiek posiadłości mogą przejść na
ciebie", czy też konkretnie? Lepsza opinia jest taka (jak Gajusza Kasjusza), że powinien być wydany konkretnie.
61. Powstaje również pytanie, czy nakaz może być wydany wyraźnie w odniesieniu do majątku człowieka, który
jeszcze żyje. Sądzę, że w przypadku, gdy jest on wydany w odniesieniu do majątku osoby, która jeszcze żyje, nie
powinien być przestrzegany. Oczywiste jest, że jeśli istniało doniesienie, że Lucjusz Tytus nie żyje, lub jeśli
testament nie został jeszcze otwarty i nadal nie było pewności, czy syn został wyznaczony na spadkobiercę,
strona wyznaczona na spadkobiercę mogła otrzymać nakaz wejścia na majątek.
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62. 62. Ale co by się stało, gdyby wydano polecenie "nabycia spadku"? Czy uznano by, że strona otrzymała
polecenie wejścia do spadku? A gdyby nakazano mu "ubiegać się o pretorskie posiadanie majątku", albo
"sprzedać należące do niego nieruchomości"? Albo co by było, gdyby syn wszedł na nieruchomość, po tym jak
ojciec ratyfikował jego żądanie o pretorskie posiadanie tejże? Albo co by się stało, gdyby syn wszedł do majątku
po tym, jak otrzymał polecenie działania w charakterze spadkobiercy? Czy można wątpić, że zostałby on uznany
za wchodzącego do spadku z polecenia ojca? W rzeczy samej, lepsza opinia jest taka, że we wszystkich tych
przypadkach, należy zwrócić uwagę na wejście do majątku.
63. Pewien ojciec napisał do swojego syna w następujący sposób: "Wiem, mój synu, że z roztropnością będziesz
pilnował majątku Lucjusza Titiusa, który został ci przyznany". Sądzę, że syn wchodzi w majątek z polecenia ojca.
64. Co by było, gdyby nakazał on, jak następuje: "Wejdź na majątek, jeśli jest to dla ciebie celowe"; "Jeśli
uważasz za celowe wejść na majątek, zrób to"? Wejście na majątek będzie na polecenie ojca.
65. 65. Jeśli ojciec nakazuje synowi wejść na posesję "w obecności Titiusa" lub za zgodą Lucjusza Titiusa, to
uważam, że polecenie jest wydane zgodnie z prawem.
66. Jeśli jednak polecenie to zostanie wydane synowi jako spadkobiercy całego majątku, a okaże się, że jest on
spadkobiercą tylko części tego majątku, nie sądzę, aby mógł on wejść do niego na mocy takiego polecenia. Ale
jeśli ojciec nakazuje mu przyjąć tylko część spadku, może on przyjąć całość. Inaczej rzecz się ma, gdy ojciec
każe mu wejść do majątku ab intestato, a on czyni to na mocy testamentu, gdyż uważam, że wtedy jego akt jest
nieważny; ale jeśli polecenie dotyczyło wejścia do majątku na mocy testamentu, syn może również uczynić to ab
intestato, gdyż nie pogarsza stanu ojca. Ta sama zasada obowiązuje, gdy ojciec poleca synowi wejść do spadku
jako spadkobierca powołany, a okazuje się, że jest on zastępcą, lub odwrotnie.
67. Jeśli jednak ojciec poleci synowi, aby wszedł do spadku, będąc zastępcą dziecka, które nie osiągnęło wieku
dojrzewania, polecenie to nie będzie wystarczające.
68. Oczywiste jest, że jeśli postanowienie brzmiało następująco: "Jeśli jakikolwiek majątek przejdzie na ciebie na
mocy testamentu Lucjusza Titiusa", to można utrzymywać, że może on wejść na niego na mocy tego rodzaju
nakazu.
69. Jeśli jednak po wydaniu polecenia zmieniłby zdanie, zanim syn wszedłby na majątek, a zrobiłby to, jego akt
będzie nieważny.
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70. Podobnie, jeśliby dał synowi, zanim ten ostatni wejdzie w posiadanie majątku, prawo do tego majątku nie
zostanie przez niego nabyte.
71. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
Jeśli zostanę wyznaczony na dziedzica razem z moim niewolnikiem lub synem i każę mojemu synowi lub
niewolnikowi wejść do majątku, to Pomponiusz powiada, że natychmiast stanę się dziedzicem przez moje własne
wyznaczenie. Marcellus i Julianus zgadzają się z jego opinią.
72. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Labeo twierdzi, że nikt nie może działać jako spadkobierca za życia osoby, której zarząd majątkiem jest
kwestionowany.
73. Ulpianus, O Sabinusie, księga VIII.
Arystoteles uważa, że pretor powinien dać prawo wejścia na teren posesji dziedzicowi, który obraduje nad
przyjęciem spadku, aby zażądać dokumentów zmarłego od tego, u kogo zostały one zdeponowane.
74. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Jeśli ktoś, kto został wyznaczony na spadkobiercę, jest powstrzymywany przez innego spadkobiercę, który został
wyznaczony razem z nim i już wszedł w posiadanie spadku, od zbadania dokumentów zmarłego, na podstawie
których mógłby się przekonać, czy powinien go przyjąć, czy nie, nie uważa się, że działał jako spadkobierca.
75. Ulpianus, O Sabinusie, księga VIII.
Gdy człowiek nieobecny w ambasadzie nie może nakazać synowi, który został wyznaczony na spadkobiercę i
przebywa w prowincji, aby wszedł do spadku, Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do konsulów stwierdził, że w
przypadku śmierci syna należy mu się ulga, ponieważ był on nieobecny w interesach państwowych.
76. Gdzie jest powiedziane, że: "Najbliższy krewny dziecka pośmiertnego nie może wejść na majątek, dopóki
kobieta jest w ciąży lub tak się uważa, ale jeśli wie, że nie jest w ciąży, może na niego wejść"; rozumie się, że
odnosi się to do najbliższego krewnego nienarodzonego dziecka, które, gdy się urodzi, będzie właściwym
spadkobiercą zmarłego. Słowa te odnoszą się nie tylko do osób umierających testamentem, ale także do
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intestatów. I to samo należy rozumieć jako odnoszące się do nienarodzonego dziecka, które będzie albo
właściwym spadkobiercą, albo krewnym; ponieważ to pierwsze w chwili śmierci jest uważane za już urodzone, tak
dalece, że dotyczy to odroczenia dziedziczenia bardziej odległych spadkobierców i zrobienia sobie miejsca w
nim, gdyby miało się narodzić. Ta sama zasada odnosi się do posiadania dóbr nadanych edyktem pretorskim.
Wreszcie pretor wprowadza nienarodzone dziecko w posiadanie majątku.
77. Jeśli więc sądzę, że kobieta jest w ciąży, lub jeśli rzeczywiście jest w ciąży, a dziecko, które ma urodzić,
będzie właściwym spadkobiercą zmarłego, nie mogę wejść na majątek, ponieważ testament może zostać
złamany przez narodziny spadkobiercy, chyba że przypuszczasz, że nienarodzone dziecko jest albo mianowane
spadkobiercą, albo wydziedziczone.
78. Stwierdzenie: "Jeśli on uważa, że ona jest w ciąży", należy rozumieć w ten sposób, że ona twierdzi, że jest w
takim stanie. Ale co jeśli ona nie powie, że jest w ciąży, ale zaprzeczy temu, a inni powiedzą, że jest w tym
stanie? Wtedy nie można wejść do spadku, nawet jeśli można przypuszczać, że położne potwierdzą istnienie
ciąży. A jeśli sam spadkobierca uważa, że kobieta jest w ciąży? Jeśli ma dobry powód, aby tak myśleć, nie może
wejść na majątek, ale jeśli jego opinia zgadza się z opinią wielu innych, może to zrobić.
79. A co jeśli kobieta była w ciąży, a spadkobierca myślał, że nie jest w ciąży i wszedł na majątek, a potem
nastąpiło poronienie? Nie ma żadnych wątpliwości, że jego czyn będzie nieważny. Stąd ta opinia będzie
korzystna dla spadkobiercy tak często, jak zgadza się z prawdą.
80. Gdy jednak kobieta sama jest wyznaczona na spadkobiercę i udaje, że jest w ciąży, to nabywa majątek przez
wejście na niego. Z drugiej strony, nie nabędzie go, jeśli myśli, że jest w ciąży, a tak nie jest.
81. Jest pewne, że właściwy spadkobierca jest uprawniony do całego spadku, nawet jeśli myśli, że kobieta jest w
ciąży, a tak nie jest. Jak należy postąpić, gdy jest ona w ciąży z jednym dzieckiem? Czy będzie ono dziedzicem
połowy majątku, czy przypuszczamy, że chodzi o przypadek powołania dziecka pośmiertnego, czy też o to, że
ojciec zmarł bezpotomnie? Tę opinię, którą Tertulianus podaje w Czwartej Księdze Pytań, wyznawał Sekstus
Pomponiusz; uważał on bowiem, że gdy kobieta nie jest w ciąży, właściwy spadkobierca ma prawo do całego
majątku; gdy bowiem jest w ciąży tylko z jednym dzieckiem, drugie nie może powstać zgodnie z naturą rodzaju
ludzkiego, gdyż dzieje się to dopiero po pewnym czasie od poczęcia, a spadkobierca już urodzony, nawet jeśli nie
był tego świadomy, będzie miał prawo do połowy, a nie do czwartej części majątku, jak uważa Julianus.
82. Kiedy syn pod ojcowską kontrolą lub niewolnik zostaje powołany na spadkobiercę, czy należy przyjąć wiedzę
lub opinię pana lub ojca co do ciąży? Przypuśćmy, że ojciec uważa, że kobieta jest w ciąży, a syn jest pewien, że
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nie jest, i zgodnie ze swoim przekonaniem wchodzi w posiadanie majątku, czy go otrzyma? Sądzę, że tak, ale w
przeciwnym przypadku uważam, że nie.
83. Jeśli jestem pewien, że testament nie jest sfałszowany, nieważny lub złamany, choć mówi się, że jest, mogę
wejść na majątek.
84. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Jeśli spadkobierca jest powołany wraz z dzieckiem pośmiertnym, to reszta majątku zapisana temu drugiemu
przypadnie drugiemu spadkobiercy, jeśli jest pewne, że kobieta nie jest w ciąży, nawet jeśli spadkobierca może
być o tym nieświadomy.
85. Ulpianus, O Sabinusie, księga VIII.
Wyznaczony spadkobierca nie może wejść do spadku, jeśli sądzi, że spadkodawca żyje, choć może już nie żyć.
86. 86. Ale nawet jeśli wie, że został powołany na spadkobiercę, ale nie wie, czy jego powołanie było
bezwzględne czy warunkowe, nie może wejść do spadku, nawet jeśli został powołany na spadkobiercę
bezwzględnie, lub jeśli został powołany pod warunkiem, nawet jeśli się do niego zastosował.
87. Jeżeli jednak spadkobierca nie ma pewności co do stanu, w jakim znajdował się spadkodawca, a mianowicie,
czy był on głową rodziny, czy też synem pod władzą ojcowską, nie może on wejść do spadku, nawet jeśli jego
stan był w rzeczywistości taki, że umożliwiał mu sporządzenie testamentu.
88. Paulus, On Plautius, Księga XII.
Gdy spadkobierca ma wątpliwości, czy zmarły zmarł w rękach wroga, czy jako obywatel rzymski w domu,
ponieważ w obu przypadkach ma prawo wejść na majątek i jest w stanie to zrobić, należy stwierdzić, że może
wejść na majątek.
89. Ulpianus, O Sabinusie, księga VIII.
Tam, gdzie ktoś ma wątpliwości co do swojego stanu i tego, czy jest synem pod kontrolą ojcowską, zostało już
powiedziane, że może nabyć majątek. Ale dlaczego może on nabyć spadek, jeśli nie zna swojego stanu, a nie
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zna stanu spadkodawcy, nie może tego zrobić? Powodem jest to, że ten, kto nie zna stanu spadkodawcy, nie
wie, czy jego testament jest ważny, czy nie; ale ten, kto zna swój własny, jest pewien ważności testamentu.
90. Jeżeli spadkobierca został powołany bezwzględnie, ale myśli, że został powołany pod warunkiem, i po jego
spełnieniu wchodzi do spadku, to czy może go nabyć? Wynika z tego, że może on legalnie wejść do spadku,
zwłaszcza gdy opinia, którą żywi, nie stawia mu żadnej przeszkody ani nie powoduje żadnego ryzyka. Byłoby to
łatwiejsze do przyjęcia, gdyby ktoś, kto został powołany bezwzględnie, uważał, że został powołany pod
warunkiem, i że warunek, który zależał od jakiegoś zdarzenia, został spełniony; ta opinia nie stanowiła bowiem
przeszkody do przyjęcia przez niego spadku.
91. Tenże, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli ktoś został wyznaczony na spadkobiercę części majątku, a następnie został zastąpiony przez Titiusa,
współspadkobiercę, i działał w charakterze spadkobiercy, zanim majątek przypadł mu na mocy tego zastąpienia,
będzie on również spadkobiercą z powodu tego zastąpienia, ponieważ udział współspadkobiercy przypadł mu
bez jego zgody. Uważam, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy syn pozostający pod kontrolą ojca
lub niewolnik, na polecenie ojca lub pana, wchodzi do spadku, a po emancypacji lub manumisji nabywa go na
podstawie podstawienia, ponieważ stają się oni spadkobiercami na skutek poprzedniego powołania.
92. Jeżeli ojciec, który został wykluczony z powodu niespełnienia nałożonego na niego warunku, nakazuje synowi
wejść do spadku, należy uznać, że nie może on w ten sposób uzyskać swojego udziału.
93. Jeżeli jednak nakazuje on jednemu z dwóch synów wejść do spadku, musi nakazać to również drugiemu.
36. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Jeśli ojciec lub pan wejdzie na swoją część majątku, musi nakazać synowi lub niewolnikowi, który jest jego
współdziedzicem, aby również na nią wszedł.
94. Tenże, O Sabinusie, księga V.
Dziedzicowi przysługują wszystkie prawa zmarłego, a nie tylko własność pewnych dóbr, ponieważ przechodzą na
niego również wszelkie zobowiązania, które zostały zaciągnięte.
95. Ulpianus, O Edykcie, księga XLIII.
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Gdy jest dwóch koniecznych spadkobierców, z których jeden odmawia przyjęcia swego udziału w spadku, a
drugi, po odmowie pierwszego, zajmuje się jego sprawami, należy uznać, że nie może on odmówić przyjęcia
wszystkich zobowiązań spadkowych; wiedział bowiem albo mógł się upewnić, że w razie odmowy drugiego
będzie odpowiedzialny za dług, i uznaje się, że wszedł do spadku pod tym warunkiem.
96. Tenże, O Edykcie, Księga XLVI.
Tak długo, jak majątek może być wprowadzony na mocy testamentu, nie schodzi on jako intestat.
97. Tenże, Dysputy, księga IV.
Powstało pytanie, czy w przypadku, gdy syn nie otrzymał żadnej części majątku ojca, ale mimo to coś otrzymał
lub wykonał jakąś czynność zgodnie z wolą ojca, można go zmusić do odpowiedzialności wobec wierzycieli ojca,
tak jakby został zastąpiony przez syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego? W takim przypadku Julianus
w 26 księdze Digestów stwierdził, że gdyby wmieszał się w sprawy majątku małoletniego, to podpadałby pod
edykt, bo jeśli ktoś sprzeciwia się woli rodzica, to nie powinien nic otrzymać z jego majątku. Marcellus jednak
czyni bardzo ładne rozróżnienie w tym przypadku, ponieważ jest wielką różnicą, czy syn został ustanowiony
spadkobiercą całego majątku ojca, z woli tego ostatniego, czy tylko jego części; ponieważ jeśli był spadkobiercą
tylko części, mógł uzyskać majątek nieletniego po jego oddzieleniu od majątku ojca.
98. Julianus, Digest, Księga XXVI.
Jeśli syn odrzuciłby majątek ojca, a działając jako spadkobierca, wmieszałby się w majątek wydziedziczonego
brata, może uzyskać wspomniany majątek na mocy substytucji.
99. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
Julianus w Dwudziestej Pierwszej Księdze Digestów mówi, że jeśli nieletni odrzuca majątek ojca, a ktoś pojawia
się jako jego spadkobierca, to ten ostatni nie może być zmuszony do odpowiedzialności wobec wierzycieli ojca,
chyba że został podstawiony za wspomnianego nieletniego; jest on bowiem skłonny sądzić, że w takim
przypadku podstawiony musi odpowiadać za długi ojca. Marcellus odrzuca tę opinię, jako sprzeczną z interesem
małoletniego, który w każdym razie może mieć następcę, ponieważ każdy, kto by wszedł do spadku z wielką
niechęcią, gdyby obawiał się odpowiedzialności za długi ojca. W przeciwnym razie - mówi - gdyby brat odrzucił
testament, aby otrzymać majątek jako spadkobierca, mógłby to uczynić bezkarnie; nie można by bowiem uznać,
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że zamierzał uchylić się od edyktu, który to przewiduje, aby zapobiec obciążeniu majątku małoletniego długami
ojca. Jednak to, co zostało powiedziane w odniesieniu do brata, powinno być rozumiane jako odnoszące się do
brata spadkodawcy, a nie do brata małoletniego. Ale jeśli inny brat zostałby zastąpiony przez małoletniego, byłby
on bez wątpienia jego niezbędnym spadkobiercą.
100. Jeśli syn po śmierci ojca nadal należy do tej samej firmy, do której należał za życia ojca, Julianus słusznie
mówi, dla odróżnienia, że to różnica, czy on tylko kończy działalność rozpoczętą przez ojca, czy też sam robi coś
zupełnie nowego; jeśli bowiem zaczyna coś zupełnie nowego, co jest związane ze spółką, do której należy, nie
będzie się uważać, że naruszył majątek ojca.
101. 101. Jeśli syn odkupi niewolnika, który należy do jego ojca, to bez wątpienia będzie się uważać, że naruszył
on majątek ojca.
102. Zasugerowano następujący przypadek, a mianowicie: Syn kupił niewolników od ojca za swoje castrense
peculium, i został mianowany przez ojca spadkobiercą i zobowiązany do manumitowania tych niewolników.
Powstało pytanie, czy gdyby odrzucił majątek ojca i dokonał manumitacji niewolników, to czy byłoby to uważane
za ingerencję w majątek ojca? Mówi on, że jeśli nie byłoby oczywiste, że dokonał manumisji niewolników
działając jako spadkobierca, nie powinien obawiać się, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za
ingerencję w majątek.
103. Julianus, Digest, Księga XXX.
Spadkobierca nie może poprzez niewolnika należącego do majątku nabyć udziału w tym majątku, ani żadnej
nieruchomości wchodzącej w jego skład.
104. Tenże, Digest, księga XLVII.
Ilekroć małoletni jest spadkobiercą swego ojca i odmawia przyjęcia jego spadku, to chociaż majątek zmarłego
przechodzi w ręce jego wierzycieli, to jednak to, co małoletni uczynił w dobrej wierze, powinno być potwierdzone.
Dlatego też, jeśli ktoś kupiłby działkę ziemi od podopiecznego, za zgodą jego opiekuna, ulga powinna być mu
przyznana; i nie ma znaczenia, czy podopieczny jest wypłacalny czy nie.
105. Tenże, O Urseius Ferox, Księga I.
Przyjęcie majątku nie jest wliczone w służbę niewolnika.
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106. Jeśli więc niewolnik dotal wejdzie w posiadanie majątku, żona może go odzyskać w procesie o posag, nawet
jeśli majątek nabyty przez pracę niewolników dotal należy do jej męża.
107. W przypadku zawarcia spółki dla zysku i korzyści, każdy wspólnik musi wpłacić do wspólnej kasy to, co
zarobi swoją pracą, ale każdy może nabyć majątek dla siebie.
108. 108. Ponadto niewolnik, któremu ktoś przysługuje prawo użytkowania, nie może wejść w posiadanie majątku
na polecenie tego, kto korzysta z tego prawa użytkowania.
109. Pewne autorytety uważają, że jeśli wolny człowiek, który służy mi jako niewolnik w dobrej wierze, zostanie
wyznaczony na spadkobiercę na mój rachunek, może wejść do majątku na mój rozkaz. Jest to prawdą, jeśli się
rozumie, że nie nabywa on majątku w wyniku własnej pracy, ale z powodu sprawowania zarządu nad moim
majątkiem; tak jak przy zawieraniu umowy i przyjmowaniu dostawy nabywa on dla mnie majątek na mocy
prowadzenia moich interesów.
110. Africanus, Pytania, Księga I.
Mówi się, że testament jest sfałszowany, nawet jeśli sam spadkobierca jest oskarżony o jego sfabrykowanie,
ponieważ musi być pewien, że nie popełnił fałszerstwa, aby móc legalnie wejść w posiadanie majątku; ale jeśli
ktoś inny jest oskarżony o dokonanie tego bez wiedzy spadkobiercy, nie może wejść w posiadanie majątku, jeśli
istnieje jakakolwiek wątpliwość, że testament jest prawdziwy.
111. Tenże, Pytania, Księga VI.
Pewien człowiek rozkazał swemu niewolnikowi, który został wyznaczony na spadkobiercę, aby przyjął majątek, a
zanim to uczynił, pan popadł w obłęd. Mówi się, że niewolnik nie może legalnie wejść do majątku, ponieważ
majątek nie może być nabyty bez zgody pana, a osoba obłąkana nie może wyrazić zgody.
112. Paulus, Podręczniki, Księga I.
Jeśli ktoś poleci drugiemu, aby zażądał od pretora objęcia w posiadanie majątku, jeśli uzna to za stosowne, a po
zażądaniu stanie się niepoczytalny, to mimo to wejdzie w posiadanie tego majątku. Gdyby jednak przed
złożeniem żądania ten, któremu nakazał je złożyć, popadł w obłęd, należy stwierdzić, że nie wejdzie on
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natychmiast w posiadanie majątku. W związku z tym żądanie posiadania pretorskiego powinno być potwierdzone
przez ratyfikację.
113. Africanus, Pytania, Księga IV.
Uważa się, że wychowanek, który wchodzi na majątek nawet za zgodą opiekuna, który nie prowadzi jego spraw,
ponosi odpowiedzialność.
114. Modestinus, O wynalazkach.
Gdy opiekun listem nakazuje niewolnikowi swego podopiecznego wejść na majątek, a umiera po podpisaniu listu,
zanim niewolnik wszedł na ten majątek w posłuszeństwie temu listowi, nikt nie może powiedzieć, że podopieczny
będzie później odpowiedzialny za długi tego majątku.
115. Africanus, Pytania, Księga IV.
Gdy spadkobierca jest powołany dwoma testamentami sporządzonymi przez tego samego spadkodawcę i ma
wątpliwości, czy ostatni z nich nie jest sfałszowany, uważa się, że nie może on wejść do spadku na mocy
żadnego z nich.
116. Syn pozostający pod kontrolą ojca, po ustanowieniu go spadkobiercą, powiadomił ojca, że majątek wydaje
mu się wypłacalny. Ojciec odpowiedział mu, że został poinformowany, iż istnieje wątpliwość co do wypłacalności i
dlatego powinien zbadać go dokładniej i przyjąć go, jeśli stwierdzi, że jest wypłacalny. Syn, otrzymawszy list od
ojca, wszedł na majątek. Wątpliwe było, czy zrobił to zgodnie z prawem. Można powiedzieć, że bardziej
prawdopodobne jest to, że gdyby nie był dokładnie przekonany, że nieruchomość jest wypłacalna, jego ojciec nie
byłby odpowiedzialny.
117. Jeśli ktoś powiedziałby: "Jeśli nieruchomość jest wypłacalna, przyjmę ją", takie przyjęcie jest nieważne.
118. Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
Syn, który był pod kontrolą ojca, który był obłąkany, został wyznaczony na dziedzica; Boski Pius w Reskrypcie
stwierdził, że będzie pobłażliwy i jeśli wspomniany syn wejdzie na majątek, będzie to uważane tak, jakby zrobił to
jego ojciec, i że pozwoli mu na manumitację niewolników należących do tego majątku.
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119. Gdy ktoś jest powołany jako spadkobierca do jednej części majątku w sposób absolutny, a do pozostałej
części pod warunkiem, to jeśli wejdzie na ten majątek, gdy warunek jest jeszcze w toku, stanie się spadkobiercą
całego majątku; z tego powodu, że będzie spadkobiercą w każdych okolicznościach, chyba że będzie miał
substytut tej części majątku, która zależy od spełnienia warunku.
120. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga XIV.
Jeśli spadkobierca został powołany do dwóch udziałów w majątku, do jednego bezwzględnie, a do drugiego
warunkowo, i przyjmie pozostawiony mu udział bezwzględnie, a następnie umrze, a warunek zostanie następnie
spełniony, ten udział w majątku zależny od niego będzie również należał do jego spadkobiercy.
121. Jeżeli ktoś staje się spadkobiercą jednego udziału w spadku, nabywa on również, nawet bez swojej zgody,
udziały współspadkobierców, którzy odmawiają ich przyjęcia; to znaczy, że ich udziały przypadają mu milcząco,
nawet wbrew jego woli.
122. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Gdy spadkobierca wchodzi do spadku, rozumie się, że jest on następcą zmarłego od dnia jego śmierci.
123. Marcjanus, Reguły, księga II.
Gdy spadkobierca konieczny odrzuca majątek po ojcu, jego współspadkobierca, czy to właściwy, czy obcy, może
albo przyjąć cały majątek, albo go odrzucić; a gdy sam nie może go odrzucić, może to uczynić ze względu na
odmowę współspadkobiercy. Gdyby jednak wierzyciele powiedzieli, że zadowolą się jego udziałem, ponieważ nie
może on być zwolniony od odpowiedzialności, jeśli nie pozwoli mu się na dokonanie wyboru, powinni zrzec się
udziału drugiego, aby wynikające z niego prawa do działania mogły być przypisane współspadkobiercy, który
został pozwany.
124. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVII.
Gdy jeden z dwóch spadkobierców zajmuje się majątkiem i umiera, a potem drugi go odrzuca, jego spadkobierca
będzie miał prawo do takiego samego wyboru, jaki miałby sam zmarły; tak uważa Marcellus.
125. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXIII.
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Prokonsul daje spadkobiercom koniecznym, nie tylko tym, którzy nie osiągnęli wieku dojrzałości, ale także
wszystkim, którzy przekroczyli ten wiek, prawo do odrzucenia spadku, tak że chociaż są oni odpowiedzialni
wobec wierzycieli zgodnie z prawem cywilnym, to jednak nie można przeciwko nim wytoczyć powództwa, jeśli
zechcą zrzec się spadku. I rzeczywiście, przyznaje ten przywilej tym, którzy nie osiągnęli wieku dojrzałego, nawet
jeśli zajmowali się sprawami majątku, ale przyznaje go także tym, którzy przekroczyli ten wiek, jeśli tego nie
zrobili.
126. 126. Jeśli jednak małoletni, którzy nie ukończyli dwudziestu pięciu lat, wmieszali się pochopnie w sprawy
niewypłacalnego majątku swego ojca, można im udzielić ulgi na podstawie ogólnych przepisów edyktu,
odnoszących się do małoletnich, którzy nie ukończyli tego wieku; jeśli bowiem, będąc obcymi, weszliby do
niewypłacalnego majątku, można im udzielić całkowitej restytucji zgodnie z edyktem.
127. Przywilej ten nie przysługuje jednak niewolnikom, którzy są koniecznymi spadkobiercami, niezależnie od
tego, czy przekroczyli wiek dojrzewania, czy też nie.
128. Paulus, Reguły, Księga II.
Jeśli niewolnik został wyznaczony na dziedzica części majątku, a jego współspadkobierca nie wszedł jeszcze w
posiadanie tego majątku, staje się wolny i staje się spadkobiercą koniecznym, ponieważ nie otrzymuje wolności
od współspadkobiercy, lecz od siebie samego; chyba że jego wyznaczenie zostało dokonane w następujący
sposób: "Gdy ktoś zostanie moim dziedzicem, niech Stichus będzie wolny i niech będzie moim dziedzicem".
129. Neratius, Pergaminy, Księga II.
Gdy ktoś staje się spadkobiercą swego ojca, a także jest wyznaczony na zastępcę dziecka poniżej wieku
dojrzewania, nie może odrzucić majątku tego ostatniego. Należy przez to rozumieć, że dotyczy to także sytuacji,
w której spadkobierca umarłby za życia małoletniego, a następnie umarłby sam małoletni; ten bowiem, kto
zostanie spadkobiercą, będzie z konieczności także spadkobiercą małoletniego. Jeśli bowiem drugi spadkobierca
zobowiąże się wbrew swojej woli, należy uznać, że majątek małoletniego jest połączony z majątkiem ojca i na
mocy prawa zarachowania nabywa go ten, kto zostanie spadkobiercą ojca.
130. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga I.
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Pewien ojciec ustanowił swojego wyemancypowanego syna jedynym spadkobiercą i zarządził, że jeśli on nie
zostanie jego spadkobiercą, to jego niewolnik ma być wolny i zostać jego spadkobiercą. Syn zażądał, aby
pretorianin przejął majątek ojca na zasadzie dziedziczenia, twierdząc, że jest on obłąkany, i w ten sposób wszedł
w jego posiadanie. Labeo twierdzi, że jeśli zostanie udowodnione, że jego ojciec był przy zdrowych zmysłach, gdy
sporządzał testament, to syn będzie jego spadkobiercą na mocy testamentu. Uważam, że ta opinia jest błędna,
ponieważ gdy wyemancypowany syn odmawia przyjęcia majątku przekazanego mu na mocy testamentu,
natychmiast przechodzi on na podstawionego spadkobiercę; nie można też uznać, że działał on w charakterze
spadkobiercy, który domaga się posiadania pretorianów na mocy innego paragrafu edyktu, aby uniknąć
skorzystania ze swoich praw wynikających z testamentu. Paulus: "Proculus nie zgadza się z opinią Labeo, a
przyjmuje opinię Javolenusa".
131. Macer, O obowiązkach namiestnika, Księga I.
Gdy nieletni, po przyjęciu spadku, uzyskał całkowity zwrot majątku, Boski Sewerus zadecydował, że jego
współspadkobierca nie jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności za długi swojej części majątku, lecz że
praetorianin powinien przyznać wierzycielom jego posiadanie.
132. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga I.
Antystiusz Labeo twierdzi, że jeśli spadkobierca został wyznaczony w następujący sposób: "Niech będzie moim
spadkobiercą, jeśli złoży przysięgę", to jednak nie stanie się on od razu spadkobiercą, nawet gdyby został
zaprzysiężony przed dokonaniem jakiejś czynności w tym charakterze, ponieważ uważa się, że składając
przysięgę, ujawnił jedynie swój zamiar. Uważam jednak, że działał on w charakterze spadkobiercy, jeśli złożył
przysięgę jako taki. Prokulus jest tego samego zdania i taka jest nasza praktyka.
133. Jeśli niewolnik został wyznaczony na spadkobiercę i wyalienował się po tym, jak jego pan nakazał mu
przyjąć majątek, to zanim to uczyni, wymagany jest nowy rozkaz jego drugiego pana, a nie starego.
134. Uwagi Marcellusa, O zasadach Pomponiusza.
Osoba niepoczytalna nie może na mocy testamentu nabyć dla siebie korzyści z majątku, chyba że jest
koniecznym spadkobiercą swojego ojca lub spadkobiercą swojego pana; ale może nabyć majątek za
pośrednictwem innej osoby, jak na przykład przez niewolnika lub kogoś, kogo ma pod swoją kontrolą.
135. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
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Niewolnik dwóch panów został wyznaczony na spadkobiercę i nakazano mu wejść na majątek; jeśli uczynił to na
rozkaz jednego z nich, a następnie został poddany manumisji, mógł sam stać się spadkobiercą połowy
wspomnianego majątku, wchodząc na niego.
136. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Stąd, jeśli ten sam niewolnik otrzymał substytut w następujących warunkach: "Jeśli on nie powinien być moim
spadkobiercą, niech So-and-So będzie moim spadkobiercą", substytut będzie wyłączony z dziedziczenia.
137. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXI.
Gdy niewolnik posiadany wspólnie staje się koniecznym spadkobiercą jednego, kilku lub wszystkich swoich
panów, nie może odmówić przyjęcia spadku po którymkolwiek z nich.
138. Tenże, Reguły, Księga I.
Gdy niewolnik posiadający wspólną własność jest mianowany spadkobiercą przez obcą osobę i wchodzi do
majątku na polecenie jednego ze swoich panów, nie czyni go to w międzyczasie spadkobiercą większej sumy niż
ta, do której jest uprawniony jego pan. Jeśli jednak inni jego panowie nie zlecą mu przyjęcia spadku, ich udziały
przypadną mu milcząco z mocy prawa.
139. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Gdy niewolnik jest wyznaczony na jedynego spadkobiercę, tak jak wolno mu w tym samym czasie wejść do
spadku na polecenie wszystkich panów, tak też może on zgodnie z prawem wejść do spadku na polecenie
każdego z nich, w różnym czasie; ponieważ często wchodzi do spadku, uważa się, że czyni to dla wygody i ze
względu na prawo swoich panów, a nie na mocy testamentu, aby zapobiec naruszeniu prawa jednego z nich
przez nadmierny pośpiech drugiego.
140. Ulpianus, O Edykcie, Księga LX.
Tak długo, jak wyznaczony spadkobierca jest uprawniony do przyjęcia spadku, nie ma miejsca dla zastępcy,
ponieważ nie może on odnieść sukcesu, dopóki wyznaczony spadkobierca nie zostanie wykluczony; w rezultacie
konieczne staje się zastosowanie środka zaradczego pretora, zarówno w odniesieniu do odmowy podjęcia
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działań przez spadkobiercę, jak i do przyznania czasu zastępcy, ponieważ ten ostatni nie może przyjąć spadku
ani wykonać żadnej czynności jako spadkobierca w terminie przyznanym przez prawo temu, który został
wyznaczony. Ale zastępca wyznaczony w trzecim stopniu, jeśli drugi spadkobierca umrze, podczas gdy pierwszy
będzie obradował, może sam odnieść sukces. Dlatego czekamy na każdego z nich, aby spadek przeszedł na
nich, następnie, gdy to nastąpi, czekamy przez przepisany czas, a jeśli w tym czasie strony nie wejdą do spadku
lub nie wykonają żadnej czynności jako spadkobiercy, odmawiamy im prawa do działania.
141. Paulus, O Edykcie, Księga LIX.
W odniesieniu do różnych stopni spadkobierców należy przestrzegać następującej zasady, a mianowicie, gdy
przedstawiony jest testament, pierwszeństwo należy przyznać wyznaczonemu spadkobiercy; następnie
przechodzimy do tych, do których majątek należy z mocy prawa, nawet gdyby istniał tylko jeden spadkobierca,
który jest do niego uprawniony z obu tytułów; należy bowiem przestrzegać tej kolejności, aby spadkobierca mógł
najpierw odrzucić majątek pozostawiony mu w testamencie, a następnie ten, który został mu przyznany z mocy
prawa. Tę samą zasadę stosuje się do posiadania pretorianów, aby umożliwić spadkobiercy testamentowemu
odrzucenie spadku, a temu, który był do niego uprawniony z mocy prawa, na podstawie dziedziczenia.
142. Jeśli jednak stronie, do której będzie należał spadek z mocy prawa, zostanie postawiony warunek, nie może
ona dojść do żadnego wniosku przed upływem czasu wyznaczonego na spełnienie warunku. Dlatego należy
powiedzieć, że w tym przypadku, jeśli odpowie, że nie chce, aby majątek należał do niego z jakiegokolwiek tytułu,
praetorian possession of the estate of the deceased shall be granted his creditors.
143. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXI.
Jeśli ktoś wykupiłby od wroga niewolnika należącego do innego i ustanowiłby go swoim spadkobiercą z
darowizną wolności, jestem skłonny sądzić, że będzie on wolny i będzie koniecznym spadkobiercą spadkodawcy.
Ten ostatni bowiem, gdy przyznawał mu wolność, uwalniał go z więzów i dawał mu władzę korzystania z prawa
postliminium, aby nie stał się ponownie niewolnikiem strony, do której należał, zanim został pojmany (byłoby to
bowiem bardzo niegodziwe), lecz aby umożliwić mu złożenie swojemu byłemu panu oferty na cenę okupu lub
pozostanie mu zobowiązanym, dopóki nie będzie mógł jej zapłacić; ten przepis został wprowadzony na korzyść
wolności.
144. Jeśli niewolnik zostałby zakupiony na mocy tego prawa, aby zostać poddanym manumulacji w określonym
czasie, a on zostałby wyznaczony na spadkobiercę z przyznaniem mu wolności, zobaczmy, czy będzie miał
prawo do ulgi, jeśli odmówi przyjęcia spadku. Lepsza opinia jest taka, że dopóki nie upłynie przepisany czas,
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może on stać się koniecznym spadkobiercą spadkodawcy i nie może odrzucić spadku; ale gdy czas ten upłynie,
staje się on wtedy nie koniecznym, ale dobrowolnym spadkobiercą i może odrzucić spadek w taki sam sposób,
jak ten, któremu wolność jest należna zgodnie z warunkami trustu.
145. Jeśli niewolnik dałby pieniądze swemu panu, aby mógł być wyswobodzony, sądzę, że wszelkimi sposobami
należy mu udzielić ulgi.
146. Praetor mówi: "Jeśli spadkobierca płci męskiej lub żeńskiej dopuścił się czynu, przez który jakakolwiek
własność została zabrana z majątku".
147. Jeśli właściwy spadkobierca oświadczy, że nie chce zatrzymać spadku i usunął z niego jakiekolwiek
należące do niego dobra, nie będzie miał przywileju odmowy.
148. Praetor nie powiedział: "Jeśli spadkobierca miałby coś zabrać"; ale: "Jeśli albo mężczyzna, albo kobieta
spadkobiercy popełniliby czyn, przez który jakikolwiek majątek zostałby zabrany z majątku". Zatem, jeśli
spadkobierca sam usunie jakąkolwiek własność lub spowoduje, że zostanie to zrobione, Edykt będzie miał
zastosowanie.
149. Rozumiemy, że ktoś, kto zabrał majątek należący do spadku, oznacza, że ukrył, zdefraudował lub roztrwonił
ten majątek.
150. Praetor mówi: "przez co zabrano z majątku jakiekolwiek mienie", a edykt stosuje się niezależnie od tego, czy
zabrano jeden artykuł, czy kilka, czy przedmiotowe mienie stanowi część majątku, czy jest z nim związane.
151. Nie uważa się, że dana osoba dokonała zaboru mienia, jeśli nie działała z zamiarem oszustwa lub złej woli.
Nie uważa się również, że zrobił to ten, kto był w błędzie co do nieruchomości i nie wiedział, że należała ona do
spadku. Jeśli więc wziął ją bez zamiaru przywłaszczenia lub wyrządzenia szkody nieruchomości, ale pod
wpływem wrażenia, że nie należy ona do niej, należy uznać, że nie powinien być uważany za
przywłaszczającego ją na własny użytek.
152. Te słowa edyktu odnoszą się do tego, kto najpierw wziął część majątku, a potem go odrzucił; ale jeśli
najpierw go odrzucił, a potem przywłaszczył, zobaczmy, czy edykt będzie miał zastosowanie. Sądzę, że w tym
przypadku lepiej jest przyjąć opinię Sabinusa, a mianowicie, że spadkobierca będzie odpowiadał przed
wierzycielami spadku w procesie o kradzież; ponieważ tam, gdzie spadkobierca odrzucił spadek, staje się potem
odpowiedzialny z powodu przestępstwa.
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153. Paulus, O Plaucjuszu, Księga I.
Jeśli spadkobierca zostałby wyznaczony w następujący sposób: "Niech wejdzie do majątku w określonym czasie,
a gdyby tego nie uczynił, niech inny zostanie za niego podstawiony", a pierwszy spadkobierca umrze przed
wejściem do majątku, nikt nie może wątpić, że zastępca nie będzie zobowiązany czekać do ostatniego dnia
wyznaczonego na przyjęcie.
154. Tenże, O Plaucjuszu, księga VII.
Gdy ktoś, nie jako spadkobierca, lecz jako syn swego patrona, będąc w niedostatku, prosi o wsparcie
wolnomularza swego patrona, nie ulega wątpliwości, że nie przeszkadza w ten sposób w zarządzaniu majątkiem
ojca. Labeo również bardzo słusznie jest tego zdania.
155. Tenże, O Plaucjuszu, księga XII.
Jeśli spadkobierca sądzi, że nakazano mu zapłacić dziesięć aurei, podczas gdy w rzeczywistości nakazano mu
zapłacić pięć, a on płaci dziesięć, staje się spadkobiercą poprzez wejście do majątku.
156. Jeśli jednak myśli, że nakazano mu zapłacić pięć, podczas gdy nakazano mu zapłacić dziesięć, a on płaci
pięć, to nie spełnia warunku. Będzie to jednak dla niego korzystne, bo jeśli zapłaci resztę, warunek zostanie
uznany za spełniony przez zapłatę pozostałych pięciu aurei.
157. Gdy wolny człowiek w dobrej wierze służy jako niewolnik i wchodzi do majątku z rozkazu swego rzekomego
pana, nie staje się odpowiedzialny.
158. Sytuacja niewolnika, który ma być wyzwolony pod pewnym warunkiem, jest podobna do tej, w której
spadkobierca nakazuje mu wejść do majątku, a czyni to po spełnieniu warunku, od którego zależy jego wolność,
nawet jeśli o tym nie wie.
159. Gdy niewolnik został przez kogoś wyznaczony na dziedzica, powstaje wątpliwość, czy ma on prawo do
wolności na mocy woli swego pana, skoro nie wie, czy warunek, od którego zależy jego wolność, został
spełniony, czy też nie; albo gdy majątek został przyjęty, czy może on stać się dziedzicem, wchodząc w ten
majątek. Julianus mówi, że zostanie spadkobiercą.
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160. Marcellus, Digest, Księga IX.
Titius został wyznaczony na dziedzica połowy majątku, a przez pomyłkę zażądał posiadania tylko jednej czwartej.
Pytam, czy takie żądanie nie jest nieważne, czy też wszystkie jego prawa są zachowane tak samo, jak gdyby
czwarta część majątku nie została przez niego wymieniona. Odpowiedź brzmiała, że lepsza opinia jest taka, że
żądanie nie ma żadnej mocy ani skutku, tak samo jak w przypadku, gdy strona została wyznaczona na
spadkobiercę połowy nieruchomości, omyłkowo akceptuje tylko jedną czwartą tejże.
161. Javolenus, Epistoły, Księga IV.
Jeśli zostałeś wyznaczony na spadkobiercę jednej szóstej majątku, pod pewnym warunkiem, a Tycjusz, którego
zastąpiłeś, odmawia przyjęcia swojego udziału, a Ty przyjmujesz majątek na mocy zastępstwa i warunek, pod
którym miałeś prawo do jednej szóstej, jest spełniony, pytam, czy będzie konieczne, abyś wszedł do majątku, aby
uniknąć utraty swojej szóstej części. Odpowiedź brzmiała, że nie ma różnicy, czy nieruchomość jest włączona z
powodu zastąpienia, czy z powodu pierwszego powołania; ponieważ w obu przypadkach wystarczy jedno
przyjęcie. Dlatego też szósta część, która została mi przyznana pod warunkiem, należy tylko do mnie.
162. Ponadto, jeśli nie przyjmiesz szóstej części majątku, do którego zostałeś powołany jako spadkobierca, czy
sądzisz, że przyjmując ją w zastępstwie, będziesz miał prawo do części udziału Titiusa? Nie wątpię, że jeśli będę
mógł zostać spadkobiercą przez przyjęcie pod pierwszą nominację, to będzie w mojej mocy albo odrzucić, albo
zażądać jakiejkolwiek części majątku, która może być pożądana.
163. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga VIII.
Może pojawić się wątpliwość, czy po tym, jak zostałem powołany na spadkobiercę na mocy testamentu osoby,
której majątek, nawet gdyby umarła bezpotomnie, należałby do mnie jako spadkobiercy ustawowego, mogę
odrzucić oba tytuły do spadku w tym samym czasie, z tego powodu, że majątek nie należał do mnie na mocy
prawa, zanim odrzuciłem go jako zapisany w testamencie. Prawdą jest, że należy rozumieć, iż odrzuciłem
jednocześnie spadek zapisany w testamencie i spadek przyznany z mocy prawa, tak jakbym chciał, aby ten
ostatni należał do mnie, wiedząc, że został mi on również pozostawiony w testamencie; dlatego też należy uznać,
że najpierw odrzuciłem spadek zapisany w testamencie, a w ten sposób nabyłem spadek przyznany z mocy
prawa.
164. Tenże, o Kwintusie Muciusie, księga XXXV.
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Dwóch braci posiadało wspólny majątek, jeden z nich, który zmarł bezpotomnie, nie pozostawił bezpośredniego
spadkobiercy, a jego brat, który go przeżył, odmówił bycia jego spadkobiercą. Zadano pytanie, czy ten ostatni stał
się odpowiedzialny za długi spadkowe, ponieważ korzystał ze wspólnego majątku po tym, jak wiedział, że jego
brat nie żyje. Odpowiedź brzmiała, że gdyby nie korzystał z tego majątku, bo chciał być spadkobiercą, to nie
byłby odpowiedzialny. Dlatego powinien uważać, aby nie wykonywać prawa własności do większej części
nieruchomości niż ta, do której był uprawniony jako swój udział.
165. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
Stwierdza się, że ilekroć majątek, lub cokolwiek innego, jest nabywany przez osobę, która jest pod kontrolą innej
osoby, jest natychmiast nabywany przez tę ostatnią i nie pozostaje ani na chwilę w posiadaniu tego, przez kogo
jest nabywany, a zatem jest bezpośrednio uzyskiwany przez stronę uprawnioną do niego.
166. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
Jeśli zostałbym wyznaczony na jedynego spadkobiercę kilku udziałów w majątku, nie mogę odrzucić jednego
udziału, ani nie ma różnicy, czy mam zastępcę dla tego udziału, czy nie.
167. Myślę, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie, nawet jeśli zostałem powołany razem z innymi
spadkobiercami lub zostałem powołany jako spadkobierca kilku udziałów, ponieważ przez przyjęcie jednego z
udziałów, nabędę je wszystkie, jeśli zostałyby odrzucone.
168. 168. Ponadto, jeśli jeden z moich niewolników został bezwzględnie powołany do dziedziczenia części
majątku, a warunkowo do innej części, mając na przykład współspadkobiercę, i wchodzi do majątku na moje
polecenie, a po jego abdykacji spełniony jest warunek, od którego zależy druga część majątku, to lepsza jest
opinia, że pierwsza część nie jest nabywana przeze mnie, lecz przez samego niewolnika. Wszystko bowiem
powinno pozostać w tym samym stanie, w którym spełnił się warunek drugiej części, aby mógł ją nabyć ten, kto
był uprawniony do pierwszej części.
169. Dlatego uważam, że jeśli niewolnik pozostaje pod kontrolą swego pierwotnego pana, to musi wejść do
majątku po raz drugi, jeśli warunek zostanie spełniony; a kiedy stwierdziliśmy, że spadkobierca powinien wejść do
majątku tylko raz, to odnosi się to do samego spadkobiercy osobiście i nie ma zastosowania, gdy majątek jest
nabywany przez interwencję innego.
170. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Księga XIII.
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Uznaje się, że wyznaczony spadkobierca wyraził zgodę nawet w przypadku substytucji, jeśli tylko może nabyć
majątek dla siebie; jeśli bowiem umrze, nie przeniesie substytucji na swojego spadkobiercę.
171. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga XVI.
Jeśli niewolnik osoby, która jest niezdolna do przejęcia spadku na mocy testamentu, zostanie powołany na
spadkobiercę, a zostanie poddany manumulacji lub wyobcowany przed wejściem do spadku na rozkaz swego
pana i nie popełni żadnego czynu w celu obejścia prawa, sam zostanie dopuszczony do dziedziczenia. Jeśli
jednak jego pan może wziąć tylko pewną część spadku, ta sama zasada będzie miała zastosowanie do tej
części, której nie może on wziąć na mocy testamentu. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma różnicy, czy ktoś nie może
wziąć wszystkiego na mocy testamentu, czy też może wziąć tylko część spadku.
172. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XVIII.
Jeśli ktoś zostałby milcząco wezwany do oddania innemu całego udziału w majątku, którego został mianowany
spadkobiercą, to jest oczywiste, że nie może on nic otrzymać przez accrual, ponieważ nie jest uważany za
uprawnionego do tego majątku.
173. Papinianus, Pytania, Księga XVI.
W przypadku, gdy nienarodzone dziecko zostaje przekazane, a spadkobiercą zostaje emancypowany syn lub
osoba obca, tak długo, jak testament może zostać złamany przez narodziny dziecka, majątek nie może zostać
przekazany zgodnie z warunkami testamentu. Gdyby jednak kobieta nie okazała się być w ciąży, a w czasie, gdy
jest to niepewne, syn pozostający w rodzinie umarł, to rozumie się, że był on spadkobiercą; i niezależnie od tego,
czy jest to syn wyemancypowany, czy obcy, nie może on nabyć spadku, chyba że wie, że kobieta nie była w
ciąży. Dlatego, jeśli kobieta rzeczywiście byłaby w ciąży, czy nie byłoby niesprawiedliwe, gdyby w międzyczasie
syn, który umarł, nie mógł nic pozostawić swojemu spadkobiercy? Dlatego też ulga powinna być przyznana
synowi, zgodnie z dekretem, ponieważ, niezależnie od tego, czy urodzi mu się brat, czy nie, będzie on nadal
spadkobiercą swojego ojca. Ten sam tok rozumowania pokazuje, że ulga powinna być również przyznana
wyemancypowanemu synowi, który w każdym przypadku będzie z pewnością uprawniony do posiadania majątku.
174. Tenże, Pytania, Księga XXX.
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Jeśli ktoś, powodowany strachem, wejdzie w posiadanie majątku, to skutek będzie taki, że ponieważ staje się on
spadkobiercą wbrew swojej woli, może mu być przyznane prawo do odrzucenia majątku.
175. Tenże, Opinie, Księga VI.
Pannonius Avitus, pełniąc funkcję cesarskiego stewarda w Cylicji, został mianowany spadkobiercą, ale zmarł,
zanim dowiedział się o swoim mianowaniu. Jego spadkobiercy, jako przedstawiciele zmarłego, wnieśli petycję o
całkowity zwrot majątku, ponieważ w tym charakterze nie mogli wejść w posiadanie dóbr, do których teraz rości
sobie prawo jego zastępca, a do których, zgodnie ze ścisłą wykładnią prawa, nie miał on prawa, ponieważ Awitus
zmarł w czasie wyznaczonym na ich przyjęcie. Marcellus, w Księdze Pytań, stwierdza, że Boski Pius wydał
przeciwną decyzję w odniesieniu do strony, która była w Rzymie jako członek ambasady, gdzie jego syn, będąc
nieobecnym, nie wszedł w posiadanie majątku, który pochodził od jego matki, i że bez względu na to rozróżnienie
istniała podstawa do zwrotu. Zasada ta, w interesie sprawiedliwości, powinna mieć zastosowanie również w tym
przypadku.
176. Wyemancypowany syn osoby oskarżonej o zdradę, który jest pewien niewinności swojego ojca, może
uzyskać jego majątek w czasie trwania postępowania wyjaśniającego.
177. Stwierdza się, że syn działał w charakterze spadkobiercy, gdy w chwili swojej śmierci wiedział, że jego
matka zmarła intestate, i prosi swojego spadkobiercę w kodycylu o manumitację niewolnika należącego do
majątku matki oraz o postawienie pomnika dla siebie i swoich rodziców na ziemi stanowiącej część jej majątku.
178. Tenże, Opinie, Księga X.
Uważa się, że syn miesza się do majątku swego ojca, jeśli wydaje się, że działa w charakterze spadkobiercy, gdy
więzy rodzinne zostały zerwane. Dlatego nie uważa się, że syn, który przyjmuje majątek matki i otrzymuje ziemię
należącą do majątku ojca, którą obejmuje w posiadanie, nie będąc świadomym, że jest ona częścią majątku
matki, utracił prawo do odrzucenia spadku.
179. Uznano, że powództwa mieszane powinny być przyznawane małoletnim, którzy, jak stwierdzono, muszą być
zwolnieni z odpowiedzialności za długi spadkowe.
180. Paulus, Pytania, Księga I.
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W charakterze spadkobiercy występuje osoba, która wyraża zamiar przyjęcia spadku, nawet jeśli nie dotyka
żadnego z przedmiotów wchodzących w jego skład. Stąd, jeśli osoba ta zatrzyma dom jako należący do spadku,
ale który został przekazany w zastaw, a którego posiadanie w jakikolwiek sposób było w posiadaniu spadku,
będzie się uważać, że działała jako spadkobierca. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli zachowa on
posiadanie jakiejkolwiek innej nieruchomości jako części spadku.
181. Scaevola, Pytania, Księga XIII.
Jeśli nieletni odrzuca spadek, należy przyznać zwolnienie poręczycielom, którzy go poręczyli, jeśli zostałby
przeciwko nim wniesiony pozew z powodu jakiejś umowy dotyczącej spadku.
182. Paulus, Opinie, Księga XII.
Paulus twierdzi, że spadek nie może być nabyty przez interwencję kuratora.
183. Uważa też, że jeśli wnuk wejdzie do majątku ojca, który na polecenie dziadka sporządził testament
rozporządzający jego castrense peculium, nabędzie na rzecz dziadka wszystko to, czym ojciec mógł rozporządzić
na mocy testamentu, ponieważ majątek castrensial przestaje nim być przez zmianę osób.
184. To samo, opinie.
Paulus utrzymuje, że jeśli udowodni się, że syn, który nie chce przyjąć spadku po ojcu, nabył go przez
czyjąkolwiek interwencję, może być pozwany przez wierzycieli spadku, tak jakby sam przejął zarządzanie nim.
185. Tenże, Opinie, Księga XVII.
Syn pod władzą ojcowską ożenił się, jego żona zmarła pozostawiając dzieci, a te ostatnie weszły w posiadanie
majątku ich matki, z polecenia ich ojca, a nie dziadka. Pytam, czy majątek nabywa dziadek? Paulus odpowiada,
że zgodnie z podanym przypadkiem, akt jest nieważny.
186. Tenże, Decyzje, Księga III.
Za każdym razem, gdy ojciec poleca synowi wejść do majątku, musi być pewien, czy jego syn jest spadkobiercą
części, czy całości, a także czy jego prawo wynika z powołania na spadkobiercę, czy z podstawienia, czy na
mocy testamentu, czy przez dziedziczenie.
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187. Gdy ojciec lub pan jest niemy, lepiej jest uważać, że jeśli syn lub niewolnik został wyznaczony na
spadkobiercę, to może on na skinienie palcem nakazać mu, aby wszedł do majątku; pod warunkiem, że ma on
wystarczającą inteligencję, aby umożliwić mu legalne nabycie majątku, co można tym łatwiej stwierdzić, jeśli umie
pisać.
188. Niewolnik, który jest niemy i działa w charakterze spadkobiercy na polecenie swego pana, czyni tego
ostatniego odpowiedzialnym za długi spadkowe.
189. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga III.
Ten, kto odmawia przyjęcia majątku osoby żyjącej, nie ma zakazu wchodzenia na jej majątek, ani żądania od
pretora posiadania go po jej śmierci.
190. Paulus, Decyzje, Księga IV.
Odrzucenie majątku może nastąpić nie tylko przez słowa, ale także przez jakikolwiek akt lub inne wskazanie woli.
191. Hermogenianus, Epitomy prawa, księga III.
Jeśli ktoś, błędnie uważając się za nieletniego, podczas gdy w rzeczywistości osiągnął wiek dojrzały, działa jako
spadkobierca, jego prawa nie zostaną naruszone przez tego rodzaju błąd.
192. Paulus, Dekrety, Księga III.
Klodiusz Klodianus, sporządziwszy testament, wyznaczył potem tego samego spadkobiercę innym testamentem,
który został sporządzony w taki sposób, że nie miał żadnej mocy ani skutku. Wyznaczony spadkobierca, sądząc,
że drugi testament jest ważny, chciał na jego mocy wejść do majątku, ale później okazało się, że jest on
nieważny. Papinianus uznał, że odrzucił on majątek przyznany w pierwszym testamencie i nie mógł go przyjąć na
mocy drugiego. Ja twierdziłem, że nie odrzucił pierwszego testamentu, gdyż uważał, że drugi jest ważny.
Ostatecznie zdecydowano, że Klodianus zmarł bezpotomnie.
193. Scaevola, Digest, Księga XXVI.
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Pewna kobieta obiecała Semproniuszowi w imieniu swojej wnuczki, którą miała przez Seię, swoją córkę, sumę
pieniędzy jako posag i wypłaciła mu pewną kwotę jako odsetki za wydatki domowe. Następnie zmarła, a jej
spadkobierczynią była Seia wraz z innymi, przeciwko którym Semproniusz wytoczył powództwo, a poszczególni
spadkobiercy zostali pociągnięci do odpowiedzialności za swoje udziały w majątku, wśród których znalazła się
Seia, która wraz z pozostałymi poręczyła za Semproniusza, że zapłaci sumę, na którą każdy z nich miał wydany
wyrok, z takimi samymi odsetkami, jakie spadkodawczyni zapłaciła na utrzymanie rodziny. Następnie pozostali
spadkobiercy, z wyjątkiem Sei, odrzucili majątek dzięki pobłażliwości cesarza i w całości przypadł on Sei. Pytam,
czy powództwo pretorskie powinno być przyznane przeciwko Sei, który był teraz jedynym spadkobiercą i jako taki
zarządzał wszystkimi sprawami majątku, aby odzyskać kwotę udziałów tych, którzy dzięki pobłażliwości cesarza
mogli odrzucić spadek. Odpowiedź jest taka, że powództwa dotyczące udziałów tych, którzy odmówili przyjęcia
spadku, są zwykle przyznawane przeciwko stronie, która go przyjęła i woli uwolnić się od zobowiązań całego
spadku.
194. Pomponiusz, Dekrety Senatu, Księga I.
Arystoteles stwierdził, w odniesieniu do Dekretów Fronto: Dwie córki były koniecznymi spadkobierczyniami
swojego ojca; jedna z nich odmówiła przyjęcia jego majątku, a druga objęła w posiadanie majątek ojca i była
gotowa zwolnić się ze wszystkich jego zobowiązań. Czcigodny pretor Kasjusz, po wysłuchaniu sprawy, bardzo
słusznie postanowił, że działania pretorskie powinny być przyznane tej, która przyjęła majątek ojca, ale powinny
być odmówione drugiej córce, która odmówiła.

Tit. 3. W jaki sposób testamenty powinny być otwierane, badane i kopiowane.

195. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XVII.
Praetor obiecuje, że udzieli przywileju badania i kopiowania testamentu wszystkim, którzy będą chcieli go zbadać
lub skopiować. Jest oczywiste, że udzieli tego pozwolenia każdemu, kto będzie tego chciał, czy to we własnym,
czy w cudzym imieniu.
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196. Powód przyjęcia tego edyktu jest oczywisty; nie można bowiem, bez władzy sądowej, wykonać postanowień
testamentu, ani też sąd nie może ustalić prawdy w tych kontrowersjach, które wynikają z interpretacji
testamentów, inaczej niż przez badanie i dochodzenie języka w nich zawartego.
197. Gdy ktoś odmawia uznania swej pieczęci, nie przeszkadza to w otwarciu testamentu, ale z tego powodu
staje się podejrzane.
198. Ulpianus, O edyktach, księga L.
Dokument zawierający postanowienia testamentu nie należy do jednej osoby, to jest do spadkobiercy, ale jest
własnością wszystkich tych, którym cokolwiek zostało zapisane; i rzeczywiście, jest to raczej dokument publiczny.
199. Prawidłowo mówi się, że testament jest prawnie doskonały; jednakże my także niewłaściwie nazywamy
pewne papiery testamentami, które są sfałszowane, nielegalne, nieważne lub złamane, a także mamy zwyczaj
określać jako testamenty takie, które są wadliwe.
200. Uważa się, że to, co zostało uczynione w związku z testamentem, podlega tym samym regułom, co sam
testament, bez względu na to, na jakim materiale został napisany; pod warunkiem, że zawiera ostatnią wolę
zmarłego, a sam testament, jak również substytucja, są objęte Edyktem.
201. Jeżeli ktoś chce przedstawić kilka testamentów, należy udzielić upoważnienia do przedstawienia ich
wszystkich.
202. W razie wątpliwości, czy osoba, której testament ktoś chce zbadać lub skopiować, żyje czy nie żyje, należy
uznać, że pretor rozstrzyga to po odpowiednim zbadaniu, tak że jeśli okaże się, że spadkodawca żyje, nie
zezwala na zbadanie testamentu; w przeciwnym razie może zezwolić wnioskodawcy na zbadanie pisma, pieczęci
i wszystkiego innego, co należy do instrumentu, a co może być przez niego pożądane.
203. Badanie testamentu obejmuje również zapoznanie się z jego treścią.
204. Praetor nie zezwala na kopiowanie lub badanie daty testamentu ani nazwiska konsula, pod którego
zarządem został sporządzony, aby uniknąć okazji do oszustwa; nawet bowiem badanie tych danych może
dostarczyć materiału do popełnienia fałszerstwa.
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205. Czy pretor może nakazać niezwłoczne zbadanie lub skopiowanie testamentu, czy też powinien wyznaczyć
czas na jego przedstawienie osobie, która jest w jego posiadaniu, jeśli sobie tego życzy? Lepsza opinia jest taka,
że powinien wyznaczyć pewien czas, zależny od trudności w komunikacji i odległości miejsca.
206. Jeśli ktoś nie zaprzeczy, że posiada testament, ale nie pozwoli go zbadać i skopiować, powinien być do tego
wszelkimi sposobami zmuszony. Jeśli jednak zaprzecza, że testament jest w jego posiadaniu, należy stwierdzić,
że należy odwołać się do interdyktu, który przewiduje przedstawienie testamentów.
207. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XVII.
Spadkobierca ma jednak prawo do powództwa o odzyskanie testamentu, tak jak w przypadku rzeczy należących
do spadku, i z tego tytułu może wnieść powództwo o nakazanie przedstawienia testamentu.
208. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Gdy testament ma być otwarty, obowiązkiem pretora jest wezwanie świadków, aby się stawili i potwierdzili swoje
pieczęcie,
209. Paulus, O Plaucjuszu, księga VIII.
Albo zaprzeczyć, że testament zapieczętowali; wypada bowiem, aby ostatnia wola człowieka została
wprowadzona w życie.
210. Ulpianus, O Edykcie, księga L.
Jeśli znajdzie się większość świadków, testament może być otwarty i odczytany w ich obecności.
211. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Jeśliby jeden ze świadków był nieobecny, testament należy mu przesłać, gdziekolwiek by się znajdował, aby
mógł potwierdzić swoją pieczęć. Ciężko byłoby bowiem zmusić go do powrotu w tym celu, gdyż często jest nam
bardzo niewygodnie, gdy w takich okolicznościach jesteśmy odrywani od naszych spraw; byłoby też
niesprawiedliwe, gdyby ktoś poniósł szkodę za to, że spełnił swój obowiązek. Nie ma też żadnego znaczenia, czy
jeden czy wszyscy świadkowie są nieobecni. Jeśliby zaś wszyscy byli nieobecni, a z jakichś powodów
zachodziłaby pilna potrzeba otwarcia testamentu, Prokonsul powinien zadbać o to, aby został on otwarty w
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obecności ludzi o nieposzlakowanej opinii, a po skopiowaniu i zbadaniu go w ich obecności, musi być
zapieczętowany przez tych samych, przed którymi był otwierany, a następnie przesłany do miejsca, gdzie
znajdują się świadkowie, aby mogli potwierdzić swoje pieczęcie.
212. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Pretor nie zezwala na otwarcie testamentu uczniowskiego, nawet jeśli nie ma na nim żadnej adnotacji
zabraniającej tego; jeśli jednak spadkodawca pozostawił testament częściowo zapieczętowany, pretor może
zezwolić na jego otwarcie, jeśli zostanie wykazana odpowiednia przyczyna.
213. Paulus, O edyktach, księga XLV.
Gdy kobieta zostaje oddana w posiadanie pretorianom majątku w imieniu swego nienarodzonego dziecka,
testament pupilarny powinien zostać otwarty, aby można było stwierdzić, komu powierzono kuratelę nad
dzieckiem.
214. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XIII.
Gdy są dwa egzemplarze testamentu, a jeden z nich pozostaje nie zapieczętowany, testament ten uważa się za
otwarty.
215. Gdy sam testament jest odpieczętowany, nie ma wątpliwości, że należy go uważać za otwarty; nie pytamy
bowiem, przez kogo miałby być otwarty.
216. Jeśli testamentu nie można przedstawić lub został on spalony, to należy przyznać zwolnienie zapisobiercom;
ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy testament został stłumiony lub ukryty.
217. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga XI.
Tak jak kodycyl uważany jest za część testamentu, tak substytucja testamentowa również uważana jest za część
testamentu.
218. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga XIII.
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Gdy ktoś sporządza testament i jego kopię, a kopia jest jawna, testamentu nie uważa się za jawny; ale gdy
oryginalny testament jest jawny, wszystko inne jest również jawne.

Tit. 4. Gdy kto przez odrzucenie swego powołania na spadkobiercę testamentowego wchodzi w posiadanie
majątku przez dziedziczenie lub w inny sposób.

219. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Pretor stara się realizować życzenia zmarłych i przeciwstawia się przebiegłości tych, którzy odmawiając przyjęcia
spadku na mocy testamentu, wchodzą w posiadanie spadku lub jego części na podstawie dziedziczenia, aby w
ten sposób zdefraudować zapisobierców, którym coś może się należeć na mocy testamentu zmarłego, jeśli
spadek nie zostałby uzyskany ab intestato; i obiecuje, że wniesie przeciwko nim pozew.
220. Nie ma znaczenia, czy dana osoba nabywa majątek samodzielnie, czy przez kogoś innego; niezależnie
bowiem od tego, w jaki sposób może to uczynić, jeśli nie nabywa go na podstawie testamentu, może zostać
dotknięta przez edykt pretora.
221. Uważa się, że spadkobierca zaniechał korzystania z dobrodziejstw przyznanych mu w testamencie, kto,
mając możliwość nakazania komuś wejścia do spadku, odmawia tego.
222. Co jednak, jeśli jego niewolnik, któremu nakazano wejść do majątku, po otrzymaniu rozkazu nie wykona go?
Niewolnik jednak może być do tego zmuszony, a zatem jego pan wchodzi w zakres zastosowania edyktu.
223. 223. Jeśli jednak pan nie został poinformowany przez swojego niewolnika o tym, że został on powołany na
spadkobiercę, a następnie sam wszedł w posiadanie majątku na podstawie dziedziczenia, nie będzie on
odpowiedzialny na mocy edyktu, chyba że udawałby niewiedzę o tym fakcie.
224. W przypadku, gdy proponowany przypadek polega na tym, że ta sama osoba została w tym samym czasie
wyznaczona na spadkobiercę i zastępcę, i zaniedbała skorzystania ze swojego powołania, powstaje pytanie, czy
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wchodzi ona w zakres zastosowania Edyktu. Nie sądzę, że tak, ponieważ spadkodawca, który powołał go jako
zastępcę samego siebie, przyznał mu przywilej odrzucenia.
225. Gdy ktoś odrzuca spadek, traci wszelkie prawa, do których może być uprawniony na mocy testamentu.
226. Gdy dzieci podlegające władzy ojca stają się natychmiast spadkobiercami na mocy jego testamentu, nie ma
powodu, dla którego nie mogłyby odrzucić jego spadku. Jeśli jednak później się do niego wtrącają, są uważane
za spadkobierców na mocy testamentu, chyba że powstrzymują się od przejęcia go i roszczą sobie pretensje do
majątku na podstawie dziedziczenia; w tym bowiem wypadku wchodzą w zakres zastosowania przepisów edyktu.
227. 227. Jeżeli spadkobierca jest powołany pod warunkiem, a będąc w stanie go spełnić, nie czyni tego, gdy
warunek jest taki, że zależy od zgody wspomnianego spadkobiercy, a on następnie wchodzi w posiadanie
majątku na podstawie dziedziczenia, to powinien on ponosić odpowiedzialność na podstawie Edyktu; z tego
powodu, że powołanie warunkowe tego rodzaju powinno być uważane za bezwzględne.
228. 228. Gdy osoby, które odmówiły przyjęcia spadku na podstawie testamentu, otrzymują spadek na podstawie
dziedziczenia, nie pytamy, czy weszły w jego posiadanie jako spadkobiercy ustawowi, czy też nie, ponieważ
niezależnie od tego, z jakiego tytułu weszły w posiadanie spadku lub jego części, mogą być pozwane na
podstawie dekretu, pod warunkiem że nie weszły w jego posiadanie na innej podstawie; Na przykład, gdy ktoś
odrzuca majątek i nabywa go w drodze powiernictwa, i zostaje wprowadzony w posiadanie w celu wykonania
tego powiernictwa; lub jeśli stwierdzicie, że wszedł w posiadanie w celu zachowania roszczenia; ponieważ w tym
przypadku nie może być zmuszony do odpowiedzi w pozwie wniesionym przez zapisobierców. Dlatego też edykt
pretora będzie miał zastosowanie zawsze wtedy, gdy ktoś wejdzie w posiadanie jako spadkobierca ustawowy lub
nabędzie majątek na podstawie dziedziczenia, lub też wejdzie w posiadanie jako deprawator, udając, że ma jakiś
tytuł do posiadania na podstawie dziedziczenia; bez względu bowiem na to, w jaki sposób uzyska korzyść
majątkową z uzyskania majątku, musi zapłacić zapisy.
229. Jednakże zapisobiercy muszą zabezpieczyć się na wypadek, gdyby spadkobierca został pozbawiony
majątku przez lepszy tytuł, zapisy zostaną mu zwrócone; i nawet jeśli strona nie posiada majątku w swoim
posiadaniu, ale działała w złej wierze, aby uniknąć wejścia w posiadanie, skutkiem tego będzie pociągnięcie jej
do odpowiedzialności, tak jak gdyby weszła w posiadanie majątku.
230. Uważa się, że działał w złej wierze w celu uniknięcia posiadania, kto w sposób oszukańczy przenosi
posiadanie na kogoś innego, tak aby zapisobiercy i inni, którzy otrzymali cokolwiek na podstawie testamentu,
zostali pozbawieni tego, co zostało im zapisane.
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231. Zadano pytanie, czy nie należy uważać za działającego w złej wierze tego, kto, aby uniknąć wejścia w
posiadanie, podstępnie zrzekł się go po pewnym czasie posiadania; czy też odpowiada za to również ten, kto
uczynił to złośliwie, aby uniknąć wejścia w posiadanie. Labeo mówi, że wydaje mu się, iż ten, kto unikał wejścia w
posiadanie w pierwszej kolejności, jest nie mniej winny niż ten, kto oszukańczo zrzekł się go po jego uzyskaniu.
Jest to jedna z przeważających opinii.
232. Jeśli ktoś w sposób oszukańczy odrzuca spadek, aby mógł on przejść na spadkobiercę ustawowego,
odpowiada przed powództwem legatariuszy.
233. Tenże, O Sabinusie, księga VII.
Chociaż nie można uważać, że ten, kto zrzeka się majątku w zamian za zapłatę sumy pieniężnej, wchodzi w rolę
spadkobiercy, to jednak należy mu wytoczyć powództwo, tak jak w przypadku tego, kto odmówiwszy przyjęcia
majątku na mocy testamentu, wchodzi w jego posiadanie na podstawie dziedziczenia, jak to stwierdził Boski
Hadrian w Reskrypcie. Z tego powodu będzie on mógł być pozwany przez zapisobierców i innych beneficjentów
spadku.
234. Ale czy powództwo powinno być wytoczone przeciwko niemu na początku, a następnie odwołanie się do
spadkobiercy, czy też powinniśmy zmienić kolejność? Wydaje mi się, że bardziej sprawiedliwy jest pogląd, że
powództwo powinno być najpierw wytoczone przeciwko posiadaczowi majątku, zwłaszcza jeśli posiadanie tego
samego jest dla niego korzystne.
235. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Jeśli otrzymasz pieniądze od zastępcy w zamian za zrzeczenie się roszczeń do spadku, a on wejdzie w
posiadanie tego spadku, to można mieć wątpliwości, czy powództwo powinno być przyznane zapisobiercom.
Sądzę, że jeśli zastępca również zrzeknie się swego roszczenia z tego powodu, że majątek przypadnie mu z
mocy prawa, a on wejdzie w jego posiadanie, obaj będziecie odpowiedzialni; a powództwo zostanie przyznane na
rzecz tego, komu zapisano spadek, przeciwko któremukolwiek z was, którego postanowi pozwać.
236. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Czy w przypadku, gdy spadkobierca nie otrzyma pieniędzy, ale odmówi przyjęcia spadku na mocy testamentu,
ponieważ pragnie wyświadczyć przysługę zastępcy lub spadkobiercy ustawowemu, będzie podstawa do

1768

zastosowania edyktu? Byłoby dla niego rzeczą niedopuszczalną, gdyby mógł przeszkodzić w wykonaniu
testamentu zmarłego; dlatego też, jeśli zostanie jasno stwierdzone, że zostało to uczynione w celu zaszkodzenia
zapisobiercom, nawet jeśli nie otrzymano żadnych pieniędzy, ale czyn ten był spowodowany nadmierną
stronniczością, należy stwierdzić, że istnieje podstawa do słusznego powództwa przeciwko stronie, która jest w
posiadaniu majątku.
237. Bardzo słusznie uważa się, że ilekroć ktoś chce wyświadczyć przysługę drugiemu, który stanie się
spadkobiercą przez odrzucenie przez niego spadku, a nie odrzuciłby go, gdyby nie miał zamiaru wyświadczyć tej
przysługi, a zwłaszcza gdyby uczynił to w celu przeszkodzenia wykonaniu testamentu, to w tym przypadku należy
stwierdzić, że powództwo będzie przysługiwało przeciwko posiadaczowi spadku, z tym jednak rozróżnieniem, że
w przypadku, gdy zostały przyjęte pieniądze, spadkobierca odrzucił spadek, to w tych okolicznościach możemy
powiedzieć, że powództwo powinno być wytoczone przeciwko niemu; ale jeśli działał on przez stronniczość i w
celu oszukania tych, którym coś zostało zapisane, posiadacz majątku powinien być pozwany w procesie
pretorskim.
238. Chociaż pretor wydaje się odnosić do wyznaczonych spadkobierców, to jednak przepis ten rozciąga się
również na innych; na przykład, gdy istnieje zapisobierca, który został obciążony zaufaniem, a on powoduje
odrzucenie spadku przez swoje oszukańcze działanie, należy wytoczyć przeciwko niemu powództwo.
239. Jeśli ktoś zbywa swoje prawo do spadku, uważa się, że pozostaje on w posiadaniu tego spadku i że nie
dopuścił się oszustwa, aby uniknąć wejścia w posiadanie.
240. Marcellus, Digest, Księga XII.
Uznaje się za usprawiedliwionego tego, kto odrzuca powołanie na spadkobiercę, jeśli został powołany na
spadkobiercę przez swojego niewolnika w inny sposób niż powinien. Jeśli bowiem jego niewolnik został
wyznaczony na jedynego spadkobiercę majątku, a z powodu jakiegoś wypadku nie był w stanie wejść do niego
na polecenie swego pana, może on bezkarnie odmówić przyjęcia majątku nadanego mu w testamencie.
241. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Ze względu na to, że osoba, która jest w posiadaniu majątku na podstawie dziedziczenia, może zostać pozwana,
jeśli zrzeknie się swoich praw wynikających z testamentu, powstało pytanie, czy można ją zmusić do zapłaty, jeśli
wydaje się, że zrzekła się ich zgodnie z wolą spadkodawcy. Na przykład, pewien człowiek wyznaczył brata na

1769

swojego spadkobiercę, a następnie sporządził kodycyl, w którym prosił brata, aby, jeśli majątek przypadnie mu z
mocy prawa, wykonał powiernictwo na rzecz pewnych osób; dlatego należy rozważyć, czy po zrzeczeniu się
przez niego praw wynikających z testamentu i objęciu majątku w posiadanie na podstawie dziedziczenia, będzie
on odpowiedzialny wobec zapisobierców. Julianus stwierdza w Trzydziestej Pierwszej Księdze Digestów, że
można go zmusić najpierw do zapłacenia zapisów, a następnie, po ich uregulowaniu, gdyby coś pozostało z
trzech czwartych spadku, można od niego wymagać, aby wywiązał się z tego obowiązku. Jeśli jednak zapisy
wyczerpią trzy czwarte spadku, to nic nie zostanie wypłacone z tytułu trustu, gdyż spadkobierca testamentowy
musi mieć czwartą, niepomniejszoną część. Dlatego Julianus ustalił, że najpierw należy zlikwidować zapisy, a
następnie z pozostałej części wypłacić powiernictwo, przy czym czwarta część powinna pozostać nienaruszona.
Uważam, że należy przyjąć opinię Julianusa, że jeśli spadek został odrzucony na mocy testamentu, aby można
go było uzyskać ab intestato, strona powinna być w każdym przypadku zmuszona do zapłacenia zapisów,
ponieważ spadkodawca, który pozostawił mu trust do wykonania w przypadku dziedziczenia ab intestato, nie
upoważnił go do odrzucenia spadku w takich okolicznościach.
242. Jeśli jednak jest oczywiste, że spadkodawca wyraźnie upoważnił go do tego, nie będzie on odpowiedzialny
na mocy edyktu, ponieważ skorzystał z przywileju, który przyznał mu spadkodawca. Jeśli jednak spadkodawca
nie udzielił mu w testamencie wyraźnego przywileju odrzucenia spadku, należy postąpić zgodnie z porządkiem
zalecanym przez Julianusa.
243. Co jednak powiemy w przypadku, gdy testament pozostawia zapisy, a w przypadku dziedziczenia
powiernictwo, tej samej osobie, a oprócz tego powiernictwo pozostawia się innym osobom? Czy mamy
postępować według tego samego porządku ustalonego przez Julianusa, czy też poddać wszystkich powierników
składce, tak jakby byli równi? Lepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie, czy nie ma większej różnicy, czy
spadkobierca jest odpowiedzialny na mocy edyktu, czy też nie; jeśli bowiem jest odpowiedzialny, preferowani są
ci, którym coś zostało pozostawione w testamencie; Ale jeśli nie, ponieważ wolą spadkodawcy było przyznanie
mu przywileju dziedziczenia ab intestato, lub ponieważ został dopuszczony z jakiegoś innego powodu, który,
zgodnie z tym, co powiedzieliśmy powyżej, nie jest sprzeczny z Edyktem, należy powiedzieć, że wszystkie trusty
powinny przyczyniać się do tego, jakby wszystkie były postawione na tej samej stopie.
244. Praetor nie obiecuje, że przyzna powództwo bez względu na okoliczności, ale tylko wtedy, gdy zostanie
wykazana właściwa przyczyna; jeśli bowiem stwierdzi, że spadkodawca był autorem tego układu i sam zezwolił
spadkobiercy na dziedziczenie ab intestato, albo jeśli stwierdzi, że istniał inny ważny powód odrzucenia spadku,
nie przyzna legatowi powództwa przeciwko niemu.
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245. Także jeśli pretor stwierdzi, że majątek należy do kogoś innego, nie uwzględni powództwa, pod warunkiem,
że żadne podejrzenie o zmowę nie wpłynie na decyzję pretora.
246. Jeśli jednak osoba, która może być pozbawiona majątku, ma w swoim posiadaniu jakąkolwiek jego część i
zrzeka się go bez popełnienia oszustwa, lepiej jest uważać, że przestaje być pozywana.
247. Jaki zatem czas powinniśmy brać pod uwagę, badając, czy jest on w posiadaniu, czy nie? Należy brać pod
uwagę moment, w którym sprawa została połączona.
248. Oczywiste jest, że gdy ktoś jest w posiadaniu majątku nieobjętego, a upłynął termin czterech lat, pozew
przeciwko niemu może być bez wątpienia wniesiony na podstawie niniejszego rozdziału edyktu, zarówno z tego
powodu, że odmówił wzięcia na podstawie testamentu, jak i dlatego, że jest w posiadaniu na podstawie
dziedziczenia, a nawet dlatego, że jest bezpieczny przez przedawnienie z powodu upływu czterech lat.
249. Gdy mecenas jest powołany na spadkobiercę części spadku, do której jest uprawniony, a wraz z nim
powołany jest współspadkobierca, i on odrzuca powołanie na swój udział, ponieważ to, co mu się należy, zostało
już wyczerpane, a współspadkobierca również odrzuca swoją część; i wtedy mecenas uzyskuje posiadanie
całego spadku ab intestato, z mocy prawa; Celsus w szesnastej księdze Digestów powiada, że należy wytoczyć
przeciwko niemu taki sam proces, jaki można by wytoczyć przeciwko jego współspadkobiercy Titiusowi, i że
wystarczy, aby patron miał dla siebie cały udział, do którego był prawnie uprawniony. Jest to jednak słuszne tylko
wtedy, gdy współspadkobierca jest w zmowie z patronem, gdyż w przeciwnym razie ten ostatni nie może być
zmuszony do zapłacenia zapisu, gdyż nie jest zabronione, aby ktokolwiek odmówił przyjęcia spadku, jeśli czyni to
bez winy oszustwa.
250. Lepsza opinia jest taka, że edykt ten stosuje się także do pretorskiego posiadania majątku wbrew
postanowieniom testamentu, tak że w przypadku, gdy strona, obejmując w posiadanie majątek wbrew
testamentowi, musi płacić zapisy dzieciom i rodzicom, a jeśli nie uzyskałaby posiadania majątku, a weszłaby w
jego posiadanie na podstawie dziedziczenia, może być zmuszona do zapłacenia tego, co zapłaciłaby, gdyby
uzyskała posiadanie majątku wbrew testamentowi.
251. Jeżeli wolność została przyznana niewolnikowi pod warunkiem zapłacenia przez niego dziesięciu aurei, a
spadkobierca zrzekł się jego praw wynikających z testamentu, niewolnik nie zostanie uwolniony, chyba że
warunek ten zostanie spełniony.
252. Marcellus, Digest, Księga XII.
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Pewien człowiek ustanowił Titiusa i Maeviusa swoimi spadkobiercami i zapisał Titiusowi sto aurei, a obaj zrzekli
się swoich praw wynikających z testamentu i weszli do majątku jako spadkobiercy ustawowi. Tycjusz nie może
wnieść powództwa o zwrot swojego spadku. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy spadkodawca
zapisał spadek obu spadkobiercom.
253. Ulpianus, O Edykcie, księga L.
Gdy ktoś staje się spadkobiercą pod warunkiem zapłacenia dziesięciu aurei lub pod jakimkolwiek innym
warunkiem, który polega na daniu lub uczynieniu czegoś, a spadkobierca, zrzekłszy się swoich praw
wynikających z testamentu, wchodzi w posiadanie majątku na podstawie dziedziczenia, należy rozważyć, czy
należy przyznać ulgę temu, na którego korzyść warunek został nałożony, czy też nie. Lepsza opinia jest taka, że
nie jest on uprawniony do ulgi, ponieważ nie jest zapisobiercą.
254. Paulus, O Edykcie, Księga XLV.
Jeśli jednak strony mają jeszcze czas, aby spełnić warunek, nie będzie on odpowiedzialny na podstawie tej
części Edyktu.
255. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Gdy ten, kto zrzekł się swoich praw wynikających z testamentu, nie jest sam, ale wraz z inną osobą jest w
posiadaniu majątku, Julianus słusznie twierdzi, a jego opinia jest zatwierdzona przez Marcellusa, że powództwo
słusznościowe powinno być przyznane również przeciwko niemu na rzecz zapisobierców, ponieważ nie powinien
on sprzeciwiać się temu, że akt powołanego spadkobiercy szkodzi jemu, ponieważ on również odniósł z niego
korzyść. Jest to jednak słuszne, gdy osoba, która zrzeka się swoich praw wynikających z testamentu, nie
otrzymała za to żadnych pieniędzy, gdyż wtedy odpowiada za całą kwotę.
256. Jeśli spadkobiercy powołani pozostawili zapisy na rzecz zastępców, a wspomniani spadkobiercy powołani
oraz zastępcy weszli w posiadanie spadku na podstawie dziedziczenia, po tym jak zrzekli się swoich praw
wynikających z testamentu, Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że powołani spadkobiercy mogą honorowo
odmówić wypłaty zapisów zapisanych zastępcom; Mogą bowiem bardzo słusznie odmówić wypłaty
jakiegokolwiek zapisu lub powiernictwa zastępcy, który się go domaga, jeśli był on wolny do wejścia na majątek i
uzyskania wszystkich należących do niego dóbr bez żądania zwolnienia z powiernictwa.
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257. W sytuacji, gdy jest dwóch spadkobierców, z których jeden został powołany, a drugi zastąpiony, i obaj zrzekli
się swoich praw wynikających z testamentu i weszli w posiadanie spadku ab intestato, powstaje pytanie, czy obaj
mogą być zmuszeni do zapłacenia zapisów i czy każdy z nich jest zobowiązany do zapłacenia tych zapisów,
którymi został obciążony, czy też obaj powinni zapłacić zapisy razem. Sądzę, że powództwo powinno być
przyznane na korzyść zapisobierców przeciwko każdemu z nich, o zapłatę wszystkich zapisów; ale zastanówmy
się, czy każdy z nich jest zobowiązany do zapłaty zapisów, którymi sam został obciążony, czy również tych,
którymi został obciążony drugi spadkobierca. Przypuśćmy także, że powołany spadkobierca sam był w
posiadaniu spadku: czy będzie on odpowiedzialny w procesie o zapłatę za zapisy, którymi był obciążony, czy też
będzie odpowiedzialny także za te, którymi był obciążony zastępca? Należy uznać, że będzie on odpowiedzialny
za zapisy, którymi został obciążony zastępca, tylko w przypadku, gdy spadek przejdzie w ręce spadkobierców
powołanych na podstawie testamentu, z powodu złej wiary zastępcy, gdy nie zostały wypłacone żadne pieniądze;
gdyby bowiem zastępca otrzymał jakiekolwiek pieniądze, sam powinien zostać pozwany. Co więcej, jeśli tylko
zastępca jest w posiadaniu spadku, a wyznaczony spadkobierca odrzuciłby go w zamian za otrzymanie pewnej
sumy pieniędzy, mówimy, że będzie on odpowiedzialny wobec swoich zapisobierców, a zastępca wobec swoich;
ale jeśli nie wypłacono żadnych pieniędzy, przyznajemy powództwo przeciwko zastępcy. Jeśli jednak obie strony
są w posiadaniu, lepiej jest uważać, że każda z nich jest odpowiedzialna wobec swoich zapisobierców.
258. Javolenus, Epistoły, Księga VII.
Jeśli ten sam majątek został mi zapisany do wydania zarówno przez spadkobierców wyznaczonych, jak i
podstawionych, a oni, zrzekłszy się swoich praw wynikających z testamentu, weszli w posiadanie majątku z mocy
prawa, to cały spadek należy mi się od obu; jeśli jednak otrzymałem go od jednego, nie mogę go odebrać od
drugiego, a więc mogę wystąpić przeciwko temu, kogo wybiorę.
259. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
W tej sprawie pojawiło się również pytanie dotyczące nadań wolności, czy słuszne jest, aby były one nadawane
przez obu spadkobierców, skoro zarówno ten, który został powołany, jak i zastępca byli odpowiedzialni za ich
wykonanie. Lepsza opinia jest taka, że zarówno te, które były bezpośrednie, jak i te, które były przyznane w
zaufaniu, stają się operacyjne.
260. Stwierdza się, że spadkobierca każdego, kto zrzekł się swoich praw wynikających z testamentu, aby wejść w
posiadanie spadku na podstawie dziedziczenia, odpowiada w procesie wytoczonym przez zapisobierców za
odzyskanie całej kwoty; postępowanie dotyczy bowiem raczej odzyskania majątku niż kary, a zatem powództwo
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jest bezterminowe. Nie będzie tak jednak w przypadku, gdy spadkobierca zostanie pozwany z powodu złej wiary
zmarłego, ponieważ wtedy można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o majątek, który dostał się w jego ręce.
261. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XVII.
Nawet jeśli spadkobierca nie wejdzie w posiadanie całego majątku lub jego dużej części na podstawie
dziedziczenia, ale tylko bardzo małej części tego, do czego został powołany, a także jeśli posiada tylko jeden
przedmiot należący do niego, będzie odpowiedzialny na podstawie tego edyktu.
262. Tenże, Odnośnie do testamentów; O Edykcie pretora miejskiego, Księga II.
Nawet jeśli, właściwie rzecz biorąc, pojedynczy artykuł nie jest rozumiany jako część majątku.
263. Tenże, O edyktach prowincjalnych, księga XVII.
Nie jest to bowiem niesprawiedliwe, ponieważ osoba cierpi tę niedogodność z własnej winy,
264. Tenże, W sprawie testamentów; O edykcie pretora miejskiego, księga II.
Skoro bowiem na podstawie prawa dziedzicznego można żądać majątku od osoby, która jest w posiadaniu
pojedynczego przedmiotu należącego do niego, to nie można wątpić, że to, co stwierdziliśmy, jest prawdą.
265. Tenże, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XVII.
Jeśli ktoś, zrzekłszy się swoich praw wynikających z testamentu, nie byłby w posiadaniu całego majątku, legaci
są wykluczeni; każdy bowiem powinien mieć prawo odrzucić nawet korzystny spadek, chociaż w ten sposób
można unieważnić zapisy i nadania wolności. W odniesieniu do dóbr zapisanych w testamencie przewidziano
jednak, że jeśli wyznaczony spadkobierca odmówi przyjęcia spadku, może zostać do tego zmuszony na
polecenie pretora i przekazać go beneficjentom testamentu; z tej korzyści nie korzystają jednak ci, którym
zapisano w testamencie osobne przedmioty, tak jak nie korzystają z niej legaci.
266. Tenże, O testamentach; O edykcie pretora miejskiego, księga II.
Jeśli dwóch wyznaczonych spadkobierców, którzy zrzekli się swoich praw na podstawie testamentu, wejdzie w
posiadanie majątku na podstawie dziedziczenia, to zgodnie z Prawem pretorianów będzie się uważać, że obaj
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weszli w posiadanie majątku na podstawie testamentu i przeciwko każdemu z nich będzie można wytoczyć
powództwo o należny mu udział.
267. Należy zauważyć, że korzyści z Lex Falcidia muszą być przyznane spadkobiercy, przeciwko któremu zostało
przyznane powództwo na korzyść legatów przez tę sekcję Edyktu.
268. Tenże; O edykcie prowincjalnym, księga XVII.
Ponadto, gdy mecenas został wyznaczony na spadkobiercę całego majątku, a zrzekając się swoich praw
wynikających z testamentu wchodzi w posiadanie ab intestato, powinien być zawsze uprawniony do korzystania z
udziału, który jest mu należny, a który uzyskałby, gdyby wszedł w posiadanie majątku na mocy testamentu.
269. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
Jeśli ta sama nieruchomość została pozostawiona różnym osobom, a zarówno wyznaczony spadkobierca, jak i
substytut zostali obciążeni jej wydaniem, to obaj wspomniani zapisobiercy nie są uprawnieni do odzyskania, lecz
tylko ten, który otrzymał ją od wyznaczonego spadkobiercy.
270. Julianus, Digest, Księga XXVII.
Jeśli mój syn zostałby wyznaczony przez matkę na spadkobiercę, a ja, zrzekłszy się praw testamentowych,
zażądałbym wejścia w posiadanie majątku w imieniu mojego syna, powództwo na korzyść zapisobierców
powinno być przeciwko mnie uwzględnione, tak jak gdybym sam został wyznaczony na spadkobiercę i zrzekłszy
się praw testamentowych, wszedł w posiadanie majątku na podstawie dziedziczenia.
271. The Same, Digest, Księga XXXI.
Gdzie w testamencie umieszczono następujące postanowienie: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, a jeśli
Titius zostanie moim spadkobiercą, niech Maevius zostanie moim spadkobiercą"; a Titius, zrzekłszy się praw
testamentowych, uzyskuje posiadanie majątku jako spadkobierca testamentowy, wniosek o odzyskanie majątku
nie powinien być przyznany przeciwko niemu na rzecz Maeviusa w odniesieniu do udziału w majątku, do którego
byłby uprawniony, gdyby Titius nie zrzekł się praw dziedzicznych. Ponieważ spadkobierca wchodzi w posiadanie
majątku w momencie zrzeczenia się praw testamentowych, należy uwzględnić zapisy i nadania wolności,
ponieważ w przeciwnym razie nie mogą one zostać przyznane inaczej niż przez spadkobiercę. Jednakże pretor
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nie może interweniować, gdy majątek jest rozdysponowany w ten sposób, ponieważ spadkodawca ponosi winę
za to, że przekazał część majątku pod takim warunkiem, podczas gdy mógł przekazać go w sposób absolutny.
272. Dlatego też, jeśli w testamencie umieszczono następujące postanowienie: "Niech Titius będzie moim
spadkobiercą, a jeśli któraś z wyżej wymienionych osób, które wyznaczyłem, stanie się moim spadkobiercą, niech
Stichus będzie wolny i moim spadkobiercą", a Titius zrzekłszy się swoich praw na mocy testamentu wejdzie w
posiadanie majątku, pretor nie może zapewnić Stichusowi wolności, ani przyznać mu powództwa o odzyskanie
majątku.
273. Gdy ktoś sporządzi testament w następujący sposób: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, a gdyby
Titius nie został moim spadkobiercą, niech Maevius będzie moim spadkobiercą, a gdyby któryś ze
spadkobierców, których wcześniej wyznaczyłem, został moim spadkobiercą, zapisuję Maeviusowi sto aurei,
gdyby nie został moim spadkobiercą". Tycjusz zrzekł się swoich praw wynikających z testamentu i wszedł w
posiadanie majątku z mocy prawa, w związku z czym powstało pytanie, czy powództwo o odzyskanie majątku
powinno zostać przyznane Maeviusowi, w którego mocy było nabycie go w całości poprzez wejście w jego
posiadanie na mocy substytucji. Postanowiono, że Maevius będzie uprawniony do wniesienia powództwa,
ponieważ nic nie stało na przeszkodzie, aby miał on dobry powód, aby nie angażować się w sprawy spadku.
274. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLVI.
Gdy syn, który jest pod władzą ojca, a także córka zostali powołani na spadkobierców, wyemancypowany brat, po
przejściu na drugą stronę, wbrew testamentowi wszedł w posiadanie majątku. W ten sposób spadkobiercy nabyli
majątek po ojcu na zasadzie dziedziczenia i spłacili wszystkie zapisy. Córka nie podzieliła się jednak swoim
posagiem z bratem, gdyż uznano, że ma prawo do swojej części spadku jako spadkobierca powołany.
275. Paulus, O Edykcie, Księga LX.
Jeżeli wychowanek zrzeka się praw testamentowych na skutek oszukańczych oświadczeń opiekuna i otrzymuje
majątek jako spadkobierca ustawowy, powództwo o zwrot zapisów powinno być wytoczone przeciwko
wychowankowi, ale tylko w takim zakresie, w jakim majątek został przez niego nabyty. Co jednak w sytuacji, gdy
uzyskał on posiadanie spadku wraz z inną osobą?
276. Wiele autorytetów uważa, że zasada ta powinna być przestrzegana tylko w odniesieniu do młodzieńca, który
osiągnął wiek dojrzały, i że powinien on odpowiadać tylko za tę część majątku, którą posiadał, nawet jeśli pretor
wytoczy przeciwko niemu powództwo tak samo, jak gdyby wszedł w posiadanie majątku.
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277. Celsus, Digest, Księga XVI.
Człowiek, za którego podstawiono jego własnego niewolnika, kazał mu wejść na majątek. Jeśli uczynił to w celu
uniknięcia wypłaty zapisów, to powinien zapłacić je wszystkie, zarówno dlatego, że jest spadkobiercą, jak i
dlatego, że zrzekł się swoich praw wynikających z testamentu, a na mocy zastępstwa wszedł w posiadanie
majątku, z wyjątkiem części zastrzeżonej przez prawo falickie.
278. Papinianus, Pytania, Księga XVI.
Julianus mówi, że gdy ojciec nakazał córce, która została wyznaczona do zastępstwa za niego, przyjąć majątek,
to zgodnie z warunkami edyktu będzie on zmuszony do zapłacenia zapisów, którymi został obciążony, ponieważ
córka została zastąpiona przez ojca, a ten nie miał prawa wyboru. Jeśli jednak różne zapisy stanowią więcej niż
trzy czwarte spadku, należy w pierwszej kolejności uwzględnić te, którymi obciążona została córka, gdyż
oszustwo zostanie przypisane ojcu, jeśli odrzuciwszy przyznany mu zaszczyt, woli wyznaczyć na spadkobiercę
inną osobę ze względu na korzyści, jakie mogą mu z tego wyniknąć.
279. Julianus uważa, że jeśli ojciec, który jest podstawiony za córkę, wchodzi do spadku, to nie będzie winny złej
wiary, bo nie uważa się, że ktoś podstawił ojca za córkę wbrew woli rodzica, ale po to, by ten mógł mieć prawo
wyboru.
280. Tenże, Opinie, Księga VI.
Gdy matka zastępuje syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, istnieje podstawa do zastosowania
edyktu, jeśli zrzekłszy się praw testamentowych, wchodzi w posiadanie majątku syna z mocy prawa. Ta sama
zasada ma zastosowanie, jeśli zostałaby ona wyznaczona na spadkobiercę, a także na zastępcę swojego syna.
281. Nie uważa się za objętego terrorem Edyktu, jeśli chodzi o dziedziczenie, brata, który nie wyemancypował
swego syna, zastąpionego w testamencie przez brata chłopcem poniżej wieku dojrzewania, ale wejdzie on w
posiadanie majątku spadkowego przez niego na podstawie dziedziczenia.
282. Powództwo na rzecz zapisobierców będzie przyznane dekretem pretora przeciwko osobie, która nie została
powołana na spadkobiercę testamentowego, jeśli uczestniczyła w oszukańczym porozumieniu z powołanymi
spadkobiercami w celu uzyskania wyłącznego posiadania spadku z mocy prawa.
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283. Marcianus, Trusts, Księga IV.
Gdy pan sprzedaje niewolnika, którego ustanowił swoim spadkobiercą i który sam został obciążony
powiernictwem, a czyni to, zanim każe mu wejść do spadku, powinien zwolnić się z powiernictwa, ponieważ
uzyskując cenę za niewolnika, uzyskał również wartość spadku.
284. Jeżeli ktoś został powołany na spadkobiercę i wezwany do wydania majątku, a zrzekłszy się praw
testamentowych, wchodzi w posiadanie majątku z mocy prawa, to nie ulega wątpliwości, że można go zmusić do
wydania majątku, a także zapisów i innych dóbr pozostawionych w zaufaniu, jak również do wykonania wszelkich
nadań wolnościowych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Jeśli jednak zostanie oskarżony o
manumitowanie niewolników należących do innych, powinien ich odkupić, a ten, któremu zrzeczono się majątku,
jak i ten, który się go zrzeka, muszą obaj partycypować w stracie.
285. Ulpianus, Powiernictwa, Księga V.
Gdy ktoś, zrzekłszy się swoich praw na mocy testamentu, wchodzi w posiadanie majątku na podstawie
dziedziczenia, musi obdarzyć niewolników wolnością; ten akt tego, który odmawia wzięcia na mocy testamentu,
nie może im zaszkodzić, gdyż stają się jego wolnymi ludźmi.
286. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga III.
Jeśli spadkobierca, zrzekłszy się swoich praw na mocy testamentu, wejdzie w posiadanie nieruchomości jako
nabywca, lub z tytułu posagu, lub w drodze darowizny, lub na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu poza
tytułem spadkobiercy lub posiadacza, nie będzie on odpowiedzialny za powództwo wniesione przez legatów.

Tit. 5. W sprawie dekretów senatu Silana i Klaudiana, na mocy których testamenty nie mogą być otwierane.

287. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXX.
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Ponieważ żadne gospodarstwo domowe nie może być bezpieczne, jeśli niewolnicy nie są zmuszeni, z
narażeniem życia, do obrony swoich panów, nie tylko przed osobami należącymi do ich rodziny, ale także przed
obcymi, uchwalono pewne dekrety Senatu dotyczące poddawania publicznym torturom wszystkich niewolników
należących do gospodarstwa domowego w przypadku gwałtownej śmierci ich pana.
288. Mianem pana określa się osobę, która posiada prawo własności do niewolników, nawet jeśli ich użytkowanie
może należeć do kogoś innego.
289. Jeśli ktoś posiada niewolnika w dobrej wierze, ale w rzeczywistości jest wolny, nie jest objęty mianem pana;
nie jest nim także ten, kto ma tylko prawo użytkowania niewolnika.
290. Niewolnik oddany w zastaw jest, o ile chodzi o śmierć dłużnika, pod każdym względem uważany tak, jak
gdyby nie był zastawiony.
291. Do niewolników zalicza się także tych, którzy są zapisani w testamencie pod pewnym warunkiem; ponieważ
w międzyczasie należą oni do spadkobiercy, a ponieważ po spełnieniu warunku przestają do niego należeć,
wynika z tego, że w międzyczasie nie powinni być uważani za część jego majątku. Tę samą zasadę należy
zastosować do niewolnika, który ma być wolny pod pewnym warunkiem.
292. Zachował się reskrypt Boskiego Piusa do Jubencjusza Sabinusa, który odnosi się do niewolnika, któremu
bezwarunkowa wolność należała się na podstawie umowy powierniczej; z tego wynika, że nie należy się zbytnio
spieszyć z torturowaniem niewolnika, który ma prawo do wolności na podstawie umowy powierniczej, i lepiej jest
uważać, że nie należy go karać, ponieważ mieszka pod jednym dachem ze spadkodawcą, chyba że uczestniczył
w przestępstwie.
293. Należy powiedzieć, że ten, kto ma tylko udział we własności niewolnika, jest również objęty mianem pana.
294. Synowie pod władzą ojcowską i inne dzieci, które są we władzy ojca, są również objęte mianem pana;
albowiem Dekret Senatu Silańskiego odnosi się nie tylko do głów rodzin, ale również do dzieci.
295. Ale co powiemy, jeśli dzieci nie podlegają władzy ojca? Marcellus, w dwunastej księdze Digestów, wyraża
niepewność w tej kwestii. Sądzę, że dekretowi senatu należy nadać najbardziej liberalną konstrukcję, tak aby
obejmował również dzieci, które nie są pod władzą ojcowską.
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296. Nie sądzimy, aby Dekret Senatu miał zastosowanie w przypadku syna, który został oddany do adopcji,
nawet jeśli może mieć zastosowanie do ojca adopcyjnego.
297. Dekret Senatu nie ma zastosowania w przypadku zabicia młodzieńca, który jest wychowywany.
298. Tortury nie będą zadawane niewolnikom matki, gdy zabito syna lub córkę.
299. Scaevola bardzo słusznie mówi, że gdy ojciec został pojmany przez wroga, a jego syn zabity, to niewolnicy
ojca powinni być poddani torturom i ukarani. Aprobuje on, aby czyniono to również po śmierci ojca, jeśli syn
został zabity, zanim stał się odpowiednim spadkobiercą.
300. Scaevola twierdzi także, że można utrzymywać, iż w przypadku, gdy syn został wyznaczony na dziedzica i
został zabity przed objęciem majątku, niewolnicy mogą być poddani torturom i ukarani, nawet jeśli zostali
bezwarunkowo zapisani lub poddani manumisji. Bo chociaż nawet gdyby żył i został spadkobiercą, niewolnicy nie
należeliby do niego, to jednak w chwili jego śmierci, jako że zarówno zapisy, jak i nadania wolności wygasły,
uważa on, że istnieje podstawa do zastosowania dekretu senatu.
301. Jeśli ojciec zostanie zabity, czy należy torturować niewolników syna, jeśli stanowią oni część castrense
peculium? Lepsza opinia jest taka, że niewolnicy syna powinni być poddani torturom i ukarani, nawet jeśli syn nie
jest pod kontrolą ojca.
302. W przypadku morderstwa mężczyzny i jego żony, tortury powinny być zadane ich niewolnikom, chociaż,
właściwie rzecz biorąc, niewolnicy męża nie należą do żony, ani jej niewolnicy do niego, ale z tego powodu, że
dwa zestawy niewolników są połączone i jest tylko jedno gospodarstwo domowe, Senat zadecydował, że kara
powinna być zadana, tak jakby niewolnicy należeli do obu w równym stopniu.
303. Gdy jednak żona lub mąż zostali zabici, senat nie zadecydował, że niewolnicy teścia powinni być poddani
torturom. Marcellus jednak bardzo słusznie mówi w dwunastej księdze Digestów, że to, co zostało ustalone w
odniesieniu do niewolników męża, odnosi się również do niewolników teścia.
304. Labeo stwierdza, że pod pojęciem "zabity" rozumie się tych, którzy zostali uśmierceni przemocą lub
zamordowani, na przykład przez poderżnięcie gardła, uduszenie, zrzucenie z wysokości, uderzenie kamieniem
lub pałką, pozbawienie życia przy użyciu jakiejkolwiek innej broni.
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305. Gdy człowiek zostanie zabity na przykład trucizną lub innym środkiem, który zwykło się stosować
potajemnie, niniejszy dekret senatu nie będzie miał zastosowania do pomszczenia jego śmierci; z tego powodu,
że niewolnicy są karani, gdy nie pomagają swemu panu przeciwko temu, kto jest winien przemocy wobec niego,
gdy mają taką możliwość. Ale co mogliby zdziałać przeciwko tym, którzy podstępnie używają trucizny lub innych
metod tego rodzaju?
306. Oczywiste jest, że dekret Senatu będzie miał zastosowanie tam, gdzie trucizna jest podawana pod
przymusem.
307. Dlatego też, gdy stosuje się taką siłę, która zwykle powoduje śmierć, należy uznać, że istnieje podstawa do
zastosowania Dekretu Senatu.
308. A jeśli pan został zabity przez truciznę, a nie przemocą, to czy czyn ten pozostanie bezkarny? W żadnym
razie. Bo chociaż dekret senatu nie może być stosowany, a tortury i kary nie mogą być wymierzane tym, którzy są
pod jednym dachem, to jednak ci, którzy wiedzieli o zbrodni lub brali w niej udział, muszą być ukarani, a majątek
może być przejęty i testament otwarty, nawet zanim zostaną wymierzone tortury.
309. 309. Jeśli ktoś sam sobie zadaje gwałt, to rzeczywiście nie ma podstaw do zastosowania dekretu Senatu,
ale jego śmierć powinna być pomszczona. Na przykład, jeśli dopuścił się tego czynu w obecności swoich
niewolników, a oni mogliby temu zapobiec, powinni zostać ukarani, ale jeśli nie byli w stanie temu zapobiec, będą
wolni od odpowiedzialności.
310. Gdy ktoś nakłada na siebie gwałtowne ręce nie przez wyrzuty sumienia z powodu jakiegoś przestępstwa,
które popełnił, ale przez znużenie życiem lub niezdolność do znoszenia bólu, sposób jego śmierci nie
przeszkadza, aby jego testament został otwarty i odczytany.
311. Należy również zauważyć, że jeśli nie zostanie stwierdzone, że człowiek został zabity, jego niewolnicy nie
powinni być torturowani. Zatem, aby dekret Senatu mógł być zastosowany, musi zostać stwierdzone, że śmierć
nastąpiła w wyniku przestępstwa.
312. My jednak pod pojęciem tortur rozumiemy nie tylko stawianie przed sądem, ale każde pytanie i obronę, które
mogą być podjęte w dochodzeniu w sprawie śmierci pana.
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313. Dekret Senatu karze bez wyjątku wszystkich niewolników, "którzy mieszkają pod jednym dachem"; ale ci,
którzy nie są pod tym samym dachem, ale w tym samym sąsiedztwie, nie będą karani, chyba że wiedzą o
przestępstwie.
314. Zastanówmy się, co należy rozumieć pod pojęciem "pod tym samym dachem"; czy oznacza to w tych
samych murach, czy na zewnątrz, w tej samej zagrodzie, w tym samym mieszkaniu, czy w tym samym domu, czy
w tym samym ogrodzie, czy w całej rezydencji. Sekstus mówi, że często decydowano, że gdziekolwiek niewolnicy
byli, jeśli mogliby usłyszeć głos swego pana, powinni być ukarani tak samo, jak gdyby byli pod tym samym
dachem; chociaż niektóre osoby mają głośniejsze głosy niż inne, i wszyscy nie mogą być usłyszani z tego
samego miejsca.
315. W odniesieniu do tego wydaje się, że Boski Hadrian również stwierdził w Reskrypcie, co następuje: "Ilekroć
niewolnicy mogą sobie pozwolić na pomoc swojemu panu, nie powinni przedkładać własnego bezpieczeństwa
nad jego. Co więcej, niewolnica, która znajduje się w tym samym pomieszczeniu ze swoją panią, może jej pomóc,
jeśli nie ciałem, to z pewnością krzykiem, tak aby ci, którzy są w domu lub sąsiedzi mogli ją usłyszeć; i jest to
oczywiste, nawet jeśli twierdzi, że morderca groził jej śmiercią, jeśli krzyknie. Powinna więc ponieść karę śmierci,
aby zapobiec temu, by inni niewolnicy nie myśleli, że powinni się zastanawiać nad własnym bezpieczeństwem,
gdy ich pan jest w niebezpieczeństwie."
316. Ten Reskrypt zawiera wiele postanowień, nie oszczędza bowiem nikogo, kto znajduje się w tym samym
pomieszczeniu, nie usprawiedliwia niewolnika, który obawia się śmierci, i wymaga od niewolników, aby wołaniem
wzywali pomocy dla swoich panów.
317. Jeśli pan został zabity w jednej ze swoich posiadłości na wsi, byłoby bardzo niesprawiedliwe, gdyby wszyscy
niewolnicy, którzy są w tej okolicy, zostali poddani torturom i karom, jeśli wspomniana posiadłość jest bardzo
duża. Wówczas wystarczyłoby poddać torturom tych, którzy byli z nim, gdy rzekomo został zabity, i którzy wydają
się być podejrzani o popełnienie morderstwa lub posiadanie wiedzy o nim.
318. Jeśli pan został zamordowany podczas podróży, to niewolnicy, którzy byli z nim w chwili, gdy stracił życie,
lub ci, którzy byli z nim i uciekli, powinni być ukarani. Jeśli jednak nikt nie był z nim w chwili śmierci, to te dekrety
Senatu nie mają zastosowania.
319. Nie zalicza się do tej kategorii niewolnika mężczyzny lub kobiety, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku
dojrzałości, gdyż ich wiek zasługuje na usprawiedliwienie.
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320. Czy mamy przyznać niewolnikowi, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzewania, pobłażliwość tylko w
odniesieniu do karania, czy też odnosi się to także do tortur? Lepsza jest opinia, że tortur nie należy zadawać
niewolnikowi, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego; a poza tym jest zwyczajem, że nieletnich nie należy
poddawać torturom, lecz tylko straszyć, albo biczować rózgą lub skórzanym rzemieniem.
321. Usprawiedliwieni są niewolnicy, którzy uzyskali pomoc bez oszukańczego zamiaru; bo jeśli ktoś udaje, że
jest pomocny, albo przynosi ją tylko dla pozoru, nie będzie to dla niego korzystne.
322. Uznaje się, że niewolnik udzielił pomocy swemu panu nie tylko wtedy, gdy uchronił go przed szkodą, to
znaczy, gdy mógł użyć swej mocy w celu uratowania go, lecz także wtedy, gdy uczynił wszystko, co mógł, ale nie
mógł zapobiec zabiciu swego pana; Na przykład, gdy wołał w celu uzyskania pomocy, lub przestraszył osoby,
które atakowały jego pana, lub gdy zebrał tłum ludzi, lub wstawił swoje ciało pomiędzy nich a jego pana, lub
zapewnił mu ochronę w jakikolwiek inny sposób za pomocą swojego ciała.
323. Niewolnik, który woła, nie zawsze jest uważany za pomagającego swemu panu; bo cóż z tego, że gdy mógł
oddalić od niego niebezpieczeństwo, zdecydował się wołać na próżno? Niewątpliwie powinien być ukarany.
324. Ale co, jeśli niewolnicy zostaną zranieni, gdy bronią swego pana? Trzeba powiedzieć, że powinni być
usprawiedliwieni, chyba że zadali sobie rany celowo, aby uniknąć kary; albo że nie otrzymali ran na tyle
poważnych, aby nie mogli nadal pomagać swemu panu, gdyby tego pragnęli.
325. Jeśli pan, będąc śmiertelnie ranny, przeżyje przez pewien czas, nie skarżąc się na żadnego ze swoich
niewolników, nawet gdyby byli z nim pod jednym dachem, należy ich oszczędzić.
326. Kallistratus, W sprawie dochodzeń sądowych, Księga V.
Boski Marek Commodus stwierdził w Reskrypcie do Piso, co następuje: "Ponieważ zostało ci udowodnione, mój
drogi Piso, że Juliusz Donatus, zaalarmowany przez zbliżających się rabusiów, schronił się w swoim wiejskim
domu i został ranny, a następnie, po sporządzeniu testamentu, zamanifestował swoje przywiązanie do
niewolników, ani jego szacunek dla nich, ani troska o dziedzica nie powinny pozwolić na wymierzenie kary tym,
których pan sam rozgrzeszył".
327. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Jeśli niewolnik, który cierpiał na ciężką chorobę, nie mógł udzielić pomocy swemu panu, należało mu udzielić ulgi.
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328. Jeśli ktoś umierając mówi, że został zabity przez swojego niewolnika, należy uznać, że nie należy wierzyć
panu, jeśli złożył to oświadczenie w chwili śmierci, chyba że można to udowodnić w inny sposób.
329. Jeśli mąż zabije żonę, albo żona zabije męża w nocy, gdy byli razem w sypialni, niewolnicy nie będą
podlegać karze na mocy dekretu Senatu; jeśli jednak słyszeli krzyki, a nie udzielili pomocy, będą karani, nie tylko
jeśli należą do żony, ale także jeśli należą do męża.
330. Jeśli jednak mąż zabije żonę przyłapaną na cudzołóstwie, ponieważ sam jest usprawiedliwiony, należy
uznać, że jego niewolnicy, jak również niewolnicy jego żony, są wolni od odpowiedzialności, jeśli nie stawiali
oporu swemu panu, szukając sprawiedliwego zadośćuczynienia za krzywdę.
331. Gdy kilku panów, posiadających wspólnego niewolnika, jest zaatakowanych, a niewolnik pomaga tylko
jednemu z nich, czy jest on usprawiedliwiony, czy też powinien być ukarany za to, że nie pomógł wszystkim?
Lepszą opinią jest, że powinien być poddany karze, jeśli mógłby pomóc im wszystkim, ale pomógł tylko jednemu.
Jeśli jednak nie mógł pomóc wszystkim w tym samym czasie, to musi być usprawiedliwiony, ponieważ udzielił
pomocy tylko jednemu z nich, ponieważ byłoby surowo twierdzić, że gdy niewolnik nie mógł chronić dwóch
swoich panów, to był winny przestępstwa, ponieważ zdecydował się chronić tylko jednego z nich.
332. Jeśli więc niewolnik należący do żony pomagałby mężowi, a nie swojej pani, lub odwrotnie, trzeba
powiedzieć, że powinien być usprawiedliwiony.
333. Usprawiedliwieni są ci niewolnicy, którzy w chwili zabójstwa swego pana lub pani byli zamknięci bez złej woli
z ich strony, tak że nie mogli się wydostać, aby udzielić pomocy lub schwytać tych, którzy popełnili zabójstwo. Nie
ma też znaczenia przez kogo zostały zamknięte, pod warunkiem, że nie zostało to zrobione celowo, aby
uniemożliwić im niesienie pomocy. Termin "zamknięty" rozumiemy również jako miejsce, w którym są związani,
pod warunkiem, że zostali związani w taki sposób, że nie mogą się uwolnić i udzielić pomocy.
334. Usprawiedliwieni są także ci, którzy są niezdolni do pomocy z powodu wieku.
335. Głuchy niewolnik także powinien być zaliczony do tych, którzy są niedołężni, albo którzy nie mieszkają pod
jednym dachem; bo jak ten ostatni nie słyszy nic z powodu odległości, tak ten pierwszy nie słyszy nic z powodu
swego nieszczęścia.
336. Niewidomy niewolnik także zasługuje na usprawiedliwienie.
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337. Tak samo trzeba wyłączyć niewolnika niemego, ale tylko wtedy, gdy mógłby on pomóc swoim głosem.
338. Nie ma żadnej wątpliwości, że niewolnicy obłąkani powinni być zwolnieni.
339. Jeśli ktoś świadomie przyjmuje lub ukrywa przez oszustwo niewolnika, który należał do zmarłego, a który
podlega karze za to, że nie pomagał mu w czasie popełnienia przestępstwa, jest w takim samym położeniu, jak
gdyby był winny przestępstwa, o którym mówi ustawa o zabójcach.
340. 340. Jeżeli niewolnik, któremu należy się odszkodowanie na podstawie klauzuli, wyjawi, kto zamordował
jego pana, i zostanie za to uwolniony w nagrodę, powództwo oparte na klauzuli nie może być uwzględnione na
korzyść osoby, która ją zawarła, ponieważ nie zostałoby uwzględnione, gdyby niewolnik został ukarany. Jeżeli
jednak niewolnik nie mieszkał pod jednym dachem ze swoim panem, wierzyciel może wystąpić z powództwem
opartym na klauzuli, aby odzyskać szacunkową wartość niewolnika.
341. Ale czy dotyczy to tylko niewolnika, który zdaje się wskazywać lub udowadniać, kto popełnił przestępstwo,
jeśli uczynił to dobrowolnie; czy też należy do niego zaliczyć również tego, który, gdy został oskarżony, zrzucił
odpowiedzialność za przestępstwo na kogoś innego? Lepsza opinia jest taka, że nagroda należy się temu, kto
dobrowolnie wystąpił z oskarżeniem.
342. Również ci niewolnicy, którzy w przeciwnym razie nie mogliby uzyskać wolności, na przykład, gdy zostali
sprzedani pod warunkiem, że nigdy nie zostaną poddani manumisji, mogą stać się wolni przez akt tego rodzaju,
ponieważ sprzyja to dobru publicznemu.
343. Niewolników, którzy zostali poddani manumulacji z własnej woli, należy karać tak samo jak innych
niewolników.
344. Tortury i kary należy wymierzać także tym niewolnikom, którzy przed otwarciem testamentu zamordowanego
pana lub pani uciekają, a potem, po otwarciu testamentu, okazuje się, że pozostawiono im wolność, tak jak innym
niewolnikom. Jest bowiem rzeczą zupełnie słuszną, aby dobroć ich panów nie stała na przeszkodzie ich
pomszczeniu, a im bardziej niewolnik cieszył się ich przychylnością, tym na surowszą karę zasługuje za swoją
zbrodnię.
345. Edykt przewiduje, że jeśli osoba, o której mówi się, że została zabita, zapisała coś w testamencie, to nikt, kto
o tym wie, nie może otworzyć, przeczytać ani skopiować testamentu, zanim niewolnicy nie zostaną poddani
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torturom, a winnym nie zostanie wymierzona kara zgodnie z dekretem Senatu; w przeciwnym razie będzie winny
złej wiary.
346. Uważa się, że otworzył testament, kto go otworzył w zwykły sposób, czy jest zapieczętowany, czy nie
przymocowany sznurem, lecz tylko zamknięty.
347. Termin "otworzyć" należy rozumieć w ten sposób, że nie wolno nam otwierać testamentu w obecności
kogokolwiek, publicznie lub potajemnie; każdy bowiem rodzaj otwierania jest zabroniony.
348. Jeśli ktoś, kto nie wiedział o morderstwie, otwiera testament, nie powinien być pociągnięty do
odpowiedzialności na mocy tego edyktu.
349. A gdyby wiedział o śmierci spadkodawcy, a nie otworzyłby testamentu w złej wierze, to też nie będzie
odpowiedzialny, albo gdyby to uczynił przez brak doświadczenia, albo przez nieokrzesanie, nie wiedząc o
istnieniu Edyktu pretora, albo Dekretu Senatu.
350. Jeśli ktoś nie otwiera testamentu w sposób zwyczajny, lecz przecina sznur, którym jest on związany, będzie
usprawiedliwiony, ponieważ nie jest winien złej wiary ten, kto nie otwiera samego testamentu.
351. Gdy otwiera się nie cały testament, lecz tylko jego część, należy stwierdzić, że ten, kto go otwiera, podlega
przepisom edyktu, gdyż nie ma większej różnicy, czy otwiera się cały testament, czy tylko jego część.
352. Jeśli ktoś otwiera kodycyl, ale nie otwiera testamentu, staje się odpowiedzialny na mocy edyktu, ponieważ
kodycyl stanowi część testamentu.
353. Istnieje podstawa do wykonania edyktu niezależnie od tego, czy testament, który został otwarty, jest ważny,
czy nie.
354. Ta sama reguła dotyczy spraw związanych z zastępstwem, gdy zarzuca się, że zabito mężczyznę lub
kobietę nieletnią.
355. Kiedy jedna osoba otwiera testament, druga go publicznie odczytuje, a trzecia kopiuje, wszyscy, którzy to
zrobili osobno, będą odpowiadać według Edyktu.
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356. Edykt ten odnosi się nie tylko do dziedziczenia testamentowego, ale także do dziedziczenia
testamentowego, aby nikt nie mógł wejść na majątek lub żądać pretorianów, zanim niewolnicy nie zostaną
poddani torturom, aby spadkobierca nie zataił przestępstwa swoich niewolników dla własnej korzyści.
357. Scaevola bardzo słusznie mówi, że każdy przekaże swojemu spadkobiercy prawo do wytoczenia powództwa
pretorskiego, jeśli zdarzy się, że umrze przed objęciem majątku, i należy się upewnić, że nie uczynił tego z obawy
przed odpowiedzialnością wynikającą z dekretu senatu i edyktu.
358. Jeżeli zarządziłbym, aby między pewnym dniem a chwilą mojej śmierci został spełniony warunek, a
spadkobiercy nie spełniliby go z powodu niewiedzy i z tego powodu, że taka niewiedza istniała, testament nie
mógłby być otwarty bez narażenia się na karę dekretu senatu, należy udzielić spadkobiercom ulgi, aby mogli
spełnić warunek.
359. Jeżeli istnieje jakakolwiek inna przeszkoda niż obawa przed naruszeniem dekretu Senatu, która
uniemożliwia wejście do spadku lub otwarcie testamentu, to przeszkoda wynikająca z dekretu Senatu, o ile
istnieje, nie będzie korzystna dla spadkobiercy; tak na przykład, jeżeli żona zamordowanego była w ciąży lub
nawet przypuszczano, że jest w takim stanie, i z tego powodu wyznaczony spadkobierca nie mógł wejść do
spadku.
360. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Pewien człowiek ustanowił swoje pośmiertne dzieci spadkobiercami, a na wypadek, gdyby żadne się nie urodziło,
podstawił swoją żonę, i powiedziano mu, że został zabity przez swoich niewolników, a jego żona zmarła;
spadkobiercy kobiety wnieśli petycję, aby majątek został im przyznany na mocy podstawienia. Wyraziłem opinię,
że powinni zostać wysłuchani tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że żona nie była w ciąży, i odmówiłem
zajęcia się majątkiem ze względu na dekret Senatu. Jeśli jednak żona umarłaby w ciąży, nie można by wnosić
skargi, że została im wyrządzona jakakolwiek szkoda.
361. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Sądzę, że spadkobiercy konieczni są objęci Edyktem, jeśli przeszkadzają w prowadzeniu spraw majątkowych.
362. Praetor nie pozwala w tych okolicznościach domagać się posiadania dóbr, a ja sądzę, że edykt odnosi się
do wszystkich posiadłości praetorskich.
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363. Mienie należące do majątku nie może być skonfiskowane, chyba że zostanie stwierdzone, że głowa domu
została zabita, a spadkobierca wszedł do majątku, zanim niewolnicy zostali poddani pod wątpliwość i ukarani.
364. Gdy ktoś umrze przez zaniedbanie lub przez zdradę lekarza, można wejść na jego majątek; ale obowiązek
pomszczenia jego śmierci spoczywa na spadkobiercy.
365. Paulus, O Edykcie, Księga XLVI.
Nawet jeśli morderca jest dobrze znany, to i tak należy zadać mu tortury, aby podżegacz do zbrodni został
wykryty. Ponadto sam morderca powinien być wszelkimi sposobami przesłuchany, a inni niewolnicy również
ukarani.
366. Wprawdzie niewolników nie wolno torturować, chyba że ich pan jest oskarżony o zbrodnię główną, ale
tortury można zadawać także wtedy, gdy oskarżony jest spadkobierca, czy to obcy, czy właściwy.
367. Gdy jeden z dwóch panów nie zjawi się, niewolnicy trzymani wspólnie będą poddawani pytaniom, aby się
dowiedzieć, co się z nim stało; torturuje się ich bowiem, aby się czegoś dowiedzieć o losie pana, który się nie
zjawia, a nie po to, aby pomścić jego śmierć lub uzyskać informacje, które mogą wplątać obecnego pana w
przestępstwo przeciwko niemu.
368. W przypadku, gdy pan został zaatakowany, ale nie zabity, dekret Senatu nic nie przewiduje, ponieważ on
sam może ukarać swojego niewolnika.
369. Tenże, O dekrecie senatu w Silanii.
I w tym przypadku będzie on korzystał z nadzwyczajnego przywileju w odniesieniu do swojego wolnego
człowieka.
370. Tenże, O Edykcie, Księga XLIX.
W Dekrecie Pisonianskim Senatu jest przewidziane, że: "Gdy niewolnik podlega jakiejś karze i ma być ukarany,
sprzedawca zwróci kupującemu zapłaconą za niego cenę"; co zostało uchwalone przez Senat, aby uniknąć
wyrządzenia krzywdy kupującemu.
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371. W przypadku, gdy syn pod władzą ojcowską, który dokonał testamentowego rozporządzenia swoim
castrense peculium, zostaje zabity, należy bez wątpienia utrzymywać, że w tych okolicznościach majątek
zmarłego będzie należał do Skarbu Państwa, jeśli jego spadkobiercy weszli na jego majątek i nie pomścili jego
śmierci; podobnie jak w podobnym przypadku przepada również majątek głowy gospodarstwa domowego.
372. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XVII.
Kiedy majątek zmarłego zostaje skonfiskowany przez Skarb Państwa, ponieważ jego śmierć nie została
pomszczona, to przyznaje się przeciwko niemu powództwo na rzecz legatów, a wszystkie nadania wolności
niewolnikom zostaną udoskonalone, to znaczy takie, które są wyłączone z postanowień dekretu Senatu.
373. Paulus, O sylwańskim dekrecie senatu.
Jeśli wydziedziczony syn zginął przed przejęciem spadku po ojcu, należy zwrócić uwagę na to, co się dzieje, aby
w przypadku przyjęcia spadku niewolnicy nie byli uważani za należących do kogoś innego; gdyby jednak
testament stał się nieważny, należy przedsięwziąć środki tak, jakby syn był ich panem, ponieważ należeliby do
niego, gdyby żył.
374. Konstytucją Trajanusa Boskiego ustalono, że wolni ludzie, których zmarły poddał manumulacji, mogą być
poddani pod wątpliwość.
375. Tryphoninus, Dysputy, Księga II.
Ta sama zasada będzie obowiązywać tych, którzy uzyskali prawo noszenia pierścieni.
376. Paulus, O sylwańskim dekrecie senatu.
Gdy niewolnik został zapisany w testamencie przez spadkodawcę, który został zamordowany, a pretor
zadecyduje, że w nagrodę miał prawo do wolności, należy stwierdzić, że jego wolności nie można przeszkodzić.
377. Venuleius Saturninus, On Public Prosecutions, Księga II.
Za konsulatu Taurusa i Lepidusa dekretem Senatu ustanowiono termin pięciu lat na wszczęcie postępowania
karnego, gdy testament człowieka, o którym mówiono, że został zabity przez swoich niewolników, został otwarty
niezgodnie z dekretem Senatu, który to przepis dotyczy jednak tylko osób obcych, gdyż na mocy tego samego
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dekretu Senatu ci, którzy podlegają karze za ojcobójstwo, mogą być zawsze oskarżeni bez względu na upływ
czasu.
378. Marcianus, On Public Prosecutions, Księga XI.
Niewolnicy, którzy nie osiągnęli wieku dojrzewania, są wyłączeni z działania dekretu senatu z Silanii. Zastępca,
Trebius Germanus, nakazał jednak wymierzyć karę niewolnikowi, który nie osiągnął wieku dojrzewania; i nie było
to bez powodu, ponieważ chłopiec był niewiele poniżej tego wieku i spał u stóp swego pana w czasie, gdy został
zabity, a potem nie wyjawił, że został zamordowany. Ponieważ zostało udowodnione, że nie był w stanie mu
pomóc, było również pewne, że potem milczał; i uznano, że chłopcy poniżej wieku dojrzewania mogą być
zwolnieni z odpowiedzialności na mocy Dekretu Senatu, jeśli tylko przebywali pod jednym dachem ze swoim
panem, ale jeśli tacy niewolnicy byli głównymi sprawcami lub wspólnikami zbrodni i byli w takim wieku, że
rozumieli, co robią (nawet jeśli nie osiągnęli wieku dojrzewania), nie powinni być zwolnieni z odpowiedzialności za
zabójstwo swojego pana bardziej niż za cokolwiek innego.
379. Marcjanus, O informatorach.
Czy w przypadku, gdy zastępcy mszczą się za śmierć spadkodawcy, majątek powinien być im przekazany?
Papinianus mówi, że nie, bo kara za pierwszy stopień nie powinna być nagrodą za drugi.
380. Gdy spadek został zapisany spadkobiercy wyznaczonemu do części majątku, a ten nie pomścił śmierci
zmarłego, Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że powinien on zostać pozbawiony tej części
majątku, która została mu zapisana.
381. Spadki zapisane w testamencie, jak również pochodzące z dziedziczenia ustawowego, muszą być odebrane
spadkobiercom, którzy zaniedbali pomszczenie śmierci zmarłego (nawet jeśli występują jako patroni), chociaż
mogą być uprawnieni do dziedziczenia jako spadkobiercy bezpośredni.
382. Marcellus, Digest, Księga XII.
Jeśli pan został zabity przez jednego ze swoich niewolników, a niewolnik, który był własnością wspólną zmarłego
i innej strony, wykrył przestępcę, powinien on zostać uwolniony ze względu na przysługującą wolność, ale
wspólnik powinien otrzymać swoją część wartości niewolnika.
383. Modestinus, Reguły, Księga VIII.
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Niewolnicy powinni być najpierw poddani torturom, a jeśli się przyznają, powinni być przesłuchiwani, aby można
było ustalić, za czyją namową popełnili przestępstwo.
384. Tenże, Reguły, Księga IX.
Nie jest zabronione skarżyć się na nieudolny testament i jednocześnie mścić się za śmierć zmarłego. Paulus
wydał taką opinię.
385. Tenże, Pandekty, księga VIII.
Gdy pan zostanie zaatakowany, niech jego niewolnicy starają się mu pomóc bronią, rękami, krzykiem i ciałem.
Jeśli ktoś nie udzieli pomocy, gdy jest do tego zdolny, zasłużenie zostanie z tego powodu ukarany.
386. Papinianus, Opinie, Księga II.
Dziedzicowi, który wnosi oskarżenie o otrucie, nie zabrania się załatwiania pilnych spraw związanych z
majątkiem, jeśli zachowa wszystkie dowody i dowody przestępstwa.
387. Tenże, Opinie, Księga VI.
Czas żądania posiadania majątku nie może być opóźniony z powodu jakiejkolwiek kwestii wynikającej z otrucia; a
roszczenie może być właściwie wniesione, gdy dowód przestępstwa jest jeszcze w zawieszeniu. Senat
postanowił inaczej w przypadku, gdy pan został rzekomo zabity przez swoich niewolników, ponieważ konieczne
było, aby wolność tych niewolników nie została im przyznana od razu, aby mogli zostać poddani torturom.
Wnuczka, która zażądała posiadania majątku po babce, wiedząc, że ta została zabita, nie pomściła jej śmierci.
Uznano, że powiernictwo, które babka winna była wnuczce, na mocy testamentu innej osoby, nie powinno być
odliczone od majątku babki, gdy został on skonfiskowany przez Skarb Państwa, gdyż zła wiara spadkobiercy
musi być ukarana.
388. Gdyby jednak kobieta utraciła korzyść z zapisu przez zwykłe niedbalstwo, słuszne jest, aby powiernictwo
zostało odliczone, a prawo do zobowiązania pozostało nienaruszone.
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389. W przypadku, gdy osoby winne morderstwa zostały uwolnione przez niesprawiedliwość gubernatora, uważa
się, że spadkobiercy nie powinni być pozbawieni majątku, jeśli należycie wypełnili swój obowiązek, nawet jeśli nie
odwołali się od decyzji.
390. Paulus, Opinie, Księga XVI.
Gajusz Seius, będąc w słabym stanie, skarżył się, że został otruty przez swoich niewolników, po czym zmarł.
Jego siostra, Łucja Tytia, została jego spadkobierczynią, a po jego śmierci zaniedbała ścigania jego mordercy.
Sama zmarła dziesięć lat później, a ktoś wydał zawiadomienie, że majątek Gajusza Tytusa podlega przepadkowi.
Pytam, czy przez śmierć Titii postępowanie karne wygasło. Paulus odpowiedział, że w podanym przypadku nie
wydaje się, aby zostało ono umorzone przez śmierć niewdzięcznego spadkobiercy, ponieważ w grę wchodziła
kara pieniężna.
391. Marcianus, Concerning Trusts, Księga XIII.
Jeśli testament zostałby otwarty, zanim dowiedziano się, że spadkodawca został zabity, a następnie stwierdzono
by, że popełniono przestępstwo, uważam, że jeśli zostanie wykazany odpowiedni powód, wyznaczony
spadkobierca powinien być zmuszony do wejścia na majątek, który ogłosił jako niewypłacalny, i dokonania
restytucji zgodnie z dekretem senatu z Trebelli.
392. Ulpianus, O edyktach, Księga L.
Jeśli ktoś jest zmuszony do wejścia na majątek, co do którego ma powody podejrzewać, że jest niewypłacalny,
nie będzie odpowiedzialny na mocy edyktu.
393. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, księga XVII.
W odniesieniu do nagrody przysługującej oskarżycielowi, który poszukuje i podaje informacje o miejscu pobytu
niewolników, którzy uciekli przed zastosowaniem tortur, prawo kornijskie przewiduje, że otrzyma on pięć aurei z
majątku zmarłego za każdego skazanego niewolnika, a jeśli nie można uzyskać tej sumy z tego źródła, będzie
ona wypłacana ze Skarbu Publicznego. Nagroda ta nie będzie przyznawana za schwytanie i skazanie każdego
niewolnika, który był pod jednym dachem i w tym samym miejscu ze zmarłym, ale tylko za tych, którzy zostaną
uznani za winnych morderstwa.
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394. W odniesieniu do tych niewolników, którzy uciekli przed torturami, przewiduje się, że jeśli po otwarciu
testamentu okaże się, że dzięki temu zostali uwolnieni, wyrok zostanie wydany zgodnie z prawem dotyczącym
zabójców, tak że nie będą mogli się bronić po uwięzieniu, a jeśli zostaną skazani, zostaną ukarani jak niewolnicy,
a z majątku zostanie odjęte dziesięć aurei tytułem nagrody i przekazane temu, kto ich skazał.
395. Na mocy tego edyktu wszczyna się postępowanie przeciwko osobie, która wbrew postanowieniom edyktu
pretora otworzyła testament lub dopuściła się innego czynu, naruszając je, ponieważ (jak wynika z tego, co
zostało wcześniej powiedziane) istnieje wiele rzeczy, za które można wymierzyć karę przewidzianą w tym
edykcie. Jest jasne, że ten czyn jest popularny, a jego karą jest sto aurei, które należy pobrać z majątku osoby
skazanej; pretor obiecuje, że połowa tej sumy zostanie przekazana w nagrodę temu, dzięki którego staraniom
przestępca został uznany za winnego, a druga połowa trafi do Skarbu Państwa.
396. Scaevola, Digest, Księga XXXIV.
Gajusz Secjusz był winien Titiusowi majątek na mocy trustu ustanowionego testamentem jego kuzyna, a Titius
otrzymał go od spadkobierców Secjusza. Powstało pytanie, czy skoro spadkobiercy Gajusza Secjusza nie
pomścili jego śmierci, to czy Tycjusz może jednak oskarżyć tych spadkobierców jako niegodnych otrzymania
majątku, ponieważ nie pomścili jego śmierci i czy fakt, że otrzymał od nich majątek, do którego był uprawniony na
mocy testamentu zmarłego kuzyna, nie stanie mu na przeszkodzie. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi
faktami, nie ma powodu, aby uznać to za przeszkodę.
397. Kallistratus, O prawach skarbu, Księga I.
Gdy jest kilku spadkobierców, a testament został otwarty wbrew zgodzie niektórych z nich lub bez ich wiedzy, ci,
którzy są wolni od winy, nie tracą swoich udziałów w spadku.

Tit. 6. Gdy ktoś przeszkadza drugiemu w sporządzeniu testamentu lub zmusza go do jego sporządzenia.

398. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLVIII.
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Boski Hadrian zarządził, że jeśli ktoś, starając się wejść w posiadanie majątku, do którego miał prawo czy to z
tytułu dziedziczenia, czy z tytułu testamentu, uniemożliwi wejście osobie, która została posłana w celu
sporządzenia testamentu, który spadkodawca chciał wykonać, lub zmiany już sporządzonego, zostanie
pozbawiony prawa do wytoczenia powództwa, a gdy to zostanie uczynione, Skarb będzie miał prawo do majątku.
399. Jeżeli pan działający w złej wierze uniemożliwia zmianę testamentu, w którym jego niewolnik został
ustanowiony spadkobiercą, nawet jeśli po manumulacji miałby on wejść do spadku, pozbawia się go wszelkich
praw do wytoczenia powództwa, a jego dzieci, jeśli coś im zostało, również tracą swoje prawa, nawet jeśli nie są
pod jego kontrolą. Jeśli jednak panu pozostawiono spadek w zaufaniu i żąda się od niego jego zapłaty, należy
stwierdzić, że może on otrzymać spadek, ponieważ sam nie jest do niego uprawniony, ale musi on zostać
przeniesiony na innego.
400. Gdy kilku spadkobierców zostało wyznaczonych i wszyscy z nich są winni złej wiary w zapobieganiu zmianie
testamentu, należy stwierdzić, że prawa do wniesienia skargi należy odmówić wszystkim z nich, ponieważ
wszyscy działali nieuczciwie.
401. Paulus, O edyktach, księga XLIV.
Gdy ktoś działa w złej wierze, aby przeszkodzić stawieniu się świadków testamentu, i w ten sposób traci moc
sporządzenia testamentu, należy odmówić wszelkich praw do działania osobie odpowiedzialnej za oszustwo,
niezależnie od tego, czy jest ona spadkobiercą testamentowym, czy też została powołana na mocy poprzedniego
testamentu.
402. Jednakże w tych okolicznościach czyn brata nie szkodzi jego bratu.
403. Jeśli ten, kto dopuścił się oszustwa, został oskarżony o przekazanie majątku, przepada on wraz ze
wszystkimi zobowiązaniami, tak że Skarb Państwa uzyska korzyść wynikającą z Prawa Falcydyńskiego, a
beneficjent trustu otrzyma trzy czwarte majątku.
404. Papinianus, Opinie, Księga XV.
Gdy mąż nie interweniuje, używając siły lub oszustwa, aby przeszkodzić żonie w zmianie, za pomocą kodycylu,
testamentu, który sporządziła na jego korzyść, lecz (jak to się często zdarza) próbuje jedynie uspokoić gniew
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żony za pomocą małżeńskich upomnień, to moim zdaniem nie jest on winny żadnego wykroczenia i nie powinien
być pozbawiony tego, co zostało mu przyznane w testamencie.

Tit. 7. O prawie kodycyliów.

405. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
Bardzo często w Reskryptach i Konstytucjach cesarskich stwierdza się, że jeśli spadkodawca był przekonany, że
sporządził testament (ale nieważny jako taki) i nie chciał, aby był on ważny jako kodycyl, to uważa się, że nie
sporządził kodycylu. Dlatego to, co jest zawarte w testamencie tego rodzaju, nie będzie należne, chociaż byłoby,
gdyby było zawarte w kodycylu.
406. Julianus, Digest, Księga XXXVII.
Jeśli dziecko urodziło się po sporządzeniu testamentu, a przed spisaniem kodycylu, a w kodycylu pozostawiono
mu coś w zaufaniu, to będzie on ważny.
407. Jeśli jednak ten, komu coś zapisano, umrze po sporządzeniu testamentu, a przed sporządzeniem kodycylu,
w którym zapis jest dokonany, uważa się, że nie został on sporządzony.
408. Osobliwą zasadą dla kodycyli jest to, że cokolwiek jest w nim zawarte, uważa się za mające taki sam skutek,
jak gdyby było zawarte w testamencie. Stąd wolność nie jest prawnie przyznana niewolnikowi, który w chwili
sporządzenia testamentu był własnością spadkodawcy, ale w chwili sporządzenia kodycylu należał do innej
osoby. Z drugiej strony, jeśli niewolnik należał do kogoś innego w chwili sporządzenia testamentu, a w chwili
sporządzenia kodycylu stał się własnością spadkodawcy, rozumie się, że wolność została przyznana
niewolnikowi należącemu do kogoś innego, a zatem, choć nie może być bezpośrednio przyznana, można
odwołać się do trustu.
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409. Osoba niepoczytalna nie jest rozumiana jako mająca prawo do sporządzenia kodycylu, z tego powodu, że
nie jest uważana za kompetentną do wykonania jakiejkolwiek innej czynności; ponieważ w transakcjach każdego
rodzaju, jest ona uważana za osobę, która jest nieobecna, lub która nie bierze udziału w transakcji.
410. W przypadku bezowocnego zapisu w testamencie, nie można go potwierdzić kodycylem, ale można go
dochodzić w ramach trustu, z zastrzeżeniem kwoty przyznanej przez Lex Falcidia.
411. Tenże, Digest, Księga XXXIX.
Gdy kto nie sporządził testamentu, ustanawia trust, za pomocą kodycylu, w następujący sposób: "Ktokolwiek
będzie moim spadkobiercą, lub praetorianinem posiadającym mój majątek, pozostawiam mu go jako powiernika",
sumy pozostawione w ramach trustu muszą zostać wypłacone, ponieważ głowa gospodarstwa domowego, który
miał władzę sporządzenia testamentu, i sporządził kodycyl, jest w takiej samej pozycji, jakby wszyscy ci byli jego
spadkobiercami, w których ręce wejdzie majątek albo przez zejście, albo przez posiadanie zgodnie z prawem
pretorianów.
412. Jeżeli po sporządzeniu kodycylu urodzi się dziecko, które jest najbliższym krewnym lub bezpośrednim
spadkobiercą, nie będzie ono zobowiązane do zapłaty sum pozostawionych w testamencie, ponieważ rozumie
się, że jest ono również wyznaczonym spadkobiercą i dlatego nie należy uważać, że złamało ono postanowienia
kodycylu.
413. W przypadku sporządzenia testamentu, nawet jeśli kodycyl nie zostałby przez niego potwierdzony, kodycyl
uzyska jednak całą swoją moc i skutek z testamentu. I znowu, jeśli majątek nie został wprowadzony na mocy
testamentu, trust stworzony przez taki kodycyl nie będzie miał żadnej ważności.
414. The Same, Digest, Księga LXIII.
Uznano, że spadkodawca, który był wypłacalny w czasie sporządzania kodycylu, może zgodnie z prawem
przyznać wolność swoim niewolnikom, chociaż mógł nie być wypłacalny w czasie, gdy testament został
sporządzony.
415. Papinianus, Opinie, Księga VII.
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Kodycyl, który poprzedza testament, jest nieważny, chyba że zostanie potwierdzony przez testament lub przez
drugi kodycyl sporządzony później, lub gdy jego postanowienia są ustalone przez inne wyrażenie intencji
spadkodawcy; ale wszelkie inne rozrządzenia, które zmarły może później poczynić, są nieważne.
416. Marcjanus, Instytuty, Księga VII.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli matka wyznaczyła swoje dzieci na spadkobierców w
sposób absolutny, ale w kodycylu dodała warunek emancypacji, to jej akt był nieważny, ponieważ nie mogła
narzucić warunku spadkobiercy, który został już wyznaczony, ani bezpośrednio dokonać substytucji na mocy
kodycylu.
417. Każdy może sporządzić kilka kodycyli i nie jest konieczne, aby napisał je lub zapieczętował własną ręką.
418. Chociaż w potwierdzeniu kodycylu głowa rodziny może dodać, że nie było jego intencją, aby był on ważny,
chyba że został zapieczętowany i podpisany jego własną ręką, to jednak kodycyl sporządzony przez niego będzie
ważny, nawet jeśli nie został podpisany ani zapieczętowany jego własną ręką, ponieważ późniejsze
rozporządzenia unieważniają te, które je poprzedzają.
419. Kodycyl może sporządzić tylko ten, kto jest uprawniony do sporządzenia testamentu.
420. Jeśliby ktoś przez kodycyl zapisał spadek osobie, która zmarła po sporządzeniu przez niego testamentu,
zapis będzie uważany za niebyły, choćby kodycyl został potwierdzony przez testament.
421. Tenże, Reguły, Księga II.
Istnieją pewne dyspozycje, które nie odnoszą się do potwierdzania kodycyli; na przykład, gdy ktoś potwierdza
kodycyl przed dostaniem się do niewoli, a pisze kodycyl będąc w niewoli, gdyż taki kodycyl nie będzie ważny. Ta
sama zasada dotyczy sytuacji, gdy dana osoba w taki czy inny sposób przestaje posiadać zdolność
testamentową.
422. Ponadto w kwestiach, które są raczej kwestiami faktycznymi niż prawnymi, to, co jest zawarte w kodycylu,
nie powinno być traktowane tak, jak gdyby zostało napisane w czasie, gdy kodycyl został potwierdzony; na
przykład, jeśli w kodycylu powinno być napisane: "zapisuje się taką a taką odzież, która należy do mnie", należy
wziąć pod uwagę czas, w którym kodycyl został napisany, a nie czas, w którym został potwierdzony. I znowu, jeśli
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zapis jest dokonany na rzecz Seius przez kodycyla w następujący sposób: "Jeśli Titius żyje", lub "Jeśli ma tyle
lat", należy wziąć pod uwagę datę kodycyla, a nie datę testamentu.
423. Paulus, O prawie kodycyli.
Kodycyle sporządza się na cztery sposoby: albo mają być potwierdzone w przyszłości; albo zostały potwierdzone
w przeszłości; albo są sporządzone w drodze trustu, gdy testament został sporządzony; albo gdy nie ma
testamentu.
424. Ci, którzy dziedziczą majątek ab intestato, mogą być obciążeni trustem, ponieważ uważa się, że zmarły
dobrowolnie pozostawił im majątek, do którego byli uprawnieni z mocy prawa.
425. Kodycyl jest ważny, gdy osoba, która go zawarła, była uprawniona do sporządzenia testamentu. Nie należy
jednak rozumieć, że wymagamy, aby był on kompetentny do sporządzenia testamentu w chwili sporządzania
kodycylu. (Bo co by się stało, gdyby nie był w stanie zebrać wystarczającej liczby świadków?) Niezbędne jest
jednak, aby miał on zdolność prawną do sporządzenia testamentu.
426. Jeśli ktoś swoim testamentem potwierdzi kodycyl, który ma być sporządzony później, a następnie podda się
arogancji, po czym sporządzi testament i umrze wyemancypowany, powstaje pytanie, czy zapisy zawarte w
kodycylu powinny być wypłacone, ponieważ testament jest ważny? On jednak sporządził kodycyl w czasie, gdy
nie miał zdolności testamentowej; i ten przypadek nie jest podobny do przypadku osoby niemy, która może
zgodnie z prawem potwierdzić kodycyl; ponieważ, chociaż nie jest ona kompetentna do sporządzenia testamentu,
to jednak testament, który sporządziła zanim stała się niema, pozostaje w tym samym stanie; ale testament tej
strony jest nieważny, i w pewien sposób rozporządza ona za jego pomocą majątkiem innych osób. Uważamy
jednak, że kodycyl jest ważny, ponieważ nawet jeśli narodziny dziecka pośmiertnego złamią testament, a ono
potem umrze, kodycyl będzie nadal ważny.
427. W przypadku, gdy żołnierz sporządza testament przed wstąpieniem do wojska, a po zaciągnięciu się do
wojska sporządza kodycyl, powstaje pytanie, czy kodycyl będzie ważny według prawa wojskowego, ponieważ
testament sporządzony w takich okolicznościach jest ważny według prawa powszechnego tylko wtedy, gdy
żołnierz nie zapieczętował go lub nie uzupełnił w czasie trwania służby wojskowej. Jest pewne, że kodycyl
sporządzony podczas służby wojskowej nie powinien być odsyłany do testamentu w celu ustalenia jego
ważności, ale jest ważny według prawa wojskowego.
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428. Gdy wolność jest przyznana przez kodycyl niewolnikowi, który otrzymał również spadek w testamencie,
mówimy, że spadek jest ważny, tak jakby był taki od początku.
429. Gdy ktoś potwierdza pewien rodzaj kodycylu, na przykład "ten, który wykonam jako ostatni", to
postanowienia zawarte w jakimkolwiek kodycylu nie będą uważane za ważne natychmiast, tak długo, jak długo
będzie można sporządzać inne; a zatem, jeśli później będą sporządzane inne, to wszystkie nadania zapisów
przez poprzednie będą nieważne.
430. Marcellus, Digest, Księga IX.
Arystoteles zaprzecza, że akt notarialny jest ważny, jeśli został sporządzony przez osobę, która nie wiedziała, czy
jest głową rodziny, czy nie. Ulpianus stwierdza w notatce: "Chyba że służył w wojsku, bo wtedy jego testament
jest ważny".
431. Papinianus, Pytania, Księga XV.
Opinia, że spadek nie może być zapisany w kodycylu pochodzi z dawnych czasów, a powodem tego jest chęć
uniknięcia sytuacji, w której testament, który uzyskuje całą swoją moc dzięki wyznaczeniu spadkobierców, wydaje
się być potwierdzony za pomocą kodycylu, którego ważność zależy od testamentu.
432. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Pewien człowiek, który nie wiedział, że jego żona jest w ciąży, w kodycylu skierowanym do swojego syna uwolnił
niektórych swoich niewolników. Po śmierci ojca urodziła mu się córka, a ponieważ ustalono, że ojciec w żadnym
momencie nie miał jej na uwadze, uznano, że przyznanie wolności powinno być dokonane wyłącznie przez syna:
433. Tenże, Pytania, Księga XXII.
Po zwróceniu siostrze jej udziału w niewolnikach.
434. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Niewątpliwie bowiem można utrzymywać, że córka nie mogła być zmuszona do manumitacji niewolników,
ponieważ ojciec niczego od niej nie żądał, a ona sama staje się spadkobierczynią we własnym imieniu.
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435. Często dyskutuje się o tym, do jakiego wniosku należy dojść, gdy mężczyzna nie sporządził testamentu, lecz
oświadczył w kodycylu: "Pragnę, aby Titius był moim spadkobiercą". Jest bardzo ważne, czy pozostawił on
majątek w zaufaniu na rzecz swojego prawowitego spadkobiercy, za pomocą tego dokumentu, który miał być
kodycylem, czy też myślał, że sporządza testament, ponieważ w tym przypadku Titius nie może domagać się
niczego od prawowitego spadkobiercy. Intencja strony, o której mowa, jest zazwyczaj ustalana przez zbadanie
samego dokumentu. Jeśli bowiem pozostawił dziedzictwo, które ma być zrealizowane przez Titiusa, i wyznaczył
dla niego zastępcę, gdyby ten nie był spadkobiercą, nie ma wątpliwości, że należy rozumieć, iż zamierzał
sporządzić testament, a nie kodycyl.
436. Scaevola, Pytania, Księga VIII.
Pewne autorytety twierdzą (jak pamiętam), że w Vivianusie wyjaśniona jest kontrowersja, która powstała między
Sabinusem, Kasjuszem i Prokulusem, a dotyczyła kwestii, czy zapisy nadane lub odebrane na mocy kodycylu
osobom, które zmarły po ustanowieniu ich spadkobiercami, należały się zastępcom; to znaczy, czy nadanie lub
odebranie zapisów było tak samo ważne, gdy było przewidziane na mocy kodycylu, jak wtedy, gdy było
przewidziane na mocy testamentu. Mówi się, że Sabinus i Kasjusz odpowiedzieli, że tak, a Prokulus nie zgodził
się z tą opinią. Sabinus i Kasjusz doszli do wniosku (jak sami twierdzą), że kodycyl jest uważany za część
testamentu i że podtrzymuje on przestrzeganie prawa w odniesieniu do wydania nieruchomości. Jednak śmiem
twierdzić, że opinia Prokulusa jest bardziej poprawna; ponieważ spadek nie ma mocy ani skutku, który jest
zapisany komuś, kto w czasie, gdy kodycyl został sporządzony, nie istniał, nawet jeśli żył w czasie, gdy testament
został sporządzony; ponieważ powinien należeć do tego, komu został przekazany. Następnie należy zadać
pytanie, czy spadek został prawidłowo zapisany, tak aby nie wnikać w zasadę prawa przed ustaleniem istnienia
osoby. We wskazanym przypadku zapis nie ma zatem żadnej mocy ani skutku, jeśli został dokonany lub
odebrany przez kodycyl po śmierci spadkobiercy; z tego powodu, że spadkobierca, o którym mowa, nie istniał, a
pozbawienie lub przyznanie zapisu staje się w konsekwencji nieważne. Nie miałoby to zastosowania w przypadku
zastępstwa spadkobiercy powołanego do całego spadku, ponieważ kodycyl zostałby potwierdzony przez
powołanie.
437. W przypadku, gdy wyznaczono dwóch spadkobierców i przydzielono substytuty, a jeden z nich umrze,
zapisy będą nadal uważane za ważne; ale powstała pewna dyskusja w odniesieniu do współspadkobiercy i tego,
czy należy mu się cały spadek, gdy zapis był następujący: "Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą". Czy też
należy uznać, że nie należy mu się całość, z tego powodu, że spadkobierca, który został podstawiony, powinien
zapłacić część tego samego, chociaż sam nie jest temu winien? Taka sama dyskusja może powstać w
odniesieniu do zobowiązań określonych, ale uważam, że istnieje o wiele więcej podstaw, aby współspadkobierca
był odpowiedzialny za cały spadek, ponieważ strona, która była z nim połączona, już nie istnieje.
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438. Africanus, Pytania, Księga II.
Ponieważ jednak wolą spadkodawcy było, aby spadek został wypłacony z całego majątku, należy stwierdzić, że
wyjątek ze względu na złą wiarę będzie przysługiwał spadkobiercom powołanym w testamencie, jeśli żąda się
sumy wyższej niż ta, do której są uprawnieni.
439. Paulus, Pytania, Księga XXI.
Jeśli kodycyl został sporządzony bez sporządzenia testamentu, spadkobierca zmarłego, nawet jeśli urodził się po
sporządzeniu kodycylu, będzie miał prawo do wszelkich zapisów, jakie zostały mu zapisane w testamencie;
kodycyl jest bowiem ważny, bez względu na to, kto jest spadkobiercą uprawnionym do dziedziczenia ab intestato;
pod uwagę brany jest bowiem tylko jeden przypadek i nie ma różnicy, kto otrzyma spadek, pod warunkiem, że
przejdzie ab intestato. Kodycyl zależy od testamentu, jeśli taki został sporządzony, bez względu na to, w jakim
czasie został sporządzony. I (aby wyrazić się jaśniej), gdy głowa rodziny umiera jako spadkobierca testamentowy,
kodycyl nie wymaga potwierdzenia, ale zastępuje testament. Jeśli jednak testament został sporządzony, kodycyl
podlega temu samemu prawu.
440. Tenże, Sentencje, Księga III.
Listy, przez które przyrzeka się majątek lub wyraża się uczucie, nie mają mocy kodycylu.
441. Celsus, Digest, Księga XX.
Plotiana do swojej przyjaciółki, Celsus, Pozdrowienie. Lucjusz Tycjusz zawarł w swoim testamencie następujące
postanowienie: "Jeśli w jakimkolwiek dokumencie, który w jakikolwiek sposób odnosi się do tego testamentu,
pozostawię coś na mocy woli, pragnę, aby był on ważny". Pytam, czy kodycyl sporządzony przed tym
testamentem powinien być potwierdzony. Juventius Celsus do Plotiana, Pozdrowienie. Te słowa: "Jeśli
pozostawię cokolwiek, co odnosi się do tego testamentu, pragnę, aby był on ważny", obejmują również wszystko,
co zostało zapisane w testamencie przed jego sporządzeniem.
442. Marcellus, Digest, Księga XIV.
Ojciec, który miał jedynego syna, sporządził kodycyl skierowany do niego, a następnie zmarł bezpotomnie,
pozostawiając jako swojego spadkobiercę syna, którego spłodził po sporządzeniu kodycylu. Nikt nie może
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powiedzieć, że kodycyl został unieważniony, a zatem jeśli zmarły nie spodziewał się mieć pośmiertnego
spadkobiercy, kodycyl nie stanie się nieważny z powodu jego śmierci; a syn, do którego był skierowany, będzie
zmuszony do zapłacenia spadku proporcjonalnie do jego udziału w spadku, ale pośmiertny syn nie będzie
zmuszony do zapłacenia czegokolwiek. Ale jeśli w chwili śmierci pozostawił dwóch żyjących synów, ale myślał, że
jeden z nich nie żyje, w podobny sposób można uznać, że syn, do którego skierowany był kodycyl, może być
zmuszony do zapłacenia całego spadku, tak jakby był jedynym spadkobiercą swojego ojca; ale będzie on winien
tylko kwotę proporcjonalną do jego udziału w spadku. Jednak żadna część spadku, która nie może być
podzielona, nie może być zapłacona, ponieważ ojciec nie pozbawiłby syna jego udziału, gdyby nie sądził, że
będzie on jego jedynym spadkobiercą.
443. Paulus, O Lex Julia et Papia, księga V.
W przypadku, gdy spadkobierca został wyznaczony ustnie, a zapisy testamentowe zostały spisane na piśmie,
Julianus twierdzi, że nie należy tego dokumentu rozumieć jako testamentu, w którym spadkobierca nie jest
wymieniony, ale raczej jako kodycyl, i uważam, że jest to bardziej poprawna opinia.
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Księga XXX
O zapisach i powiernictwach.

Tit. 1. O zapisach i powiernictwach.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVII.
Legaty są pod każdym względem równe trustom.
(2) Tenże, Powiernictwa, Księga I.
Należy pamiętać, że tylko ci, którzy mają zdolność testamentową, mogą przekazać majątek w formie trustu.
3. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
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Następujące słowa spadkodawcy: "Ktokolwiek z wyżej wymienionych stron będzie moim spadkobiercą", albo:
"Gdyby Sabinus był moim spadkobiercą", albo: "Gdyby wszedł do mojego majątku", jakikolwiek trust zapisany
później nie będzie z tego powodu warunkowy.
4. Tenże, O Sabinusie, Księga V.
Jeśli spadkodawca pomyli się co do nazwy działki i wymieni posiadłość Cornelian, zamiast Sempronian, to
należna będzie mu posiadłość Sempronian. Jeśli jednak pomyliłby się w odniesieniu do samej ziemi, nie będzie
ona należna. Jeśli bowiem ktoś, chcąc zapisać w testamencie ubranie, zapisuje w testamencie artykuły
gospodarstwa domowego, sądząc, że ubranie wchodzi w zakres pojęcia "artykuły gospodarstwa domowego",
Pomponiusz stwierdza, że ubranie nie będzie należne; tak samo, jak gdyby ktoś sądził, że elektrun lub mosiądz
wchodzi w zakres pojęcia złoto; lub, co jest jeszcze bardziej absurdalne, gdyby sądził, że srebro wchodzi w
zakres słowa ubranie; nazwy rzeczy są bowiem niezmienne, nazwy ludzi natomiast podlegają zmianom.
(1) Gdy ktoś wyznacza spadkobiercę i czyni zapis w następujący sposób: "Ktokolwiek będzie spadkobiercą moich
dóbr w Galii, będzie obciążony zapłatą So-and-So", uważa się, że spadek należy się wszystkim spadkobiercom,
gdyż dobra, o które chodzi, należą do nich wszystkich.
5. Paulus, O Sabinusie, Księga I.
W przypadku pozostawienia niewolnika do wyboru przez zapisobiercę, wyboru możemy dokonać tylko raz.
1. Labeo mówi, że gdy pewien przedmiot lub niewolnika zapisuje się w testamencie w następujący sposób: "Kto
będzie mój, gdy umrę, zostanie przekazany przez mojego spadkobiercę", a przedmiot lub niewolnik jest we
wspólnym posiadaniu, to cały ten przedmiot lub niewolnik będzie należny. Kasjusz stwierdza, że Trebatius
uważał, iż tylko udział należący do spadkodawcy jest należny; co jest słuszne.
2. 2. W przypadku, gdy działka będąca wspólną własnością jest darowana bez wymienienia udziału należącego
do spadkodawcy, a jedynie mówi on "moja", ustala się, że tylko jego udział będzie należny.
(6) Julianus, Digest, Księga XXXIII.
"Niech mój spadkobierca da Stichusa, który po mojej śmierci będzie mój". Jest oczywiste, że spadkodawca
zamierzał raczej narzucić warunek, niż tylko wskazać niewolnika; z tego powodu, że gdyby ta klauzula została
dodana tylko w celu wskazania niewolnika, zostałaby sformułowana w następujący sposób: "Stichus, który jest
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mój", a nie: "Który będzie mój". Warunek tego rodzaju powinien być jednak rozumiany jako oznaczający jedynie
"jeśli będzie mój", aby w przypadku, gdy spadkodawca zrzeknie się go całkowicie, dziedzictwo wygasło; jeśli
jednak zrzeknie się go częściowo, należna będzie tylko ta część niewolnika, która należała do spadkodawcy w
chwili jego śmierci.
7. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Pan może odrzucić spadek zapisany swemu niewolnikowi.
(8) Pomponiusz, O Sabinusie, księga II.
Jeżeli spadkodawca, po zapisaniu mu ziemi, zbywa jej część, uważa się, że tylko pozostała część należy się
temu, komu ją pozostawił; ponieważ nawet gdyby do tej ziemi dodano coś, zapisobierca zyskałby na tym
zwiększeniu.
1. Gdyby w testamencie znalazł się następujący zapis: "Niech Lucjusz Tycjusz, mój spadkobierca, lub Maewiusz,
mój spadkobierca, zapłaci dziesięć aurei Secjuszowi", Secjusz może wnieść pozew przeciwko któremukolwiek ze
spadkobierców, którego wybierze, a jeśli wniesie pozew przeciwko jednemu z nich i zapłata zostanie przez niego
dokonana, drugi zostanie zwolniony; tak samo, gdy dwóch dłużników obiecało zapłacić, obaj będą odpowiedzialni
za całą kwotę. Ale co by było, gdyby zapisobierca zażądał tylko połowy kwoty od jednego ze spadkobierców?
Będzie mógł zażądać pozostałej części od drugiego. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy jedna ze
stron zapłaciła swój udział.
2. W przypadku, gdy spadek został zapisany w następujący sposób: "Zapisuję ośmiu niosących mioty, lub pewną
sumę pieniędzy zamiast każdego z nich, w zależności od tego, co zapisobierca sobie życzy", zapisobierca nie
może żądać części zapisu w niewolnikach, a drugiej części w pieniądzach, ponieważ zapis jest pozostawiony
jako alternatywa; tak samo, jeśli zapisano pięćdziesiąt funtów wagi oleju, lub pewną sumę zamiast każdego funta,
ponieważ w przeciwnym razie podział mógłby być dozwolony, gdy zapisano tylko jednego niewolnika. Nie ma też
żadnej różnicy, czy suma jest podzielona, czy też cała suma jest zapłacona od razu. W rzeczywistości, gdy w
testamencie zapisano ośmiu niewolników lub pewną sumę pieniędzy zamiast wszystkich, spadkobierca nie może,
wbrew swojej woli, być zmuszony do odpowiedzialności za część zapisu w pieniądzach, a część w niewolnikach.
9. Tenże, O Sabinusie, Księga III.
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Oktawian stwierdza, że majątek znajdujący się w rękach wroga może być zapisany, a zapis będzie ważny,
zgodnie z prawem postliminium.
10. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Julianus twierdzi, że syn pozostający pod kontrolą ojca nie może dokonać wyboru bez zgody ojca, ani zanim nie
przyjmie majątku.
11. Papinianus, Pytania, księga IX.
Gdy synowi pod ojcowską kontrolą zapisano dziedzictwo, niewolnika należącego do innego, lub pozostawiono mu
majątek, musi on być pozostawiony w zaufaniu do ojca lub pana, i tylko w tych okolicznościach zaufanie będzie
miało jakąkolwiek moc lub skutek, chyba że zostanie pozostawione tym, przez których korzyść z majątku lub
zapisu przypadnie wspomnianemu ojcu lub panu. Również Julianus, powodowany bardzo dobrym powodem,
uważa, że ojciec, którego syn został wyznaczony na spadkobiercę, musi zrzec się majątku nawet na rzecz
obcego, po odliczeniu części przyznanej przez prawo falcydiańskie, ponieważ jest on odpowiedzialny jako
przedstawiciel swojego syna, z tego powodu, że ten ostatni nie może odpowiadać we własnym imieniu, a ojciec
nie może odpowiadać jako spadkobierca, ale uważa się, że został obciążony powiernictwem jako rodzic. Dlatego
też, jeśli ojciec został zobowiązany do przekazania synowi po jego śmierci tego, co trafiło do jego rąk poprzez
spadek lub majątek zapisany synowi, a ten ostatni umarłby za życia ojca, ojciec może to zachować ponad
wszelką wątpliwość, ponieważ trust nabywa swoją moc od osoby ojca.
12. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga III.
Jeśli ten sam majątek zostałby zapisany mnie i tobie, a w dniu, w którym zapis byłby należny, stałbym się twoim
spadkobiercą, Labeo mówi, że mogę nabyć majątek albo z tego powodu, że został mi pozostawiony, albo
dlatego, że jestem twoim spadkobiercą. Prokulus mówi, że gdybym chciał, aby całość należała do mnie z tytułu
spadku, który mi zapisano, to muszę się tego domagać na podstawie tego, że jestem spadkobiercą spadku.
1. Jeśli ktoś nałoży na swojego spadkobiercę obowiązek dostarczenia mi w ciągu trzech dni po swojej śmierci
pewnych niewolników, których miał w Gades, na mocy testamentu, który sporządził w Rzymie tuż przed śmiercią,
to spadek będzie ważny, a krótki termin nie będzie w żaden sposób krzywdzący dla zapisobiercy.
2. Zasada prawa cywilnego przewiduje, że: "Możemy zapisać spadek niewolnikom należącym do tych, którym
możemy również uczynić zapis".
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3. W kwestii zapisów, ostatnie sporządzone dokumenty są ważne, ponieważ, jeśli zostały wcześniej wykonane,
mogą być zmienione zarówno w odniesieniu do dnia lub warunku, lub mogą być całkowicie anulowane. Jeśli
spadek pozostawiony pod jednym warunkiem jest odbierany przez inny, należy wziąć pod uwagę ostatnie
postanowienie, przez które został odebrany. Czasami jednak nie ostatnie, ale poprzednie rozrządzenie majątkiem
jest ważne, bo gdybym powiedział: "Tego, co tu zostawiłem Titiusowi, nie daję mu ani nie zapisuję", to to, co
zostało mu pozostawione przez testament, nie będzie ważne; uważa się bowiem, że ta sama klauzula, przez
którą zapisy przyznane w pewnym czasie mają być odroczone, ma również odniesienie do zapisów dokonanych
później. Dlatego też wola spadkodawcy ustanawia ważność tego, co umieścił w swoim testamencie.
13. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Jeśli pozostawiono ci niewolnika, który nie został dostatecznie opisany, a spadkobierca przekazał twojemu
niewolnikowi Stichusa, Neratius był zdania, że jeśli przekazanie to odbyło się za zgodą pana, lub jeśli pan
ratyfikował ten akt, spadkobierca będzie zwolniony, tak jak gdyby przekazano mu samego Stichusa.
14. Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli w testamencie było napisane, że "Jeślibym zapisał pewnej osobie dwa razy, mój spadkobierca zapłaci jej
tylko jeden spadek" lub "Tylko jeden spadek będzie należny", a on zapisał tej osobie dwie oddzielne sumy
pieniędzy lub dwie oddzielne działki ziemi, to czy oba zapisy będą należne? Aristo mówi, że wydaje się, że tylko
jeden spadek będzie należny, ponieważ to, co zostało zabrane, nie jest uważane za darowane, zgodnie z opinią
Celsusa i Marcellusa; co jest słuszne.
1. Papinianus w Dziewiętnastej księdze Pytań twierdzi jednak, że jeśli spadkodawca, po pozostawieniu kilku
zapisów na rzecz tej samej osoby, oświadcza, że oczekuje tylko jednego z nich i czyni to przed ukończeniem
testamentu, pozostałe zapisy należy uznać za anulowane z mocy prawa. Który z nich jednak należy uznać za
odebrany, bo to nie jest oczywiste? I mówi, że można uznać, że najmniejszy z nich powinien być wypłacony.
(15) Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Gdy ktoś zamierzał zapisać czwartą część swego majątku, zapisywał połowę. Prokulus słusznie powiedział, że
czwarta część może być uznana za zapisaną, ponieważ jest zawarta w połowie. Ta sama zasada będzie miała
zastosowanie, jeśli spadkodawca chciał zapisać pięćdziesiąt aurei, a zapisał sto, ponieważ pięćdziesiąt będzie
należne. Jeśli jednak zamierzał zapisać więcej, a napisał mniej, zapis będzie ważny.
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1. 1. Jeśli ktoś zapisuje jakąś sumę pieniędzy swoim córkom, mając na myśli córkę pośmiertną, a ta się nie
urodzi, cała suma będzie należała się osobie, która przeżyła.
(16) Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Gdy ten sam majątek jest zapisany w testamencie dwóm osobom łącznie, a jedna z nich nie żyje, to sądzę, że
prawdą jest, iż ocalałemu należy się tylko połowa.
1. Jeśli spadkobierca został obciążony spłatą spadku razem z innym spadkobiercą, który nie jest jego
współspadkobiercą, ten, który został wyznaczony, jest winien cały spadek; jeśli bowiem spadkodawca wyraźnie
obciążył spłatą dwóch spadkobierców, a jeden z nich nie przystąpił do spadku, drugi, który to uczynił, byłby
winien całą kwotę, gdyby udział tego, który odmówił przyjęcia spadku, przeszedł w ręce spadkobiercy, który go
przyjął.
2. W przypadku, gdy spadek jest pozostawiony Titiusa i pośmiertnemu dziecku spadkodawcy, a żadne
pośmiertne dziecko się nie urodziło, Titius może żądać całej kwoty. Jeśli jednak spadkodawca zamierzał zapisać
równe udziały Titiusa i jego własnym pośmiertnym dzieciom, lub nawet jeśli wyraził się w tej sprawie, cały spadek
będzie należny Titiusowi, jeśli nie urodzi się żadne pośmiertne dziecko.
(17) Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Jeżeli ktoś zapisał spadek swoim córkom i w jakiejś części testamentu wymienił córkę pośmiertną, uważa się, że
w chwili zapisu miał na myśli córkę pośmiertną.
1. Gdy ktoś dokonuje zapisu w następujący sposób: "Jeśli urodzi mi się córka, niech mój spadkobierca da jej sto
aurei", a urodzi się kilka córek, uważa się, że każda z nich jest uprawniona do takiego samego zapisu, który musi
być rozumiany w ten sposób, chyba że jest jasne, że intencja spadkodawcy była inna.
2. W przypadku, gdy zapis jest dokonany na rzecz jednego z kilku spadkobierców, oczywiste jest, że sędzia musi
przyznać go jako należny w pozwie wniesionym o podział; i ustalono, że nawet jeśli strona odrzuci spadek,
będzie uprawniona do odzyskania spadku tego rodzaju.
18. Julianus, Digest, Księga XXXVII.
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Może on, w rzeczy samej, żądać całego spadku, nawet jeśli sam byłby niewłaściwie obciążony, gdyby nie
odrzucił spadku.
19. Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Papinianus w Księdze Pytań twierdzi, że jeśli zapisy zostały pozostawione w taki sposób, że nie wywołują
żadnych skutków, mogą być potwierdzone przez powtórzenie, to znaczy przez następującą klauzulę dodaną
następnie do kodycylu: "Niech mój spadkobierca zapłaci mu to, w dodatku"; i gdzie później stwierdza się coś
innego: "Niech spadkobierca mój będzie zobowiązany do wypłacenia pieniędzy, które zapisałem w testamencie,
w dniach, które ustaliłem, a nie po upływie roku, dwóch i trzech lat"; spadkodawca nie uczynił tego bowiem w celu
potwierdzenia zapisów nieważnych, lecz jedynie w celu przedłużenia terminu płatności tych, które były ważne.
1. Ten sam autorytet stwierdza w tym samym miejscu, w odniesieniu do zastępcy wyznaczonego dla dziecka
poniżej wieku dojrzewania, że jeśli wspomniane dziecko zostałoby niewłaściwie obciążone płatnością zapisu,
jego zastępca musi go zapłacić, jeśli cokolwiek więcej zostało pozostawione w jego gestii, a spadkobierca
umarłby nie stając się następcą swojego ojca.
2. W przypadku, gdy majątek jest zapisany kilku osobom, a udziały nie są określone, wszyscy dziedziczą równo.
20. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Jeśli spadkodawca ma dwóch niewolników i zapisuje jednego z nich w taki sposób, że nie można ustalić, którego
z nich zapisał, zapisobierca może dokonać wyboru.
21. Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli pozostawiono stado owiec, to każdy przyrost, który później nastąpi, będzie należał do zapisobiercy.
(22) Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Jeśli w testamencie zapisano stado bydła, z którego część zmarła za życia spadkodawcy, a w ich miejsce
pojawiło się inne, to stado pozostaje bez zmian. Jeśli zagon zmniejszy się do tego stopnia, że pozostanie tylko
jeden wół, można się go domagać, nawet jeśli zagon jako taki przestał istnieć; podobnie jak w przypadku, gdy
dom, który został zapisany, spłonie, można się domagać ziemi, na której stał.
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23. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Jeśli ktoś zapisuje w testamencie część swojego majątku, jak to jest obecnie w zwyczaju, można go oddać bez
plonów, chyba że spadkobierca nie wywiązuje się z tego obowiązku.
24. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Ustala się, że to, co jeszcze nie istnieje, może być zapisane w testamencie, na przykład: "Każde dziecko, które
niewolnica, So-and-So, może spłodzić"; lub gdy zapis jest dokonany w następujący sposób: "Niech każde wino,
które Way będzie produkowane na mojej ziemi, lub każdy przyrost trzody, zostanie przekazany przez mojego
spadkobiercę".
1. Jeśli posiadam tylko użytkowanie i zapisuję je w testamencie, zapis będzie nieważny, chyba że później
uzyskam prawo własności do nieruchomości.
2. Jeśli ktoś, po sporządzeniu testamentu, w którym zapisano mu posiadłość Titian, doda do niej inny kawałek
ziemi, który zamierza włączyć do tej samej posiadłości, zapisobierca może domagać się tego dodatku. Ta sama
zasada obowiązuje w przypadku aluwiów, zwłaszcza jeśli spadkodawca, sporządzając testament, dokonał tego
dodatku z innego pola, które do niego należało.
3. Należy rozważyć, jaka byłaby reguła, gdyby po sporządzeniu testamentu spadkodawca wziął coś z posiadłości
Tytusa i dodał to do ziemi należącej do innej osoby; czy zapisobierca miałby prawo domagać się części, która
została odjęta, tak jakby przestała ona być częścią posiadłości Tytusa, ponieważ to od naszej intencji, a nie od
natury własności, zależy rozdysponowanie działki lub domu. Lepsza opinia jest taka, że to, co jest połączone z
inną działką, powinno być uważane za odliczone.
4. 4. Jeżeli zapisałbym w testamencie statek i wyraźnie oświadczyłbym, że był on mój, a także, że całkowicie go
przebudowałem i pozostała tylko oryginalna stępka, to mimo to zapisobierca może słusznie domagać się jego
zwrotu.
25. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Syn, który został wyznaczony na spadkobiercę, może być bezwzględnie obciążony spadkiem na rzecz ojca, nie
ma też znaczenia, czy w chwili nabycia spadku pozostawał on pod władzą ojca, czy też nie. Dlatego też, jeśli
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przyjmie on spadek na polecenie ojca, dziedzictwo zostanie włączone do udziału falcydiańskiego, do którego jest
on prawnie uprawniony.
(26) Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Nie uważa się, aby do kogokolwiek należało więcej z dziedzictwa niż to, co pozostaje po odliczeniu majątku
przekazanego w celu spełnienia warunku.
1. 1. Jeżeli spadkobierca otrzymał polecenie przekazania w drodze zapisu pewnej rzeczy, a nie uczynił tego,
ponieważ nie był zobowiązany do dostarczenia jej zapisobiercy w miejscu, w którym się znajdowała, a następnie
zostałaby ona zniszczona bez oszustwa lub zaniedbania spadkobiercy, stratę musi ponieść zapisobierca.
2. Jeżeli jednak zapisana jest część jego majątku, wątpliwe jest, czy powinna być podana część samego majątku,
czy też jego szacunkowa wartość. Sabinus i Kasjusz uważają, że wartość powinna być wypłacona; Prokulus i
Nerva utrzymują, że część zapisanego majątku powinna być wydana. Należy jednak przyjść z odsieczą
spadkobiercy, aby sam mógł zdecydować, czy woli przekazać część majątku, czy też zapłacić jego oszacowaną
wartość. Ale w sprawach tego rodzaju spadkobierca będzie zobowiązany do oddania części majątku, który może
być podzielony bez żadnej straty, ale jeśli jest on naturalnie niezdolny do podziału, lub jeśli podział nie może być
dokonany bez straty, szacunkowa wartość majątku musi, w każdym razie, zostać zapłacona przez spadkobiercę.
27. Paulus, O Plaucjuszu, księga IX.
Ponadto spadkobierca może przekazać zapisobiercy udział, który mu pozostał, poprzez dostarczenie mu pewnej
części majątku lub tylko jednego artykułu, którego wartość zapisobierca zgodzi się przyjąć lub którą określi
sędzia; aby zapisobierca nie był zmuszony do żądania udziału w całym majątku.
28. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIX.
Jeśli zapisuję mojemu wierzycielowi to, co jestem mu winien, a jestem zabezpieczony przed długiem przez
wyjątek, zapis będzie ważny; z tego powodu, że uważa się, iż dokonano zwolnienia z wyjątku. Odpowiada to
temu, co mówi Arystoteles, a mianowicie, że jeśli mój dłużnik zapisuje mi to, co jest mi należne od niego z tytułu
powództwa pretorskiego, zapis będzie ważny; z tego powodu, że powództwo cywilne jest mi przyznane zamiast
honorowego.
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1. 1. Marcellus w Dwudziestej Ósmej Księdze twierdzi, że jeśli zapiszesz mi to, co jesteś mi winien na mocy
klauzuli, zapis będzie ważny, a zapis nie będzie pomniejszony z powodu prawa falcydiańskiego.
29. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Jeśli jednak roszczenie nie jest korzystniejsze dla wierzyciela, czy to przez zmianę, czas, warunek, czy miejsce,
zapis jest nieważny.
30. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIX.
Zapis następujący: "Niech mój spadkobierca zapłaci pieniądze, które zapisałem w testamencie, a których terminu
płatności nie określiłem, po upływie roku, dwóch i trzech lat", nie odnosi się do wszystkich przedmiotów, które
mogą być zapisane w testamencie, ale tylko do takich, które można zważyć, policzyć lub zmierzyć.
1. I odnosi się to tylko do tych zapisów, dla których czas płatności nie został ustalony; stąd, jeśli zapis był
absolutnie zapisany, jego czas płatności zostanie przedłużony przez ten dodatek.
2. A gdyby zapisano mi w testamencie sto aurei w gotówce, to czy zapłata powinna nastąpić w określonych
dniach, czy też od razu? Serwiusz i Labeo twierdzą, że spadek jest należny od razu, w gotówce. Dlatego też,
chociaż ten dodatek może być zbędny, jeśli chodzi o moc i skutek zapisu, to jednak będzie on miał zastosowanie
w taki sposób, że zapis stanie się natychmiast wymagalny.
3. Gdyby jednak pozostawiono spadek płatny w roku lub w miesiącu, przepis ten nie będzie miał zastosowania,
ponieważ spadek ten ma początek i koniec.
4. Jeżeli jednak spadek jest zapisany pod pewnym warunkiem, to można powiedzieć, że płatność tego samego w
odstępach czasu nie będzie miała zastosowania, ponieważ warunek jest uważany za niepewny.
5. Zgodnie z tym, Trebatius uważa, że jeśli zapis jest uczyniony dla osoby, która ma być wypłacona, gdy ma
dwadzieścia lat, przepis wyżej wymieniony, jak powszechnie interpretowano, nie ma zastosowania.
6. Przepis ten nie ma również zastosowania w przypadku pozostawienia pieniędzy, które znajdują się w skrzyni
spadkodawcy, lub wina, które znajduje się w jego magazynie; ponieważ stwierdziliśmy, że nie działa on w
przypadku, gdy w testamencie zapisany jest jakikolwiek określony rodzaj majątku.
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7. Gallus Aquilius, Ofilius i Trebatius uważają, że zasada ta ma zastosowanie nie tylko do zapisów wcześniej
dokonanych, ale także do wszystkich wymienionych w testamencie, co jest prawdą.
31. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Przepis ten odnosi się także do wszystkich zapisów, które są następnie potwierdzane przez kodycyle.
(32) Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
Jeśli ktoś zapisuje pieniądze, które mają być zapłacone przez jego małoletniego syna, który jest wyznaczony na
jego spadkobiercę, "kiedy osiągnie wiek dojrzały", a także obciąża spadkobiercę, którego zastępuje, płatnością
tego samego, a syn umiera przed osiągnięciem wieku dojrzałego, zastępowany spadkobierca nie będzie winien
zapisu. Sekstus i Pomponiusz uważają jednak, że nie jest to poprawne, gdy powtórzenie zapisu zostało
stwierdzone w następujący sposób, na przykład: "Niech mój spadkobierca zapłaci tego samego dnia spadek,
którym obciążyłem mojego syna i który nakazałem mu zapłacić, jeśli zostanie moim spadkobiercą". Jeżeli jednak
powtórzenie nastąpiło w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca zapłaci zapisy, którymi obciążyłem
mojego syna", to wydaje się, że zapisy zostały powtórzone bezwarunkowo, a ich oznaczenie zostało dokonane
jedynie przez spadkodawcę. W związku z tym, ten właśnie zapis, w odniesieniu do którego prowadzone jest
zapytanie, będzie mi należny.
1. Jeśli ktoś ma kilku niewolników o imieniu Stichus i zapisuje im Stichus, a nie jest oczywiste, którego Stichusa
miał na myśli, spadkobierca musi dostarczyć niewolnika wybranego przez zapisobiercę.
2. 2. Jeśli coś zostanie pozostawione części mieszkańców miasta, co służy ozdobie lub pożytkowi całej
społeczności, to bez wątpienia będzie należne.
(33) Paulus, Reguły, Księga III.
Gdy ten sam majątek pozostawiony jest kilku osobom, lub gdy pozostawiony jest wszystkim łącznie, i gdy jedna z
nich wnosi pozew o jego odzyskanie, a druga w tym samym celu wnosi pozew na podstawie testamentu, ten, kto
opiera swoje powództwo na testamencie, nie może odzyskać więcej niż swoją część spadku. Jeżeli spadek
zostałby pozostawiony każdej osobie oddzielnie i jest całkowicie oczywiste, że spadkodawca zamierzał,
pozbawiając pierwszego zapisobiercę zapisu, przyznać go drugiemu, to jest ustalone, że ostatni zapisobierca
będzie miał prawo do całości. Jeżeli jednak nie wynika to w sposób oczywisty, wszyscy zapisobiercy będą
uprawnieni do równych udziałów w zapisie; chyba że spadkodawca sam wyraźnie wskazał w swoim języku, że
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jego zamiarem było, aby jeden z nich otrzymał cały majątek, ponieważ wtedy wartość przedmiotu powinna być
przyznana jednemu z nich, a sam przedmiot drugiemu. Ten, kto pierwszy przystąpił do sprawy w odniesieniu do
spadku lub trustu, będzie miał prawo wyboru, co woli, samą nieruchomość, czy wartość tej samej rzeczy; jednak
po wybraniu jednej z nich nie będzie mógł jej porzucić i wybrać drugą.
34. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXI.
Jest oczywiste, że jeśli spadkodawca zamierzał przenieść spadek na inną osobę, nie będzie on należny
pierwszemu wymienionemu, nawet jeśli ostatni wymieniony nie jest w stanie go otrzymać. Jeśli jednak
zapisobiercy byli wspólni lub, będąc pierwotnie kilkoma, zostali później połączeni, wszyscy razem są zaliczani do
jednej i tej samej osoby.
1. Jeśli ta sama nieruchomość została zapisana kilka razy w testamencie, nie można się jej domagać więcej niż
raz; wystarczy, jeśli sama nieruchomość lub jej wartość została nabyta.
2. Gdy ta sama nieruchomość jest zapisana mi w testamencie przez dwie osoby, mogę domagać się jej
dwukrotnie, i uzyskać nieruchomość na mocy jednego z testamentów, a szacunkową wartość tej samej
nieruchomości na mocy drugiego.
3. 3. Jeżeli w testamencie nie ma określonego przedmiotu, ale określona suma jest kilkakrotnie wymieniona w
tym samym testamencie, Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że spadkobierca musi zapłacić wspomnianą sumę
kilkakrotnie, jeżeli na podstawie całkowicie niezbitych dowodów zostanie ustalone, że spadkodawca zamierzał
pomnożyć spadek. Ta sama reguła została przez niego ustanowiona w odniesieniu do trustu. Powód tego jest
oczywisty, ponieważ skoro identyczna rzecz nie może być dostarczona więcej niż jeden raz, ta sama suma może
być pomnożona, jeśli taka byłaby intencja spadkodawcy.
4. To jednak powinno być rozumiane jako obowiązujące tylko wtedy, gdy pewna suma pieniędzy powinna być
pozostawiona kilka razy przez spadkodawcę; jak na przykład sto aurei, które ma w swojej skrzyni; ponieważ
uważam, że wtedy powinno to być porównane do zapisu działki ziemi.
5. Tam, gdzie jednak pozostawiono pewną wagę złota lub srebra, Papinianus jest zdania, że należy to raczej
porównać do zapisu sumy pieniędzy, ponieważ nie wydaje się, aby w testamencie zapisano jakiś konkretny
rodzaj własności.
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6. Stąd, jeśli cokolwiek innego, co może być zważone, policzone lub zmierzone, zostało pozostawione kilka razy,
należy powiedzieć, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie; to znaczy, że będzie to należne kilka razy,
jeśli taka była intencja spadkodawcy.
7. Jeżeli jednak nabyłbym nieruchomość zapisaną mi w testamencie, powództwo z tytułu testamentu będzie
przysługiwało na moją korzyść w wysokości ceny, którą zapłaciłem.
8. Z dużo większym uzasadnieniem można to powiedzieć, gdy ta sama nieruchomość została mi zapisana w
testamencie przez dwie różne osoby, ale gdy jedna z nich zażądała ode mnie wydania samej nieruchomości
drugiej, lub czegoś innego w jej miejsce, lub gdy została ona zapisana pod warunkiem dania czegoś w zamian;
uważa się bowiem, że zostałem pozbawiony nieruchomości do wysokości kwoty, którą jestem zmuszony zapłacić,
aby ją otrzymać.
9. W przypadku, gdy majątek jest zapisany kilku osobom łącznie, przyjmuje się, że od początku jest on
podzielony na udziały. Zapisobiercy mają nie tylko prawo do podziału proporcjonalnego do liczby osób, którym
zapis został pozostawiony, ale także do tych, którzy nie są do niego uprawnieni; tak na przykład, gdy zapis został
uczyniony na rzecz Titiusa i jego niewolnika, bez przyznania temu drugiemu wolności.
10. Gdy spadkodawca w testamencie sporządzonym w czasie, gdy jego syn nie osiągnął jeszcze pełnoletności,
zapisuje drugiemu ten sam majątek, który już wcześniej pozostawił mi w testamencie, Julianus powiada, że
strony nie biorą majątku jednocześnie. Dlatego w międzyczasie ten, któremu ojciec zapisał majątek w
testamencie, będzie miał prawo do swojego udziału.
11. Gdy ten sam majątek jest zapisany dwóm osobom, z których jedna jest mianowana spadkobiercą, to jeśli ta
druga osoba zostanie obciążona wypłatą części spadku na swoją rzecz, to będzie to uznane za nieważne w tym
zakresie; a zatem udział, którym został obciążony na swoją rzecz, będzie należał do jego współspadkobierców.
12. Stąd też należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy jest dwóch spadkobierców, z których jeden jest powołany do
jednej dwunastej, a drugi do jedenastu dwunastych części spadku, a w testamencie zapisano im działkę ziemi,
jeden ze spadkobierców będzie uprawniony do jedenastu dwunastych części tej działki, a jego
współspadkobierca do jednej dwunastej.
13. Oczywiste jest, że jeśli jeden z zapisobierców stanie się spadkobiercą strony zobowiązanej do wypłaty zapisu,
to sprawi to, że jego współspadkobierca nie będzie mniej uprawniony do połowy tego zapisu, ponieważ zachowa
on swój udział w zapisie w tej samej proporcji.
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14. Jeśli na rzecz Titiusa uczyniono zapis w następujących słowach: "Niech ma posiadłość Seian lub jej
użytkowanie dla siebie", mamy do czynienia z dwoma zapisami i do wyboru zapisobiercy pozostaje, czy będzie
się domagał tylko użytkowania, czy też nie.
15. W przypadku, gdy ktoś dokonuje zapisu w następujący sposób: "I do give and bequeath to Titius a certain
tract of land, which he can have for his share," it seems to me that it can be said that he will be entitled to half of
it; for it is held that by the mention of the land he did not refer to the entire tract, but to a part of the same, for a
part is also properly designated a tract.
35. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Gdy spadkobierca jest obciążony wydaniem niewolnika należącego do innego, a niewolnik ten zostaje
wyswobodzony przez swego pana, nic nie należy się z tytułu zapisu.
(36) Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
"Zapisuję Tytii wszystkie moje niewolnice, które są tkaczkami, z wyjątkiem tych, które niniejszym testamentem
zapisałem innym. Plotii zapisuję wszystkich moich niewolników, urodzonych w moim domu, z wyjątkiem tych,
których zapisałem innemu." Ponieważ niektórzy niewolnicy urodzeni w jego domu byli również tkaczami, Labeo
twierdzi, że ponieważ nie można ustalić, których niewolników będących tkaczami spadkodawca nie zapisał Titii,
chyba że wiadomo, których zapisał Plotii, a ponieważ nie można tego ustalić, nie wolno wyłączyć z żadnego z
zapisów tych, którzy należą do obu klas, a zatem są one wspólne dla obu zapisobierców; jest to bowiem zasada
prawa, gdy nic nie jest wyraźnie wyłączone z żadnego z dwóch zapisów.
1. Gdy jednak zapis został dokonany w następujących słowach: "Wszyscy moi niewolnicy, którzy są tkaczami, z
wyjątkiem tych, którzy urodzili się pod moim dachem", i znowu: "Wszyscy niewolnicy urodzeni pod moim dachem
z wyjątkiem tkaczy", ci, którzy zarówno urodzili się pod jego dachem, jak i byli tkaczami, nie będą włączeni do
żadnego z tych zapisów.
2. Nie ma różnicy, czy spadek jest zapisany "Titiusowi i Maeviusowi", czy "Titiusowi razem z Maeviusem",
ponieważ w obu tych przypadkach uważa się, że spadek został zapisany wspólnie.
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3. 3. Gdyby spadkobierca wydał Stichusa jednej z dwóch osób, którym miał go wydać, a zanim drugi zapisobierca
wszcząłby przeciwko niemu postępowanie, Stichus umarłby, spadkobierca nie będzie ponosił odpowiedzialności,
ponieważ rozumie się, że nie ponosi żadnej winy.
37. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXI.
Gdy majątek został zapisany w testamencie w sposób ogólny, jak na przykład niewolnik, Gajusz Kasjusz twierdzi,
że należy zadbać o to, aby zapisobierca nie otrzymał ani najlepszego, ani najgorszego niewolnika. Opinię tę
potwierdza Reskrypt naszego Cesarza i Boskiego Severusa, który zadecydował, że w przypadku zapisu
niewolnika, nie można wybrać tego, który prowadził interesy swojego pana.
(1) Jeżeli spadkodawca miał na myśli pewną działkę ziemi, a nie jest jasne, jaki był jego zamiar w stosunku do
niej, spadkobierca ma prawo wyboru, aby dać działkę, którą woli; lub, jeżeli zamiar spadkodawcy jest jasny, sama
działka może być żądana przez zapisobiercę. I znowu, jeśli spadkodawca zapisał w testamencie srebrną blachę,
a nie jest jasne, którą z nich miał na myśli, spadkobierca również będzie miał wybór, aby dać tę, którą chce.
38. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Zapisobierca nie może przyjąć części swego spadku, a pozostałej części odrzucić; mogą to jednak uczynić jego
spadkobiercy, tak że jeden z nich może przyjąć swój udział, a inny odrzucić swój.
1. Jeśli nie przyjmiemy spadku, który nam pozostawiono, stan rzeczy będzie taki sam, jak gdyby spadek nie
został zapisany; dlatego mówimy, że jeśli pozostawiono mi działkę ziemi, która jest obciążona służebnościami na
rzecz mojej własności, służebności te nie będą pomieszane. Ponadto, jeśli niewolnik zostanie zapisany w
testamencie osobie, z powodu której zapisobierca może wszcząć postępowanie o kradzież, prawo do powództwa
pozostanie nienaruszone.
39. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXI.
Gdy zapisany w testamencie niewolnik ucieka lub jest nieobecny w odległym kraju, spadkobierca musi się
postarać, aby odzyskać własność i ją wydać. Tak też twierdził Julianus, gdyż Africanus w dwudziestym liście do
Julianusa stwierdza, że jeśli spadkobierca jest zmuszony ponieść jakieś koszty w tej sprawie, to uważa, że
powinien to zrobić; ja zaś uważam, że jego zdanie należy przyjąć.
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1. Przy wysuwaniu roszczenia o spadek należy również odliczyć zyski z majątku, nie tylko te, które spadkobierca
mógł uzyskać, ale również te, które zapisobierca mógł uzyskać; zasada ta odnosi się nie tylko do pracy
niewolników, ale również do pracy zwierząt, jak również do transportu statkami. To, co zostało powiedziane w
odniesieniu do zysków, musi być również rozumiane jako odnoszące się do czynszów za domy w miastach. W
odniesieniu do stopy procentowej od pieniędzy, należy przestrzegać zwyczaju danego kraju, a zatem sąd musi
dokonać oszacowania i ustalić stopę procentową. Ponadto, jeśli spadkobierca jest w zwłoce, będzie on również
odpowiedzialny za zniszczenie nieruchomości, a jej wartość musi być wypłacona; tak jak to się dzieje w
postanowieniu, w którym nieruchomość jest utracona po tym, jak strona jest w zwłoce. Zasada ta odnosi się
również do potomstwa niewolnic. W przypadku zapisania w testamencie niewolnika, spadkobierca będzie
zobowiązany do zrzeczenia się wszystkiego, co nabył za pomocą tego niewolnika, niezależnie od tego, czy jest to
majątek, spadek, czy cokolwiek innego.
2. 2. Jeśli Titius kupiłby ode mnie nieruchomość i zapisałby mi ją, zanim mu ją dostarczę, a następnie
dostarczyłbym ją i otrzymał za nią cenę, to na pierwszy rzut oka uważa się, że zapisał ją mnie, a zatem zapis jest
nieważny. Ponieważ jednak jestem zwolniony z odpowiedzialności z tytułu nabycia, mogę wytoczyć powództwo o
odzyskanie rzeczy, którą dostarczyłem, na podstawie tego, że jest ona spadkiem. Jeśli jednak cena nie została
mi jeszcze zapłacona, Julianus twierdzi, że przysługuje mi powództwo o sprzedaż w celu odzyskania ceny, a
ponadto przysługuje mi powództwo z tytułu testamentu o odzyskanie rzeczy, które sprzedałem i wydałem. Dodaje
on również, że gdyby cena została mi zapłacona, ale ja nie wydałbym jeszcze nieruchomości, byłbym wolny od
odpowiedzialności z powodu prawa do powództwa, które przysługiwałoby mi na mocy testamentu.
3. Julianus stwierdził również, że gdyby spadkodawca zapisał mi działkę ziemi, którą nabył od kogoś innego,
spadkobierca byłby zmuszony przenieść na mnie prawo do działania, do którego był uprawniony z tytułu zakupu,
pod warunkiem, że nieruchomość nie zostałaby jeszcze wydana ani zmarłemu, ani jego spadkobiercy.
4. Gdy ktoś zapisuje komuś innemu prawo do wydobywania kamienia na swoim terenie, powstaje pytanie, czy
dziedzictwo to przechodzi również na jego spadkobiercę. Marcellus zaprzecza, że przechodzi ono na jego
spadkobiercę, chyba że w zapisie wymieniono imię tego ostatniego.
5. Spadkobierca jest zmuszony do płacenia podatków lub danin nałożonych na ziemię, która została zapisana w
testamencie, za zegary słoneczne, kanalizację lub za prawo do prowadzenia wody.
6. Wiem, że następujący przypadek był dyskutowany. Pewna osoba, która posiadała dwa grunty o tej samej
nazwie, zapisała w testamencie posiadłość Cornelian, a z dwóch tak oznaczonych jeden miał większą wartość niż
drugi. Spadkobierca twierdził, że w testamencie zapisana została ta o najmniejszej wartości, a zapisobierca
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twierdził, że chodziło o tę o większej wartości. Ogólnie przyjmuje się, że zapisana została ta o mniejszej wartości,
jeśli zapisobierca nie będzie w stanie udowodnić, że spadkodawca miał na myśli tę o większej wartości.
7. Uznaje się, że nawet majątek należący do innej osoby może być zapisany w testamencie, pod warunkiem, że
można go uzyskać, nawet jeśli jego uzyskanie byłoby trudne.
8. Gdyby jednak ktoś zapisał w testamencie ogrody Sallusta, które należały do Augusta, lub posiadłość Alban,
która jest przeznaczona do użytku domowników cesarskich, uznano by go za niepoczytalnego, że uczynił taki
zapis w testamencie.
9. Ustalono również, że nie można zapisać Kampusu Marsowego, Forum Romanum ani żadnej budowli sakralnej.
10. Jeśli natomiast przedmiotem darowizny są ziemie należące do cesarza i stanowiące część domeny cesarskiej
lub znajdujące się pod nadzorem szafarza cesarskiego, to ich wyceniona wartość nie będzie musiała być
zapłacona przez spadkobiercę, ponieważ nie można nimi rozporządzać w celach handlowych, chyba że na
polecenie cesarza, gdyż nie wolno ich sprzedawać.
40. Tenże, Powiernictwa, Księga II.
Jeśli jednak majątek należący do innej osoby, nad którym zapisobierca nie sprawuje kontroli w ramach handlu i
którego nie ma prawa posiadać, jest pozostawiony jako przedmiot trustu, uważam, że jego oszacowana wartość
będzie należna.
41. Tenże, O Sabinusie, Księga XXI.
Przyjrzyjmy się teraz kilku innym rzeczom, oprócz tych, które zostały wymienione, a w rzeczywistości wszystkie
dobra materialne, jak również prawa i służebności mogą być zapisane w testamencie.
1. 1. Nieruchomości, które są połączone z budynkami, nie mogą być zbywane testamentem, ponieważ Senat za
konsulatu Avioli i Pansy zadecydował, że nie można tego robić.
2. Można jednak postawić pytanie, czy w przypadku, gdy kawałki marmuru lub kolumny zostały oddzielone od
budynków, dziedzictwo nie staje się ważne. I rzeczywiście, jeśli nie było ono ważne od początku, nie może stać
się takim później, tak jak wtedy, gdy moja własność została mi zapisana i wyobcowana po sporządzeniu
testamentu, ponieważ dziedzictwo nie miało mocy ani skutku na początku; Jeśli jednak została ona zapisana pod
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warunkiem, zapis może stać się ważny, jeśli w chwili spełnienia warunku nieruchomość nie należy do mnie lub
nie jest już połączona z budynkiem; zgodnie z opinią tych, którzy uważają, że mogę nabyć swoją własność pod
warunkiem, a także obiecać ją i zapisać w testamencie pod warunkiem. Zasada Katona stoi zatem na
przeszkodzie zapisowi absolutnemu pozostawionemu w takich okolicznościach, ale nie sprzeciwia się zapisowi
warunkowemu, ponieważ nie odnosi się do tego rodzaju zapisów warunkowych.
3. Można również zapytać, czy spadek będzie ważny, gdy strona ma dwa domy i poświęca jeden z nich, a także
pozostawia temu, komu poświęcił dom coś, co było połączone z drugim. Pytanie to wynika z faktu, że Dekret
Senatu i Konstytucje Cesarskie zezwalają nam na przeniesienie do jednego domu własności z innego domu, w
którego posiadaniu mamy pozostać, to znaczy, który nie może być sprzedany. To stwierdził w Reskrypcie nasz
Cesarz i Boski Sewerus. Czy zatem nie mogę przeznaczyć majątku związanego z jednym domem na rzecz
osoby, której przeznaczyłem drugi? Zaprzeczy się temu, ponieważ ten, komu zapisuje się majątek, nie będzie
jego przyszłym właścicielem.
4. Gdy spadkodawca pozostawia Dom Semproniański dwóm osobom i zapisuje jednej z nich marmur, który się w
nim znajduje, na budowę Domu Seian, który mu zapisał, nie bez powodu można zapytać, czy taki zapis będzie
ważny, z tego powodu, że zapisobierca jest właścicielem obu domów. Co by się stało, gdyby dana osoba
zapisała dom, po wyłączeniu marmuru, który chciałaby, aby spadkobierca posiadał w celu budowy innego domu,
który nadal pozostaje częścią majątku. Lepsza opinia może być taka, że wyjątek będzie nieważny w obu
przypadkach, ale spadek będzie ważny, a oszacowana wartość nieruchomości musi zostać zapłacona.
5. Papinianus w Jedenastej Księdze Opinii podaje, że nasz cesarz i boski Sewerus postanowili, że ci, którzy
obiecali wznieść jakieś dzieło publiczne, mogą zabrać materiały ze swoich domów miejskich i wiejskich i
wykorzystać je w tym celu, ponieważ nie usuwają ich w celach handlowych. Zastanówmy się jednak, czy
własność może być pozostawiona tylko w mieście położonym na tym samym terytorium, czy też może być
przeniesiona gdzie indziej, do wykorzystania w jakimś innym mieście. Uważam, że nie powinno to być
dozwolone, chociaż zostało ustalone, że materiały mogą być zabrane z domu, który człowiek posiada i
przewiezione do innego należącego do niego w innym mieście.
6. Ten dekret Senatu odnosi się nie tylko do Rzymu, ale także do innych miast.
7. Zachował się także Reskrypt Braci Boskich, wydany w odpowiedzi na petycję Proclianusa i Epitynchanusa,
którzy prosili o pozwolenie na usunięcie z ich domów własności, którą chcieli sprzedać w celu spłacenia długu
publicznego, a w którym odmówiono im prawa do sprzedaży tej własności.
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8. Niniejszy dekret senatu dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i łaźni oraz wszelkich innych budynków,
takich jak portyki, pijalnie i restauracje.
9. Dekret ten zabrania również zapisywania w testamencie dóbr, których zapisobierca nie może dostarczyć bez
odłączenia ich od budynku, to znaczy bloków marmuru lub kolumn. Senat postanowił, że dotyczy to również
dachówek, belek i drzwi, a także bibliotek przymocowanych do ścian.
10. Jeśli jednak przedmioty te składają się z krat lub markiz, to mogą być zapisane w testamencie, ale nie
dotyczy to wodociągów i zbiorników wodnych.
11. Maszyny hydrauliczne, jednak i rury, przez które woda wydaje mogą być zapisane, a zwłaszcza, jeśli są one
tylko umieszczone na nieruchomości.
12. Co zatem należy powiedzieć w odniesieniu do posągów? Jeśli są one przymocowane do ścian, nie będzie
można ich usunąć, ale jeśli są oddzielone, istnieje pewna wątpliwość. Należy jednak wziąć pod uwagę ducha
dekretu Senatu i jeśli posągi zostały umieszczone w domu, aby tam pozostać na zawsze i jako część tego
samego, nie mogą być usunięte.
13. Stąd też należy powiedzieć, że tam gdzie obrazy są przymocowane do ścian, lub małe ozdoby wstawione w
te ostatnie, nie mogą być zapisane w testamencie.
14. Jeśli jednak spadkodawca przygotował pewne ozdoby w celu przeniesienia ich do innego domu i zapisał je w
testamencie, może powstać wątpliwość, czy zapis jest ważny; i myślę, że tak.
15. Ale kiedy spadkodawca przymocuje do swojego domu przedmioty, które zapisał w testamencie, spadek
wygaśnie,
42. The Same, Trusts, Księga II.
Czy zapisobierca był świadomy tego faktu, czy też nie.
(43) Tenże, O Sabinusie, księga XXI.
Senat więc nie pozwala, aby cokolwiek, co jest dołączone do domu, było osobno zapisane. Jeśli jednak któreś z
tych przedmiotów nie stanowiły części domu w chwili śmierci spadkodawcy, spadkobierca musi zapłacić ich
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wycenioną wartość. Gdyby zaś oderwał je w celu spłacenia zapisu, będzie podlegał przepisanym karom, nawet
jeśli usunął je nie w celu ich sprzedaży, lecz w celu wywiązania się ze swego zobowiązania.
(1) Marcellus powiada również, że jeśli mąż buduje w ogrodzie żony domek letni, który otrzymał w posagu, może
go usunąć, jeśli sam może z niego korzystać, nie czyniąc jednak żonie żadnej szkody, a dekret senatu nie będzie
stanowił dla niego przeszkody. Jeśli więc żona nie poniosła żadnej szkody z powodu usunięcia domu, należy
uznać, że może on nim rozporządzać na mocy testamentu, ponieważ może go usunąć.
(2) Zapis testamentowy może być uzależniony od woli osoby trzeciej, ale nie od woli spadkobiercy.
(3) Jeżeli jedna osoba wykupiła drugą od nieprzyjaciela, może ją sobie zapisać, a zapis tego rodzaju spowoduje
zwolnienie jej z obowiązku zastawu, który posiadał ten, kto ją wykupił.
44. Tenże, O Sabinie, Księga XXII.
Ojciec może zapisać w testamencie niewolnika należącego do syna, który stanowi część castrense peculium tego
ostatniego, i jeśli syn umrze za życia ojca, a jego peculium pozostanie w rękach ojca, zapis będzie ważny;
ponieważ syn nie skorzystał z przysługującego mu prawa, ojciec jest uważany przez retroakcję za posiadacza
niewolnika, który stanowił część peculium.
1. 1. Jeśli ktoś zapisałby w testamencie majątek należący do innej osoby, który już został mu zapisany bez jego
wiedzy, a potem dowiedziałby się o zapisie i chciałby go nabyć, zapis będzie ważny; z tego powodu, że jeśli
zapisobierca nie odrzuci zapisu, uważa się, że przeszedł on na niego od czasu, kiedy spadkodawca wszedł w
posiadanie majątku. Jeśli jednak go odrzuci, uważa się, że majątek należy do spadkobiercy od daty odrzucenia.
2. Jeśli ktoś zapisuje puchary do picia, a zostały one przetopione, lub odwrotnie, a także jeśli zapisano wełnę, a
zrobiono z niej ubranie, Julianus mówi w Trzydziestej Drugiej Księdze Digestów, że zapis wszystkich wyżej
wymienionych przedmiotów jest ważny, a to co z nich pozostało jest należne. Uważam, że ta opinia jest słuszna,
pod warunkiem, że spadkodawca nie zmienił zdania.
3. Jeśli jednak spadkodawca zapisałby srebrne naczynie, a ono zostałoby przetopione i przerobione na filiżankę,
filiżanka będzie należna, pod warunkiem, że intencja spadkodawcy pozostanie niezmieniona.
4. Jeśli dom zostanie zbudowany na ziemi, która została zapisana w testamencie, będzie on należny darczyńcy,
chyba że spadkodawca zmieni swoją wolę.
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5. Osoba, która zapisuje w testamencie banknot, zapisuje wierzytelność, a nie tylko materiał, na którym znajduje
się pismo. Dowodzi tego sprzedaż, ponieważ kiedy weksel jest sprzedawany, dług, którym jest udokumentowany,
jest również uważany za sprzedany.
6. Jednakże, nawet jeśli wierzytelność jest zapisana w testamencie, to to, co jest należne, musi być rozumiane w
najbardziej korzystnym znaczeniu, tak aby można było dokonać cesji praw do działania przeciwko dłużnikowi.
7. Jeśli więc niewolnik jest zarówno zapisany w testamencie, jak i przeznaczony do uwolnienia, w międzyczasie
tylko zapis może być skuteczny; na przykład, jeśli przyznanie wolności zostało dokonane w celu oszukania
wierzyciela, lub jeśli niewolnik jest tym, który został już sprzedany w wieczystą niewolę, zasada będzie miała
zastosowanie tak samo, jak w przypadku niewolnika oddanego w zastaw.
8. Jeżeli spadkodawca zapisuje w testamencie niewolnika, który ma być uwolniony pod pewnymi warunkami,
lepiej będzie dla spadkobiercy, aby sam wyposażył niewolnika, niż płacił jego oszacowaną wartość, ponieważ
musi on zapłacić jego prawdziwą wartość. Jeśli jednak sam dostarczy niewolnika, a warunek zostanie spełniony,
nie poniesie żadnej szkody, ponieważ nie można żądać jego oszacowanej wartości, gdy chodzi o człowieka
wolnego.
9. Jeżeli spadkodawca, który posiada dwie działki ziemi, jedną z nich zapisuje mnie, a drugą Titiusowi, to
spadkobierca nie będzie mi winien prawa wejścia do majątku, ale spadkobierca będzie zmuszony nabyć to prawo
i scedować je na mnie.
45. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Jeślibym zapisał ci pewne niewolnice, które mają być dostarczone przez zastępcę małoletniego spadkobiercy, a
ty kupiłbyś te niewolnice od wspomnianego spadkobiercy i zbył je, zanim dowiedziałbyś się, że zostały ci
zapisane, Neratius, Aristo i Ofilius uważają, że zapis będzie ważny.
1. Gdy spadkobierca jest zobowiązany do wydania niewolnika, nie musi gwarantować, że jest on zdrowy, ale
powinien zagwarantować, że nie będzie on odpowiedzialny za kradzież lub szkody, ponieważ powinien zapewnić
niewolnika takiego, jakiego zapisobierca może zatrzymać. Zdrowie niewolnika nie ma jednak nic wspólnego z
tytułem do niego, ale zasada ta ma zastosowanie, gdy niewolnik popełnił kradzież lub szkodę, za którą jest
odpowiedzialny, aby uniemożliwić swojemu panu zatrzymanie go; tak jak może się zdarzyć, że część ziemi jest
odpowiedzialna za długi tak, że jej właściciel nie może jej zatrzymać.
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2. 2. Jeżeli jednak pewien niewolnik jest zapisany w testamencie, należy go wydać takiego, jakim jest.
46. Tenże, Listy, Księga IX.
To, co zostało powiedziane w odniesieniu do spadku, odnosi się również do osoby, która obiecała dostarczyć
albo Stichusa, albo jakiegoś innego niewolnika.
47. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXII.
Jeśli w testamencie zapisano majątek, który należał do spadkodawcy, a spadkobierca jest w jego posiadaniu, nie
powinien zwlekać, lecz wydać go od razu. Jeśli jednak majątek znajduje się w innym miejscu niż to, w którym jest
żądany, w pierwszej kolejności należy uznać, że powinien być dostarczony tam, gdzie został zapisany, chyba że
spadkodawca chciał inaczej; jeśli tak było, powinien być dostarczony w miejscu, w którym spadkodawca chciał to
zrobić, lub w tym, które prawdopodobnie miał na myśli. Julianus wyraził tę opinię nie tylko w odniesieniu do
własności należącej do spadkodawcy, ale także w przypadku, gdy przedmiotem zapisu są rzeczy należące do
innych osób. Jeśli jednak majątek został pozostawiony w jednym miejscu i oszukańczo przeniesiony przez
spadkobiercę do innego, to jeśli nie zostanie wydany tam, gdzie jest żądanie, spadkobierca będzie skazany z
powodu złej wiary; ale jeśli nie było złej wiary, majątek powinien być wydany w miejscu, do którego został
przeniesiony.
1. 1. Jeżeli żąda się zapisu rzeczy, które można zważyć, policzyć lub zmierzyć i zapisana jest określona ilość (na
przykład zboże z określonego spichlerza lub wino z określonego magazynu), rzecz musi być dostarczona tam,
gdzie została pozostawiona, chyba że intencją spadkodawcy było inaczej. Jeśli jednak zapis nie dotyczył
określonego rodzaju mienia, musi ono zostać dostarczone tam, gdzie zostało zażądane.
2. Jeśli więc Stichus zostałby zapisany w testamencie, a z winy spadkobiercy nie pojawiłby się, ten ostatni musi
zapłacić jego oszacowaną wartość; jeśli jednak nie był on w ogóle winien, spadkobierca powinien zadbać o jego
restytucję i nie będzie zmuszony do zapłacenia jego wartości. Gdyby jednak niewolnik innego spadkodawcy
uciekł bez winy spadkobiercy, stosuje się tę samą zasadę, ponieważ spadkobierca może być odpowiedzialny za
zaniedbanie w odniesieniu do niewolnika innego. Spadkobierca musi jednak zabezpieczyć się, że w razie
schwytania niewolnika, on sam lub jego wartość zostanie wydana. Dotyczy to również niewolnika schwytanego
przez wroga.
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3. 3. Jeżeli jednak Stichus lub Pamphilus zostaną zapisani w testamencie, a jeden z nich ucieknie lub zostanie
schwytany przez wroga, należy uznać, że jeżeli niewolnik jest obecny, to musi zostać wydany, a jeżeli nie ma go
w domu, to należy zapłacić jego wycenioną wartość. Wybór z tych dwóch rzeczy jest przyznany spadkobiercy
tylko wtedy, gdy nie jest on winny zwłoki w dostarczeniu go zapisobiercy. Z tego powodu jest ustalone, że jeśli
jeden z dwóch niewolników umrze, drugi musi być wydany, a być może również cena martwego niewolnika może
być płatna. Jeśli jednak obaj niewolnicy uciekli, nie wymaga się od spadkobiercy zabezpieczenia, chyba że obaj
znajdą się w jego mocy; ale jeśli tylko jeden z nich to zrobi, musi on dostarczyć albo samego niewolnika, którego
odzyskał, albo zapłacić wycenioną wartość tego, który jest nieobecny.
4. Ta sama zasada obowiązuje, gdy mienie należące do kogoś innego lub do majątku zostanie zniszczone bez
winy spadkobiercy, lub gdy nie zostanie wydane; będzie on bowiem zobowiązany do uczynienia jedynie
zabezpieczenia. Jeśli jednak mienie zostało zniszczone z winy spadkobiercy, wyrok musi być wydany przeciwko
niemu bezzwłocznie.
5. Zastanówmy się jednak, w jaki sposób można stwierdzić zaniedbanie spadkobiercy; czy należy brać pod
uwagę tylko to, co przypomina oszustwo, czy również to, co jest tylko lekkim zaniedbaniem, czy też należy
wymagać od spadkobiercy dokładnej staranności? Uważam, że ta ostatnia opinia jest najbardziej poprawna.
6. Ponadto, ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy ziemia została pochłonięta przez trzęsienie
ziemi, a Labeo twierdzi, że jej oszacowana wartość nie będzie należna. Opinia ta jest słuszna, jeśli katastrofa nie
nastąpiła po śmierci spadkobiercy; gdyby bowiem zapisobierca ją otrzymał, mógłby sprzedać ziemię.
48. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
W przypadku, gdy niewolnik spadkobiercy sprzeniewierzył zapisaną w testamencie własność i sprzedał ją bez
wiedzy swego pana, Atilicinus uważa, że zapisobiercy należy przyznać powództwo in factum, tak aby pan mógł
zostać zmuszony do wydania swego niewolnika w ramach zadośćuczynienia za szkodę lub wypłacenia z
peculium tego ostatniego tego, co otrzymał ze sprzedaży własności.
1. W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców zabił niewolnika, nie wydaje mi się, aby jego współspadkobierca
ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność, ponieważ czyn ten nie został popełniony z jego winy, a majątek już nie
istnieje.
49. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIII.
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Gdy majątek jest zapisywany komukolwiek, gdy ten osiągnie wiek czternastu lat, zgodnie z powszechnie
obowiązującą zasadą, zapisobierca musi mieć ukończone czternaście lat; a to, jak podaje Marcellus, zostało
zadekretowane przez cesarza.
1. Dlatego też, jeśli majątek pozostawiono zapisobiercy po ukończeniu przez niego czternastego roku życia,
płatny w trzech różnych ratach w ciągu jednego, dwóch i trzech lat, a zapisobierca osiągnął siedemnasty rok
życia w chwili śmierci spadkodawcy, cały spadek powinien być wypłacony od razu. Jeśli więc zapisobierca
osiągnął piętnasty rok życia, uważamy, że zapis będzie należny po upływie dwóch lat; jeśli osiągnął szesnasty
rok życia, będzie należny po upływie roku; jeśli zabraknie kilku miesięcy do osiągnięcia siedemnastego roku
życia, zapis będzie należny po upływie tych miesięcy. Tak jednak będzie w przypadku, gdy spadkodawca sądził,
że małoletni w chwili dokonywania zapisu miał czternaście lat, podczas gdy w rzeczywistości miał ich więcej, a
jeśli był tego świadomy, musimy obliczyć, że wypłata zapisu musi nastąpić po upływie trzech lat od daty
testamentu.
2. Ponownie, spadek ten jest zarówno warunkowy, jak i zależny od określonego czasu. Jest on warunkowy do
czasu, gdy zapisobierca przekroczy czternasty rok życia, a potem jest zależny od czasu.
3. Dlatego też, jeśli zapisobierca umrze przed ukończeniem czternastego roku życia, nic nie przechodzi na jego
spadkobiercę. Pewne jest, że jeśli umrze później, majątek przejdzie na jego spadkobiercę. Jeśli jednak w
momencie sporządzania testamentu syn nie ukończył czternastu lat, uważam, że okresy jednego, dwóch i trzech
lat, ustalone dla płatności, powinny być liczone od czasu, gdy zapisobierca osiągnął wiek czternastu lat, chyba że
zostanie wyraźnie udowodnione, że intencją spadkodawcy było co innego.
4. 4. Gdybym zapisał Titiusowi sumę dziesięciu aurei, którą jestem winien komuś innemu, i zażądał od niego, aby
wypłacił ją mojemu wierzycielowi, zapis nie jest ważny, jeśli chodzi o wierzyciela, ponieważ nie przynosi mu
żadnej korzyści; jednak mój spadkobierca może wnieść sprawę przeciwko zapisobiercy, ponieważ w jego
interesie leży, aby mój wierzyciel został spłacony, aby uniemożliwić mu wniesienie pozwu. Dlatego zapis będzie
ważny.
5. Jeżeli spadkodawca jest mi winien dziesięć aurei, za które udzielił poręczenia, żądanie wykonania
zobowiązania nie może być wniesione tylko przez spadkobiercę, ale również przez poręczyciela; ponieważ w
interesie tego ostatniego jest, abym ja został zapłacony, a nie on został pozwany, a następnie wniósł powództwo
na podstawie mandatu. Nie ma znaczenia, czy jest on wypłacalny czy nie.
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6. Julianus pyta w trzydziestej dziewiątej księdze Digestów, czy jeśli poręczyciel zapisuje wierzycielowi to, co ten
jest mu winien, to czy zapis będzie ważny. Mówi, że to w żaden sposób nie przynosi korzyści wierzycielowi, ale
dłużnik będzie miał prawo do powództwa wynikającego z testamentu, ponieważ w jego interesie jest zwolnienie
się z odpowiedzialności, chociaż nie może być pozwany przez spadkobiercę poręczyciela.
7. Jeśli jednak ten sam poręczyciel dokona zapisu na rzecz Titiusa i zobowiąże go do spłaty swojego wierzyciela,
zarówno dłużnik, jak i spadkobierca poręczyciela będą mogli wytoczyć powództwo przeciwko Titiusowi na mocy
trustu, ponieważ w interesie ich obu leży, aby trust został wykonany.
8. Należy również pamiętać, że od strony, której powierzono jedynie sprzedaż komuś działki, nie można
wymagać, aby mu ją wydała, lecz jedynie, aby ją sprzedała za rozsądną cenę.
9. Jeżeli jednak spadkobierca został obciążony obowiązkiem sprzedaży nieruchomości za określoną cenę, jest on
zobowiązany do jej sprzedaży za tę cenę.
50. Tenże, O Sabinusie, księga XXIV.
Gdy niewolnik należy do kilku panów i pozostawiono mu spadek, nabywa on dla każdego pana część spadku
proporcjonalnie do jego własności.
(1) Jeżeli sędzia właściwy do rozstrzygania spraw spadkowych orzeknie, że spadkobierca nie prowadził sprawy
właściwie lub nie prowadził jej poważnie, to w niczym nie zaszkodzi to zapisobiercom. Co jednak, jeśli sędzia
wyda niesprawiedliwą decyzję, a spadkobierca nie stawi się na rozprawę? Jakakolwiek krzywda wyrządzona
jemu nie zaszkodzi zapisobiercom, jak utrzymuje Sabinus. Rozważmy jednak, czy sędzia rozstrzygnie na korzyść
zastępcy, czy będzie on odpowiedzialny wobec zapisobierców, a ponieważ decyzja ta jest sprawiedliwa w
odniesieniu do samego zastępcy, czy nie można powiedzieć, że jest on odpowiedzialny wobec zapisobierców,
ponieważ nie może być tak niehonorowy, aby twierdzić, że sędzia rozstrzygnął na jego korzyść przez
stronniczość. W związku z tym należy odpowiedzieć, że odpowiada on zarówno przed zapisobiercami, jak i przed
wierzycielami.
(2) Jeżeli spadkobierca wejdzie do majątku zanim niewolnicy jego zamordowanego pana zostali poddani pod
wątpliwość, lub jeżeli nie pomści śmierci spadkodawcy, roszczenia zapisobierców mogą być przedstawione
Skarbowi Państwa. Co jednak, jeśli Skarb Państwa nie przyjmie majątku? Ciężar spłaty zapisobierców spadnie
wtedy z powrotem na spadkobiercę. Jeżeli jednak spadkobierca w sposób oszukańczy przedstawił oskarżyciela
przeciwko sobie, aby majątek został mu przyznany i był wolny od wszelkich roszczeń, lub jeżeli nie bronił się tak,
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jak powinien, nie będzie zwolniony od odpowiedzialności, tak samo jak strona, która prowadzi zmowę sądową w
odniesieniu do spadku.
(3) Jeżeli w testamencie zapisana jest pewna liczba monet i nie jest oczywiste, jaki jest ich nominał, przed
podjęciem jakichkolwiek innych działań, należy ustalić zwyczaj samego spadkodawcy, a następnie zwyczaj
panujący w okolicy, aby dowiedzieć się, jaki był jego zamiar. I nie tylko intencje spadkodawcy, ale także ranga
zapisobiercy, lub uczucie, z jakim był traktowany, i jego potrzeby muszą być brane pod uwagę; i
rozdysponowanie innych sum przez ten sam testament, które albo poprzedzają lub następują po wyżej
wymienionym zapisie, powinny być również brane pod uwagę.
51. Papinianus, Pytania, Księga IV.
Jeśli jednak spadkodawca zapisałby w testamencie pewne określone monety, na przykład takie, które ma w
swojej skrzyni, lub pewien kawałek talerza, to nie tyle chodzi o sumę pieniędzy, ile o same monety lub
przedmioty, które są zapisane w testamencie, ponieważ nie mogą one zostać zmienione i powinny zostać
wycenione, tak jakby chodziło o jakikolwiek inny rodzaj własności.
52. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Jeśli wszyscy niewolnicy spadkodawcy, wraz z ich peculium, są zapisani komukolwiek, to również ci niewolnicy
są należni, którzy nie mają peculium.
1. 1. Gdy syn, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, otrzymuje spadek pod pewnym warunkiem i staje się
spadkobiercą swego ojca, a następnie umiera, można powiedzieć, że intencją ojca, który pozostawił spadek do
wykonania przez syna pod warunkiem, a obciążył bezwzględnie jego wypłatą zastępcę, było, aby spadek został
wypłacony przez zastępcę bezzwłocznie, gdyby jego syn zmarł przed spełnieniem warunku.
(53) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXV.
A co by się stało, gdyby zostawił większą sumę do zapłacenia przez zastępcę? Kwota nadwyżki byłaby tym, co
zostało pozostawione do zapłacenia przez zastępcę. W rzeczywistości zostałaby ona włączona do sumy
wymienionej w poprzednim testamencie, a zatem byłaby należna.
1. Jeśli jednak spadkodawca powtórzyłby zapis, gdy wyznaczył zastępcę; na przykład, jeśli zobowiązał
małoletniego do dostarczenia mi działki ziemi, a następnie powtórzył ten zapis, zobowiązując spadkobiercę
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małoletniego do dostarczenia jej mnie i Seiusowi; skutkiem tego powtórzenia będzie to, że tylko część ziemi
będzie mi należna.
2. Gdyby ktoś wyznaczył dwóch spadkobierców i zobowiązał każdego z nich do dostarczenia zapisobiercy
niepodzielnej części majątku, to jest tak samo, jakby zapis został dokonany w dwóch różnych testamentach; jeśli
bowiem w tym samym testamencie dokonano zapisu na mnie i na mojego syna lub na mojego niewolnika, to oba
zapisy będą bez wątpienia ważne, jak to stwierdził Marcellus w swoim dziele o Julianusie.
3. Jeśli spadkobierca zabije niewolnika, który został zapisany w testamencie, z powodu jakiegoś przestępstwa,
którego ten ostatni się dopuścił, to znaczy dlatego, że zasłużył na śmierć, to bez wątpienia zostanie uznane, że
nie ponosi on odpowiedzialności na mocy testamentu.
4. Jeśli jednak wydał go w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę, czy będzie odpowiedzialny,
ponieważ mógł dokonać zadośćuczynienia? Sądzę, że będzie odpowiedzialny.
5. Jeśli jednak zabiłby zwierzę, które zostało zapisane w testamencie, myślę, że byłby odpowiedzialny nie tylko
za ciało martwego zwierzęcia lub jego szczątki, ale także za wartość, jaką miałoby ono, gdyby żyło.
6. Podobnie w przypadku, gdy spadkobierca pozwolił na zajęcie domu, który został zapisany w testamencie, w
celu uniknięcia grożącej szkody; myślę, że będzie on pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ powinien dać
zabezpieczenie.
7. Jeśli spadkobierca pochował ciało zmarłego w ziemi, która została mu zapisana w testamencie, i w ten sposób
nadał jej charakter religijny, jeśli pochował tam swojego ojca, gdy nie mógł go pochować gdzie indziej, lub nie
mógł tego zrobić tak wygodnie, nie będzie odpowiedzialny na podstawie testamentu. Czy jednak będzie
odpowiedzialny za cenę ziemi? Jeśli spadkodawca życzył sobie, aby został pochowany w tym miejscu,
spadkobierca nie będzie odpowiedzialny na podstawie testamentu. Jeśli jednak spadkobierca pochował go tam
na własną odpowiedzialność, będzie zobowiązany do zapłacenia wartości ziemi, jeśli majątek spadkowy jest
wystarczający, aby to umożliwić; bo gdy spadkodawca przeznacza ziemię, to albo zamierza, aby pochowano go
gdzie indziej, albo aby cena ziemi została zapłacona zapisobiercy.
8. Jeżeli spadkobierca sam nie zabił niewolnika, lecz zmusił go do popełnienia jakiegoś bezprawnego czynu, aby
mógł być zabity lub poddany karze przez kogoś innego, to będzie całkowicie sprawiedliwe, aby zapłacił cenę.
Wartość ziemi nie będzie jednak należna, jeśli niewolnik popełnił przestępstwo z własnej złej woli.
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9. Jeżeli zapisany w testamencie niewolnik zostałby schwytany przez wroga bez oszustwa ze strony
spadkobiercy, jego wydanie nie będzie wymagane, ale jeżeli zostało dokonane w sposób oszukańczy, będzie
wymagane.
54. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VIII.
Gdy do testamentu włączone są zapisy, które oznaczają hańbę i zamiar obrażenia zapisobiercy, a nie
przyniesienia mu korzyści, uważa się je za nienapisane, z powodu odium, jakim obdarzony jest spadkodawca.
1. Jeśli zapisano dziedzictwo Titii, pod warunkiem, że wyjdzie ona za mąż za zgodą Seiusa, a Seius umrze za
życia spadkodawcy, a ona wyjdzie za mąż, będzie miała prawo do zapisu.
2. Jeśli spadek został zapisany na ciebie pod warunkiem, że wyswobodzisz niewolnika, a śmierć niewolnika
uniemożliwi jego wyswobodzenie, będziesz mimo to uprawniony do spadku, ponieważ to nie z twojej winy nie
uzyskał on wolności. Jeśli w zapisie dziedzictwa wymieniona jest tylko część spadkobierców, spadkobiercy
obciążeni są nim w równym stopniu, a jeśli obciążeni są wszyscy, każdy z nich odpowiada proporcjonalnie do
swego udziału w spadku.
55. Tenże, O Sabinusie, księga IX.
Nikt nie może postanowić w testamencie, że prawa, które go dotyczą, nie będą miały zastosowania do tego
samego; z tego powodu, że obowiązek spadkobiercy w odniesieniu do płatności zapisów nie może być naruszony
przez czas, miejsce lub warunki.
56. Tenże, O Sabinusie, księga XIV.
Gdy zapisobierca czyni zastrzeżenie w sprawie zapisanego mu niewolnika, spadkobierca nie jest zobowiązany do
wydania niewolnika, gdyby ten uciekł. Spadkobierca nie jest związany takim zastrzeżeniem, ponieważ niewolnik
musi być wydany tak, jak był wymieniony w testamencie, i nie rozumie się, że zapisobierca poniósł przez to
jakąkolwiek szkodę.
57. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIII.
W przypadku, gdy obciążona nieruchomość została zapisana w testamencie powierniczym, jeśli spadkodawca
wiedział, że jest ona obciążona, musi zostać zwolniona przez spadkobiercę, chyba że spadkodawca chciał
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inaczej. Jeżeli tego nie wiedział, dług musi przejąć obdarowany, chyba że udowodni, iż gdyby spadkodawca
wiedział, że nieruchomość jest obciążona, pozostawiłby coś innego, albo że jest prawdopodobne, iż coś
pozostanie po spłacie długu. Jeżeli jednak, choć nie było intencją spadkodawcy, aby ciężar zwolnienia zastawu
na gruncie ponosili jego spadkobiercy, to najwyraźniej nie myślał o zwolnieniu ich z odpowiedzialności;
beneficjent trustu może, w drodze wyjątku z powodu złej wiary, zmusić wierzycieli, jeśli wniosą przeciwko niemu
powództwo hipotetyczne, do przeniesienia swoich praw na niego; i nawet jeśli nie uczynił tego w czasie
przewidzianym przez prawo, przywilej ten zostanie mu przyznany w drodze jurysdykcji gubernatora prowincji.
58. Papinianus, Opinie, Księga IX.
Uważałem, że jeśli dom należący do majątku został spalony i odbudowany za pieniądze spadkobiercy na
podstawie umowy powierniczej, na mocy której dom ten miał być przekazany komuś po śmierci spadkobiercy, to
należy odliczyć kwotę wydatków zgodnie z szacunkiem rzetelnego obywatela, biorąc pod uwagę wiek domu:
59. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Pod warunkiem, że do pożaru nie doszło z powodu zaniedbania spadkobiercy.
60. Julianus, Digest, księga XXXIX.
Gdyby spadkobierca wydał dom bez zatrzymania czegokolwiek, powództwo o zwrot nieokreślonej kwoty powinno
być wytoczone na jego korzyść, tak jak gdyby zapłacił więcej niż był winien.
61. Papinianus, Opinie, Księga IX.
Moim zdaniem nie powinno się uwzględniać w obliczeniach wydatków poniesionych przez zapisobiercę na
naprawę domu, w przypadku gdy domaga się on zapisu, a warunek, od którego jest on uzależniony, został
później spełniony.
62. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Jeśli w testamencie zapisana jest niewolnica wraz z dziećmi, to w przypadku braku dzieci należy się tylko
niewolnicy, a w przypadku śmierci niewolnicy tylko dzieciom.
(63) Celsus, Digest, Księga XVII.
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Jeśli spadkodawca zapisałby w testamencie wszystkie swoje niewolnice i zrodzone z nich dzieci, a jedna z tych
niewolnic umarłaby, Serwiusz zaprzecza, że jej dziecko jest należne, ponieważ zostało zapisane jako
pomocnicze. Uważam, że ta opinia jest błędna i nie jest zgodna ani z językiem, ani z intencją zmarłego.
64. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XV.
Dokumenty uzyskane dzięki schematom zainteresowanych stron są w ten sam sposób nieważne, jeśli odnoszą
się do majątków lub zapisów.
65. Tenże, W sprawie edyktu pretora dotyczącego zapisów, księga I.
Gdy zapis jest dokonany w następujący sposób: "Daję Secjuszowi dziesięciu niewolników, oprócz tych dziesięciu,
których bezpośrednio zapisałem Tytusowi". Jeżeli jednak po wybraniu przez Titiusa dziesięciu niewolników
pozostanie ich więcej, zapis będzie ważny w stosunku do pozostałych, ale nie więcej niż dziesięciu, którzy zostali
zapisani w testamencie. Jeśli pozostanie mniej niż dziesięć, zapis będzie ważny w odniesieniu do tylu, ilu
zostanie znalezionych.
1. Zapis jest warunkowy, gdy jest wyrażony w następujący sposób: "Daję Stichus dla So-and-So, jeśli on jest
skłonny go przyjąć" i nie przechodzi na spadkobiercę, chyba że zapisobierca jest skłonny go przyjąć; chociaż, w
przeciwnym razie, gdy spadek jest zapisany bez dodatku, "Jeśli on chce przyjąć", będzie on przeniesiony na
spadkobiercę zapisobiercy; dla jednej rzeczy w prawie, gdzie coś jest milcząco zawarte, a inna, gdy jest
wyrażone w słowach.
2. 2. Jeśli w testamencie zapisany jest dom, nawet jeśli był on stopniowo przebudowywany, tak że nie pozostały
żadne oryginalne materiały, mówimy jednak, że zapis będzie ważny; ale jeśli po zburzeniu domu spadkodawca
wybuduje na jego miejscu inny, musimy uznać, że zapis jest nieważny, chyba że zostanie udowodnione, że
intencja spadkodawcy była inna.
66. Tenże, O edyktach prowincjonalnych, Księga XVIII.
Jeśli spadkodawca polecił swojemu spadkobiercy zakup lub sprzedaż nieruchomości za rozsądną cenę, zapis
jest ważny. Co jednak w sytuacji, gdy zapisobierca, od którego spadkobierca otrzymał polecenie kupna działki,
byłby zmuszony do jej sprzedaży z konieczności i nie byłby w stanie znaleźć nabywcy; albo, z drugiej strony,
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gdyby nabycie tej nieruchomości było dla zapisobiercy bardzo korzystne, a spadkobierca nie sprzedałby mu jej,
chyba że spadkodawca by mu to nakazał?
67. Tenże, W sprawie edyktu pretora dotyczącego zapisów, Księga I.
Jeśli niewolnik został zapisany jednemu z kilku spadkobierców i twierdzi się, że popełnił on złośliwie jakiś czyn
przeciwko majątkowi, na przykład usunął rachunki, nie może on zostać przyznany spadkobiercy przed poddaniem
go torturom, jeśli inni spadkobiercy tego sobie życzą. Tę samą zasadę stosuje się, gdy spadek przypadnie osobie
obcej.
(1) Jeżeli ten sam majątek zapisany jest dwóm spadkobiercom spośród kilku, którzy zostali wyznaczeni do
różnych udziałów, każdy ze spadkobierców będzie miał prawo do połowy spadku, a nie proporcjonalnie do swoich
udziałów w majątku.
68. Tenże, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XVIII.
Gdy zapis jest uczyniony na rzecz syna po śmierci jego ojca, nie ma wątpliwości, że gdy jego ojciec umrze,
spadek będzie należał do syna; i nie ma różnicy, czy zapisobierca stanie się spadkobiercą swojego ojca, czy nie.
1. W przypadku, gdy spadek jest zapisany niewolnikowi po śmierci jego pana, jeśli pozostaje on w stanie
poddaństwa, spadek będzie należał do spadkobiercy jego pana; i ta sama zasada będzie miała zastosowanie,
jeśli niewolnik zostanie nakazany, aby stać się wolnym z woli swojego pana, ponieważ czas zapisu datuje się od
momentu pojawienia się spadkobiercy; w wyniku czego spadek zostanie nabyty przez majątek, a następnie
przejdzie na tego, kto jest spadkobiercą; a ponadto, gdy ktoś jest ustanowiony właściwym lub koniecznym
spadkobiercą pana przez jego testament, to ponieważ czas pojawienia się spadkobiercy i czas wyznaczony na
nabycie spadku są zbieżne, uważa się za bardziej prawdopodobne, że spadek powinien należeć do osoby, której
został pozostawiony, niż do spadkobiercy tego, od którego niewolnik uzyskuje wolność.
2. Jeśli niewolnik zostałby zapisany w testamencie w sposób absolutny, z nakazem uwolnienia go pod jakimś
warunkiem, a warunek ten nie zostałby spełniony, zapis będzie ważny; a zatem jeśli warunek zostałby spełniony,
zapis zostanie unieważniony, ale jeśli nie zostałby spełniony, niewolnik będzie należał do zapisobiercy. Jeśli więc
w czasie, gdy warunek, od którego zależy wolność niewolnika, jest w zawieszeniu, zapisobierca umrze, a
warunek, od którego zależała wolność niewolnika, nie spełni się, zapis nie będzie należał do spadkobiercy
zapisobiercy.
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3. 3. Jeśli niewolnik zostałby zapisany warunkowo i miałby zostać uwolniony po upływie określonego czasu, zapis
jest całkowicie nieważny, ponieważ wyznaczony dzień z pewnością nadejdzie. Julianus również był tego zdania.
4. Z tego powodu mówi on, że jeśli niewolnik został zapisany Titiusowi i nakazano mu uwolnienie się po śmierci
Titiusa, zapis jest nieważny, ponieważ jest pewne, że Titius umrze.
(69) Tenże, W sprawie edyktu pretora dotyczącego zapisów.
Przyjmuje się, że spadek może być zapisany niewolnikowi, który sam został zbyty testamentem; ponieważ w
chwili wejścia w posiadanie majątku niewolnik zostaje nabyty przez zapisobiercę, a wtedy spadek podąża za nim.
1. Jeżeli spadkobierca zbywa niewolnika pod pewnym warunkiem, a warunek ten zostaje następnie spełniony,
może on jednak zostać zażądany przez zapisobiercę, a zapis nie wygasa.
2. Jeżeli spadkodawca poleci niektórym ze swoich spadkobierców spłacić dług, jego wierzyciele nie będą mogli
wystąpić przeciwko nim, ale mogą wystąpić przeciwko pozostałym współspadkobiercom, gdyż leży to w ich
interesie. W tym przypadku nie tylko inna osoba niż ta, której spadkodawca polecił przekazać majątek, będzie
uprawniona do wytoczenia powództwa, ale także inne osoby, jak na przykład, gdyby polecił on przekazać posag
swojemu zięciowi lub mężczyźnie zaręczonemu z jego córką, w jej imieniu. Bo ani zięć, ani oblubieniec nie będą
uprawnieni do działania, ale dziewczyna będzie, ponieważ ma największy interes w tej sprawie.
3. Jeżeli darowana działka jest obciążona służebnością, musi być wydana w takim stanie, w jakim się znajduje.
Ale jeśli jest on przeznaczony w następujący sposób, "W najlepszym możliwym stanie", musi być dostarczony
wolny od wszelkich służebności.
4. 4. W przypadku zapisu niewolnika, który był zaangażowany w prowadzenie interesów spadkodawcy, nie
powinien on zostać wydany, zanim nie przedstawi swoich rachunków; a jeśli zostanie wszczęte postępowanie
sądowe w celu zmuszenia go do wydania, sąd weźmie pod uwagę również jego rachunki.
5. W przypadku wątpliwości, czy pozostawiony majątek istnieje, na przykład, jeśli nie ma pewności, czy żyją
zapisani w testamencie niewolnicy, postanowiono, że można wnieść powództwo testamentowe, a obowiązkiem
sędziego jest zmuszenie spadkobiercy do złożenia zabezpieczenia, w którym zobowiązuje się on do
poszukiwania majątku, a jeśli go znajdzie, do wydania go zapisobiercy.
70. Tenże, O edyktach prowincjonalnych, księga XVIII.
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Jeśli niewolnik należący do Titiusa ukradłby mi coś, a potem Titius, ustanowiwszy mnie swoim spadkobiercą,
zapisałby ci wspomnianego niewolnika, to nie jest niesprawiedliwe, abym wydał ci niewolnika w takim stanie, w
jakim znajdował się on w rękach Titiusa; to znaczy, abyś wynagrodził mi kradzież, której niewolnik dopuścił się,
gdy należał do Titiusa.
1. Gdyby bowiem działka, która była przedmiotem służebności na rzecz pewnych moich gruntów, została ci
pozostawiona, to nie powinna być przeze mnie wydana ci w inny sposób niż na podstawie dawnej służebności.
2. Ten przypadek nie jest niepodobny do tego, kiedy ktoś kupuje od kogoś niewolnika z mandatu innego, albo
oddaje byłemu właścicielowi niewolnika, którego nabył z prawem zwrotu; osoby nie są bowiem zmuszone do
przywrócenia niewolnika w takich okolicznościach, chyba że obiecano odszkodowanie za kradzież popełnioną
przez wspomnianego niewolnika albo przed zawarciem transakcji, albo później.
3. Dlatego też, jeśli zapisany niewolnik ukradnie coś spadkobiercy, po przyjęciu przez niego spadku, ten ostatni
będzie zobowiązany do wydania niewolnika w taki sposób, że zapisobierca otrzyma od spadkobiercy kwotę, którą
mógłby od niego odzyskać w drodze powództwa wynikającego z przestępstwa popełnionego przez niewolnika.
(71) Ulpianus, O Edykcie, Księga LI.
Jeśli dom został po prostu pozostawiony komuś i nie jest powiedziane, jaki to dom, spadkobiercy będą zmuszeni
dać zapisobiercy jakikolwiek dom należący do spadkodawcy, który zapisobierca może wybrać. Jeśli jednak
spadkodawca nie pozostawił żadnego domu, zapis jest raczej śmieszny niż ważny.
1. Rozważmy, czy w przypadku, gdy ktoś dostarcza niewolnika na mocy zapisu, powinien zapewnić
zabezpieczenie przed eksmisją. Ogólnie rzecz biorąc, należy uznać, że w każdym przypadku, gdy majątek
przekazany na mocy zapisu został dostarczony, a posiadacz został eksmitowany, zapisobierca może wytoczyć o
niego powództwo zgodnie z warunkami testamentu. Jeżeli jednak w sądzie zostanie zgłoszone żądanie wydania
nieruchomości, obowiązkiem sędziego jest zażądanie złożenia zabezpieczenia, aby można było wytoczyć
powództwo na podstawie zapisu.
2. 2. Jeżeli w testamencie zapisano pieniądze, a spadkobierca uznaje, że są one należne, należy wyznaczyć mu
rozsądny termin na ich zapłacenie; nie powinien on być zmuszany do wnoszenia sprawy do sądu. Pretor musi
wyznaczyć czas na zapłatę, zgodnie z tym, co jest słuszne i sprawiedliwe.
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3. Gdy ktoś przyznaje, że jest dłużnikiem, ale podaje dobry powód, dla którego nie może dostarczyć tego, co jest
należne, powinien być wysłuchany; na przykład, gdy majątek należący do kogoś innego został zapisany w
testamencie, a on twierdzi, że jego właściciel odmawia jego sprzedaży; lub gdy mówi, że za majątek żąda się
wygórowanej ceny; lub gdy odmawia wydania niewolnika należącego do majątku, ponieważ niewolnik ten jest
albo jego ojcem, albo matką, albo jednym z jego braci; jest bowiem całkowicie sprawiedliwe, aby w tych
okolicznościach sąd zezwolił mu na zapłacenie oszacowanej wartości majątku.
4. Gdy w testamencie zapisano komukolwiek filiżankę, a spadkobierca chce zapłacić jej wycenioną wartość,
ponieważ twierdzi, że byłoby mu ciężko być jej pozbawionym, nie może uzyskać tej łaski od pretora, ponieważ
stan niewolnika to jedna rzecz, a stan innej własności to inna, a w odniesieniu do niewolników przyjmuje się
bardziej pobłażliwy sposób postępowania, jak już wcześniej stwierdziliśmy.
5. Jeśli w testamencie zapisuje się majątek należący do gminy, wraz z podatkami gminnymi, zastanówmy się, czy
zapis jest ważny i czy można się go prawnie domagać. Julianus w Trzydziestej Ósmej Księdze Digestów mówi,
że chociaż ziemia tego rodzaju może należeć do gminy, to jednak, ponieważ ten, kto ją zapisał, miał do niej jakieś
prawo, zapis będzie ważny.
6. Jeśli jednak spadkodawca przeznaczył tę ziemię dla innych niż gmina, od której ją wydzierżawił, nie uważa się,
że pozostawił własność tej ziemi, ale tylko prawo, które miał do dzierżawy ziemi.
72. Paulus, O Edykcie, Księga XLVIII.
Jeśli ktoś zapisałby w testamencie posiadłość Cornelian, z wyjątkiem winnic, które były tam w chwili jego śmierci,
a nie ma tam winnic, nic nie zostanie odliczone od spadku.
(73) Gajusz, O Edykcie pretora w sprawie zapisów.
Jeżeli spadkobiercy polecono działać w taki sposób, aby Lucjusz mógł otrzymać sto aurei, spadkobierca będzie
zmuszony zapłacić tę sumę; nikt bowiem nie może działać w taki sposób, abym mógł otrzymać sto aurei, jeżeli mi
ich nie da.
1. W Reskrypcie naszego Cesarza jest napisane, że zapisy na rzecz wsi, jak i na rzecz miast są zgodne z
prawem.
74. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
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Chociaż Nasz Cesarz i jego ojciec stwierdzili w Reskrypcie, że tam, gdzie majątek nakazano wydać
wyznaczonemu spadkobiercy, to zgodnie z intencją spadkodawcy odnosi się to także do zastępcy, to jednak
należy to rozumieć w ten sposób tylko wtedy, gdy jest jasne, że intencja spadkodawcy nie była inna. Na kilka
sposobów można ustalić, czy w sytuacji, gdy spadkobierca został obciążony spłatą zapisu lub powiernictwa, nie
chciał on, aby został nim obciążony jego zastępca. Co jednak w sytuacji, gdy obciążył on zastępcę wydaniem
beneficjentowi trustu lub zapisobiercy innych dóbr, którymi nie obciążył powołanego spadkobiercy? Albo jak
należy postąpić, jeśli istniałby ważny powód, dla którego spadkobierca powołany powinien zostać obciążony
spadkiem, a zastępca nie? Albo co należałoby zrobić, gdyby podstawił beneficjenta, któremu pozostawił majątek
w zaufaniu, aby został dostarczony przez wyznaczonych przez niego spadkobierców? Należy zatem stwierdzić,
że wyżej wymieniony Reskrypt nie ma zastosowania, chyba że intencja spadkodawcy jest niejasna.
(75) Tenże, Dysputy, Księga V.
Gdy zapis lub powiernictwo jest pozostawione w następujący sposób: "Jeśli mój spadkobierca uzna to za
stosowne, jeśli to zaaprobuje, jeśli uzna to za sprawiedliwe", zapis lub trust będzie należny; ponieważ został mu
powierzony jako człowiekowi z charakterem, a ważność zapisu nie była zależna od zwykłej zgody spadkobiercy.
1. W przypadku, gdy "to, co Titius jest winien" jest pozostawione mnie, a Titius nie jest winien niczego, należy
zauważyć, że zapis jest nieważny. A także, jeśli kwota nie jest podana, nic nie będzie należne, z tego dobrego i
wystarczającego powodu, że nie jest jasne, ile zostało zapisane. Gdybym bowiem zapisał Tytusowi to, co mu
jestem winien, i nie podał kwoty, to ustalono, że zapis jest nieważny; gdybym jednak zapisał Tytusowi dziesięć
aurei, które mu jestem winien, choć może nie jestem mu nic winien, to fałszywe oświadczenie nie unieważnia
zapisu; tak jak to Julianus orzekł w przypadku zapisu posagu.
2. Gdyby spadkodawca powiedział: "zapisuję dziesięć aurei, które Titius jest mi winien", zapis byłby bez wątpienia
nieważny, ponieważ istnieje duża różnica między fałszywym oświadczeniem a fałszywym warunkiem lub
przyczyną. Jeśli więc zapisałbym Titiusowi dziesięć aurei, które Seius jest mi winien, zapis ten będzie nieważny,
jeśli nie jest mi nic winien, ponieważ byłby moim dłużnikiem. Gdyby jednak był mi winien, a ja za życia
ściągnąłbym ten dług, zapis wygasa; a gdyby pozostał moim dłużnikiem, mój spadkobierca będzie zmuszony
jedynie do scedowania na niego swojego prawa do powództwa.
3. 3. Jeżeli ktoś postanowi: "Dać Stichus lub dziesięć aurei, cokolwiek wybiorę", i zapisze to, co było należne
zapisobiercy, jego spadkobierca będzie musiał scedować swoje prawo do działania na zapisobiercę, a ten ostatni
będzie miał prawo wybrać Stichus lub dziesięć aurei, cokolwiek będzie wolał.
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4. 4. Jeśli więc zapisałby Stichusa, podczas gdy był mu winien albo Stichusa, albo dziesięć aurei, zapisobierca
będzie miał prawo do wytoczenia powództwa o nieokreśloną kwotę przeciwko spadkobiercy, jak stwierdził
Julianus w Trzydziestej trzeciej księdze Digestów; za pomocą tego powództwa może zmusić spadkobiercę do
wszczęcia postępowania; jeśli zaś po wytoczeniu powództwa odzyska Stichusa, spadkobierca musi go wydać
zapisobiercy, ale jeśli zapłaci dziesięć aurei, nie odzyska nic. Dlatego to w gestii dłużnika leży ustalenie, czy ten,
któremu zapisano Stichusa, będzie zapisobiercą czy nie.
(76) Julianus, Digest, Księga XXXIV.
Gdyby ktoś zobowiązał się dostarczyć Stichusa lub Pamfilusa, a następnie zapisałby Stichusa Semproniuszowi, a
Pamfilusa Maeviusowi, to rozumie się, że spadkobierca jest zobowiązany zapłacić wartość Stichusa lub
Pamfilusa jednemu z zapisobierców, a drugiemu przekazać swoje prawo do działania.
77. Ulpianus, Dysputy, Księga V.
Jeśli komukolwiek złożono pieniądze, a potem zobowiązano go jako powiernika do wypłacenia tych pieniędzy
beneficjentowi, to zgodnie z reskryptem Piusa II powiernictwo musi być wykonane, ponieważ uważa się, że
spadkobierca został wezwany do wypłacenia pieniędzy dłużnikowi. Jeśli bowiem dłużnik zostałby pozwany przez
spadkobiercę, może on skorzystać z powództwa z powodu złej wiary, co czyni trust ważnym; a skoro tak, to
każdy dłużnik może być obciążony trustem.
(78) Tenże, Dysputy, księga VIII.
Gdy zapisobierca jest obciążony trustem, jest on zobowiązany do jego wykonania tylko wtedy, gdy spadkodawca
wejdzie w jego ręce.
79. Julianus, Digest, Księga V.
Gdy ktoś w testamencie nakazuje wypłacić dziesięć aurei Titiusowi i Seiusowi, słowa te nie są w żaden sposób
dwuznaczne; rozumie się bowiem, że spadkodawca, wymieniając dziesięć, powiedział, że dziesięć aurei należy
się każdemu z legatów.
80. Marcellus, Uwagi o Digestach Julianusa, Księga XXXII.
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Pewien człowiek, który pozostawił po sobie majątek liczący zaledwie trzydzieści aurei, zapisał trzydzieści
Titiusowi, dwadzieścia Secjuszowi, a dziesięć Maeviusowi. Massurius Sabinus twierdzi, że Tytusowi należy się
piętnaście, Secjuszowi dziesięć, a Maeviusowi pięć aurei; pod warunkiem jednak, że każdy zapisobierca wniesie
swoją część czwartej części Falcydy proporcjonalnie do tego, co zostało mu zapisane.
81. Julianus, Digest, Księga XXXII.
Jeżeli spadkobierca został zobowiązany do przekazania ziemi pod pewnym warunkiem, a w czasie trwania tego
warunku pozostawia ją osobie trzeciej pod innym warunkiem, a następnie warunek przewidziany przez poprzedni
testament jest spełniony, a po nim warunek, pod którym spadkobierca zapisał tę własność, jest spełniony, to
pierwszy zapisobierca nie traci prawa własności do tej ziemi.
1. Gdy majątek jest zapisany niewolnikowi posiadanemu wspólnie przez dwóch panów, jeden z nich może przyjąć
zapis, a drugi może go odrzucić; w tym przypadku bowiem niewolnik posiadany wspólnie zajmuje miejsce dwóch
oddzielnych i odrębnych niewolników.
2. "Daję i zapisuję Stichusa Semproniuszowi; jeśli Semproniusz w ciągu roku nie dokona manumitacji Stichusa,
daję i zapisuję rzeczonego Stichusa Tycjuszowi". Powstało pytanie, jaki to miało skutek w prawie?
Odpowiedziałem, że w międzyczasie Semproniusz będzie miał prawo do całego niewolnika, a jeśli w ciągu roku
go manumituje, niewolnik stanie się wolny, ale jeśli tego nie zrobi, cały niewolnik będzie należał do Titiusa.
3. Gdy spadkodawca przeznacza działkę ziemi z wyłączeniem budynku, to przez pojęcie "budynek" rozumie się
albo budowlę, albo ziemię, na której została wzniesiona. Jeżeli spadkodawca wyłączy tylko sam budynek, to
mimo to cała działka może być przedmiotem roszczenia na podstawie warunków zapisu; jeżeli jednak
spadkobierca złoży wniosek o wyłączenie na podstawie złej wiary, może uzyskać pozwolenie na zamieszkanie w
domu, jak również nabyć prawo drogi przez działkę, aby uzyskać do niego dostęp. Jeżeli jednak grunt został
wyłączony, można żądać wydania gruntu z wyjątkiem domu, a służebność zostanie z mocy prawa ustanowiona
na rzecz domu; podobnie jak w przypadku, gdy właściciel zapisuje w testamencie jedną z dwóch działek i
poddaje drugą służebności na jej rzecz. Prawdopodobne jest jednak, że w tego rodzaju przypadku spadkodawca
miał na uwadze również grunt, na którym dom został zbudowany i bez którego nie mógłby stać.
4. Jeśli wolny człowiek ustanowiłby swojego patrona spadkobiercą siedmiu dwunastych części swojego majątku,
a inne osoby spadkobiercami pozostałej części, i uczyniłby swój zapis w następujący sposób: "Nakazuję, aby
ktokolwiek z wyżej wymienionych osób będzie moim spadkobiercą, wraz z moim patronem, dostarczył Titiusowi
takich a takich niewolników, których niewolników uważam za wartych po dwadzieścia aurei za sztukę", to należy
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rozumieć, że współspadkobierca patrona jest jedynym obciążonym dziedzictwem, a zatem Titius może domagać
się tylko pięciu dwunastych części niewolników. Ale następujące uzupełnienie: "Których uważam za wartych
dwadzieścia aurei za sztukę", nie zmienia warunku zapisu, jeśli uwzględni się część należną według prawa
falcydiańskiego, ponieważ, aby można było tego dokonać, prawdziwa wartość niewolników musi jednak zostać
odliczona, gdy są oni wyceniani.
5. 5. "Daję i zapisuję Tytusowi działkę ziemi, jeśli zapłaci on 10 aurei mojemu spadkobiercy". Jeśli mój
spadkobierca jest winien Titiusowi dziesięć aurei, a Titius da mu pokwitowanie na tę kwotę, może on rościć sobie
prawo do ziemi.
6. 6. Jeżeli Tytus, któremu zapisano Stichusa, umrze, zanim dowiedział się, że spadek należy do niego, i zapisze
tego samego niewolnika Sezjuszowi, a spadkobierca Tytusa nie odrzuci spadku, Sezjusz może żądać Stichusa
jako swojej własności. Jeśliby zaś głowa domu obarczył swego małoletniego syna dostawą ziemi, którą
pozostawił Titiusowi, i w ten sam sposób obarczył zastępcę za tę samą osobę, a małoletni stałby się
spadkobiercą swego ojca, to czy Titius zażąda spadku, czy go odrzuci, nie może żądać niczego od zastępcy,
choćby syn umarł przed osiągnięciem pełnoletności; gdy bowiem spadek jest zapisany po raz drugi, a zastępca
jest nim obarczony, należy uważać, że spadek jest tylko powtórzony.
7. Jeśli więc syn został obciążony dziedzictwem bezwzględnie, a zastępca warunkowo, to sprawa będzie taka
sama, jak gdyby został nim obciążony tylko syn. Z drugiej strony, jeśli syn zostałby obciążony dziedzictwem
warunkowo, a zastępca bezwzględnie, a małoletni umarłby przed spełnieniem warunku, dziedzictwo będzie
ważne wyłącznie na mocy zastępstwa.
8. Zapis uczyniony w następujący sposób: "I give and bequeath a tract of land to Lucius and Titius, or to one of
them," jest ważny i jeśli obaj żyją, będzie należny obu, ale jeśli żyje tylko jeden, będzie do niego uprawniony.
9. Jeżeli niewolnik, który ma być wolny pod pewnym warunkiem, zostaje zapisany pod innym warunkiem, a w
czasie, gdy warunek zapisu jest w toku, inny warunek, od którego zależy jego wolność, nie zostanie spełniony,
zapis jest ważny; ponieważ, jak warunkowe przyznanie wolności unieważnia zapis, jeżeli warunek zostanie
spełniony; tak również zapis nie może być unieważniony przed nadejściem czasu, w którym ma wejść w życie.
10. 10. Jeżeli małoletni syn jest obciążony dziedzictwem niewolnika, a jego zastępca jest zobowiązany do
uwolnienia go, a małoletni osiągnie wiek dojrzały, to niewolnik może być odebrany przez tego, komu został
zapisany. Jeśli jednak nieletni umrze, niewolnik uzyska wolność. Byłoby to o wiele bardziej uzasadnione, gdyby
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niewolnik został zapisany warunkowo na rzecz małoletniego, a w czasie trwania tego warunku syn zmarłby przed
osiągnięciem wieku dojrzewania.
82. Julianus, Digest, Księga XXXIII.
Obowiązek związany z zapisem nie zawsze wygasa, jeśli majątek przypada zapisobiercy w wyznaczonym dniu,
ale musi mu przypaść w udziale w taki sposób, aby nie mógł być go pozbawiony. Przypuśćmy, że pewien
majątek, który został mi pozostawiony w sposób absolutny, został mi wydany przez spadkobiercę w
wyznaczonym dniu, i że spadkobierca został również zobowiązany do wydania tego majątku innej osobie pod
pewnym warunkiem; bez wątpienia mogę wnieść powództwo zgodnie z warunkami testamentu, ponieważ
okoliczności są takie, że utracę własność tego majątku, jeśli warunek zostanie spełniony. Jeżeli bowiem Stichus
jest mi należny na mocy postanowienia, a zostanie zapisany komuś innemu pod warunkiem, to stanie się on
moim, ze względu na świadczenie wzajemne; mimo to, jeżeli warunek się spełni, będę mógł wnieść powództwo
na podstawie postanowienia.
(1) Jeżeli nabyłem przez przedawnienie jakąś nieruchomość, należącą do osoby, która jest nieobecna w
interesach publicznych, i została mi ona zapisana w testamencie, zanim zostałem jej pozbawiony lepszym
tytułem, a następnie miałbym zostać jej pozbawiony w ten sposób, mogę zgodnie z prawem wytoczyć powództwo
na podstawie testamentu i zmusić do wydania mi tej nieruchomości.
(2) Jeżeli w testamencie zapisano mi działkę gruntu, którą nabyłem jako zwykły właściciel bez użytkowania, a
następnie sprzedawca utracił swoje prawa cywilne, użytkowanie będzie należało do mnie. Jeśli wniosę pozew na
podstawie testamentu, sąd wyda wyrok na kwotę, którą straciłem w wyniku sporu.
(3) Marcellus: Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli kupię część wspomnianej ziemi, a wspomniana
część zostanie mi zapisana lub darowana; mam bowiem prawo wytoczyć powództwo o część.
(4) Julianus: Jeżeli dzieci zrodzone z Pamfili są mi zapisane w testamencie, a ja kupiłem Pamfilę i urodziła ona
dziecko, będąc pod moją kontrolą, to nie można uznać, że mam prawo do tego dziecka, za ważną opłatą, tylko
dlatego, że kupiłem jego matkę. Dowodem na to jest to, że jeśli zostanę eksmitowany, będę mógł wystąpić
przeciwko sprzedawcy z powództwem z tytułu nabycia.
(5) Gdy spadkodawca, mając za dłużników Gajusza i Lucjusza na tę samą sumę pieniędzy, uczynił zapis w
następujący sposób: "Niech mój spadkobierca przekaże Semproniuszowi to, co jest mi winien Gajusz, a
Maeviusowi to, co jest mi winien Lucjusz", nakłada na swojego spadkobiercę konieczność scedowania swoich
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praw do powództwa na jednego z zapisobierców, a wysokość wierzytelności należnej od nich na drugiego. Jeśli
jednak spadkodawca za życia wystawił pokwitowanie Gajuszowi, spadek zapisany Semproniuszowi i Maeviusowi
będzie z konieczności nieważny.
(6) Jeżeli Stichus i Pamfilus zostały mi zapisane w dwóch różnych testamentach, a ja otrzymałem Stichus na
mocy innego testamentu, mogę wnieść powództwo na mocy pierwszego testamentu o odzyskanie Pamfilusa;
gdyby bowiem Stichus i Pamfilus zostały mi zapisane w jednym testamencie, a ja otrzymałbym Stichus za dobrą
zapłatę, mógłbym jednak domagać się Pamfilusa.
83. Marcellus, Digest, Księga XIII.
Titius zapisał ci udział w Stichusie, a Seius zapisał ci pozostały udział w Stichusie, możesz więc rościć sobie do
niego prawo na mocy obu testamentów.
(84) Julianus, Digest, Księga XIII.
Zapis tego rodzaju: "Niech mój spadkobierca zapłaci sto aurei Titiusowi, jeżeli Titius da mojemu spadkobiercy
zabezpieczenie, że zapłaci sto aurei Maeviusowi", będzie ważny; tak samo, jak w przypadku, gdy spadek jest
zapisany komukolwiek, a on dostarczył go innemu zgodnie z warunkami zaufania.
1. Z tego samego powodu ważny jest następujący zapis: "Niech mój spadkobierca zapłaci sto aurei Tycjuszowi,
jeśli Tycjusz da mu zabezpieczenie na wybudowanie w mieście dzieła publicznego o tej wartości".
2. Jeżeli Semproniusz mianuje Titiusa swoim spadkobiercą i poleci mu, aby po upływie dwóch lat przekazał
Maeviusowi działkę ziemi należącą do jego majątku; a następnie Titius poleci swojemu spadkobiercy, aby
natychmiast dostarczył tę samą ziemię Maeviusowi, a Maevius otrzyma cenę za tę ziemię od spadkobiercy
Titiusa, a następnie będzie chciał rościć sobie prawo do tej ziemi na mocy testamentu Semproniusza; będzie on
wykluczony przez wyjątek, jeżeli nie będzie zadowolony z ceny zapłaconej za tę ziemię.
3. Jeżeli ktoś zapisał w testamencie niewolnika w sposób ogólny i z winy zapisobiercy nie otrzymał Stichusa, gdy
spadkobierca chciał go wydać, a Stichus by umarł, spadkobierca może skorzystać z wyjątku z powodu złej wiary.
4. Gdy dom, na rzecz którego inny dom należący do spadkobiercy był obciążony służebnością, został wydany
zapisobiercy bez tej służebności, orzekłem, że ten ostatni może wnieść powództwo na podstawie testamentu,

1842

ponieważ nie otrzymał całego zapisu. I rzeczywiście, jeśli zapisobierca otrzymałby od spadkobiercy niewolnika,
który stał się niepełnosprawny, może on bardzo słusznie wnieść powództwo na podstawie testamentu.
5. Jeżeli człowiek, nie wiedząc, że niewolnik został mu zapisany w testamencie, kupuje go od spadkobiercy, a
następnie, po upewnieniu się o tym, wnosi powództwo na podstawie testamentu i odzyskuje niewolnika, powinien
być zwolniony z odpowiedzialności sądowej z tytułu sprzedaży, ponieważ takie postępowanie jest działaniem w
dobrej wierze, a zatem zawiera wyjątek z powodu oszustwa. Gdyby jednak, po zapłaceniu ceny, wytoczył
powództwo na podstawie testamentu, powinien odzyskać niewolnika i może odzyskać cenę w drodze powództwa
o kupno, jeżeli został pozbawiony go lepszego tytułu prawnego. Gdyby jednak wystąpił z powództwem o kupno, a
następnie stwierdził, że niewolnik został mu zapisany, i wniósł pozew na podstawie testamentu, spadkobierca nie
może zostać zwolniony, chyba że zwróci cenę i wyda niewolnika nabywcy.
6. Gdy ojciec obiecał sto aurei jako posag dla córki, a następnie zapisał jej tę samą sumę, spadkobierca będzie
chroniony powództwem z tytułu złej wiary, jeśli zięć wytoczy powództwo z powodu obietnicy zmarłego, a córka
wniesie pozew na podstawie testamentu; powinni oni bowiem uzgodnić między sobą, że zadowolą się jednym z
tych powództw.
7. Gdy zapis jest uczyniony w następujący sposób: "Niechaj mój spadkobierca zapłaci dziesięć aurei So-and-So,
jeśli ten zwróci mój weksel mojemu spadkobiercy", warunek tego rodzaju ma skutek zwolnienia spadkobiercy z
długu. Dlatego też, jeśli weksel istnieje, wierzyciel nie będzie rozumiany jako spełniający warunek, chyba że da
spadkobiercy pokwitowanie. Jeżeli jednak weksel nie istnieje, uważa się, że wierzyciel spełnił warunek, jeżeli
zwolnił spadkobiercę. Nie ma różnicy, czy nota została zniszczona w czasie sporządzania testamentu, czy
później, czy po śmierci spadkodawcy.
8. Jeśli Stichus, który należy do Titiusa, jest zapisany Titiusowi i Maeviusowi, Maevius będzie miał prawo do
połowy udziału w Stichusie, ponieważ Titius ma prawo do połowy wspomnianego niewolnika, nawet jeśli nie może
otrzymać spadku.
9. "Niech mój spadkobierca da Titiusowi, Stichusowi lub Pamphilusowi, któregokolwiek z nich wybierze". Gdyby
dziedzic powiedział, że chce dać Stichusa, a Stichus by umarł, będzie zwolniony; ale gdyby w każdej chwili
wspomniał, którego z nich chce dać, nie może zmienić zdania.
10. W spadku zapisano w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca przeniesie na Titiusa majątek Cornelian
i niewolników, którzy są na tym majątku, a którzy będą moi w chwili mojej śmierci". Niewolnica, która zwykle
pozostawała na wspomnianym majątku, w chwili śmierci spadkodawcy uciekła i urodziła dziecko. Zapytałem, czy
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ona sama i jej dziecko są włączone do spadku. Odpowiedziałem, że niewolnica wydaje się być zapisana w
testamencie, nawet jeśli uciekła, i nawet jeśli była zbiegiem, uważa się, że była na wspomnianym majątku w
czasie śmierci spadkodawcy. W związku z tym, ponieważ dziecko podąża za stanem matki, jest ono włączone do
spadku, tak jakby urodziło się w majątku.
11. Jeśli Stichus lub Pamphilus, w zależności od tego, którego z nich woli zapisobierca, został zapisany Titiusowi,
a spadkodawca dał Pamphilusa Titiusowi, Stichus nadal podlega zobowiązaniu.
12. W przypadku, gdy spadek został zapisany w następujący sposób: "I do give and bequeath to Titius and
Maevius each a slave", to ustala się, że nie mają oni wspólnych praw do tego samego niewolnika, tak samo jak
nie mieliby, gdyby zapis był w następujących słowach: "Daję i zapisuję niewolnika Titiusowi, a drugiego
niewolnika Maeviusowi".
13. 13. Jeżeli osoba, której zapisano spadek, zanim zdecyduje się, z jakiego powództwa skorzysta, aby odzyskać
swój spadek, umiera, pozostawiając dwóch spadkobierców, a obaj jednocześnie zdają się przyjmować spadek,
nie mogą go otrzymać, chyba że uzgodnią sposób postępowania; na przykład gdy jeden z nich chce wytoczyć
powództwo rzeczowe, a drugi osobiste. Jeśli jednak dojdą do porozumienia, będą uprawnieni do majątku
wspólnego, a porozumienie powinno nastąpić albo dobrowolnie, albo na polecenie sądu.
85. Paulus, O Plaucjuszu, księga XI.
Pewien obszar ziemi został zapisany dwóm osobom łącznie; jedna z nich, w drodze osobistego powództwa,
uzyskała wycenioną wartość połowy nieruchomości, druga, jeśli chciałaby wnieść pozew o całą ziemię, może
zostać wykluczona przez wyjątek z powodu złej wiary w odniesieniu do połowy, ponieważ zmarły chciał, aby
spadek dostał się w ich ręce tylko raz.
86. Julianus, Digest, Księga XXXIV.
Jeśli niewolnik, którego dałeś w zastaw, zostanie ci zapisany przez kogoś innego, będziesz miał prawo do
powództwa na podstawie testamentu przeciwko spadkobiercy, jeśli zastaw zostanie zwolniony.
1. 1. Jeżeli jeden ze spadkobierców spadkodawcy jest zobowiązany do przekazania Maeviusowi w drodze zapisu
Stichus, a następnie wszyscy jego spadkobiercy są zobowiązani kodycylem do przekazania mu tego samego
Stichus, a przed otwarciem kodycylu Maevius powinien otrzymać wycenioną wartość niewolnika, nie może on
legalnie otrzymać niewolnika na mocy kodycylu, ponieważ spadkodawca chciał, aby otrzymał on zapis tylko raz.
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2. Jeśli w testamencie zapisany jest niewolnik, a stan tego niewolnika i wszystkiego, co się z nim wiąże, jest w
stanie zawieszenia, a zapisobierca odrzuciłby zapis, uważa się, że niewolnik nigdy nie należał do niego; a jeśliby
go nie odrzucił, uważa się, że jest jego od dnia przyjęcia spadku. Zgodnie z tą zasadą oraz z prawami osób
zainteresowanych majątkiem, który niewolnik otrzymał lub za który się opowiedział, jak również w odniesieniu do
tego, co zostało mu zapisane lub darowane, zostanie określony jego stan, a także to, czy transakcja, którą
przeprowadził, była na korzyść spadkobiercy czy zapisobiercy.
3. Gdy wszyscy spadkobiercy spadkodawcy są zobowiązani do dostarczenia działki, która należała do jednego z
nich, ten, do którego ona należała, nie jest zobowiązany do dostarczenia więcej niż swojej części, a pozostali
będą odpowiedzialni za pozostałe części.
4. 4. Jeśli dom jest pozostawiony temu, na którego gruncie budynek stoi, zapis będzie ważny, nawet jeśli jest on
właścicielem gruntu; w ten sposób uzyskuje on bowiem zwolnienie od służebności i korzyści z darowizny domu.
87. Papinianus, Pytania, Księga XVIII.
Ojciec ustanowił swego syna, nad którym zachował kontrolę, dziedzicem części swego majątku, pozostawiając
mu także spadek. Byłoby bardzo wielką trudnością, jak twierdzą niektóre autorytety, aby odmówić mu prawa do
spadku, gdyby odrzucił majątek ojca, ponieważ testament nie powinien być uważany za zaatakowany przez tego,
kto z ważnych powodów odmawia zaangażowania się w sprawy majątku, który może być niewypłacalny.
(88) Marcjanus, Instytuty, Księga VI.
Jeśli jednak ojciec chciał, aby syn nie otrzymał spadku, chyba że ten przyjmie spadek, to nie można mu przyznać
powództwa przeciwko współspadkobiercy o odzyskanie spadku, jak twierdzi Aristo, ponieważ nie wydaje się, aby
spadek był wypłacalny dla samego syna. Tak jest, nawet jeśli spadkodawca nie uzależnił przyjęcia spadku od
spełnienia warunku, ponieważ wyraźnie ustalono, jaka była jego intencja.
89. Julianus, Digest, Księga XXXIII.
Albowiem wyemancypowany syn, jeśli odrzuci spadek, nie może być pozbawiony możliwości domagania się
spadku od spadkobiercy. Praetor, zezwalając dzieciom pozostającym pod kontrolą ojca na odrzucenie spadku,
daje do zrozumienia, że zamierza przyznać im to samo prawo w zakresie, w jakim ich to osobiście dotyczy, do
którego byłyby uprawnione, gdyby miały swobodę wejścia w posiadanie spadku.
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90. Papinianus, Pytania, Księga XVIII.
Ale co by się stało, gdyby spadek został zapisany w następujący sposób: "Zapisuję to dodatkowo mojemu
synowi" ? Nie ma wątpliwości, że należy przeprowadzić dochodzenie co do intencji spadkodawcy. Ten przypadek
nie różni się od poprzedniego, który odnosi się do wcześniejszej wiedzy syna, chyba że zostanie jasno
udowodnione, że intencja ojca była inna.
1. Oczywiste jest, że jeśli kilku synów zostało powołanych na spadkobierców, powództwo o odzyskanie spadku
zostanie odrzucone na rzecz tego, który odmówił przyjęcia spadku.
91. Julianus, Digest, Księga XXXVI.
Powstało pytanie, czy syn pod władzą ojcowską, który sam miał syna, powinien być mianowany spadkobiercą;
ponieważ obaj są pod władzą drugiego, bo czy syn może być obciążony spadkiem na rzecz własnego syna?
Odpowiedziałem, że skoro syn może być obciążony dziedzictwem na rzecz swojego ojca, to wynika z tego, że
może być obciążony dziedzictwem na rzecz swojego brata lub syna, a nawet na rzecz niewolnika swojego ojca.
1. Jeśli wolność została przyznana niewolnikowi od razu, spadek może być mu zapisany w sposób absolutny lub
warunkowy. Jeśli jednak wolność została mu przyznana pod jakimś warunkiem, to w pewnych momentach może
być ona ważna, a w innych, nawet jeśli została zapisana bezwzględnie, może być nieważna; jeśli bowiem
warunek wolności był taki, że mógł być spełniony natychmiast po śmierci spadkodawcy, przed wejściem w
posiadanie majątku (na przykład: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli zapłaci dziesięć aurei Titiusowi lub wstąpi na
Kapitol"), to zapis będzie ważny. Co więcej, warunki takie jak następujący: "Jeśli zapłaci dziedzicowi dziesięć
aurei, jeśli ten wstąpi na Kapitol po przyjęciu mojego majątku", spadek będzie nieważny. W przypadku jednak,
gdy do całości spadku został wyznaczony spadkobierca konieczny, te warunki, które mogły być spełnione przed
wejściem do spadku, czynią zapis nieważnym.
2. Jeśli spadkodawca wyznaczył dwóch spadkobierców i zapisał Stichusa jednemu z nich, a dziesięć aurei
Stichusowi, to jeśli Stichus stanie się wolny za życia spadkodawcy, będzie on uprawniony do całego spadku; a
dowodem na to, że przysługuje on osobiście wspomnianemu niewolnikowi, jest fakt, że jeśli spadkobierca,
któremu zapisano niewolnika, nie wejdzie w posiadanie spadku, może on odzyskać cały spadek od drugiego
spadkobiercy.
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3. Jeśli spadek jest zapisany na niewolnika, który sam jest zapisany w testamencie, a on jest sprzedany przez
spadkodawcę, spadek będzie należał do nabywcy.
4. W przypadku, gdy Tacytowi pozostawiono niewolnika, a spadek jest zapisany temu samemu niewolnikowi,
zapisobierca może być obciążony zaufaniem, "albo wydać komuś niewolnika, albo przekazać mu majątek, który
jest zapisany niewolnikowi." A nawet więcej, Titius może być oskarżony o zaufanie w odniesieniu do samego
niewolnika, nawet po tym, jak stanie się on wolny.
5. Jeśli ktoś zapisałby Stichusa, a następnie sprzedałby go lub poddał manumitacji, a następnie pozostawiłby mu
spadek w formie kodycylu, to do spadku będzie uprawniony albo poddany manumitacji niewolnik, albo nabywca.
6. Jeśli zostałbyś wyznaczony na spadkobiercę przez osobę, która powierzyła ci wydanie niewolnika, a jakaś
osoba zapisałaby ci spadek w postaci wspomnianego niewolnika, a za życia osoby, która zapisała mi niewolnika,
nadszedł dzień przeniesienia spadku na niewolnika, spadek ten zostaje natychmiast nabyty przez majątek. Tak
więc, nawet gdyby osoba, która zapisała mi niewolnika, umarła, spadek pozostawiony niewolnikowi nie będzie
należał do mnie.
7. W przypadku, gdy niewolnik jest przedmiotem roszczenia na mocy testamentu, powinien on zostać wydany
powodowi w takim samym stanie, w jakim znajdował się w chwili przystąpienia do sprawy. A ponieważ potomstwo
niewolnicy, jak również plony ziemi, które zostały uzyskane w międzyczasie, są włączone do tego powództwa,
dlatego wszelkie dobra, które w międzyczasie zostały nabyte przez niewolnika, czy to przez zapis, czy przez
dziedziczenie, muszą być wydane powodowi.
(92) Julianus, Digest, Księga XXXIX.
Gdy jeden z kilku spadkobierców kupuje działkę ziemi, która została pozostawiona w zaufaniu, a cena została
ustalona na podstawie dochodu z tej ziemi na poczet długów należnych z majątku; strona uprawniona do ziemi
zgodnie z warunkami zaufania jest obecna i zgadza się na to, ustala się, że nie sama ziemia, ale wartość tej
ziemi powinna być wydana. Marcellus stwierdza w notatce: "Jeśli spadkobierca wolałby wydać ziemię, myślę, że
powinien zostać wysłuchany".
1. Julianus: Gdy w testamencie zapisano pieniądze Titiusowi, a on został zobowiązany przez trust do
wyswobodzenia niewolnika należącego do kogoś innego, a pan tego niewolnika nie chce go sprzedać, to mimo
wszystko będzie miał prawo do swojego dziedzictwa, ponieważ to nie z jego winy majątek zapisany w
testamencie nie został wydany. Jeśli bowiem niewolnik umrze, nie zostanie pozbawiony swego dziedzictwa.
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2. Tak jak uznaje się, że trust może być nałożony na każdego, kto jest uprawniony do majątku jako prawowity
spadkobierca lub do praetorycznego posiadania go, tak ten, kto z mocy prawa ma prawo do majątku chłopca
poniżej wieku dojrzewania lub do praetorycznego posiadania go, może być prawnie obciążony trustem.
93. Ulpianus, Powiernictwa, Księga I.
Tego rodzaju trust będzie ważny tylko wtedy, gdy nieletni umrze przed osiągnięciem wieku dojrzałego; jeśli
jednak umrze po osiągnięciu wieku dojrzałego, trust przestanie istnieć.
(94) Julianus, Digest, Księga XXXIX.
Oczywiste jest, że jeśli ojciec wydziedziczył swojego syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego,
spadkobierca prawny nie może być zmuszony do wykonania trustu, chyba że był on również spadkobiercą ojca.
1. Gdy pan został poproszony o wydanie innej osobie majątku, którego spadkobiercą został jego niewolnik, a on
sprzedał niewolnika, powstało pytanie, czy osoba, w której ręce majątek dostał się poprzez zakup niewolnika,
który został mianowany spadkobiercą, może być zmuszona do jego wydania. Powiedziałem, że osoba, która
sprzedała swojego niewolnika, który został wyznaczony na spadkobiercę, może być zmuszona do uwolnienia się
od powiernictwa, ponieważ otrzymała cenę za majątek, o którego zrzeczenie się została poproszona. Ten jednak,
w którego ręce majątek dostał się poprzez zakup niewolnika, który został wyznaczony na spadkobiercę, może, po
przeprowadzeniu dochodzenia, zostać zmuszony do zrzeczenia się powiernictwa; to znaczy w przypadku, gdy
pierwotny pan niewolnika nie był wypłacalny.
2. W przypadku, gdy Stichus lub Damas został zapisany komuś w testamencie, a zapisobierca otrzymał wybór i
został oskarżony o dostarczenie Stichus komuś innemu; i chociaż mógł on preferować żądanie Damas, będzie on
jednak zobowiązany do dostarczenia Stichus, zgodnie z warunkami trustu. Nawet jeśli Damas ma większą
wartość, będzie zmuszony do dostarczenia Stichusa; lub jeśli ma mniejszą wartość, będzie również prawnie
zobowiązany do dostarczenia go; ponieważ to była jego wina, że nie otrzymał, zgodnie z warunkami testamentu,
niewolnika, który był przedmiotem trustu.
3. Jeśli niewolnik został poddany manumulacji na mocy testamentu i nie otrzymał ani spadku, ani majątku, nie
można go zmusić do uwolnienia się od trustu. Nie może tego uczynić również ten, kto jest proszony o
manumitację niewolnika, który został mu zapisany w testamencie; ponieważ osoba może być zmuszona do
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zapłaty pieniędzy na mocy trustu tylko wtedy, gdy otrzyma coś tego samego rodzaju lub podobnego do niego na
mocy testamentu.
95. Ulpianus, Trusts, Księga I.
Niemniej jednak należy rozważyć, czy tego rodzaju trust będzie ważny w przypadku, gdy niewolnik, który został
poddany manumisji, został poproszony o dostarczenie czegoś w zamian za pracę. W żadnym wypadku nie
można tego przyznać, ponieważ tego rodzaju usługi nie mogą być narzucone wolnemu człowiekowi, a jeśli są
narzucone, nie mogą być wymagane, nawet jeśli spadkodawca przewidział je w swoim testamencie.
(96) Julianus, Digest, Księga XXXIX.
Pewien człowiek uczynił w swoim testamencie lub kodycylu następujący zapis: "Pragnę, aby czterdzieści aurei
zostało wypłaconych Pamfili, jak to jest dalej podane; tyle z nich jest mi należne od Juliusza; tyle, ile
zainwestowałem w sprzęt obozowy; tyle, ile mam w gotówce". Spadkodawca zmarł kilka lat później będąc nadal
tego samego zdania, ale wszystkie kwoty, które wymienił zostały przeznaczone na inne cele. Pytam, czy zaufanie
musi być wykonane. Odpowiedziałem, że jest bardzo prawdopodobne, że spadkodawca chciał raczej wskazać
swoim spadkobiercom miejsce, w którym mogliby łatwo uzyskać czterdzieści aurei, bez ingerencji w pozostałą
część jego majątku, niż wprowadzić warunek do trustu, który na początku był absolutny; a zatem Pamphila miała
prawo do czterdziestu aurei.
1. Ilekroć majątek bez właściciela przechodzi na własność Skarbu Państwa na mocy prawa juliańskiego, zapisy i
powiernictwa, które spadkobierca, któremu je pozostawiono, był zmuszony spłacić i wykonać, muszą być
spłacone i wykonane przez Skarb Państwa.
2. 2. Jeżeli w testamencie zapisano ci niewolnika i zażądano, abyś "przekazał Titiusowi majątek równy wartości
niewolnika", a następnie niewolnik ten umarł, nie będziesz zmuszony do przekazania czegokolwiek z powodu
trustu.
3. Gdy spadkobierca wyznaczony do pewnego udziału w majątku jest obciążony, w następujący sposób: "Weź
pewną sumę jako uprzywilejowany zapis i rozdziel ją między tych, którzy otrzymali zapisy w testamencie", musi
on w ten sposób wziąć to, co zostało zapisane warunkowo, po spełnieniu warunku, a w międzyczasie będzie
zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia albo spadkobiercy, albo osobom, którym pozostawiono zapisy
warunkowe.
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4. Gdy niewolnikowi, który ma być wolny pod pewnym warunkiem, nakazuje się wypłacić komuś pieniądze,
można żądać od tego, kto jest do tego uprawniony, aby dostarczył wspomniane pieniądze innej stronie. Skoro
bowiem spadkodawca może przyznać wolność swemu niewolnikowi w sposób absolutny, za pomocą kodycylu, i
w ten sposób pozbyć się warunku, dlaczego nie miałby mieć władzy odebrania tych samych pieniędzy za pomocą
trustu?
97. The Same, Digest, Księga XLII.
Jeżeli Stichus zostanie mi zapisany w testamencie, a ja będę zobowiązany do wydania albo Stichusa, albo
Pamfilusa, mojego niewolnika, i stracę cokolwiek z tytułu zapisu na mocy prawa falcydiańskiego, będę
zobowiązany oddać mojego niewolnika Pamfilusa w całości Tycjuszowi, albo ten udział w Stichusie, który
otrzymałem w spadku.
(98) Tenże, Digest, księga LII.
Niewolnik, który został zabrany przez wroga, może być legalnie zapisany w testamencie, ponieważ wynika to z
prawa postliminium; tak jak możemy ustanowić niewolnika, który jest w rękach wroga, naszym spadkobiercą, tak
samo możemy go zapisać w testamencie.
99. Tenże, Digest, Księga LXX.
Gdy Stichus został zapisany panu, a spadkodawca zapisał go również jednemu z niewolników tego pierwszego,
dając mu wybór między Stichusem a innym niewolnikiem, to uważam, że tylko połowa Stichusa należałaby do
wspomnianego pana, ponieważ wspomniany niewolnik, gdyby został poddany manumulacji, mógłby wybrać
Stichusa.
100. Tenże, Digest, Księga LXXVII.
Gdyby Semproniusz zapisał swemu spadkobiercy Titiusowi dziedzictwo na moją korzyść, a Titius zapisałby mi tę
samą posiadłość pod tym samym warunkiem i warunek ten zostałby spełniony, to nadal mógłbym się domagać
tego dziedzictwa na mocy testamentu Semproniusza.
(101) Tenże, Digest, Księga LXXVIII.
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Jeżeli Stichus jest zapisany w testamencie jednemu z moich niewolników, a ja odrzucam spadek, a potem, po
przedstawieniu kodycylu, okazuje się, że Stichus był zapisany także mnie, to mimo to mogę się go domagać.
1. 1. W przypadku pozostawienia spadku osobie, która znajduje się w rękach wroga, a która tam umiera, spadek
nie będzie miał mocy ani skutku, chociaż może być potwierdzony prawem postliminium.
(102) Tenże, Digest, Księga LXXXI.
Gdy małoletni, który ma dwadzieścia lat, zrzekł się niewolnika bez wymaganego dochodzenia prawnego, a
następnie zapisał mu spadek, a ten, sprzedany, uzyskał wolność, nie może on otrzymać spadku, ponieważ nie
ma on mocy ani skutku, ponieważ został zapisany bez przyznania wolności.
103. Tenże, Digest, Księga LXXXIII.
Oszustwo uważa się za popełnione w przypadku trustu dorozumianego, gdy powiernik nie jest zobowiązany do
wykonania jakiejkolwiek czynności ani w testamencie, ani w kodycylu, lecz jedynie zobowiązuje się prywatną
umową lub memorandum, że wykona trust na rzecz strony, która nie jest uprawniona do czerpania z niego
korzyści.
104. Tenże, O Urseius Ferox, Księga I.
Gdzie wszyscy spadkobiercy spadkodawcy zostali obciążeni zapisem w następujący sposób: "Ktokolwiek
zostanie moim spadkobiercą, niech będzie obciążony zapłatą stu aurei dla Titiusza". Później do testamentu
dopisano, że tylko jeden z jego spadkobierców powinien wypłacić Titiusowi pieniądze. Powstało pytanie, czy
pozostali spadkobiercy muszą zapłacić całe sto aurei, czy to, co zostanie po odliczeniu części majątku
należącego do wyżej wymienionego? Odpowiedź brzmiała, że bardziej wskazane jest, aby pozostali
spadkobiercy zapłacili sto aurei, ponieważ znaczenie słów nie sprzeciwia się tej opinii, a intencja spadkodawcy
zgadza się z nią.
1. W przypadku, gdy w testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech mój spadkobierca zapłaci sto aurei
Lucjuszowi Titiusowi, jeśli odda mu weksel, którym obiecałem zapłacić mu pewną sumę pieniędzy". Titius zmarł
przed dostarczeniem noty dziedzicowi; powstało więc pytanie, czy jego spadkobierca będzie miał prawo do
spadku? Kasjusz uważa, że jeśli w rzeczywistości istniał zapis, to spadkobierca zapisobiercy nie miałby prawa do
spadku, ponieważ, skoro zapis nie został zwrócony, nie nadszedł czas, w którym spadek miał być nabyty.
Julianus zauważa, że jeśli w momencie sporządzania testamentu nie istniał żaden zapis, to istnieje jeden powód,
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dla którego spadek należałby się Titiusowi, a mianowicie nie uważa się, że został postawiony warunek
niemożliwy do spełnienia.
2. Sabinus twierdzi, że majątek, który należy do wroga, może być zapisany w testamencie, jeśli pod jakimkolwiek
warunkiem można go nabyć.
3. Tam, gdzie majątek został zapisany Attiusowi, w następujący sposób: "Ktokolwiek zostanie moim
spadkobiercą, niech będzie zobowiązany do zapłacenia dziesięciu aurei mojemu spadkobiercy, Attiusowi", Attius
może domagać się dziesięciu aurei, po odliczeniu swojego udziału od kwoty.
4. Podobnie, gdy spadkobierca otrzymał nakaz zapłacenia dziesięciu aurei i zatrzymania dla siebie kawałka
ziemi, musi zapłacić tę sumę po odliczeniu swojego udziału.
5. Wreszcie ustalono, że w przypadku zapisu w testamencie w następujący sposób: "Niech ktokolwiek zostanie
moim spadkobiercą, będzie zobowiązany do zapłacenia mojemu spadkobiercy dziesięciu aurei", udziały
wszystkich spadkobierców będą równe, ponieważ każdy z nich jest uważany za obciążonego zarówno na swoją
korzyść, jak i na korzyść swoich współspadkobierców.
6. W przypadku, gdy ktoś wyznacza spadkobiercę w następujący sposób: "Kiedykolwiek umrze jego matka", a
następnie drugi spadkobierca jest wyznaczony jako jego substytut i ten ostatni jest obciążony spadkiem na rzecz
tego, który został warunkowo wyznaczony, a pierwszy z nich umiera za życia swojej matki, a następnie nadchodzi
dzień, w którym spadek ma zostać nabyty, powstaje pytanie, czy jego spadkobierca będzie uprawniony do
spadku. Lepsza opinia jest taka, że będzie on do niego uprawniony, niezależnie od tego, czy substytut był
zobowiązany do wypłacenia go pierwszemu spadkobiercy w sposób absolutny, czy też pod warunkiem, że nie
zostanie on jego spadkobiercą; warunek ten był bowiem spełniony w chwili śmierci wyznaczonego spadkobiercy.
7. Gdy teść został wyznaczony na spadkobiercę zięcia, a część majątku zapisano innemu, Sabinus uważał, że po
odliczeniu posagu będzie on odpowiedzialny za część majątku zawartą w zapisie, tak jak gdyby teściowi należała
się suma pieniędzy od zięcia, a po jej odliczeniu zrzekł się on majątku.
105. Tenże, O Minicjuszu, Księga I.
Gdzie zapisano w testamencie w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca będzie obciążony zapłatą na
rzecz Korneliusza tego, co jest mi winien Lucjusz Tytus", spadkobierca nie jest zobowiązany do przeniesienia
czegokolwiek w ramach tego zapisu, poza swoim prawem do działania przeciwko dłużnikowi.
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106. Alfenus Verrus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga II.
Gdzie w testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech mój spadkobierca będzie obciążony stu aurei", ale
nie dodano "zapłatą", to rozstrzyga się, że spadek będzie należny.
107. Africanus, Pytania, Księga II.
Gdy kilku spadkobierców jest obciążonych spłatą zapisu, to któremu z nich nakazuje się spłatę jako zapis
uprzywilejowany? Mówi się, że to w gestii tych, którym zapis został zapisany, leży wybór, czy wytoczą powództwo
przeciwko spadkobiercom pojedynczo, czy też tylko przeciwko temu, któremu polecono zapłacić zapis
uprzywilejowany; stąd ten ostatni musi dać zabezpieczenie swoim współspadkobiercom, aby ich zwolnić od
odpowiedzialności.
1. 1. Gdy ktoś zapisuje niewolnikowi, któremu pozostawił spadek, nie dając mu wolności, "Jeśli ma być jego
niewolnikiem, gdy umrze", nie ma żadnej wątpliwości, że spadek będzie ważny w przyszłości, ponieważ po
śmierci niewolnika, spadek, który mu pozostał, będzie należał do osoby, której sam niewolnik został zapisany.
108. Tenże, Pytania, Księga V.
Jeżeli mówi się, że niewolnik, który został zapisany w testamencie, uciekł za życia spadkodawcy, spadkobierca
musi go odzyskać, ale koszty i ryzyko związane z pogonią musi ponieść ten, komu niewolnik został zapisany w
testamencie; spadkobierca nie jest bowiem zmuszony do dostarczenia zapisanego majątku, chyba że w miejscu,
w którym został on pozostawiony przez spadkodawcę.
(1) Jeżeli pozostawiony mi w testamencie majątek, do którego wydania jesteś zobowiązany, zostałby przez
kogokolwiek innego przekazany mojemu niewolnikowi, to i tak będę miał prawo do powództwa opartego na
testamencie; a przede wszystkim, gdybym nie wiedział, że majątek ten stał się moim. W przeciwnym razie
doszłoby do tego, że nawet gdybyś przekazał wspomnianą własność mojemu niewolnikowi, uwolniłbyś się od
odpowiedzialności bez mojej zgody, co w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne, ponieważ nie możesz uwolnić
się od odpowiedzialności bez mojej zgody, nawet przez dokonanie zapłaty w ten sposób.
(2) Gdy Tytusowi zapisano w testamencie niewolnika, powstało pytanie, czy prawo wyboru niewolnika, który ma
być dany, należy do spadkobiercy, czy do zapisobiercy. Odpowiedziałem, że bardziej sprawiedliwe byłoby
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stwierdzenie, że prawo wyboru powinien mieć ten, kto jest uprawniony do dokonania dowolnego działania, czyli
zapisobierca.
(3) Darowizna zapisu wyrażona w następujących słowach: "Zapisuję So-and-So, lub So-and-So, w zależności od
tego, który z nich pierwszy wstąpi na Kapitol", zdaniem Africanusa będzie ważny; z oczywistego powodu, że tam,
gdzie użytkowanie jest zapisane na rzecz wolnych ludzi, a własność nieruchomości na rzecz tego, który z nich
przeżyje, zapis będzie ważny. Uważa on, że taka sama opinia powinna być wydana w odniesieniu do
wyznaczenia spadkobiercy.
(4) Tycjusz powierzył ci zapis Stichusa na moją rzecz, co do którego zawarłem już z tobą umowę. Jeśli
postanowienie to nie było oparte na wartościowym świadczeniu, uważano, że spadek jest ważny. Jeśli jednak
wydanie niewolnika opierało się na dwóch wartościowych przesłankach, to lepiej jest uznać, że spadek jest
nieważny, ponieważ nikt nic nie traci, a ta sama rzecz nie może być wydana dwa razy.
(5) Jeżeli jednak na mocy testamentu Tycjusza jesteś mi już winien Stichusa, a Semproniusz powierzył tobie,
swemu spadkobiercy, wydanie mi w spadku tego samego niewolnika i zażądał ode mnie, abym wydał go osobie
trzeciej, zapis będzie ważny, ponieważ nie mam zatrzymać niewolnika. Ta sama zasada będzie miała
zastosowanie, jeśli zapisał mi sumę pieniędzy; a jeszcze bardziej będzie miała zastosowanie, jeśli trust został
ustanowiony przez poprzedni testament. Podobnie, jeśli istniały podstawy do zastosowania prawa
falcydiańskiego zgodnie z warunkami pierwszego testamentu, to co zostało odliczone z tego powodu, mogę
nabyć na mocy drugiego.
(6) Również w przypadku, gdybym stał się spadkobiercą właściciela pewnej działki, a on nie okazałby się
wypłacalny, a ty otrzymałbyś polecenie dostarczenia mi tej działki, twoje zobowiązanie będzie nadal istniało, tak
samo jak w przypadku, gdybym ja ją nabył.
(7) Gdy w testamencie postanowiono: "Niech mój spadkobierca zapłaci Sezjuszowi dziesięć aurei więcej niż
zapisałem Tytusowi", nie może być wątpliwości, że Tytus będzie miał prawo do swojego spadku, a Sezjuszowi
nie będzie należne więcej niż dziesięć aurei. Zwyczajem jest bowiem sporządzanie zapisu w następujących
słowach: "Tyle zapisuję Lucjuszowi Titiusowi, a tyle samo jego żonie i dzieciom".
(8) Gdy zapisuje się majątek osobie, której wcześniej nic nie pozostawiono, z dodaniem: "O tyle więcej", nie ma
żadnych wątpliwości, że to, co zostało zapisane w ten sposób, jest należne. Jeszcze mniej wątpliwości powinno
być, gdybym zawarł z osobą, która nie jest mi nic winna, następujący układ: "Obiecujesz, że zapłacisz mi dziesięć
aurei więcej niż jesteś mi winien", to dziesięć będzie należne.
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(9) Gdy niewolnik należący do kogoś innego jest zapisany w testamencie i nakazuje się mu uwolnienie, uważa
się, że zapisobierca może się go domagać, ponieważ jego darowizna wolności jest bezskuteczna. Absurdem jest,
aby zapis był nieważny, który byłby ważny, gdyby tylko niewolnik został zapisany w testamencie.
(10) Jeśli ktoś posiadał w swojej skrzyni pięć aurei i zapisał je w testamencie lub obiecał w umowie: "Dziesięć
aurei, które mam w skrzyni", zapis lub umowa będą ważne, ale tylko pięć aurei będzie należne na podstawie obu.
Co więcej, nie wydaje się rozsądne, aby brakujące pięć aurei mogło być żądane na mocy testamentu; w tym
przypadku bowiem uważa się, że pewna własność, która nie istnieje, została zapisana. Jeśli jednak w chwili
śmierci spadkodawcy cała suma znajdowała się w jego skrzyni, a następnie została nieco uszczuplona,
spadkobierca musi niewątpliwie sam ponieść stratę.
(11) Jeżeli w testamencie zapisano niewolnika, a spadkobierca nie wywiązuje się z tego obowiązku, jego życie i
ewentualne zmniejszenie wartości obciąża spadkobiercę, tak że jeżeli w chwili wydania jest on niepełnosprawny,
spadkobierca ponosi odpowiedzialność.
(12) Jeżeli coś zostało ci pozostawione i jesteś zobowiązany jako powiernik do dostarczenia mi tego, jeżeli nie
otrzymasz nic innego na mocy testamentu, to uważa się, że będziesz odpowiedzialny tylko wtedy, gdy będziesz
w złej wierze, nie domagając się spadku, w przeciwnym razie ja będę winny; podobnie jak w umowach w dobrej
wierze, jeżeli umowa jest na korzyść obu stron, ten, kto powinien dostarczyć własność, jest odpowiedzialny za
zaniedbanie, ale jeżeli jest na korzyść tylko jednej, powiernik jest odpowiedzialny tylko za oszustwo.
(13) Pewien człowiek dał w zastaw pewne klejnoty Titiusowi i ustanowił swego syna jego spadkobiercą, a
następnie go wydziedziczył; wreszcie w testamencie przewidział: "Proszę cię, Titiusie, i zobowiązuję, abyś
sprzedał klejnoty, które dałem ci w zastaw, i po potrąceniu wszystkiego, co ci się należy, wypłacił resztę mojej
córce". Zgodnie z tym zapisem córka może żądać od brata powiernictwa, tak aby zmusić go do scedowania na
nią swoich praw do działania przeciwko dłużnikowi. W tym wypadku rozumiany jest on jako dłużnik, który w
pierwszej kolejności był wierzycielem, to znaczy o pozostałą po spłacie długu resztę ceny zastawu.
(14) Nie należy się dziwić, że w takim przypadku, jak ten powyżej opisany, jedna strona jest obciążona
zaufaniem, a druga nim związana; kiedy bowiem w testamencie umieszcza się następujący zapis: "Proszę cię,
Titiusie, abyś otrzymał sto aurei i obrzezał takiego a takiego niewolnika, albo zapłacił pewną sumę
Semproniuszowi", nie wydaje się to być właściwie wyrażone; Mimo to należy rozumieć, że spadkobierca musi
wywiązać się z tego zobowiązania, jak również zapłacić pieniądze Tycjuszowi, a zatem sam Tycjusz będzie mógł
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wystąpić przeciwko spadkobiercy i zostanie zmuszony do uwolnienia niewolnika lub zapłacenia Semproniuszowi
sumy, o którą go poproszono.
Łaciny: 108, 15 - 112, 1
(2) Gdy w testamencie zapisano: "Zapisuję Tytusowi wraz z Sezjuszem", to zapis jest pozostawiony obu stronom,
tak jak w przypadku zapisania ziemi wraz z domem Formijskim są dwa zapisy.
(3) Jeżeli ktoś w testamencie nakaże coś uczynić, co jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zapis taki
będzie nieważny; na przykład, jeżeli nakaże coś uczynić, co jest sprzeczne z określonym prawem lub z edyktem
pretorianów, albo nakaże wykonać jakiś czyn niehonorowy.
(4) Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że przysięga umieszczona w testamencie, która
sprzeciwia się ogólnemu porządkowi prawnemu lub autorytetowi jakiegoś specjalnego rozporządzenia, nie ma
żadnej mocy ani skutku.
113. Tenże, Instytuty, Księga VII.
Zapis może być uczyniony na rzecz niewolnika innej osoby w następujący sposób: "Dopóki pozostaje on
niewolnikiem" lub "Gdyby stał się niewolnikiem Titiusa", co było również w posiadaniu Marcellusa.
(1) Jeżeli ktoś po upływie pewnego czasu przyznałby wolność swemu niewolnikowi, a w międzyczasie
zobowiązałby swego spadkobiercę do zapewnienia mu utrzymania do czasu uzyskania przez niego wolności,
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że należy spełnić życzenie spadkodawcy.
(2) Gdyby ktoś zlecił swojemu spadkobiercy wypłacenie komuś zapisu w wysokości stu aurei, a jego zastępcy w
wysokości dwustu aurei, które miałby wypłacić tej samej osobie, a potem jeszcze raz ogólnie wymieniłby zapisy,
to uważa się, że odniósł się do wspomnianych trzystu aurei.
(3) Jeżeli jednak ojciec dokona zastępstwa za syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, i wskaże
dziedzictwo, które ma być wypełnione przez zastępcę, a małoletni zostanie jego spadkobiercą i umrze przed
osiągnięciem wieku dojrzałego, powtórzenie dziedzictwa nie będzie ważne, ponieważ intencją zmarłego było, aby
było ono należne tylko raz.
(4) Jeżeli dziecku, które nie osiągnęło jeszcze wieku dojrzałego, powierza się spadek pod warunkiem: "Jeżeli
osiągnie wiek dojrzały", a spadek ten powtarza się w zastępstwie, to spadek ten należy się również zastępcy; nie
uważa się bowiem, że warunek został powtórzony, co powodowałoby nieważność spadku.
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(5) Głupie życzenia osób zmarłych dotyczące ich pochówku (na przykład, gdy chcą, aby poniesiono niepotrzebne
wydatki na odzież lub inne rzeczy, które mają być użyte podczas ich pogrzebu), są nieważne; jak stwierdza
Papinianus w Trzeciej Księdze Opinii.
114. Tenże, Instytuty, Księga VIII.
Syn pozostający pod władzą ojcowską, który jest żołnierzem lub został zwolniony ze służby, nawet jeśli umrze
bezpotomnie, może obciążyć ojca powiernictwem, z tego powodu, że może sporządzić testament.
(1) Jeżeli wolnomularz umarłby w stanie wolnym, może on obciążyć swego patrona powiernictwem do wysokości
udziału w swoim majątku, do którego ma prawo jego patron, ponieważ w razie sporządzenia testamentu może on
pozostawić swemu patronowi tylko kwotę dozwoloną przez prawo.
(2) Jeżeli ktoś umiera jako spadkobierca, a wie, że jego majątek przejdzie na własność Skarbu Państwa, może on
powierzyć go Skarbowi Państwa.
(3) W dwunastej księdze Digestów Marcellus omawia następujący przypadek. Pewien człowiek powierzył pewnej
osobie, której zapisał w testamencie działkę ziemi, polecając jej, aby po jego śmierci przekazała ją
Semproniuszowi, a także zobowiązał tegoż zapisobiercę do zapłacenia Titiusowi stu aurei. Powstaje pytanie,
jakie jest prawo w tym przypadku? Marcellus powiada, że jeśli spadkodawca zostawił Titiusowi sto aurei, które
miały być wypłacone z zysków, jakie żyjący zapisobierca mógłby zebrać, a ten zmarł po czasie wystarczającym
do uzyskania z tych zysków sumy stu aurei, Titius będzie miał prawo do tej kwoty. Jeśli jednak zapisobierca
umarłby zaraz po otrzymaniu spadku, to zaufanie stworzone na rzecz Titiusa wygasa, ponieważ jest ustalone, że
nie można zmusić nikogo do dostarczenia więcej niż zostało mu zapisane.
(4) Jeśli jednak zapis na rzecz Tytusa miałby zostać wykonany przed śmiercią zapisobiercy, Marcellus mówi, że
suma przewidziana w zapisie musi zostać natychmiast wypłacona Tytusowi, ale będzie on zobowiązany do
złożenia zabezpieczenia zwrotu ewentualnej nadwyżki, a zabezpieczenie to będzie skuteczne, jeśli zapisobierca
umrze przed uzyskaniem stu aurei z zysku. Trudno jednak utrzymywać, że intencją spadkodawcy było, aby zapis
został wypłacony z zysków, zanim zapisobierca będzie w stanie je zebrać. Zapisobierca z pewnością powinien
być wysłuchany, jeśli pragnie dostarczyć całą działkę ziemi, pod warunkiem, że beneficjent zapewni
zabezpieczenie jej zwrotu, ponieważ absurdem byłoby zmuszanie zapisobiercy do zapłacenia stu aurei,
zwłaszcza jeśli ziemia jest warta tylko tyle lub niewiele więcej. Taka jest praktyka w obecnym czasie.
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(5) W przypadku, gdy coś zostało zapisane komuś zgodnie z prawem lub pozostawiono jakiś interes lub prawo, z
którego nie można korzystać lub którego nie można posiadać z powodu jakiegoś defektu lub kwalifikacji rzeczy
zapisanej, lub z innego ważnego powodu, a inna osoba może posiadać tę własność, zapisobierca będzie miał
prawo otrzymać od spadkobiercy wycenioną wartość tego, za co rzecz ta zostałaby normalnie sprzedana.
(6) Osoba nie może być obciążona testamentem, aby wyznaczyć kogoś innego jako swojego spadkobiercę.
Senat wyraźnie postanowił, że takie postanowienie należy traktować tak samo, jak gdyby spadkodawca
zobowiązał spadkobiercę do zrzeczenia się spadku.
(7) Co jednak, jeśli spadkobierca zostałby zobowiązany do wydania czwartej części spadku po śmierci
spadkodawcy? Myślę, że lepsza jest opinia, o której wspomina Scaevola w swoich notatkach, a która została
przyjęta przez Papiriusza Fronto, a mianowicie, że taki trust jest ważny i ma taki sam skutek, jak gdyby
spadkobierca został zobowiązany do dostarczenia całego spadku; i powinien on zostać dostarczony w takim
zakresie, w jakim pozwoli na to majątek spadkodawcy, zgodnie ze zwykłą zasadą prawa.
(8) Jeżeli spadkobierca jest zobowiązany do wyemancypowania swoich dzieci, nie jest on do tego zmuszony,
ponieważ władza ojcowska nie może być oceniana w pieniądzu.
(9) Domy, które mają być zburzone, nie mogą być przekazane bezpośrednio lub pozostawione na zasadzie
powiernictwa, co zostało zadecydowane przez Senat.
(10) Jeśli niewolnikowi należącemu do kogoś innego pozostawiono powiernictwo bez przyznania mu wolności, a
ten stanie się wolny, to należy stwierdzić, że można mu pozwolić na otrzymanie powiernictwa.
(11) Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli brat został zobowiązany do warunkowego
przekazania majątku bratankom zmarłego, to nie może on, zanim nadejdzie czas wykonania trustu, przekazać go
im, nawet za ich własną zgodą, gdy są jeszcze pod władzą ojca, tak jak może to uczynić, gdy upłynie czas
wyznaczony do wykonania trustu, a spadkobiercy staną się własnymi panami; lub jeśli jedno z dzieci umrze przed
tym czasem, nie można przekazać go wszystkim.
(12) Ci sami cesarze stwierdzili w Reskrypcie, że nie jest konieczne, aby majątek matki został wydany jej
dzieciom przed upływem czasu przewidzianego na wykonanie trustu. Spadkobierca może jednak wyposażyć je w
zwykłe zabezpieczenie, a jeśli nie może tego uczynić, dzieci mogą wejść w posiadanie majątku w celu
zachowania zaufania, tak aby posiadały go w drodze zastawu, a nie jako właściciele, bez prawa dysponowania
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nim, lecz zatrzymując go jedynie w charakterze zastawników, podobnie jak ojciec nabywa zyski z majątku przez
syna, a pan przez niewolnika.
(13) Gdy spadkobierca jest zobowiązany do przekazania majątku na podstawie umowy powierniczej, a umiera
bezpotomnie, uważa się, że warunek nie został spełniony, jeśli jego dzieci przeżyły, i nie sprawdza się, czy rościły
sobie prawa do spadku.
(14) Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli spadkodawca zabrania w testamencie
sprzedaży jakiejkolwiek części swojego majątku, ale nie podaje powodu tego postanowienia, i nie można znaleźć
nikogo, w odniesieniu do kogo to rozporządzenie zostało umieszczone w testamencie, postanowienie to nie ma
żadnej mocy ani skutku, tak jak gdyby spadkodawca pozostawił zwykłe polecenie, ponieważ taki nakaz nie może
być umieszczony w testamencie. Jeżeli jednak spadkodawcy uczynią podobne postanowienie z myślą o
korzyściach dla swoich dzieci, zstępnych, wolnych strzelców, spadkobierców lub jakichkolwiek innych osób, musi
ono być wykonane; nie może to jednak być uczynione w taki sposób, aby oszukać wierzycieli lub Skarb Państwa.
Jeśli bowiem majątek spadkobiercy zostałby sprzedany w celu spłacenia wierzycieli spadkodawcy, beneficjenci
trustu muszą podlegać tej samej zasadzie.
(15) Gdy ojciec, ustanowiwszy syna, z którego miał trzech wnuków, spadkobiercą, zobowiązał go powierniczo do
niesprzedawania pewnej działki, aby pozostała ona w rodzinie, a syn, zmarłszy, ustanowił dwóch ze swoich dzieci
spadkobiercami, a trzeciego wydziedziczył i zapisał wspomnianą działkę obcej osobie, Boscy Sewerus i
Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że jest oczywiste, iż wspomniany syn nie zastosował się do woli zmarłego.
(16) Gdyby jednak, jak utrzymuje Marcellus, wydziedziczył on dwoje swoich dzieci, a tylko jedno z nich ustanowił
swoim spadkobiercą, i przeznaczył wspomnianą ziemię obcej osobie, wydziedziczone dziecko mogłoby rościć
sobie prawo do powiernictwa. Tak samo stałoby się, gdyby za życia wydziedziczył swoje dzieci, a następnie
sprzedał ziemię.
(17) Jeżeli wszystkie dzieci są powołane do dziedziczenia nierównych udziałów w spadku, to te, które są
powołane do mniejszych udziałów, nie mogą powoływać się na dobrodziejstwo trustu, tak aby otrzymać równe
części spadku, a nie udziały, do których są uprawnione; bo chociaż spadkodawca pozostawił ziemię tylko
jednemu ze swoich dzieci, to faktem jest, że pozostawił ją, aby pozostała w rodzinie.
(18) Podobnie, jeśli spadkodawca wyznaczył tylko jednego spadkobiercę i nie zapisał mu żadnego spadku,
dzieci, które zostały wydziedziczone, nie mogą niczego żądać, tak długo jak majątek pozostaje w rodzinie.
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(19) Bywa, że niewolnik zapisany w testamencie umiera bez szkody dla spadkobiercy, albo że jest on
pozostawiony w zaufaniu, jak na przykład wtedy, gdy niewolnik innego, albo nawet niewolnik spadkodawcy
powinien być zapisany kilku zapisobiercom, jak również osobno, tak że każdy z nich będzie miał udział w całym
zapisie; ale ma to miejsce tylko wtedy, gdy niewolnik umiera bez winy spadkobiercy.
115. Ulpianus, Instytuty, Księga II.
Ponadto tam, gdzie zapis jest dokonany w następujący sposób: "życzę sobie, abyś dał; wymagam, abyś dał;
uważam, że powinieneś dać", tworzy się trust.
116. Florentinus, Instytuty, Księga XI.
Dziedzictwo jest to odliczenie od majątku, przez które spadkodawca chce, aby coś zostało przekazane osobie,
która w przeciwnym razie należałaby w całości do spadkobiercy.
(1) Spadkobierca nie może być obciążony zapisem na swoją korzyść, ale ty, jako jego współspadkobierca,
możesz być obciążony zapisem na jego korzyść. Jeżeli więc działkę ziemi przeznaczono osobie, która jest
powołana do dziedziczenia połowy spadku, a ponadto jest dwóch spadkobierców, którzy są obcymi, szósta część
wspomnianej działki będzie należała do spadkobiercy, któremu działka została pozostawiona, ponieważ nie może
on żądać połowy tej działki od siebie; a w odniesieniu do drugiej połowy, będącej w posiadaniu jego
współspadkobiercy, nie może on żądać więcej niż trzeciej części wspólnie z dwoma obcymi. Jednakże obcy będą
mieli prawo żądać połowy ziemi od spadkobiercy, któremu została ona zapisana, a każdy z nich jednej trzeciej
części od drugiego spadkobiercy.
(2) Jeżeli spadkobiercą został niewolnik należący do innej osoby, nie może on być obciążony dziedzictwem
własnym ani w całości, ani w części.
(3) Niewolnikowi, który wchodzi w skład spadku, można zgodnie z prawem przepisać spadek, nawet jeśli nie
został on zapisany, ponieważ majątek ten reprezentuje osobę zmarłego, który go pozostawił.
(4) W przypadku darowizny nieruchomości powinny być one przekazane w takim samym stanie, w jakim zostały
pozostawione. Dlatego też, czy jest ona winna służebność gruntowi należącemu do spadkobiercy, czy też ten
ostatni jest jej winien służebność, i nawet jeśli służebności te mogły wygasnąć w wyniku pomieszania własności,
to pierwsze prawo musi być przywrócone, a jeśli zapisobierca nie pozwala na nałożenie służebności i domaga się
zapisu, można mu się sprzeciwić w drodze wyjątku z powodu złej wiary. Jeżeli jednak służebność nie zostanie
przywrócona na uprawniony do niej grunt, powództwo na podstawie testamentu pozostaje na korzyść
zapisobiercy.
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117. Marcjanus, Instytuty, Księga XIII.
Gdy jakikolwiek majątek pozostawiono miastu, zapis będzie ważny, czy to do podziału, czy do wydania na pracę,
na zaopatrzenie, na kształcenie dzieci, czy na jakikolwiek inny cel.
118. Neratius, Reguły, Księga X.
Gdzie zaufanie jest wyrażone w następujących słowach: "Wymagam; pragnę; abyś dał", jest ważny, lub gdy jest
wyrażony w następujący sposób: "Chcę, aby mój majątek należał do Titius; wiem, że dostarczysz mój majątek
Titiusowi".
119. Marcjanus, Reguły, Księga I.
Gdy spadkodawca zabrania niewolnikowi zdawania relacji, nie wynika z tego, że nie będąc do tego
zobowiązanym, może on uzyskać na swoją korzyść to, co może być w jego rękach; ale aby uniknąć zbyt
rygorystycznego badania, to znaczy, że niewolnik nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za
zaniedbanie, ale tylko za oszustwo. Dlatego nie uważa się, że jego peculium zostało zapisane manumitowanemu
niewolnikowi tylko z tego powodu, że zabroniono mu składania zeznań.
120. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Nie jest powiedziane nic, przez co spadkobierca nie może sprzedawać domów należących do majątku, chociaż
mogą być pozostawione renty z ich wynajmu, pod warunkiem, że prawo do dziedzictwa pozostaje nienaruszone.
(1) Jeżeli wszystkie strony, na rzecz których został zapisany spadek, wyrażą zgodę na sprzedaż nieruchomości,
to zgodnie z warunkami zapisu nie można wysuwać dalszych roszczeń.
(2) W przypadku bezwarunkowej darowizny gruntu, którego zyski zostały nabyte przez zapisobiercę po przyjęciu
spadku, należą one do niego, a dzierżawca zainteresowany tymi zyskami jest uprawniony do wytoczenia
powództwa przeciwko spadkobiercy z tytułu jego dzierżawy.
121. Marcianus, Reguły, Księga I.
Jeśli ktoś zapisałby spadek Titiusowi i Maeviusowi, jeden z nich będzie mógł go przyjąć bez drugiego. Gdy
bowiem pretor powie: "Zarządzam, aby nienarodzone dziecko wraz z innymi dziećmi weszło w posiadanie
majątku", to nawet jeśli nie ma innych dzieci, nienarodzone dziecko wejdzie w posiadanie.
122. Paulus, Reguły, Księga III.
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Zapis może być dokonany na rzecz miasta w celu jego uhonorowania lub ozdobienia. W celu jego ozdobienia, na
przykład, gdy spadek został pozostawiony w celu zbudowania forum, teatru lub toru wyścigowego; w celu
uhonorowania go, na przykład, gdy spadek został uczyniony w celu zapewnienia wynagrodzenia gladiatorom,
komikom i uczestnikom gier cyrkowych, lub gdy został uczyniony w celu podzielenia go między obywateli, lub w
celu pokrycia wydatków na bankiety. A ponadto, cokolwiek pozostawiono na utrzymanie osób niedołężnych z
powodu wieku, takich jak starcy, chłopcy i dziewczęta, uważa się, że uczyniono to dla honoru miasta.
(1) "Niechaj Lucjusz Tycjusz i Gajusz Seius będą oskarżeni o zapłacenie dziesięciu aurei Publiuszowi
Maeviusowi". Gajusz Seius nie przedstawił się jako dziedzic. Sabinus twierdzi, że tylko Titius będzie winien cały
spadek, gdyż uważa się, że Seius nie został uwzględniony w zapisie. Opinia ta jest słuszna, to znaczy, że Titius
będzie odpowiadał za całe dziesięć aurei.
(2) Jeżeli komuś zapisano ziemię pod następującym warunkiem: "Jeżeli zapłaci sto aurei mojemu spadkobiercy",
a ziemia ta będzie warta tylko tyle, ile zapisobierca ma zapłacić spadkobiercy, to nie można go zmusić do
wykonania powierzonego mu zadania, ponieważ nie uważa się, że nabył on cokolwiek przez testament, w którym
musi wypłacić tyle, ile otrzymał.
123. Marcellus, Opinie.
Lucjusz Tycjusz, który pozostawił swoim dwóm dzieciom spadkobierców, umieścił w testamencie następujące
postanowienie: "Którekolwiek z moich dzieci będzie moim spadkobiercą, zobowiązuję go, jeśli umrze bez
potomstwa, aby w chwili śmierci przekazał bratu dwie trzecie mojego majątku". Brat, w chwili swojej śmierci,
ustanowił swojego brata spadkobiercą trzech czwartych; pytam więc, czy zastosował się do warunków zaufania.
Marcellus odpowiedział, że to, co spadkodawca był winien swojemu bratu na mocy testamentu Lucjusza Titiusa,
może być przez niego żądane proporcjonalnie do jego udziału w majątku; chyba, że można udowodnić, że
intencją spadkodawcy było co innego; ponieważ istnieje niewielka różnica między tym przypadkiem a takim, w
którym wierzyciel staje się spadkobiercą swojego dłużnika. Oczywiste jest jednak, że współspadkobierca
powinien zostać wysłuchany, jeśli może udowodnić, że spadkodawca, gdy powołał brata na spadkobiercę,
zamierzał, aby ten był zadowolony z powołania i zrzekł się korzyści, które miał czerpać z trustu.
(1) W testamencie umieszczono następujące postanowienie: "Niech mój spadkobierca dostarczy taki a taki
majątek Gajuszowi Seiusowi, a ja obciążam Seiusa i ufam jego dobrej wierze w niezwłoczne dostarczenie całego
wyżej wymienionego majątku". Pytam, czy tworzy to dorozumiane zaufanie, ponieważ spadkodawca nie wskazał
w testamencie osoby, której życzył sobie, aby majątek został dostarczony. Marcellus odpowiedział, że jeśli Seius
milcząco złożył obietnicę w celu oszukania prawa, to w żaden sposób nie może czerpać korzyści ze słów
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napisanych przez spadkodawcę. Nie można bowiem sądzić, że prawo zostało ominięte, ponieważ nie wiadomo,
czyją korzyść miał na myśli spadkodawca.
124. Neratius, Pergaminy, Księga V.
Jeśli spadkobiercy, którzy są wyraźnie wymienieni, są obciążeni dostarczeniem majątku, to rozsądniej jest
przypuszczać, że są oni obciążeni równymi częściami, ponieważ wyliczenie osób skutkuje tym, że wszyscy oni są
jednakowo odpowiedzialni za spłatę spadku, ponieważ gdyby nie byli wyraźnie wymienieni, byliby odpowiedzialni
tylko za swoje udziały w spadku.
125. Rutilius Maximus, O Lex Falcidia.
Jeśli spadkobierca otrzymał polecenie wydania majątku i zarezerwowania dla siebie stu aurei, a jego patron
zażąda wejścia w posiadanie majątku wbrew postanowieniom testamentu, to zapisy, jak również kwota
zachowku, zostaną pomniejszone proporcjonalnie do tego, co uzyskał patron.
126. Paulus, O substytucjach uczniowskich.
Zastępca wydziedziczonego syna nie może być prawnie obciążony spadkiem. Dlatego też spadkobierca
wydziedziczonego syna nie może być obciążony trustem, ponieważ spadkobiercy testamentowi są zobowiązani
do wypełniania obowiązków trustu tylko wtedy, gdy zostali również powołani na spadkobierców. Gdyby jednak
jedno z dzieci skorzystało z Edyktu pretora, na mocy którego obiecane jest posiadanie wbrew postanowieniom
testamentu, a powołany spadkobierca również zażądałby posiadania wbrew jego postanowieniom, zastępca
pierwszego z dzieci musi zapłacić zapis, tak jakby majątek spadkowy dostał się do rąk syna, za którego został
zastąpiony, i tak jakby syn otrzymał od ojca to, do czego był uprawniony i co nabył przez posiadanie majątku na
mocy Prawa pretorskiego.
(1) Gdy dziecko pośmiertne jest obciążone dziedzictwem w następujący sposób: "Jeśli zostanie moim
spadkobiercą", a żadne dziecko pośmiertne nie urodzi się, zastępcy mogą wejść do spadku; i należy uznać, że są
oni winni dziedzictwo, za które dziecko pośmiertne byłoby odpowiedzialne, gdyby się urodziło.
127. Tenże, O prawie kodeksów.
Pośmiertne dziecko brata może być obciążone trustem. W odniesieniu do trustów bierze się bowiem pod uwagę
także intencję zmarłego; przeważa więc opinia Callusa, który utrzymuje, że pośmiertne dzieci innych osób mogą
stać się naszymi spadkobiercami w świetle prawa.
128. Marcianus, Instytuty, Księga II.
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Jeśli opiekun poślubi swoją podopieczną z pogwałceniem dekretu senatu, ona może wziąć na siebie jego wolę,
ale on nie może wziąć niczego na siebie; i jest to rozsądne, ponieważ strony, które zawierają zakazane
małżeństwa, są winne przestępstwa i zasługują na karę. Nie należy jednak uważać za winną kobiety, która
została oszukana przez swego opiekuna.

Księga XXXI
O zapisach i powiernictwach.

Tit. 1. O zapisach i powiernictwach.
1864

1. Ulpianus, O Sabinusie, księga IX.
Dziedzictwo zależne od woli osoby trzeciej może być udzielone w formie warunku; bo co za różnica, czy zapis
jest uczyniony dla mnie: "Jeśli Titius wstąpi na Kapitol", czy "Jeśli będzie chciał"?
(1) Jeżeli jednak zapis jest dokonany na rzecz mężczyzny lub kobiety, zależnie od decyzji jego lub jej opiekuna, a
żaden warunek lub czas nie jest przewidziany w odniesieniu do zapisu, jak to jest ustalone, że gdy zapis jest
dokonany w testamencie zależnie od decyzji osoby trzeciej, rozumie się, że został on pozostawiony do uznania
dobrego obywatela, a kiedy to jest zrobione, to co zostało umieszczone w zapisie ustala, jak gdyby, kwotę
proporcjonalną do wartości majątku.
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXXV.
Jeśli w zapisie wymienia się kilka przedmiotów, mamy do czynienia z kilkoma zapisami. Gdy jednak zapisany jest
tylko jeden rodzaj majątku, jak meble, srebrna blacha peculium lub pewne naczynia, mamy do czynienia z jednym
zapisem.
3. Tenże, O Plaucjuszu, Księga IV.
Gdzie zapis jest uczyniony w następujący sposób: "Niech spadkobierca mój będzie zobowiązany do wydania
takiego a takiego majątku, jeśli nie wstąpi na Kapitol", zapis jest ważny, choć w jego mocy jest wstąpić lub nie
wstąpić na Kapitol.
(4) Tenże, O Plaucjuszu, księga VIII.
Lepsza opinia jest taka, że nikt nie może przyjąć części spadku, a pozostałej części odrzucić.
5. Tenże, Pytania, księga VII.
Jeśli w testamencie zapisane są dwa zapisy, to jest ustalone, że jeden z nich może być odrzucony, a drugi
przyjęty. Jeśli jednak jeden z takich zapisów podlega jakiemuś zobowiązaniu i powinien być odrzucony, to nie
można powiedzieć tego samego. Przypuśćmy na przykład, że Stichus i dziesięć aurei zostały zapisane komuś w
testamencie, a on został zobowiązany do manumitacji niewolnika. Gdyby istniały podstawy do zastosowania
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prawa falcydiańskiego, od każdego zapisu odliczano by czwartą część, a zatem, gdyby niewolnik został
odrzucony, nie uniknięto by ciężaru odliczenia, lecz zapisobierca byłby zmuszony do zrzeczenia się połowy sumy
pieniędzy.
6. To samo, na temat Lex Falcidia.
Gdy w testamencie zapisuje się trzodę, nie można odrzucić części z niej, a część przyjąć, ponieważ nie ma kilku
zapisów, lecz tylko jeden. Uważamy, że ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku zapisania w
testamencie peculium, odzieży, srebrnej blachy lub innych przedmiotów tego rodzaju.
(7) Tenże, O Plaucjuszu, Księga VIII.
Jeżeli w testamencie zapisano dziesięć aurei Titiusowi i innej osobie, która zgodnie z prawem nie może ich
otrzymać, ponieważ spadkobierca jest zobowiązany do wypłacenia obu zapisobiercom, gdy jeden z nich nie
może otrzymać spadku, Titiusowi należy wypłacić tylko pięć aurei.
8. Tenże, O Plaucjuszu, księga IX.
Jeżeli ktoś zapisuje w testamencie niewolnika należącego do spadkobiercy lub do kogoś innego, a niewolnik ten
ucieknie, spadkobierca musi złożyć zabezpieczenie, że zostanie on przywrócony; gdyby jednak uciekł za życia
spadkodawcy, musi zostać sprowadzony na koszt zapisobiercy; gdyby zaś uciekł po śmierci spadkodawcy, musi
zostać sprowadzony na koszt spadkobiercy.
(1) Jeżeli zapis jest dokonany w następujący sposób: "Semproniuszowi zostawiam dziesięć aurei, a gdyby nie
chciał ich przyjąć, zostawiam mu mego niewolnika Stichusa", w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma
zapisami, ale zapisobierca musi zadowolić się jednym.
(2) Gdy ktoś uczyni zapis w następujący sposób: "Zapisuję dziesięć miar wina z takiej a takiej beczki", choćby
mniej niż dziesięć mogło się w niej znajdować, zapis nie wygasa, lecz zapisobierca otrzyma tylko to, co znajduje
się w beczce.
(3) Gdy zachodzi wątpliwość, której z dwóch osób zapis powinien być dany, jak na przykład, gdy zapis ma być
pozostawiony Titiusowi, a dwaj przyjaciele spadkodawcy o tym imieniu stawią się i zażądają zapisu, a
spadkobierca gotów jest go zapłacić i obaj gotowi są bronić spadkobiercy, ten ostatni musi wybrać, komu zapłaci
zapis i przez kogo będzie broniony przed drugim.
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(4) Jeżeli zapisobierca i pewne osoby, podające się za jego zastępców, żądają zapłaty pewnej sumy pieniężnej,
zapisanej w testamencie, a spadkobierca gotów jest ją zapłacić, jeżeli obaj gotowi są go bronić, powinien on
wybrać tego, któremu zapłaci, aby mógł być przez niego broniony, a jeżeli żaden z nich nie okaże się winnym
oszustwa, zapis powinien być w pierwszej kolejności wypłacony temu, któremu został zapisany.
(5) Jeżeli komukolwiek zapisuję pewną część majątku, to Boski Hadrian w Reskrypcie stwierdził, że od spadku
nie można odliczyć ani wartości obalonego niewolnika, ani kosztów pogrzebu zmarłego.
9. Modestinus, Reguły, Księga IX.
Gdy w testamencie zapisana jest tylko część majątku zmarłego, na przykład: "Takie a takie przedmioty z mojego
majątku, które będą należeć do mnie, gdy umrę", posag i wartość manumitowanych niewolników muszą być
odliczone od majątku spadkowego.
10. Javolenus, On Plautius, Księga I.
W przypadku, gdy w sposób szczególny darowana jest działka ziemi, wszelkie dodatki do niej dokonane po
sporządzeniu testamentu również będą stanowiły część spadku, nawet jeśli nie zostaną dodane słowa: "Które
będą moje"; pod warunkiem, że spadkodawca nie posiadał tej nieruchomości oddzielnie od majątku, ale połączył
ją z pierwszą darowaną działką ziemi w całości.
11. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga VII.
Labeo twierdzi, że niewolnik, który ma być wyzwolony przez spadkobiercę pod pewnym warunkiem, nie może
otrzymać spadku bez przyznania mu wolności, podczas gdy jest to zawieszone w warunkach testamentu, z tego
powodu, że jest on niewolnikiem spadkobiercy. Jeśli jednak spadkobierca umieścił w swoim testamencie ten sam
warunek, pod którym niewolnik miał uzyskać wolność na mocy testamentu spadkodawcy, zapis będzie ważny.
Gdyby jednak niewolnik miał być uwolniony, podczas gdy spadkobierca nie wywiązuje się z tego obowiązku,
słusznie zadecydowano, że zapis może być przekazany niewolnikowi bez przyznania mu wolności, ponieważ
zbyteczne byłoby przyznanie mu wolności, której nie mógłby uzyskać na mocy testamentu spadkobiercy, ale
mógłby na mocy testamentu spadkodawcy.
1. "Niech Stichus, albo Pamphilus, któregokolwiek wybierze mój spadkobierca, będzie dany Titiusowi, pod
warunkiem, że dokona wyboru w dniu, w którym mój testament zostanie opublikowany". Jeśli dziedzic nie powie,
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czy woli dać Pamphilusa czy Stichusa, myślę, że będzie zobowiązany dać Stichusa lub Pamphilusa, w zależności
od tego, którego z nich wybierze zapisobierca. Jeśli powie, że woli dać Stichusa, a Stichus umrze, będzie
zwolniony. Jeśli jeden z tych dwóch niewolników umrze przed nabyciem spadku, pozostały przy życiu będzie
nadal podlegał zobowiązaniu. Ponadto, gdy spadkobierca raz określił, którego z nich woli dać, nie może zmienić
zdania, a opinię tę podzielał również Julianus.
12. Paulus, On Vitellius, Księga II.
Jeśli pieniądze pozostawione w spadku nie znajdują się w majątku spadkodawcy, a jego majątek jest wypłacalny,
spadkobierca będzie zmuszony zapłacić zapisaną kwotę z własnej kieszeni, lub sprzedając część majątku
spadkowego, lub uzyskując ją z innego źródła, które mu się spodoba.
1. 1. W przypadku zapisu o następującej treści: "Niech mój spadkobierca, kiedy umrze, zapłaci dziesięć aurei
Lucjuszowi Tytusowi", ponieważ zapis ma wejść w życie w nieokreślonym czasie, nie przechodzi on na
spadkobierców zapisobiercy, jeśli ten umrze za życia spadkobiercy spadkodawcy.
13. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga VII.
Gdy człowiek ma dwóch dłużników, którzy wspólnie są mu winni tę samą sumę pieniędzy, to jest Titiusa i
Maeviusa, i dokona zapisu w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca zapłaci Maeviusowi to, co Titius jest
mi winien, a on niech zapłaci Seiusowi to, co Maevius jest mi winien", to tymi słowami wiąże swojego
spadkobiercę; gdy bowiem ten ostatni sceduje na Maeviusa swoje prawo do powództwa przeciwko Titiusowi, to
uważa się, że Maevius został zwolniony przez swój akt, a zatem spadkobierca będzie odpowiedzialny wobec
Seiusa.
1. 1. Jeżeli spadkodawca, który ma jednego dłużnika, zapisuje kwotę, którą jest mu winien, dwóm zapisobiercom
oddzielnie, spadkobierca jest zobowiązany do zaspokojenia obu tych ostatnich, jednego z nich przez scedowanie
na niego swojego prawa do powództwa, a drugiego przez wypłacenie mu pieniędzy.
14. Paulus, On Vitellius, Księga IV.
Jeśli ten sam niewolnik jest zapisany w testamencie i nakazany do uwolnienia, łaska okazana wolności ma
pierwszeństwo przed zapisem. Jeśli jednak niewolnik jest zapisany w innej części testamentu i wyraźnie widać,
że zamierzano pozbawić go wolności, zapis będzie miał pierwszeństwo ze względu na intencję zmarłego.
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(1) Jeżeli niewolnik należący do innej osoby został ustanowiony spadkobiercą, ustala się, że jego wolność może
być mu przyznana po śmierci jego pana, dla którego nabył majątek.
15. Celsus, Digest, Księga VI.
Gdzie ktoś obciąża swoich dwóch wyznaczonych spadkobierców w następujący sposób: "Niech moi spadkobiercy
dostarczą albo Stichus, albo dziesięć aurei", to jeden ze spadkobierców nie może dać zapisobiercy pięciu aurei, a
drugi połowę Stichus, gdyż konieczne jest, aby Stichus był dany w całości, albo aby dziesięć aurei zostało
zapłacone.
(16) Paulus, Digest, Księga VI.
Jeżeli spadek zapisany jest Titiusowi lub Seiusowi: "Któregokolwiek z nich wolałby mój spadkobierca",
spadkobierca, dając spadek jednemu z nich, jest zwolniony z odpowiedzialności wobec obu. Jeśli zaś nie
przekaże spadku żadnemu z nich, obaj mogą się go domagać, tak jakby majątek został zapisany tylko jednemu z
nich; tak bowiem, jak przez zapis można stworzyć dwóch wierzycieli, tak przez testament można stworzyć dwóch
zapisobierców.
17. Marcellus, Digest, Księga X.
Jeśli ktoś zapisuje dziesięć aurei Titiusowi i zobowiązuje go do wypłacenia ich Maeviusowi, a Maevius umrze,
dziedzictwo przyniesie korzyść Titiusowi, a nie spadkobiercy, chyba że spadkodawca wybrał Titiusa jako swojego
agenta. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku zapisu użytkowania.
(1) Jeżeli spadkobierca jest zobowiązany do zapłacenia dziesięciu aurei jednemu z wolnomularzy zmarłego, a nie
wskazał, któremu z nich ma być zapłacone, spadkobierca będzie zobowiązany do zapłacenia ich wszystkim
wolnomularzom.
18. Celsus, Digest, Księga XVII.
Mogę zobowiązać mojego spadkobiercę do wypłacenia ci spadku w taki sposób, że jeśli po mojej śmierci Stichus
nie będzie twoim niewolnikiem, będzie on zmuszony wydać go tobie.
19. Tenże, Digest, Księga XVIII.
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Jeśli ten, komu zapisano Stichusa lub Pamphilusa, myśląc, że Stichus został mu zapisany, zażąda tego
niewolnika, nie będzie miał prawa wymienić go na innego, podobnie jak wtedy, gdy spadkobierca, któremu
zlecono wydanie jednego lub drugiego z tych niewolników, daje Stichusa, nie wiedząc, że wolno mu dać
Pamphilusa, nie może nic odzyskać od zapisobiercy.
20. Tenże, Digest, Księga XIX.
Dowiedziałem się od mego ojca, a Prokulus również był tego samego zdania, że jeśli zapis jest dokonany na
rzecz niewolnika posiadanego wspólnie, a jeden z jego panów go odrzuci, to jego udział nie przypada drugiemu,
ponieważ zapis nie był dokonany wspólnie, lecz część została pozostawiona każdemu z nich; a jeśli obaj
zażądają jej, to każdy z nich będzie miał prawo tylko do części proporcjonalnej do swojego udziału w niewolniku.
21. The Same, Digest, Księga XX.
Gdy pewna osoba zwróciła posag swojej żonie i chciała zapisać jej czterdzieści aurei, i choć wiedziała, że jej
posag został zwrócony, to jednak użyła pretekstu, że zapisuje jej wspomnianą sumę na podstawie zwrotu
posagu, myślę, że czterdzieści aurei będzie należne, ponieważ termin "zwrot", choć może mieć znaczenie
oddania, zawiera również znaczenie słowa podarować.
22. The Same, Digest, Księga XXI.
Lucjusz Tytus zapisał Publiuszowi Maeviusowi w testamencie urząd, który sprawował w armii, lub pieniądze,
które można było uzyskać ze sprzedaży tego urzędu, wraz ze wszystkimi przywilejami z nim związanymi. Lucjusz
Tytus jednak, przeżywszy swój testament, sprzedał urząd, odebrał cenę i przekazał ją temu, komu zamierzał
pozostawić w testamencie wspomniany urząd lub otrzymaną za niego cenę. Po śmierci Lucjusza Titiusa Publiusz
Maevius wytoczył proces spadkobiercom Lucjusza Titiusa o odzyskanie urzędu lub pieniędzy. Celsus: Uważam,
że cena otrzymana za urząd nie powinna być zapłacona, chyba że zapisobierca może wykazać, że spadkodawca
po zapłaceniu jej raz, miał zamiar otrzymać ją po raz drugi. Jeśli jednak spadkodawca za życia przekazał
zapisobiercy nie całą cenę za urząd, lecz tylko jej część, można odebrać pozostałą część, chyba że spadkobierca
wykaże, że spadkodawca zamierzał w ten sposób unieważnić zapis; ciężar udowodnienia, że zmarły zmienił
zdanie, spoczywa bowiem na tym, kto odmawia wykonania zapisu.
23. Marcellus, Digest, Księga XIII.
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"Luciusowi Titiusowi zapisuję majątek Seian lub jego użytkowanie." Zapisobierca może żądać albo ziemi, albo
użytkowania, czego nie może uczynić ten, komu zapisana jest tylko ziemia.
(24) Ulpianus, Powiernictwo, Księga II.
Gdy pewien człowiek zostawił testament w następujących słowach: "Zobowiązuję cię, abyś przekazał taki a taki
majątek tym spośród moich wolnych ludzi, których wybierzesz", Marcellus uważa, że nawet niegodny
spadkobierca może zostać wybrany. Gdyby jednak powiedział: "Tych, których uznasz za godnych", to jego
zdaniem kwalifikują się tacy, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. Uważa on również, że jeśli spadkobierca
nie wybierze nikogo, wszyscy wolni będą mogli ubiegać się o spadek, tak jak gdyby został on przekazany tego
samego dnia, kiedy został pozostawiony "Tym, których możesz wybrać", a spadkobierca nie przekazał go
żadnemu z nich. Oczywiste jest, że jeśli inni wyzwoleni nie żyją, spadek musi być dostarczony temu, który
przeżył, lub jego spadkobiercy, jeśli ten umrze przed przedstawieniem swojego roszczenia. Scaevola jednak
stwierdza w komentarzu, że jeśli wszyscy mogą domagać się spadku, gdy nie jest on oferowany żadnemu z nich,
to dlaczego ci, którzy umarli, nie przekażą swoich praw spadkobiercom, zwłaszcza gdy jest tylko jeden roszczący
sobie do niego prawo, a spadkobierca nie może wybrać tego, któremu może przekazać spadek? Okazuje się
bowiem, że Marcellus uważał, iż w przypadku, gdy spadek został zapisany w następujący sposób: "Takiemu z
moich wolnych ludzi, jakiego sobie wybierzesz", to jeśli spadkobierca nie przekaże spadku temu, komu chce go
otrzymać, i nie zrobi tego bez zwłoki, wszyscy spadkobiercy będą mieli prawo się go domagać. Dlatego też,
ponieważ wszyscy z nich mogą to uczynić, słusznie uważa, że spadek powinien być przekazany tylko temu, który
pozostał przy życiu, chyba że pozostali spadkobiercy zmarli przed upływem wystarczającego czasu, w którym
spadkobierca mógł wybrać jednego, któremu mógłby przekazać spadek.
25. Marcellus, Digest, Księga XXV.
Jeśli jednak niektórzy z wolnomularzy byliby nieobecni, a ci, którzy są obecni, domagają się wykonania zapisu,
który zgodnie z poleceniem spadkodawcy miał być wykonany niezwłocznie, po przeprowadzeniu dochodzenia,
należy ustalić, czy pozostali również nie są uprawnieni do ubiegania się o spadek.
26. The Same, Digest, Księga XVI.
Pewien człowiek, któremu przysługiwało prawo własności niewolnika, ustanowiwszy swoim spadkobiercą osobę,
która była użytkownikiem tego niewolnika, zapisał go osobie trzeciej. Spadkobierca nie może skorzystać z
wyjątku z powodu oszustwa, jeśli zapisobierca chce odebrać niewolnika, nie pozostawiając użytkowania na rzecz
spadkobiercy.
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27. Celsus, Digest, Księga XXXIV.
Jeśli w testamencie zapisane jest takie a takie mienie lub takie a takie inne mienie, to istnieje tylko jeden zapis.
Jeśli jeden przedmiot jest zapisany pod pewnymi warunkami, a inny pod innymi, uważamy, że jest tylko jeden
zapis, i nie ma różnicy, czy spadkobiercy i ci, którym zapisy zostały pozostawione, są różnymi osobami, czy nie;
na przykład, jeśli zapis był wyrażony w następujących warunkach: "Gdyby Nerwę uczyniono konsulem, niech mój
spadkobierca Titius będzie obciążony dostarczeniem takiego a takiego kawałka ziemi Attiusowi; a gdyby Nerwy
nie uczyniono konsulem, niech mój spadkobierca Seius zapłaci sto aurei Maeviusowi".
28. Marcellus, Digest, Księga XXIX.
Gdy patron zostaje wyznaczony przez swego wyzwoleńca na spadkobiercę udziału, do którego jest uprawniony z
mocy prawa, nie jest zmuszony do wykonania pozostawionego przez niego powiernictwa. Jeśli patron odrzuci tę
nominację, to czy ci, którzy mają prawo do jego udziału, mogą go zatrzymać w ten sam sposób, czy też będą
zobowiązani do wykonania trustu? Lepsza opinia jest taka, że będą zmuszeni się z niego wywiązać, ponieważ
szczególny przywilej, którym cieszył się osobiście patron, nie powinien w żadnym wypadku przysługiwać innym.
(29) Celsus, Digest, Księga XXXVI.
Mój ojciec twierdził, że kiedy był w radzie konsula Ducenusa Verusa, jego opinia była brana pod uwagę w
następującym przypadku. Otacilius Catulus, ustanowiwszy córkę jedynym spadkobiercą swego majątku, zostawił
swemu wolnemu człowiekowi sumę dwustu aurei i zobowiązał go do wypłacenia jej konkubinie. Wolny człowiek
zmarł za życia spadkodawcy, a to, co zostało wolnemu człowiekowi, pozostało w rękach jego córki, a mój ojciec
zdecydował, że córka powinna być zmuszona do zapłacenia konkubinie sumy pozostawionej jej na mocy trustu.
1. Gdy spadkobierca jest wyraźnie obciążony trustem, można uznać, że jego zamiarem było jedynie wywiązanie
się z niego, gdyby został spadkobiercą.
2. Jeżeli udział syna powołanego na spadkobiercę zostanie powiększony o sumę zapisaną specjalnie innemu
spadkobiercy, któremu powierzono jej wypłatę w formie zapisu, nie będzie on zmuszony do wypłaty zapisu, do
którego jest uprawniony na mocy dawnego prawa.
30. The Same, Digest, Księga XXXVII.
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Pewna osoba umieściła w testamencie następujący zapis: "Zapisuję Republice Graviscani, z przeznaczeniem na
naprawę drogi, która rozciąga się od ich kolonii do Drogi Aureliana". Pojawiło się pytanie, czy ten zapis jest
ważny. Juventius Celsus odpowiedział: "Dokument ten jest w pewnym stopniu wadliwy, o ile odnosi się do
utrzymania Drogi Aureliana, z tego powodu, że nie jest podana kwota. Można jednak czasem uznać, że zapisana
została suma wystarczająca na ten cel, pod warunkiem, że nie wynika z tego, że intencją zmarłego było coś
innego; albo z powodu dużej wymaganej kwoty, albo z powodu umiarkowanych okoliczności, w jakich znajdowała
się spadkodawczyni. Wówczas obowiązkiem sędziego będzie ustalenie kwoty zapisu, zgodnie z oszacowaną
wartością majątku."
31. Modestinus, Reguły, Księga I.
Jeśli ktoś zapisuje niewolników na manumisję, a sam nie ma prawa ich manumitować, to ani zapis, ani
przyznanie wolności nie będzie ważne.
32. Tenże, Reguły, Księga IX.
Wszystko, co jest pozostawione w testamencie bez określenia czasu lub warunku, musi być przekazane w dniu
wejścia w posiadanie majątku.
1. Gdy zapisobierca wejdzie w posiadanie ziemi, zanim nastąpi warunek, pod którym miała ona zostać wydana
przez spadkobiercę, spadkobierca może ją odzyskać wraz z plonami.
2. W przypadku zapisu w testamencie, który brzmi: "Zapisuję So-and-So taki a taki kawałek ziemi, ze wszystkim,
co się na niej znajduje", uwzględnia się również znalezionych tam niewolników.
3. W przypadku zapisu o następującej treści: "Zapisuję w spadku wszystko, co znajduje się w moim spichlerzu", a
osoba, której zapis ten pozostawiono, umieściła w spichlerzu pewne przedmioty w celu zwiększenia swojego
spadku, bez wiedzy spadkodawcy, to, co tam umieściła, zostanie uznane za nieobjęte zapisem.
4. W przypadku, gdy zapisobierca został zobowiązany "do przekazania spadku innemu", a zapisobierca umrze,
spadkobierca będzie zobowiązany do przekazania zapisanego majątku.
5. Jeżeli pewne przedmioty, które są wyraźnie wymienione, zostały zapisane w testamencie, ale nie zostały
odnalezione, a nie jest to spowodowane złą wiarą spadkobiercy, nie można się ich domagać na podstawie
testamentu.
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6. Jeżeli majątek pozostawiony jest w zaufaniu rodzinie spadkodawcy, to mogą być dopuszczeni do niego ci,
którzy zostali wyraźnie wymienieni, a jeżeli wszyscy oni nie żyją, to ci, którzy w chwili śmierci spadkodawcy nosili
jego nazwisko, oraz ich zstępni pierwszego stopnia; chyba że zmarły w sposób szczególny włączył do testamentu
inne osoby.
33. Tenże, Opinie, Księga IX.
Spadkobiercy mają prawo domagać się swoich zapisów od każdego ze spadkobierców proporcjonalnie do jego
udziału w spadku, ale niektórzy współspadkobiercy nie mogą być obciążeni zapisami za innych, którzy są
niewypłacalni.
1. Spadkodawca powołał kilku spadkobierców i niektórych z nich obciążył zapisami, a następnie sporządził
kodycyl obejmujący wszystkich spadkobierców. Pytam, który z tych spadkobierców zostanie obciążony zapisami?
Modestinus odpowiedział, że ponieważ spadkodawca wyraźnie wskazał w testamencie, którzy z jego
spadkobierców mają otrzymać zapisy, a nawet jeśli skierował swój kodycyl do wszystkich, to i tak jest oczywiste,
że to, co zapisał w kodycylu, musi zostać zapłacone przez tych, którym w testamencie wskazał, że powinni
wywiązać się z tego obowiązku.
34. Tenże, Opinie, Księga X.
Titia, po sporządzeniu testamentu i wyznaczeniu swoich dzieci Maevii i Semproniusza spadkobiercami równych
udziałów w jej majątku, zmarła i zobowiązała Maevię do manumitowania swojego niewolnika Stichusa, w
następujących słowach: "Proszę cię, moja droga córko Maevio, abyś dokonała manumisji swojego niewolnika
Stichusa, ponieważ zapisałam ci w moim kodycylu tak wielu niewolników do twojej służby", ale w rzeczywistości
nie uczyniła takiego zapisu. Pytam więc, co zdaje się wynikać z tych słów? Ponieważ, jak już zostało
powiedziane, zmarła spadkodawczyni wyznaczyła dwóch spadkobierców, dziedziczni niewolnicy należący do
majątku należeli do dwóch różnych osób, a ponieważ kodycyl nie przewidywał nic w odniesieniu do wydania
niewolników, trust nie mógł być uznany za zgodny z prawem, jeśli nie został faktycznie utworzony; tak jak w
przypadku, gdy spadkodawczyni powiedziała, że uczyniła zapis, ale nie dodała, na czym on polegał, ani nie
powierzyła spadkobiercy wydania niewolników. W wyniku konsultacji Modestinus odpowiedział, że Maevia nie ma
prawa domagać się ani spadku, ani powiernictwa i nie można jej zmusić do uwolnienia niewolnika.
(1) Lucjusz Tytus umieścił w swoim testamencie następujący zapis: "Oktawianowi Stratonice, mojej najdroższej
córce, Pozdrowienie. Życzę jej, aby otrzymała dla siebie posiadłość zwaną Gaza, ze wszystkimi jej
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przynależnościami. Oktawianowi Aleksandrowi, mojemu najdroższemu synowi, pozdrawiam. Życzę mu, aby
otrzymał od siebie wszystkie moje nieproduktywne ziemie, wraz z ich przynależnościami." Pytam, czy przez
dokument tego rodzaju należy uznać, że spadkodawca przekazał każdemu ze swoich spadkobierców całą działkę
ziemi, czy też jedynie włączył do darowizny udziały w swoim majątku, do których byli oni prawnie uprawnieni,
gdyż nie mógł właściwie obciążyć każdego z nich dziedzictwem, którego część już posiadał. Modestinus
odpowiedział, że przedmiotowy dokument nie powinien być interpretowany w taki sposób, aby uczynić trust
bezskutecznym. Pytam również, na wypadek gdyby okazało się, że ziemia w całości należy do jednego ze
spadkobierców, czy wartość udziału brata i współspadkobiercy powinna zostać wypłacona, ponieważ ponieważ
spadkodawca chciał, aby miał on całą własność ziemi, wydawało się, że postawił warunek, aby
współspadkobierca otrzymał wartość swojego udziału. Odpowiedział, że beneficjent trustu nie może być w żaden
sposób zmuszony do zapłacenia współspadkobiercy wartości jego udziału.
(2) Lucia Titia, zmarła jako spadkobierczyni testamentowa, zobowiązała swoje dzieci, w drodze trustu, do
przekazania pewnego domu niewolnikowi należącemu do innej osoby. Po jej śmierci jej dzieci, które były również
jej spadkobiercami, dokonując podziału majątku matki, podzieliły również wyżej wymieniony dom, przy czym przy
podziale tym obecny był w charakterze świadka pan niewolnika, który był beneficjentem trustu. Pytam, czy z tego
powodu, że był on obecny przy podziale majątku, należy uznać, że utracił on prawo do żądania wykonania trustu,
nabytego przez niego za pośrednictwem niewolnika. Modestinus odpowiedział, że powiernictwo nie zostało
unieważnione z mocy prawa, a nawet nie można się go wyprzeć, a pan nie byłby wykluczony przez wyjątek ze
względu na złą wiarę, chyba że byłoby całkowicie oczywiste, że był obecny przy podziale majątku w celu
zrzeczenia się swoich praw wynikających z powiernictwa.
(3) Gajusz Seius, który posiadał własny dom, zamieszkał w willi należącej do jego żony i przeniósł do niej pewien
majątek z własnej rezydencji, a zmarłszy tam po dłuższym czasie, pozostawił żonę i kilka innych osób
spadkobiercami na mocy testamentu, w którym zawarł następującą klauzulę: "Przede wszystkim niech wiedzą
moi spadkobiercy, że nie mam w rękach mojej żony ani pieniędzy, ani żadnego innego majątku i dlatego nie
życzę sobie, aby była z tego powodu dokuczana". Pytam, czy majątek, który za życia spadkodawcy został
przekazany do zamieszkania jego żonie, może być dochodzony przez jego majątek; czy też, zgodnie z
warunkami testamentu, współspadkobierca może być powstrzymany przed dzieleniem go z wdową po zmarłym.
Modestinus odpowiedział, że jeśli intencją spadkodawcy było, aby nieruchomość, którą przekazał do domu swojej
żony, trafiła do niej jako uprzywilejowany spadek, to w podanym przypadku nic nie stało na przeszkodzie, aby
jego zamiar został zrealizowany; dlatego też kobieta musiała udowodnić, że taka była intencja spadkodawcy.
Jeśli tego nie uczyniła, nieruchomość musi pozostać częścią majątku męża.
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(4) Jeżeli wolnemu człowiekowi pozostawiono majątek pod warunkiem, że "nie opuści moich dzieci", a
opiekunowie dzieci uniemożliwili mu spełnienie tego warunku, niesprawiedliwe jest, aby został on pozbawiony
korzyści z majątku, ponieważ jest wolny od winy.
(5) Gdy mężczyzna, wbrew woli córki, wniósł pozew o odzyskanie jej posagu, a następnie zmarł i
wydziedziczywszy córkę, ustanowił swojego syna spadkobiercą i powierzył mu powiernictwo w celu wypłacenia
córce pewnej sumy pieniędzy zamiast jej posagu, pytam, ile kobieta ma prawo odzyskać od swojego brata.
Modestinus odpowiedział, że po pierwsze, kobieta nie traci prawa do powództwa o zwrot posagu, ponieważ nie
zgodziła się, aby jej ojciec go zażądał i była świadoma, że to zrobił. Dlatego też sprawę należy wyjaśnić
następująco. Gdyby w dawnym posagu była zawarta większa suma, kobieta powinna się zadowolić tylko swoim
prawem do powództwa, bo gdyby suma zapisana jej w testamencie zamiast posagu była większa od samego
posagu, to należałoby ją odliczyć aż do zrównania się sum, a ona mogłaby otrzymać na mocy testamentu tylko
nadwyżkę ponad zapis. Nie jest bowiem prawdopodobne, aby ojciec zamierzał obciążyć swego syna i
spadkobiercę wypłatą podwójnego posagu, tym bardziej, że uważał, iż może wytoczyć powództwo przeciwko
zięciowi o odzyskanie posagu, nawet jeśli córka nie wyraziła na to zgody.
(6) Lucjusz Tycjusz, pozostawiwszy dwoje dzieci różnej płci, które wyznaczył na swoich spadkobierców, dodał do
swego testamentu następujące ogólne postanowienie: "Pozostawione przez niego zapisy i nadania wolności
powinny być wykonane przez tych jego spadkobierców." Niemniej jednak w innej części testamentu polecił
synowi, aby to on poniósł cały ciężar zapisów, w następujący sposób: "Zarządzam, że wszystko, co pozostawiłem
w zapisach lub co poleciłem wypłacić, ma być przekazane i dostarczone przez Attianusa, mojego syna i
spadkobiercę." Następnie dodał uprzywilejowany zapis na rzecz swojej córki w następujących słowach:
"Zarządzam, że moja droga córka, Paulina, będzie miała to, co dałem lub kupiłem dla niej za mojego życia, i
zabraniam, aby jakiekolwiek pytanie odnosiło się do tego majątku; i proszę cię, moja droga córko, abyś nie była
obrażona, ponieważ zostawiłem większą część mojego majątku twojemu bratu, ponieważ ma on sześć wielkich
zobowiązań do spełnienia i będzie zmuszony do zapłacenia wyżej wymienionych zapisów, które zapisałem."
Pytam, czy przez te ostatnie słowa, które ojciec skierował do córki w swoim testamencie, rezultatem wydaje się
być to, że obciążył on syna pozwami, które mogą być wniesione przeciwko spadkowi, czyli wszystkimi; czy też
należy uznać, że miał on na myśli tylko pozwy, które mogą być wniesione przez zapisobiercę, tak że pozwy
przeciwko spadkowi mogą być przyznane wierzycielom przeciwko obu spadkobiercom. Modestinus odpowiedział,
że w podanym przypadku nie wydaje się, aby spadkodawca nakazał, aby tylko jego syn był odpowiedzialny za
roszczenia wierzycieli.
(7) Tytia, wychodząc za mąż za Gajusza Sezjusza, dała mu w posagu pewne ziemie i inne dobra, a zmarła po
dokonaniu następującego zapisu w kodycylu: "Córko moja, oddaję cię pod opiekę mego męża, Gajusza
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Secjusza, któremu pragnę oddać w użytkowanie i dożywotni udział w zamku Naclea, który wniosłam mu w
posagu, wraz z innymi dobrami wchodzącymi w skład posagu; pragnę też, aby w żaden sposób nie dokuczano
mu w związku z posagiem, gdyż po jego śmierci cały ten majątek będzie należał do ciebie i twoich dzieci". Oprócz
tego kobieta pozostawiła mężowi duży majątek, który miał należeć do niego, dopóki żył. Pytam, czy po śmierci
Gajusza Seiusa, powództwo oparte na powiernictwie będzie przysługiwało córce i spadkobierczyni Titii z tytułu
majątku, który oprócz posagu został pozostawiony przez kodycyl, a także z tytułu tego, co Gajusz Seius otrzymał
w posagu. Modestinus odpowiedział, że chociaż z tych słów nie wynika, że nie został utworzony trust, którym
Gajusz Siejusz został obciążony na rzecz córki spadkodawczyni, po tym jak ta przekazała mu to, co zostało
zapisane w testamencie, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby po śmierci Gajusza Siejusza wytoczyć
powództwo o wykonanie trustu zgodnie z wolą spadkodawczyni.
35. Tenże, Opinie, Księga XVI.
Gdy mąż zostawia żonie spadek w postaci majątku, z którego miała zwyczaj korzystać, zapis nie obejmuje
niewolników, którzy nie byli specjalnie oddani do jej służby, ale takich, z których korzystali oboje.
(36) Tenże, Pandekty, Księga III.
Dziedzictwo jest to darowizna pozostawiona przez testament.
37. Javolenus, O Kasjuszu, księga I.
Gdy niewolnik został bezprawnie poddany manumisji na mocy testamentu, może być zapisany tym samym
testamentem, ponieważ wolność ma pierwszeństwo przed spadkiem tylko wtedy, gdy została przyznana zgodnie
z prawem.
38. Tenże, O Kasjuszu, księga II.
Cokolwiek niewolnik, który został zapisany w testamencie, nabył przed wejściem w posiadanie majątku, nabywa
w zamian za ten majątek.
39. Tenże, O Kasjuszu, Księga III.
Gdy zapisano ziemię niezabudowaną, a po wykonaniu testamentu wzniesiono na niej budynek, zarówno ziemia,
jak i budynek muszą być dostarczone przez spadkobiercę.
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(40) Tenże, Listy, Księga I.
Gdy ten sam majątek zapisany jest dwóm moim niewolnikom, a ja nie chcę przyjąć spadku pozostawionego
jednemu z nich, cały ten majątek będzie należał do mnie, ponieważ przez jednego z tych niewolników nabywam
udział drugiego, tak jak gdyby spadek został zapisany mojemu niewolnikowi, a jeden należał do innej osoby.
41. Tenże, Listy, Księga VII.
"Przeznaczam Maeviusowi połowę takiego a takiego kawałka ziemi, drugą połowę przeznaczam dla Seiusa, a tę
samą ziemię przeznaczam dla Titiusa". Jeśli Secjusz umrze, jego udział przypadnie pozostałym zapisobiercom,
ponieważ ziemia, pozostawiona osobno i w udziałach, jak również w całości, jest konieczne, aby część, która nie
ma właściciela, przypadła proporcjonalnie każdemu z zapisobierców, którym zapis został uczyniony osobno.
1. 1. Wyznaczony przeze mnie spadkobierca otrzymał ode mnie zapis na rzecz swojej żony, w następujący
sposób: "Niech Sezjusz, mój spadkobierca, zapłaci Tytii sumę równą temu, co trafi do rąk Sezjusza, tytułem
posagu, za pośrednictwem Tytii." Pytam, czy można odliczyć wydatki poniesione w wyniku postępowania
sądowego wszczętego w związku z posagiem. Odpowiedź była nie ma wątpliwości, gdzie zapis został uczyniony
na rzecz żony w następujący sposób: "Obciążam cię, mój spadkobierco, abyś dał jej kwotę równą temu, co
wpadnie w twoje ręce", że cały posag będzie należny kobiecie, bez żadnego odliczenia wydatków. Ale ta sama
zasada, która stosuje się do testamentu męża, który zwraca posag swojej żonie, nie powinna być przestrzegana
w odniesieniu do testamentu obcego; ponieważ słowa: "To, co wpadnie w twoje ręce", należy interpretować jako
klauzulę ograniczającą; ale gdy mężczyzna pozostawia w ten sposób własność swojej żonie, uważa się, że
zapisuje to, co jego żona mogłaby odzyskać z powództwa o posag.
(42) Tenże, Listy, Księga XI.
Gdy spadek jest zapisany osobie, która może otrzymać tylko jego część, ze zrozumieniem, że ma on być
dostarczony osobie trzeciej, postanowiono, że może ona wziąć cały spadek.
43. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga III.
W przypadku, gdy spadek został zapisany w następujący sposób: "Pragnę, aby tyle zostało przekazane
Tithasusowi, ile będzie miał mój spadkobierca", jest to to samo, co gdyby było powiedziane: "Tyle, ile będą mieli
wszyscy moi spadkobiercy".
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1. Jeśli jednak zapis został dokonany w następujących słowach: "Chcę, aby moi spadkobiercy dali tyle
Tithasusowi, ile jeden z nich będzie miał", rozumie się, że chodzi o najmniejszą kwotę zawartą w zapisie.
2. Pegaz zwykł był czynić rozróżnienie w przypadku, gdy spadek był zapisany na pewien czas, na przykład na
dziesięć lat; i uważał, że jest to różnica dla czyjej korzyści ten czas został ustalony, czy na korzyść spadkobiercy,
w którym to przypadku był on uprawniony do zatrzymania zysków z nieruchomości, czy na korzyść zapisobiercy,
na przykład, gdy spadek został pozostawiony, aby wszedł w życie w czasie dojrzewania, gdy beneficjent był
poniżej tego wieku; w tym przypadku zyski z poprzedniego okresu muszą być dostarczone. Zasady te rozumie się
jako mające zastosowanie w przypadku, gdy spadkodawca wyraźnie dodał, że spadkobierca musi wydać majątek
podlegający trustowi, wraz z całym jego wzrostem.
3. W przypadku, gdy w testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech mój spadkobierca zapłaci dziesięć
lub piętnaście aurei", jest to tożsame z tym, że w testamencie zapisano tylko dziesięć aurei. Gdyby jednak zapis
brzmiał następująco: "Niech mój spadkobierca zapłaci taką a taką sumę pieniędzy w rok lub dwa lata po mojej
śmierci", uważa się, że zapis jest należny po upływie dwóch lat, ponieważ w gestii spadkobiercy leży wybór czasu
zapłaty.
44. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga IV.
Gdy wyznaczono kilku spadkobierców, a zapis brzmiał następująco: "Niech mój spadkobierca będzie
zobowiązany do zapłacenia pięciu aurei", to uważa się, że nie jeden spadkobierca, ale wszyscy razem są
zobowiązani do zapłacenia pięciu aurei. Gdy w testamencie zapisano w następujący sposób: "Niech Lucjusz
Tacyt, mój spadkobierca, zostanie obciążony zapłatą pięciu aurei na rzecz Tytusa", a następnie, w innym miejscu
testamentu, zapisano: "Niech Publiusz Maewiusz, mój spadkobierca, niech będzie obciążony wypłatą pięciu aurei
dla Tithasusa", chyba że Titius udowodni, że Publiusz został obciążony wypłatą spadku w celu uwolnienia go,
zapisobierca będzie miał prawo otrzymać po pięć aurei od każdego ze spadkobierców.
45. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga VIII.
Jeśli w testamencie umieszczono następujący zapis: "100 aurei daję moim córkom", to czy należy uznać, że
zapis ten został przekazany w równym stopniu dzieciom płci męskiej i żeńskiej? Gdyby bowiem zapis brzmiał
następująco: "Mianuję So-and-So opiekunami moich synów", to uznano, że opiekunowie zostali wyznaczeni
również dla córek. Z drugiej strony, należy rozumieć, że mężczyźni nie są włączeni do terminu "córki", ponieważ
stanowiłoby to bardzo zły precedens, gdyby mężczyźni byli włączeni do słowa, które określa kobiety.
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1. Gdy zapis jest nam zapisany pod pewnym warunkiem, lub w pewnym czasie, nie możemy go odrzucić zanim
warunek nie zostanie spełniony, lub czas nadejdzie; przedtem bowiem zapis nie będzie należał do zapisobiercy.
2. 2. Jeżeli ojciec w testamencie poleca swemu spadkobiercy, aby zapłacił pewną sumę pieniędzy córce, gdy ta
wyjdzie za mąż, lub jeżeli ona byłaby już zamężna, gdy testament został sporządzony, ale jej ojciec był wtedy
nieobecny i nie wiedział o tym fakcie, to mimo to zapis będzie należny. Jeśli bowiem jej ojciec o tym wiedział,
uważa się, że miał on zamiar pozostawić spadek z myślą o innym małżeństwie.
46. Prokulus, Epistoły, Księga V.
Jeśli ten, kto zapisuje spadek, czyni to w następujący sposób: "Zapisuję Semproniuszowi wszystko, co Lucjusz
Tacyt może mi wypłacić" i nie dodaje, że suma ta jest płatna "w chwili obecnej", nie mam wątpliwości, że jeśli
chodzi o interpretację i znaczenie tych słów, w zapisie nie są uwzględnione pieniądze, które nie były możliwe do
pobrania w czasie, gdy ten, kto wykonał testament, zmarł; ale poprzez dodanie następujących słów: "W chwili
obecnej", wyraźnie wskazałby, że zamierzał również włączyć pieniądze, które nie były jeszcze należne.
47. Tenże, Listy, Księga VI.
Sempronius Proculus do wnuka, Pozdrowienie. Przedstawiono dwa testamenty sporządzone w tym samym
czasie przez tego samego spadkodawcę, z których jeden, jak to zwykle bywa, był kopią. W jednym z nich
zapisano Titiusowi sto, a w drugim pięćdziesiąt aurei. Pytasz, czy będzie on miał prawo do stu aurei, czy tylko do
pięćdziesięciu. Prokulus odpowiedział, że w tym przypadku łaska należy się spadkobiercy, a zatem, ponieważ
oba zapisy w żadnym wypadku nie mogą być należne, należy się tylko pięćdziesiąt aurei.
48. Tenże, Epistoły, księga VIII.
Licyniusz Lucusta, do swego przyjaciela Prokulusa, Pozdrowienie. Pytam, czy jeśli mąż zapisuje żonie posag i
daje jej wybór, czy chce otrzymać niewolników, których ona dała mu w posagu, czy w pieniądzu, jeśli woli ich
mieć, a żona wybierze niewolników, to czy może żądać także potomstwa tych niewolników, które się im potem
urodziło? Prokulus do swego przyjaciela Locusta, Pozdrowienie. Jeśli żona wolałaby otrzymać niewolników
zamiast pieniędzy, to będą jej się należały same niewolnice, które po ich wycenie dała jako posag, a nie ich
potomstwo.
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(1) Jeżeli pretor przyznał posiadanie majątku kuratorowi osoby obłąkanej, można wytoczyć powództwo o zwrot
zapisów przeciwko kuratorowi, którego obowiązkiem jest obrona wspomnianej osoby obłąkanej; ten jednak, kto
wnosi takie powództwo, musi złożyć zabezpieczenie, że "w razie eksmisji z majątku zwróci to, co zostało mu
wypłacone jako zapisy".
(49) Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga V.
W przypadku śmierci wołu, który został zapisany w testamencie, ani jego skóra, ani jego mięso nie będą należne
spadkobiercy.
1. 1. Gdy bilet na zboże jest zapisany Titiusowi, a ten umiera, niektóre autorytety uważają, że spadek wygasł. Nie
jest to jednak słuszne, gdyż każdy, komu zapisano w testamencie taki bilet lub urząd w armii, ma prawo do jego
wartości.
2. Labeo twierdzi, że Trebatius uważał, iż ziemia, która nie jest przedmiotem handlu, może być legalnie zapisana
tobie, ale Priscus Fulcinius twierdzi, że to nieprawda.
3. Prokulus natomiast twierdzi, że jeśli ktoś zleci komuś wydanie należącego do niego kawałka ziemi, który nie
jest w handlu, jeśli chodzi o spadkobiercę, to sądzi, że spadkobierca będzie zobowiązany albo oddać mu samą
nieruchomość, jeśli wchodzi ona w skład majątku spadkodawcy, albo jeśli nie wchodzi, zapłacić mu jej wartość; ta
opinia jest słuszna.
4. Gdy spadkodawca poleca, aby coś zostało zapłacone, lub jakaś praca została wykonana, lub jakaś usługa
została wykonana, uważa się, że ci, którym przypadła część majątku, muszą dokonać płatności lub wykonać
czynność, proporcjonalnie do ich udziałów, i że są oni również w równym stopniu odpowiedzialni za zapłatę
innych zapisów.
50. Marcellus, Digest, Księga XXVIII.
Zastępstwo może być dokonane dla spadkobierców tak samo jak dla zapisobierców. Zobaczmy, czy to samo
można uczynić, gdy darowizna mortis causa jest dokonana w taki sposób, że darczyńca obiecuje majątek
innemu, gdyby sam nie był w stanie go otrzymać. Ta druga opinia jest lepsza, ponieważ w tym przypadku uważa
się, że darowizna została dokonana również na rzecz osoby, która została zastąpiona.
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1. Jeśli Titius jest mi winien Stichusa, czyli dziesięć aurei, a ja zapisuję ci Stichusa, którego on jest mi winien, to
uważa się, że spadek wygasa po zapłaceniu dziesięciu aurei. Z drugiej strony, jeśli Stichus zostanie zapisany
jednej osobie, a dziesięć aurei innej, zapis będzie ważny, zgodnie z charakterem płatności.
2. W przypadku zapisu w formie: "Niech mój spadkobierca zapłaci Maeviusowi taką samą kwotę, jaką pobierze od
Titiusa", jeśli zapis ten zostanie uznany za uczyniony pod warunkiem, zapisobierca nie może wnieść pozwu przed
pobraniem pieniędzy od Titiusa. Jeśli jednak zapis jest uważany za natychmiast płatny (jak słusznie twierdzi
Publicius), zapisobierca może od razu wnieść pozew, aby wymusić cesję prawa do działania.
51. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Jeśli spadkodawca zawarł w swoim testamencie następujący zapis: "Pragnę, aby So-and-So otrzymał wszystko,
co mu wolno otrzymać na mocy prawa", uważa się, że zapis ten odnosi się do czasu, w którym zapisobierca mógł
otrzymać majątek na mocy testamentu. Gdyby jednak spadkodawca powiedział: "Niech mój spadkobierca będzie
zobowiązany do przekazania największej części mojego majątku, jaką mogę dysponować", należy stwierdzić, że
zastosowanie będzie miała ta sama zasada.
1. Osoba, której pozostawiono trzecią część spadku do nabycia w czasie, gdy będzie miała dzieci, nie może
uzyskać trzeciej części tego spadku poprzez adopcję dzieci.
52. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga III.
Nie jest konieczne badanie zdolności prawnej kogokolwiek, zanim przypadnie mu jakiś majątek lub spadek.
53. Tenże, O Lex Julia et Papia, księga IV.
Gdy spadkobierca zostaje obciążony spadkiem, który ma być wypłacony żonie spadkodawcy zamiast jej posagu,
z zamiarem zrekompensowania jej tego, a ona woli otrzymać swój posag niż spadek, powstaje pytanie, czy
powództwo o odzyskanie posagu powinno być jej przyznane przeciwko wszystkim spadkobiercom, czy tylko
przeciwko temu, który został obciążony wypłatą spadku. Julianus uważa, że powództwo należy wytoczyć najpierw
przeciwko temu, który został obciążony wypłatą posagu; ponieważ powinna ona zadowolić się albo swoimi
prawami, albo spadkiem po mężu, sprawiedliwe jest, aby ten, którego mąż obciążył wypłatą posagu, zamiast jej
posagu, poniósł ciężar długu do wysokości posagu, a pozostałą część posagu wypłacili spadkobiercy.
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1. Ta sama zasada będzie obowiązywać, jeśli kobieta, po wyznaczeniu jej na spadkobiercę w miejsce posagu,
odrzuci spadek, aby można było przyznać jej powództwo przeciwko zastępcy. Jest to słuszne.
2. Można jednak mieć poważne wątpliwości, czy w przypadku dziedzictwa i prawa fallicznego ten, przeciwko
któremu wytoczono powództwo o odzyskanie posagu, będzie osobiście zobowiązany do zapłacenia całego
posagu, tak jakby wszyscy spadkobiercy zapłacili posag, czy też cały posag powinien być włączony do długów
spadkowych, ponieważ powództwo o jego odzyskanie wytoczono tylko przeciwko niemu. Ten wniosek wydaje się
być najbardziej rozsądny.
54. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga XIII.
Gdy działkę ziemi wartą sto aurei zapisano w następujący sposób: "Jeśli zapłaci sto aurei mojemu spadkobiercy
lub komukolwiek innemu", zapis jest bardzo cenny, ponieważ posiadanie ziemi może być bardziej korzystne dla
zapisobiercy niż sto aurei, ponieważ często w naszym interesie jest nabycie ziemi przylegającej do naszej
własnej, za sumę nawet wyższą niż jej sprawiedliwa wycena.
55. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga XII.
W przypadku, gdy ta sama nieruchomość została zapisana Titiusowi i mnie, a spadkodawca zmarł w dniu, w
którym spadek zaczął obowiązywać, i wyznaczył swojego spadkobiercę, a ja odrzuciłem spadek, czy to na własny
rachunek, czy jako spadkobierca majątku, widzę, że powszechnie panuje opinia, że spadek częściowo wygasł.
1. W przypadku, gdy spadkobiercą została osoba, która nie może otrzymać żadnego spadku lub tylko jego części,
a pozostawia go niewolnikowi należącemu do spadku, w dyskusji na temat jego zdolności do uczynienia tego
należy ustalić, czy należy wziąć pod uwagę osobę spadkobiercy, czy też osobę zmarłego, czy też nie należy brać
pod uwagę żadnej z nich. Po wielu sprzecznych decyzjach ustalono, że z tego powodu, że nie ma pana, w
odniesieniu do którego osoby mogłaby powstać kwestia zdolności, spadek zostanie nabyty przez majątek bez
żadnych przeszkód; i z tego powodu z pewnością będzie należał do tego, kto później stanie się spadkobiercą,
proporcjonalnie do udziału w spadku, do którego jest uprawniony, a pozostała część przypadnie tym, którzy są
powołani przez prawo do dziedziczenia.
56. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga XIV.
Jeśli spadek został zapisany cesarzowi, a ten umrze przed dniem, w którym stanie się on wymagalny, będzie on
należał do jego następcy, zgodnie z Konstytucją Boskiego Antoninusa.
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(57) Junius Mauricianus, On the Lex Julia et Papia, Księga II.
Gdybyś zapisał dziedzictwo cesarzowej, a ona by umarła, dziedzictwo będzie nieważne, jak to Boski Hadrian
orzekł w sprawie Plotyny, a cesarz Antoninus niedawno w sprawie cesarzowej Faustyny, ponieważ obie zmarły
przed spadkodawcą.
58. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga XIV.
Gdy ten, komu zapisano spadek, chce otrzymać tylko jego część, nabywa go w całości.
59. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga V.
Jeśli majątek został mi zapisany w testamencie bezwzględnie, a także został pozostawiony mojemu niewolnikowi
bezwzględnie lub warunkowo, a ja odrzuciłem spadek, a następnie, po spełnieniu warunku, chcę otrzymać to, co
zostało zapisane mojemu niewolnikowi, ustalono, że zapis połowy spadku jest nieważny, chyba że ktoś twierdzi,
że warunkiem było, aby niewolnik żył, bo wtedy spadek, który kiedyś chciałem otrzymać, będzie całkowicie mój;
co wydaje się być bardziej sprawiedliwym poglądem. Zasada ta ma zastosowanie również wtedy, gdy ten sam
majątek jest zapisany dwóm moim niewolnikom.
60. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Księga XVI.
Julianus powiada, że jeśli syn, który był spadkobiercą, zostanie zobowiązany do wypłacenia dziedzictwa
Secjuszowi, a Secjusz zostanie zobowiązany pod pewnym warunkiem do wypłacenia go Tycjuszowi, a Tycjusz
umrze, zanim warunek zostanie spełniony, zaufanie pozostaje przy Secjuszu, a nie będzie należało do syna,
który jest spadkobiercą, ponieważ Senat chciał, aby w przypadku zaufania stan tego, który został wybrany jako
powiernik, był lepszy.
(61) Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XVIII.
Jeśli Tytus i Maevius zostaną wyznaczeni na spadkobierców przez spadkodawcę, który pozostawił czterysta
aurei, i powierzył Tytusowi spadek w wysokości dwustu, a komukolwiek, kto mógłby zostać jego spadkobiercą sto, a Maevius, jego spadkobierca, nie wejdzie do majątku, Tytus będzie odpowiedzialny za zapłatę trzystu aurei.
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1. Julianus rzeczywiście twierdzi, że jeśli jeden z dwóch spadkobierców ustawowych, który został obciążony
powiernictwem, odrzuci majątek, to jego współspadkobierca nie może być zmuszony do wykonania powiernictwa,
gdyż jego udział będzie należał do współspadkobiercy bez jakiegokolwiek zobowiązania. Jednakże po
Reskrypcie Severusa, w którym przewidziano, że jeśli wyznaczony spadkobierca jest obciążony trustem i go
odrzuca, to musi go wykonać zastępca, w tym przypadku spadkobierca ustawowy otrzyma udział przez przyrost,
tak jak zastępca nabędzie go przez jego obciążenie.
62. Licinius Rufinus, Reguły, Księga IV.
Jeśli niewolnik należący do kogoś innego jest powołany na spadkobiercę, jego pan może być obciążony
wykonaniem trustu. Ten ostatni nie będzie jednak zobowiązany do jego wykonania, chyba że stanie się
spadkobiercą majątku przez swego niewolnika. Jeśli jednak niewolnik zostanie poddany manumisji, zanim
wejdzie do majątku na polecenie swego pana, może przyjąć ten majątek, jeśli się na to zdecyduje, a pan nie
będzie zobowiązany do wykonania trustu, ponieważ nie został spadkobiercą, a niewolnik nie będzie do tego
zmuszony, ponieważ nie został nim obciążony. Dlatego w tym przypadku należy wnieść powództwo
słusznościowe, aby zmusić tego, kto odniesie korzyść z majątku, do wykonania trustu.
63. Kallistratus, O edyktach monarszych, księga IV.
Jeśli spadkobierca, który nie wie, że pewien majątek został zapisany w testamencie, używa go na pokrycie
kosztów pogrzebu, nie będzie odpowiedzialny za produkcję tego majątku, ponieważ nie jest w jego posiadaniu i
nie działał oszukańczo, aby uniknąć posiadania. Jednakże, zapisobierca otrzyma powództwo in factum, aby mógł
zostać zwolniony z odpowiedzialności przez spadkobiercę.
64. Papinianus, Pytania, Księga XV.
Gdy sprawa dotyczy trustu, który został pozostawiony kilku osobom warunkowo, a spadkodawca, przez pomyłkę,
pominął ich wzajemną substytucję, ale wspomniał o tej wzajemnej substytucji w drugim testamencie, w którym
dokonał tej substytucji, boscy cesarze Marek i Kommodus stwierdzili w Reskrypcie, że najwyraźniej intencją
spadkodawcy było stworzenie wzajemnej substytucji beneficjentów trustu; W przypadku trustu można bowiem
dopuścić zwykłe przypuszczenie w celu ustalenia niepewnego zamiaru spadkodawcy.
65. Tenże, Pytania, Księga XVI.
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Jeśli w testamencie zapisane jest peculium, może ono zostać powiększone i pomniejszone; jeśli składające się
na nie dobra zostaną powiększone przez nowe nabytki lub jeśli pierwotna kwota zostanie pomniejszona. Ta sama
zasada odnosi się do niewolników spadkodawcy, niezależnie od tego, czy zapisuje on całą ich masę, czy tylko
pewną część, na przykład tych, którzy należą do jego domu w mieście lub na wsi, a następnie zmienia obowiązki
lub zatrudnienie tych niewolników. Zasada ta odnosi się również do niewolników, którzy są nosicielami kijów lub
lokajami.
1. Pewne władze uważają, że zapis w postaci zaprzęgu koni będzie unieważniony, jeśli jeden z koni należących
do zaprzęgu umrze, ale jeśli w międzyczasie strata zostanie uzupełniona, zaprzęg będzie należał do
zapisobiercy.
2. Stichus został zapisany Titiusowi i miał otrzymać wolność wraz z zapisem po śmierci Titiusa. Z chwilą wejścia
w posiadanie spadku po śmierci Titiusa, będzie on miał prawo do swojej wolności. Ta sama zasada będzie miała
zastosowanie, jeśli został on skierowany do bycia wolnym w momencie śmierci Titiusa.
3. Jeżeli jednak niewolnik został zapisany Titiusowi, który został również mianowany spadkobiercą części majątku
spadkodawcy, a ten ostatni nakazał, aby wspomniany niewolnik był wolny po śmierci Titiusa, niewolnik będzie
miał prawo do wolności po śmierci Titiusa, niezależnie od tego, czy Titius przyjął majątek, czy nie.
66. Tenże, Pytania, Księga XVII.
Maevius zostawił Titiusowi i mnie pewien kawałek ziemi pod pewnym warunkiem, a jego spadkobierca zostawił mi
tę samą ziemię pod tym samym warunkiem. Julianus powiada, że należałoby uznać, że gdy warunek zostanie
spełniony, ten sam udział będzie należał do mnie na mocy obu testamentów. Wiąże się z tym jednak kwestia
intencji, gdyż wydaje się nieprawdopodobne, by spadkobierca zamierzał, by ta sama część majątku przypadła
dwukrotnie tej samej osobie. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że miał on na myśli drugą połowę majątku.
Konstytucja cesarska, w której przewidziano, że w przypadku, gdy ten sam majątek jest zapisany kilka razy tej
samej osobie, nie nakłada na spadkobiercę dodatkowego obciążenia, ponieważ dotyczy tylko jednego
testamentu. Dłużnik jednak nie zawsze może zgodnie z prawem zapisać w testamencie to, co jest mu winien,
ponieważ, aby mógł to uczynić, majątek zawarty w zapisie musi mieć większą wartość niż dług. Jeśli bowiem ten
sam majątek zostanie pozostawiony na tych samych warunkach, na jakich jest należny, to jaka korzyść wynika z
zapisu?
1. Część ziemi, która należała do Maeviusa, została pozostawiona Titiusowi na mocy testamentów dwóch osób.
Nie bez powodu uznano, że w przypadku, gdy udział należący do Maeviusa został przekazany przez jednego ze
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spadkobierców, uzyskano zwolnienie tego samego udziału na mocy drugiego testamentu oraz że w przypadku,
gdy udział ten został zbyty, spadkobierca nie może go później odzyskać na podstawie prawa do wniesienia
powództwa, które już raz wygasło.
2. W przypadku, gdy chodziło jedynie o darowiznę części ziemi, ale nie tej, która należała do Maevius,
poprzednia zapłata nie wygasiła drugiego powództwa, a drugi spadkobierca mógł dostarczyć tę samą część
nieruchomości w dowolny sposób, po tym jak stała się ona jego własnością; rozumie się bowiem, że kilka osób
może mieć prawo do jednego kawałka ziemi, nawet jeśli nie jest on podzielony na części.
3. 3. Tego samego zdania nie jest ten, kto zapisał niewolnika w dwóch testamentach w sposób ogólny, ponieważ
jeśli niewolnik został przekazany na mocy jednego z nich i raz stał się własnością zapisobiercy, nawet jeśli
później może być wyobcowany, nie może być przekazany przez drugiego spadkobiercę. Tę samą zasadę stosuje
się do zapisów. Tam bowiem, gdzie zapisano niewolnika w sposób ogólny, należy przez to rozumieć odrębnego
niewolnika, tak że jak zapis jest od początku nieważny, jeśli obejmuje majątek należący do zapisobiercy, tak
również wydanie majątku, którego własność zapisobierca nabył później, jest bezskuteczne, nawet jeśli przestał
być jego właścicielem.
4. W przypadku, gdy spadkobierca pochował zwłoki na gruncie, który był przedmiotem darowizny, należy
dokonać wyceny wartości całej działki, zanim doszło do pochówku. Dlatego też, jeśli ziemia została przekazana,
rozsądne jest, aby zapisobierca zachował swoje prawo do powództwa na podstawie testamentu, aby
zabezpieczyć się przed alienacją własności.
5. W przypadku, gdy zapisobierca, któremu jeden ze spadkobierców został zobowiązany do przeniesienia
własności pewnej nieruchomości, zapłacił szacunkową wartość tego, co zostało zapisane, a następnie został
sporządzony kodycyl, na mocy którego wszyscy spadkobiercy zostali zobowiązani do dostarczenia tej samej
nieruchomości, uznałem, że własność tej nieruchomości nie może być ponownie żądana. Bo rzeczywiście, gdy
strona korzysta z kilku sposobów, aby ustalić testamentowe rozrządzenie swoim majątkiem, nie jest rozumiane,
że zostawiła tę samą własność kilka razy tej samej osobie, ale jedynie, że wymieniła ją kilka razy.
6. W przypadku, gdy grunt jest darowany, a użytkowanie należy do kogoś innego, można jednak żądać go od
spadkobiercy, ponieważ użytkowanie, choć prawnie nie jest częścią gruntu, obejmuje jednak jego zysk. I
rzeczywiście, w przypadku pozostawienia kawałka ziemi, można wytoczyć powództwo, aby zmusić spadkobiercę
do wydania wszystkiego, co powinno być przeniesione, i podążać za dziedzictwem; na przykład, gdy kawałek
ziemi jest obciążony hipoteką lub jest w posiadaniu kogoś innego. Ta sama zasada nie ma jednak zastosowania
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do innych służebności. Jeśli moja własna nieruchomość zostanie mi zapisana w testamencie, zapis nie będzie
ważny z wyżej wymienionych powodów.
7. W przypadku ustanowienia gminy spadkobiercą, z zastrzeżeniem użytkowania, samoistne posiadanie może
zostać zapisane gminie, z tego powodu, że może ona utracić użytkowanie przez nieużytkowanie.
67. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Jeżeli spadkobierca jest zobowiązany do wyboru jednej osoby z rodziny spadkodawcy, której ma przekazać
majątek w ramach trustu, który miał być wykonany w chwili jego śmierci, to po dokonaniu wyboru nie może on
legalnie zapisać tego samego majątku testamentem komukolwiek innemu, ponieważ może on rościć sobie prawo
do tego majątku na podstawie innego testamentu. Czy zatem nie będzie tak, że zapis jest nieważny, jak w
przypadku, gdy spadek jest pozostawiony wierzycielowi; ponieważ tak długo, jak może on zmienić zdanie, nie
powinien być właściwie porównywany do wierzyciela? Wciąż, dopóki jego wybór jest ważny, będzie on wyglądał
jak wierzyciel, ale kiedy zmieni zdanie, nie będzie miał prawa żądać majątku na mocy żadnego z testamentów.
1. W przypadku, gdy żąda się korzyści z Prawa Falcydiusza, wszystko musi być wykonane tak, jakby
powiernictwo zostało wyraźnie pozostawione przez pierwszy testament temu, kto później został wybrany,
ponieważ konieczność dokonania wyboru nie rodzi zobowiązania opartego na jego własnej liberalności. Czy
można bowiem uznać, że ten, kto byłby bezwzględnie zobowiązany do oddania tego, co pozostawił, zapisał w
testamencie część swojego majątku?
2. Stąd też, gdy w rodzinie są trzy osoby, tego samego lub różnego stopnia, którym pozostawiono powiernictwo,
wystarczy pozostawić je jednemu z nich, gdyż po spełnieniu woli spadkodawcy, pozostali zostaną wykluczeni
przez warunek.
3. Jeżeli jednak jeden z członków rodziny spadkodawcy zostałby powołany na spadkobiercę, a działkę
pozostawiłby obcej osobie, wykonanie trustu może być przedmiotem powództwa na podstawie testamentu, jeżeli
żaden członek rodziny nie został powołany przez spadkobiercę. Jednakże, jeżeli spadkobierca testamentowy
został przez niego powołany, rozumie się, że powództwo oparte na złej wierze może być wniesione przeciwko
innym osobom, które roszczą sobie prawo do trustu, ponieważ ta sama przyczyna, która umożliwia im czerpanie
korzyści z trustu, będzie również stanowić podstawę do dorozumianego odszkodowania.
4. Jeżeli spadkobierca ustanowiłby dwóch członków rodziny spadkodawcy spadkobiercami nierównych części
jego majątku i pozostawiłby obcej osobie pewną część ziemi (na przykład czwartą), nie można żądać wykonania
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trustu, tak dalece jak dotyczy to tych części, które spadkobiercy zachowali z prawa dziedziczenia, bardziej niż
gdyby ziemia została przekazana jednemu z nich jako uprzywilejowany zapis; ale wszyscy członkowie rodziny
mogą domagać się równych części udziału, który został pozostawiony obcemu, i należy wnieść wkład, aby ci
spadkobiercy mogli otrzymać równe części z innymi.
5. Jeśli jednak spadkobierca pozostawiłby ziemię jednemu z członków rodziny i zobowiązał go do dostarczenia jej
obcemu, powstaje pytanie, czy można żądać wykonania tego zobowiązania. Powiedziałem, że można to zrobić
tylko wtedy, gdy spadkobiercy pozostawiono również kwotę równą wartości ziemi. Gdyby jednak pierwszy
spadkodawca pozostawił trust w następujący sposób: "Zobowiązuję cię do pozostawienia tego kawałka ziemi,
komu zechcesz, lub tym członkom mojej rodziny, którym zechcesz go pozostawić", sprawa będzie wolna od
trudności. Ale jeśli trust został ustanowiony w następujących słowach: "Nie życzę sobie, aby ziemia wyszła poza
moją rodzinę", spadkobiercy spadkobiercy są rozumiani jako związani ze względu na trust, który został stworzony
na korzyść obcego; a członkowie rodziny pierwszego spadkodawcy będą później mieli prawo domagać się
wykonania trustu, oczywiście po śmierci tego, który został wybrany w pierwszej kolejności.
6. Dlatego też, jeśli po dokonaniu wyboru jednego z krewnych spadkodawcy, trust nie powinien zostać utworzony
na rzecz obcej osoby, strona, która została wybrana nie może uzyskać korzyści z trustu, chyba że dostarczy
zabezpieczenie zwrotu ziemi w momencie swojej śmierci, jeśli faktycznie nie będzie jej w tym czasie w rodzinie.
7. "Proszę, abyś po śmierci przekazał taki a taki kawałek ziemi jednemu z moich wolnych ludzi, którego
wybierzesz". Słowa te zdają się oznaczać, że wybór będzie należał do samego spadkobiercy, i że żaden z
wolnych ludzi nie będzie mógł rościć sobie prawa do własności tak długo, jak długo inny będzie mógł być
preferowany do niego; ale jeśli spadkobierca umrze przed dokonaniem wyboru, wszyscy wolni ludzie będą mogli
rościć sobie prawo do ziemi. Wynika z tego, że gdy majątek jest dany jednemu, jeden z nich nie może się go
domagać, gdy żyje kilku, ale wszyscy mogą się go domagać, choć nie jest on pozostawiony wszystkim; a jeden
może się go domagać tylko wtedy, gdy jest jedynym żyjącym w czasie śmierci spadkobiercy.
8. Jeżeli po ustanowieniu cię moim spadkobiercą, zapisuję Titiusowi twój majątek, który, jak sądzę, należy do
mnie, to w tym przypadku nie ma podstaw do zastosowania opinii Neratiusa Priscusa, która przewiduje, że
spadkobierca nie może być zmuszony do zapłacenia spadku, ponieważ należy przyznać spadkobiercom ulgę,
aby nie byli zmuszeni do zakupu majątku, który spadkodawca zapisał pod pozorem, że należy do niego. Ludzie
bowiem o wiele chętniej zapisują w testamencie swój własny majątek niż nabywają cudzy i w ten sposób
nakładają ciężar na swoich spadkobierców, co w tym przypadku nie ma miejsca, gdyż własność majątku
przysługuje spadkobiercy.
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9. Jeśli słowa tworzące trust są pominięte przez spadkodawcę, a inne dobra, które są zapisane w testamencie
wydają się zgadzać z tym, co powinno być napisane, trust będzie legalnie utworzony i zakłada się, że napisano
mniej niż zamierzano; tak jak to jest rozumiane w przypadku powoływania spadkobierców i legatów. Taką opinię
przyjął również nasz Najjaśniejszy Cesarz Sewerus.
10. Co więcej, cesarz Marek w Reskrypcie stwierdził, że jeśli spadkodawca zapisał w następujący sposób: "Nie
wątpię, że moja żona zwróci swoim dzieciom wszystko, co ode mnie otrzymała", to należy to uznać za
powiernictwo. Reskrypt ten ma ogromne znaczenie, ponieważ zakłada istnienie honorowego i dobrze
prowadzonego życia małżeńskiego, a także to, że ojciec nie został oszukany w odniesieniu do trustu
utworzonego dla dobra dzieci obu stron. Dlatego też, gdy ten najmądrzejszy Książę, który skrupulatnie
przestrzegał prawa, zauważył, że pominięto zwykłe terminy stosowane przy tworzeniu trustu, zdecydował, że
użyty język należy rozumieć jako ustanawiający go.
68. Paulus, Pytania, Księga XI.
Powstaje teraz pytanie, czy majątek, który mąż przekazał żonie za życia, powinien być uznany za trust.
Odpowiedziałem, że to, co otrzymała, powinno być uważane za odrębne i niezależne od majątku jej męża, a
zatem nie wchodzi w skład trustu, ponieważ kobieta miałaby do tego prawo, nawet gdyby znalazł się inny
spadkobierca. Jest jednak jasne, że mąż nie może obciążyć żony tego rodzaju majątkiem w celu przekazania go
komuś innemu.
(69) Papinianus, Pytania, Księga XIX.
"Proszę Lucjusza Titiusa, aby zadowolił się setką aurei". Jest ustalone, że gdy tego rodzaju klauzula jest
umieszczona w testamencie, tworzy ona ważny trust. Ale co by było, gdyby po wyznaczeniu przez spadkodawcę
spadkobiercy części swego majątku, wypowiedział on następujące słowa: "Proszę, aby Lucjusz Tytus zadowolił
się swoim udziałem w wysokości stu aurei"? Współspadkobiercy będą mieli prawo domagać się od niego udziału
w spadku, niezależnie od tego, czy zachowają, czy też będą posiadać jako uprzywilejowany zapis, sumę, z której
zmarły życzył sobie, aby był zadowolony. Bez wątpienia lepiej jest przyjąć ten pogląd niż ten, że powiernictwa
można domagać się do tych, których spadkodawca nie wymienił. Uważamy, że ta sama reguła będzie miała
zastosowanie w przypadku, gdy spadkodawca powołał spadkobiercę do całego swojego majątku w celu
faworyzowania tego, który będzie jego spadkobiercą ustawowym, i użył następującego języka: "Proszę, abyś
zadowolił się setką aurei, którą ci zostawiłem zamiast mojego majątku, który z mocy prawa przejdzie na mojego
brata".
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1. W przypadku pozostawienia ziemi z założeniem, że pozostanie ona w rodzinie, i zbycia jej bez zgody
spadkobiercy, w drodze wymuszonej sprzedaży, nabywca może ją zatrzymać tak długo, jak długo dłużnik mógłby
ją posiadać, gdyby jego własność nie została sprzedana, ale nie może jej zatrzymać po swojej śmierci, ponieważ
obcy spadkobierca będzie zmuszony do jej wydania.
2. Matka ustanowiwszy swego syna, który nie osiągnął wieku dojrzałego, swoim spadkobiercą, ustanowiła
również dla niego opiekuna i obciążyła tego ostatniego: "Wydać majątek Semproniuszowi, gdyby jej syn umarł,
nie osiągnąwszy wieku czternastu lat". Chociaż matka nie mogła prawnie ustanowić opiekuna, to jednak należy
rozumieć, że trust został prawidłowo utworzony. Gdyby bowiem ojciec wyznaczył opiekuna i powierzył mu zarząd
testamentem, który nie został sporządzony zgodnie z wymogami prawa, to mimo to zarząd musi być wykonany,
tak jakby testament został sporządzony zgodnie z prawem. Aby powiernikiem mógł zostać małoletni, który nie
osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, wystarczy, że spadkodawca powierzy go swemu opiekunowi, którego
ustanowił, lub temu, którego uważał za swego opiekuna. Tę samą zasadę należy przyjąć w przypadku
ustanowienia kuratora dla dziecka, które nie osiągnęło wieku dojrzewania lub jest małoletnie. Nie ma też różnicy,
czy prawidłowo ustanowiony kurator umarł za życia ojca, czy też został zwolniony z pełnienia funkcji z powodu
jakiegoś przywileju, którym się cieszył, czy też nie mógł działać na rzecz podopiecznego, dla którego został
ustanowiony, ze względu na jego wiek; w tych przypadkach bowiem jest pewne, że zaufanie nie jest
unieważnione, ponieważ uważa się, że podopieczny jest zobowiązany do jego wykonania. Dlatego też, zgodnie z
tą zasadą, zdecydowano, że opiekun, który nie otrzymał niczego na mocy testamentu, nie może być obciążony
trustem na rzecz swojego podopiecznego, ponieważ w każdym przypadku, gdy jest on obciążony trustem na
rzecz obcej osoby, musi on być wykonany w imieniu swojego podopiecznego, a nie w imieniu własnym.
3. Jeżeli spadkodawca ustanowił swego brata spadkobiercą i zobowiązał go, aby nie sprzedawał domu, lecz
zatrzymał go w rodzinie, a spadkobierca nie zastosował się do tego żądania, lecz sprzedał dom lub zmarł po
ustanowieniu obcego spadkobiercą, wszyscy, którzy należą do rodziny, mogą żądać wykonania trustu. Ale co
jeśli nie wszyscy byliby tego samego stopnia? Tej kwestii należy się pozbyć uznając, że strona, która jest
najbliższa krewnym jest pierwszym spadkobiercą powołanym do dziedziczenia; jednak prawa spadkobierców
dalej położonych nie powinny być naruszone z powodu tych, którzy ich poprzedzają, a najbliższy krewny
powinien być dopuszczony tylko wtedy, gdy jest gotowy dać zabezpieczenie, aby przywrócić dom rodzinie. Jeśli
jednak zabezpieczenie nie będzie wymagane od spadkobiercy, który został przyjęty jako pierwszy, nie powstanie
na tej podstawie żadne prawo do powództwa o odzyskanie nieruchomości, ale jeśli dom przejdzie w ręce obcego,
powództwo o przymuszenie do wykonania powiernictwa będzie przysługiwało członkom rodziny. Uważam, że
zabezpieczenie może być prawidłowo wymagane od najbliższych krewnych, poprzez złożenie wyjątku na
podstawie złej wiary, nawet jeśli nie ma żyjącego członka rodziny w bardziej odległym stopniu.
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4. W przypadku, gdy niektórzy członkowie rodziny zostali później wyemancypowani, może powstać pytanie, czy
mogą oni również zgodnie z prawem żądać wykonania trustu. Uważam, że zgodnie z prawem mogą to uczynić,
gdyż osoby wymienione w ten sposób przez spadkodawcę rozumie się jako wchodzące w zakres pojęcia
"członkowie rodziny".
70. Tenże, Pytania, księga XX.
Cesarz Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że jeśli zapisobierca nie otrzymał nic w drodze zapisu, nie można go
zmusić do zapłacenia beneficjentowi trustu, którym został obciążony, ale może on scedować na niego swoje
prawa do powództwa przeciwko spadkobiercy. Ale co w przypadku, gdy został obciążony obowiązkiem
dostarczenia nie całej kwoty zapisu, lecz tylko jego części, a odmówiłby? Czy byłby zmuszony do zrzeczenia się
wszystkich swoich praw do roszczeń, czy tylko kwoty odpowiadającej temu, co zostało zawarte w testamencie?
Ta ostatnia opinia jest bardziej rozsądna, ale jeśli wszedłby w posiadanie spadku, nie byłby zobowiązany z
powodu trustu do zapłaty więcej niż otrzymał.
1. Jeśli zapisobierca, któremu zapisano w testamencie sto aurei, zostanie poproszony o zapłacenie podwójnej
kwoty, zaufanie zostanie zredukowane do kwoty zapisu; a jeśli trust ma działać po pewnym czasie, można pobrać
tylko odsetki od tego, co zostało zapisane w testamencie. Zasada ta nie może być zmieniona z tego powodu, że
zapisobierca, po otrzymaniu zapisu, mógł odnieść znaczne korzyści z jakiejś innej transakcji lub uniknął
odpowiedzialności za karę wynikającą z jakiegoś postanowienia, którego wykonanie mu groziło. Zasada ta ma
jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy suma zapisana w testamencie jest równa kwocie trustu. Jeśli bowiem
otrzymano pieniądze, a strona jest proszona o dostarczenie innej osobie czegoś własnego, choć może to mieć
większą wartość, zapisobierca nie powinien być wysłuchany, jeśli po otrzymaniu zapisu żąda zapłaty;
sprawiedliwość nie pozwala zapisobiercy na przekazanie beneficjentowi trustu tego, co otrzymał jako zapis.
2. Gdy pewien człowiek, ustanowiwszy swego syna spadkobiercą części swego majątku, mianuje swego wuja
współspadkobiercą i prosi tego ostatniego, aby uczynił swego syna współspadkobiercą na równi z jego dziećmi, a
suma zapisana synowi jest mniejsza niż suma zapisana wujowi, nie można żądać niczego więcej; bo jeśliby
żądano czegoś więcej, to postanowiono, że należy uwzględnić zyski, które wuj pobrał lub mógł pobrać, ale nie
pobrał w złej wierze; podobnie jak należy postąpić, gdy w spadku pozostawiono sto tysięcy aurei, a zapisobierca
ma zapłacić po pewnym czasie większą sumę.
3. 3. Jeśli powiernik, któremu zlecono wydanie części majątku, jaka pozostanie w chwili jego śmierci, sprzedaje
ten majątek, a za uzyskane w ten sposób pieniądze kupuje inny, nie uważa się, że pozbywając się majątku w ten
sposób, pomniejszył go.
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71. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Ale cokolwiek jest nabywane w takich okolicznościach, musi być dostarczone, tak jakby nastąpiła zamiana
własności.
72. Tenże, Pytania, Księga XX.
Ta sama zasada musi być zachowana, gdy spadkobierca spłacił swoich wierzycieli pieniędzmi z majątku,
ponieważ nie uważa się, że roztrwonił to, co pozostało jako część majątku.
(73) Tenże, Pytania, Księga XXIII.
Jeżeli w testamencie zapisano mi niewolnicę, która miała się urodzić z Pamfili, ja zaś kupuję Pamfilę, a ona rodzi
w moim domu dziecko, to istnieje dobry powód, aby twierdzić, że nie należy rozumieć, iż wspomniane dziecko
zostało nabyte przeze mnie za cenną opłatą, a zatem można domagać się na podstawie testamentu tego
dziecka, tak jak gdybym je rzeczywiście nabył; tak, że w przypadku udziału w cenie, mogę otrzymać tyle, ile
dziecko kosztowałoby mnie po odliczeniu wycenionej wartości matki, a sędzia wyznaczony do rozpoznania
sprawy musi dokonać oszacowania tej kwoty.
74. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
"Niech mój spadkobierca zapłaci bez zwłoki sto aurei Titiusowi". Spadkodawca przedłużył wówczas czas na
wypłatę zapisu. Nie jest prawdą, jak twierdzi Alfenus, że sto aurei powinno być zapłacone natychmiast, z tego
powodu, że został wyznaczony czas na zapłatę.
75. Tenże, Opinie, Księga VI.
Żołnierz wysłał do swojej siostry list, który kazał jej otworzyć po swojej śmierci, i napisał w nim: "Chcę, żebyś
wiedziała, że daję ci osiemset aurei", ustalono, że na rzecz siostry został utworzony trust i że nikt nie mógł
zostawić lepszego dowodu jego ostatniej woli. Uznano bowiem, że trust jest tak samo ważny, jak gdyby zmarły
przemówił do samej strony, której pośrednio przekazał korzyść.
(1) Pewien człowiek, który został wyznaczony na spadkobiercę części majątku, a także otrzymał pewne
uprzywilejowane zapisy, zmarł przed wejściem do tego majątku. Stwierdzono, że jego udział należy do jego
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współspadkobierców, którzy zostali wyznaczeni do zastępstwa, ale to, co wchodziło w skład zapisów
uprzywilejowanych, którymi zostali obciążeni jego współspadkobiercy, przejdzie na jego własnych
spadkobierców.
76. Tenże, Opinie, Księga VII.
Gdy syn wytoczył powództwo na podstawie nieudolnego testamentu matki przed różnymi trybunałami i zapadły
różne decyzje sędziów, spadkobierca, który pokonał syna, nie będzie miał prawa do uprzywilejowanych zapisów,
przynajmniej w odniesieniu do udziałów, które syn uzyskałby od innych współspadkobierców, tak samo jak inni
zapisobiercy nie będą mieli prawa do żadnych działań przeciwko synowi; ale zdecydowano, że przyznane w
testamencie swobody powinny zostać wykonane, ponieważ syn częściowo złamał wolę matki. Zasada ta nie
powinna być stosowana do służebności, które nie mogą być częściowo zmniejszone. Oczywiste jest, że
służebność musi być w całości żądana od strony, która pokonała syna, ale tylko wyceniona wartość jej części
musi być zapłacona; lub, gdy syn jest gotowy przenieść służebność, jeśli cena jest zapłacona, zapisobierca
będzie wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa, jeśli nie zaoferuje wycenionej wartości jej części, tak jak w
przypadku prawa fallicznego.
1. "Zapisuję Lucjuszowi Semproniuszowi cały majątek Publiusza Maeviusa". W tym przypadku Semproniusz
będzie odpowiedzialny jedynie za ciężary nałożone na majątek Maeviusa, a które istniały do śmierci tego, który
stał się spadkobiercą Maeviusa; podobnie jak prawa do działania są przypisane zamiast pożyczek, które mogłyby
być spłacone.
2. Właściciel ziemi, której użytkowanie zostało pozostawione spadkobiercy, zapisał ją w testamencie pod pewnym
warunkiem. Warunki testamentu nie zezwalały spadkobiercy na zatrzymanie zysków z tytułu użytkowania.
Odmienna opinia dotyczy pewnych służebności związanych z gruntem, do których spadkobierca był uprawniony,
ponieważ uzyskuje on zyski jako część gruntu.
3. "Niech mój spadkobierca przekaże Titiusowi to, co mi się należy na mocy testamentu Semproniusza".
Ponieważ zapisobierca, który był również spadkodawcą, skorzystał wcześniej z prawa nowacji, zapis nie był
należny na mocy testamentu; i uznano, że fałszywe oświadczenie nie wyrządziło szkody zapisobiercy, i że to, co
w pierwszej kolejności było prawdą, nie może być uważane za całkowicie fałszywe.
4. Jeżeli niewolnik został poddany bezwarunkowej manumulacji, ale nie może uzyskać wolności zaraz po wejściu
w posiadanie spadku z powodu jakiejś przeszkody prawnej, a także dlatego, że jego stan nie jest ustalony, lub z
jakiegoś dodatkowego powodu, na przykład oskarżenia o cudzołóstwo, nie może on oczekiwać, że otrzyma
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zapisy lub korzyści z trustu bezwzględnie przyznanego przez ten sam testament, ponieważ minął czas, kiedy
mógł z nich skorzystać.
5. Pewien ojciec, ustanowiwszy córkę spadkobierczynią połowy swego majątku, uczynił w testamencie
następujące postanowienie: "Proszę, abyś po śmierci, nawet gdybyś miała inne dzieci, zostawiła większą część
swojego majątku Semproniuszowi, mojemu wnukowi, na cześć mojego imienia, które on nosi". Córka wydaje się
być z konieczności zmuszona do przekazania, w pierwszej kolejności, równych porcji wszystkim wnukom, ale ma
możliwość ustalenia większej kwoty, którą jej ojciec chciał obdarować jednego z wnuków.
6. Pewna matka, nie zachowując odpowiednich formalności, ustanowiła opiekuna dla swojego syna i zapisała mu
spadek, pod warunkiem, że opiekun zgodzi się na potwierdzenie dekretem pretora. Jeśli pretor nie uzna go za
osobę odpowiednią, nie zostanie mu jednak odmówiona możliwość wytoczenia powództwa o zwrot spadku.
7. Jeśli ktoś złożył poręczenie muckie, aby zabezpieczyć się przed uczynieniem czegoś, co było zabronione
przez spadkodawcę, a potem dopuścił się takiego czynu, musi również oddać zyski ze spadku, które na początku
obiecał zwrócić.
8. Zapisobierca nie może korzystać z kilku powództw w tym samym czasie, ponieważ zapis nie może być
podzielony na kilka części. Ponieważ spadek nie jest zapisywany z zamiarem, aby zapisobiercy mogli korzystać z
kilku powództw, lecz aby łatwiej im było wnieść pozew, mogą to uczynić, wybierając dowolne powództwo.
9. 9. Przyznaje się uprawnienie do odzyskania spadku od zapisobiercy po jego wypłaceniu zgodnie z warunkami
testamentu, w przypadku gdy ten ostatni został uznany za nieważny, gdy wiadomo, że pamięć o zmarłym stała
się niesławna; zwłaszcza jeśli spadkodawca został skazany za zdradę po wypłaceniu spadku.
77. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Gdzie ojciec ustanowił swoje dzieci i ich matkę spadkobiercami w następujący sposób: "Proszę cię, moja córko,
abyś przyjąwszy jako swój udział w moim majątku sto aurei wraz z majątkiem Tusculan, przekazała swojej matce
swój udział w moim majątku", uznałem, że przy podziale majątku córka będzie miała prawo do ziemi wymienionej
jako jego część, oraz że może zatrzymać pieniądze oprócz swojego udziału.
(1) Osoby, którym została przekazana darowizna mortis causa, mogą być obciążone powiernictwem na dowolny
okres czasu; i to powiernictwo spadkobiercy muszą wykonać po odliczeniu części fallicznej, która w tego rodzaju
darowiznach jest wzorowana na zapisach. Jeśli tylko część darowizny jest włączona do trustu, ten ostatni będzie
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również podlegał przywilejom prawa falcydiańskiego. Jeżeli jednak spadkodawca życzył sobie zapewnienia
utrzymania, należy uznać, że zgodnie z jego wolą, cały ciężar Prawa Falcydiańskiego musi być ponoszony z
pozostałej części darowizny, ponieważ nie ma wątpliwości, że zmarły chciał, aby całe utrzymanie było
zapewnione, gdy weźmie się pod uwagę jego zapis większej sumy.
(2) Pewna matka, chcąc dokonać darowizny mortis causa na rzecz swoich dzieci, które urodziły się poza
związkiem małżeńskim, pozwoliła, aby zapisano jej posag. Następnie, po wyznaczeniu innych spadkobierców,
zażądała od swoich dzieci, aby zwróciły posag jej mężowi. Uznano, że cały majątek związany z posagiem należał
się jej mężowi, w przypadku, gdy Prawo Falcydyckie nie miało na to wpływu; dlatego też jej mąż miał prawo
zatrzymać posag, nawet jeśli w przeciwnym razie spadkobiercom zostałaby przyznana skarga in factum w celu
odzyskania części falcydyńskiej z posagu, jeśli dzieci wniosłyby powództwo na podstawie umowy zawartej z
mężem.
(3) Kto jest głuchy i niemy, a otrzyma spadek, może być prawnie zobowiązany do zrzeczenia się go w chwili
śmierci; osoby nieświadome tego faktu mogą być bowiem oskarżone o trust, kiedy uzyskują jakąś korzyść z
testamentu, nie wiedząc o tym.
(4) Pewien syn został poproszony w chwili śmierci o przekazanie majątku swoim własnym synom lub jednemu z
nich, którego on sam wybierze. Syn ten, który w międzyczasie został wygnany na wyspę, został uznany, że nie
został pozbawiony prawa wyboru spadkobiercy przez wymierzenie kary, a także, że warunek, od którego zależało
zaufanie, nadal istniał, aż do jego śmierci, ale dzieci, które żyły w tym czasie, byłyby uprawnione do równych
udziałów w ramach zaufania, ponieważ ojciec nie był wtedy zdolny do dokonania wyboru.
(5) W przypadku męża, który z naruszeniem Lex Julia sprzedał ziemię stanowiącą część posagu jego żony,
zapisał jej spadek i obciążył nabywcę ziemi, aby zapłacił jej większą sumę niż otrzymana cena, uznano, że
nabywca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z warunkami trustu. Jeżeli jednak kobieta, po przyjęciu spadku,
chciałaby, aby sprzedaż została uznana za nieważną, może ona zostać wykluczona przez wyjątek ze względu na
złą wiarę, po zaoferowaniu jej ceny przez nabywcę.
(6) Wierzyciel polecił swojemu dłużnikowi Maeviusowi, aby zapłacił kwotę, którą był mu winien Titiusowi, na rzecz
którego zamierzał dokonać darowizny mortis causa. Jeśli Maevius, wiedząc, że jego wierzyciel zmarł, zapłaci
pieniądze, to nie będzie to skutkowało zwolnieniem go z odpowiedzialności; a nawet jeśli Maevius nie będzie
wypłacalny, to nie będzie można wytoczyć powództwa przeciwko Titiusowi o odebranie całej kwoty, ani nie
będzie to możliwe na podstawie prawa falcydyjskiego, ponieważ Titius nie jest uważany za osobę, która
otrzymała cokolwiek mortis causa. Inaczej byłoby, gdyby Maevius, nie wiedząc, że jego wierzyciel nie żyje,
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wypłacił pieniądze przez pomyłkę, gdyż wtedy można by odzyskać każdą należność na podstawie prawa
falcydyjskiego.
(7) Pewien ojciec zapisał swojej córce pewne ziemie na podstawie testamentu jej matki i wyznaczył ją na
spadkobierczynię swojej części majątku, aby zrekompensować jej część majątku matki, do którego byłaby
uprawniona na mocy testamentu, a następnie zażyczył sobie, aby te ziemie zostały przekazane jego synowi,
którego wydziedziczył. Postanowiono, że nawet gdyby córka nie chciała przyjąć spadku po ojcu, majątek
pozostawiony przez trust musi zostać wydany synowi przez spadkobierców, na których przeszłaby część spadku,
którą córka przyjęła. Nawet gdyby ojciec zastąpił córkę innym spadkobiercą, musiałby wykonać testament na
rzecz syna.
(8) W przypadku, gdy ojciec, który uważał się za właściciela pewnych gruntów, pozostawił je synowi na
warunkach trustu, a wspomniane grunty zostały eksmitowane, na korzyść syna nie będzie można wnieść
powództwa przeciwko jego braciom i współspadkobiercom. Jeśli jednak spadkodawca podzielił swój majątek
pomiędzy synów, nie będzie można uznać, że jego zamiarem było przywrócenie uprzywilejowanych zapisów
współspadkobiercom, chyba że oni sami byli przygotowani na to, że wola ich ojca została wykonana na korzyść
ich brata.
(9) W przypadku, gdy ojciec pozostawił pewną sumę pieniędzy w drodze trustu swojej córce, którą wydziedziczył,
i chciał, aby wspomniana suma została jej dana w drodze posagu w czasie jej małżeństwa, oraz aby jego syn
przewidział wspomniany posag, w przypadku, gdy ten ostatni zapłaci mniejszą sumę niż posag, jest oczywiste, że
musi on zapłacić pozostałą część córce. Gdyby doszło do rozwodu, córka mogłaby zgodnie z prawem zażądać
wykonania zapisu, tak że prawo do powództwa z tytułu zapisu zostałoby jej przyznane, ponieważ nie jest
prawdopodobne, że ojciec chciał, aby zapis ten został wprowadzony po to, aby jego córka pozostała bez posagu
po pierwszym małżeństwie. Gdyby jednak wyszła za mąż w późniejszym czasie, zabezpieczenie udzielone przez
jej brata nie będzie rozciągało się na drugie małżeństwo.
(10) Ojciec zażądał od swojej córki, aby w chwili swojej śmierci przekazała pewną nieruchomość jednemu ze
swoich dzieci, które wybierze, a ona za życia przekazała tę ziemię jednemu ze swoich dzieci. Nie zostało to
uznane za wybór, zgodnie z warunkami trustu, ponieważ podczas gdy data tego ostatniego była niepewna, data
darowizny była pewna, ponieważ zbycie nieruchomości bez względu na wybór matki mogło być dokonane na
korzyść jednego z dzieci, które wraz z innymi byłyby uprawnione do korzystania z trustu.
(11) "Zobowiązuję moich spadkobierców, aby nie alienowali majątku Tusculan, ani nie pozwalali, aby wyszedł on
poza moją rodzinę". Należy rozumieć, że do wykonania tego powiernictwa, zgodnie z warunkami testamentu,
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powołani są również ci, którym zagraniczni spadkobiercy powinni byli przyznać wolność na mocy wspomnianego
powiernictwa.
(12) "Zobowiązuję cię, moja żono, abyś w chwili twojej śmierci oddała i przywróciła mojej córce każdy mój
majątek, który w jakikolwiek sposób mógł dostać się w twoje ręce". Cokolwiek spadkodawca później przekazał
żonie przez kodycyl, będzie włączone do trustu, ponieważ kolejność, w jakiej te dwa dokumenty zostały
wykonane, nie koliduje z prawem i jego intencją; ale jeśli posag żony był wcześniej pozostawiony dla niej, będzie
miała prawo go zatrzymać, ponieważ ta dyspozycja majątku jest rozumiana jako przywrócenie, a nie darowizna.
(13) "Pragnę, aby taka i taka ziemia została nadana moim wolnym strzelcom, a jeśli któryś z nich umrze
bezpotomnie, pragnę, aby ich udziały przypadły pozostałym przy życiu". Spadkodawca uwłaszczył ojca i syna,
uznano, że zastępstwo jest wykluczone na mocy testamentu.
(14) W przypadku, gdy kurator został zobowiązany przez małoletniego do złożenia sprawozdania z jego zarządu
bratu, który byłby jego spadkobiercą, uznano, że nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego też, mimo że w
testamencie przewidziano, że wypłata powinna być dokonana na rzecz wspomnianego brata dopiero po
osiągnięciu przez niego pełnoletności, uznano jednak, że ten ostatni może wytoczyć powództwo przeciwko
swojemu bratu za zgodą kuratora, ponieważ założono, że jego interes był raczej brany pod uwagę przez
spadkodawcę, niż że wypłata pieniędzy, które mogą być legalnie pobrane, powinna być odłożona w czasie.
(15) W przypadku, gdy spadkodawca, ustanowiwszy obcą osobę swoim spadkobiercą na mocy warunków
powiernictwa, zobowiązał ją do przekazania pewnych ziem swojemu wolnemu strzelcowi w chwili śmierci i
zażądał, aby wspomniane ziemie nie zostały rozdysponowane poza rodzinę, odpowiedziałem, że substytut był
zobowiązany do dostarczenia wspomnianych ziem zgodnie z wolą zmarłego. Jednakże to, czy ziemie powinny
zostać dostarczone natychmiast, czy też po spełnieniu warunku, jest kwestią zależną od intencji spadkodawcy;
ale, na tyle na ile można to stwierdzić, powiernictwo nie mogło zostać wykonane przed śmiercią wyznaczonego
spadkobiercy.
(16) W przypadku gdy działalność banku stała się przedmiotem trustu, a odszkodowanie spadkobierców majątku
wobec wierzycieli zostało zabezpieczone obligacją, transakcja jest podobna do sprzedaży, a zatem nie będzie
konieczne badanie, czy zobowiązania są większe niż aktywa.
(17) Pewien ojciec, na mocy warunków trustu, postanowił, że pewne niewolnice jego córki, które podarował jej w
czasie jej małżeństwa, powinny należeć do niej. Uznałem, że potomstwo tych niewolników, mimo że ich matka
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zmarła przed sporządzeniem testamentu, powinno być wydane pod zarządem powierniczym, i że to samo należy
uczynić w przypadku, gdy jakiekolwiek darowizny zostały wcześniej dokonane na rzecz córki po jej ślubie.
(18) Jeżeli spadkobiercy są zobowiązani do zrzeczenia się spadku w chwili swojej śmierci, nie są oni narażeni na
ryzyko utraty roszczeń, które uzyskali w wyniku podziału i które zostały przyznane różnym współspadkobiercom,
tak samo jak na zmniejszenie wartości gruntów należących do spadku, ponieważ w przypadku podziału zmiana
własności zakłóca wspólnotę interesów.
(19) "Pragnę, aby moja córka otrzymała, jako uprzywilejowany spadek, majątek swojej matki". Wszelkie zyski,
które ojciec mógł otrzymać w międzyczasie i nie zachował ich oddzielnie, ale albo skonsumował, albo uczynił
częścią swojego majątku, nie są uważane za pozostawione córce.
(20) "Pragnę, aby wszelki majątek należący do mnie i znajdujący się w Pamfilii, Lycji lub gdziekolwiek indziej,
który należał do majątku mojej matki, został przekazany moim drogim braciom, którzy są twoimi macierzystymi
stryjami, abyś nie miała z nimi żadnych sporów." Wszystkie nieruchomości wchodzące w skład majątku matki,
które pozostawały w tym samym stanie posiadania, należały do trustu. W związku z tym, wszelkie pieniądze
pochodzące z tego majątku, włączone do majątku spadkodawcy i uczynione jego własnością, również nie będą
należne zgodnie z warunkami trustu, ponieważ spadkodawca chciał uniknąć niezgody krewnych, którą wspólnota
majątkowa ma w zwyczaju wywoływać.
(21) Ojciec, ustanowiwszy kilkoro ze swoich dzieci spadkobiercami w chwili śmierci, dał najstarszej córce swoje
klucze i pierścień na przechowanie, i nakazał wolnemu człowiekowi, który był obecny, aby dostarczył córce cały
majątek, który był pod jego opieką. Zrozumiałe było, że "interesy majątku miały być prowadzone przez wszystkie
jego dzieci wspólnie, i że jego córka nie mogła, z tego powodu, domagać się w sądzie jakiegokolwiek
uprzywilejowania w podziale majątku".
(22) Gdy testament okazuje się być niedoskonały, wszelkie słowa zapisujące spadek lub zaufanie, które
poprzedzają lub następują po wadzie, mogą być uważane za naprawiające ją tylko wtedy, gdy to, co jest
napisane, zgadza się z intencją spadkodawcy.
(23) Syn ustanowił swoją matkę spadkobierczynią i zażądał od niej, pod obowiązkiem złożenia przysięgi, aby
wykonała pewne powiernictwa stworzone przez testament. Ponieważ testament został uznany za nieważny,
odpowiedziałem, że matka, jako prawowita spadkobierczyni, była jednak zmuszona do wykonania trustu,
ponieważ żądania zawarte w testamencie są uważane za rozciągające się na każdy rodzaj dziedziczenia.
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(24) "Troszcząc się o dobro mojej córki, nakazuję jej, aby nie sporządzała testamentu, dopóki nie będzie miała
dzieci, tak aby mogła żyć bez obaw". Wynikałoby z tego, że majątek nie został pozostawiony w zaufaniu dla
siostry i współspadkobierczyni wspomnianej córki, z tego powodu, że spadkodawca nie miał zamiaru, aby jego
córka nie rozporządzała swoim majątkiem za pomocą testamentu, ale ponieważ, zabraniając jej w ten sposób
sporządzenia testamentu, jedynie zaoferował swoją radę, aby nie korzystała ze swojego prawa.
(25) "Proszę cię, córko moja, abyś rozdzieliła cały swój majątek wszelkiego rodzaju pomiędzy swoje dzieci, tak
jak każde z nich zasługuje na twoją hojność". W tym przypadku wydaje się, że został utworzony trust na rzecz
wszystkich dzieci, nawet jeśli nie byłyby one w równym stopniu zasłużone, i jeśli matka nie dokonałaby żadnego
wyboru spośród nich, wystarczające dla wykonania trustu będzie to, że nie były one winne żadnego wykroczenia
wobec niej. Ja jednak byłem zdania, że powinni być preferowani ci, których matka może wybrać, jeśli są bardziej
zasłużeni. Jeśli jednak nie wybrałaby nikogo, to ci, którzy ją obrazili, nie powinni być dopuszczeni do udziału w
majątku.
(26) Pewna matka złożyła w świętym miejscu list, w którym darowała pewne ziemie swojemu synowi, on zaś nie
wiedział o tym fakcie. Nie potwierdziła swoich czynów słowami tworzącymi powiernictwo, a jedynie wysłała do
stróża świątyni list o następującej treści: "Pragnę, aby dokument zawierający mój testament, po mojej śmierci
został przekazany mojemu synowi". Matka zmarła w stanie wolnym, pozostawiając kilku spadkobierców, a ja
wydałem opinię, że należy rozumieć, iż pozostawiła ona trust na rzecz swojego syna; nie jest bowiem konieczne
dociekanie, do kogo ktokolwiek może się zwracać w odniesieniu do swojej ostatniej woli, ale w kierunku kogo
skierowana jest intencja testamentu.
(27) Spadkodawca pozostawił pewien obszar ziemi swoim wolnym strzelcom i prosił ich, aby go nie odstępowali,
tak aby mógł on pozostać w rodzinie wspomnianych wolnych strzelców. Jeżeli wszyscy z nich, z wyjątkiem
jednego, sprzedadzą swoje udziały, ten, który tego nie uczynił, może domagać się udziałów wszystkich
pozostałych, którym zgodnie z warunkami trustu nie zostało przyznane prawo do alienacji; ponieważ
spadkodawca będzie uważał, że zaprosił do udziału w korzyściach z trustu tylko tych, którzy zastosowali się do
jego woli. W przeciwnym razie byłoby szczytem absurdu, gdyby każdy mógł wystąpić z roszczeniem przeciwko
innym, w taki sposób, że każdy mógłby żądać udziału, który zbył od innego, który przez zbycie swojego utracił.
Postępowanie takie może jednak zostać wszczęte, jeżeli wszyscy zbyli swoje udziały w ten sam sposób. Ponadto
rozumie się, że to nie czyn pierwszego uwolnionego, który zbył swój udział, ale czyn tego, który był bezpośrednio
przed nim, który nie zbył swojego, powoduje, że udziały pozostałych stają się korzystne dla tego pierwszego.
Jeśli jednak nikt nie sprzeda swojego udziału, a ostatni z nich umrze bezpotomnie, prawo do żądania wykonania
trustu nie przetrwa.
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(28) Jeśli w takich okolicznościach ziemia jest pozostawiona wolnemu człowiekowi, a wśród nich jest wolna
kobieta, a patron prosi, aby majątek nie wyszedł poza rodzinę, uznano, że spadkobierca wolnej kobiety ma prawo
zatrzymać udział w ziemi, który otrzymała jego matka.
(29) Pewien człowiek, który sądził, że cały jego majątek będzie należał do jego kuzynki, sporządził testament, w
którym powierzył jej kilka zarządów. Ponieważ majątek przeszedł na dwóch spadkobierców tego samego stopnia,
zgodnie z zasadami słuszności i zgodnie z warunkami Edyktu Wieczystego, uznałem, że kobieta powinna być
zwolniona z wykonania połowy powiernictwa, ale że byłoby trudnością, aby nadania wolności, które miała
przekazać, nie zostały dokonane ze względu na stratę, którą poniosła.
(30) Ojciec, który ustanowił swego syna spadkobiercą połowy swego majątku, a siostry tego ostatniego, które nie
osiągnęły jeszcze wieku dojrzałego, każdą z nich spadkobierczynią jednej czwartej tego majątku, ustanowił
swego brata ich opiekunem i wyraził się w następujący sposób: "Mój synu, musisz zadowolić się dwustoma aurei,
zamiast swojego udziału w połowie majątku, a ty, moja córko, musisz zadowolić się setką aurei zamiast swoich
udziałów po jednej czwartej". Nie stwierdzono, że ojciec zamierzał obciążyć swoje dzieci wzajemnym zaufaniem,
lecz że jedynie oszacował swój majątek, jak to zwykle czynią roztropni rodzice; i z tego powodu brat nie mógł, w
dobrej wierze, uniknąć złożenia sprawozdania z zarządzania majątkiem, na tej podstawie, że kwota, którą miały
otrzymać jego siostry, została wskazana.
(31) Maevius, który został wyznaczony na spadkobiercę Seiusa i poproszony przez niego przy jego śmierci o
przekazanie majątku swojemu bratu Titiusowi, zmarł, pozostawiając wspomnianego Titiusa jako spadkobiercę i
zobowiązał go w chwili śmierci do pozostawienia nie tylko swojego majątku, ale także majątku Seiusa, na rzecz
Semproniusza. Ponieważ w międzyczasie Tycjusz otrzymał zyski z majątku, uznałem, że nie można uznać, iż nie
doszło do powstania trustu, jeśli Tycjusz będzie twierdził, że nie posiadał majątku jako darowizny, lecz jako spłatę
długu, ponieważ dzięki wynagrodzeniu za otrzymane zyski zrobił wszystko, co było od niego wymagane. Jasne
jest, że gdyby Maevius wyznaczył Titiusa na swojego spadkobiercę, pod warunkiem, że nie zachowałby on
powiernictwa na mocy testamentu Seiusa, część falcydyjska byłaby wystarczającym zadośćuczynieniem, ale
zostałaby wyrządzona pewna niesprawiedliwość. Rozsądniej jednak postąpiłby, gdyby odrzucił majątek
pozostawiony mu przez brata, a następnie wszedł w jego posiadanie na zasadzie dziedziczenia, gdyż nie uznano
by, że działał w złej wierze, gdyż w ten sposób uniknąłby oszustwa.
(32) "Proszę cię, mój mężu, abyś zostawił taką a taką ziemię swoim dzieciom, jeśli będziesz je miał, a jeśli nie
będziesz ich miał, albo swoim, albo moim krewnym, albo nawet naszym wyzwolonym". W tym przypadku, moim
zdaniem, nie zostało przyznane prawo wyboru, a jedynie ustalono pewną kolejność, zgodnie z warunkami
testamentu, w celu zastąpienia spadkobierców.
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(33) Ustalono, że w przypadku, gdy pewne obszary ziemi, które mają swoje własne granice, są pozostawione
miastu, będą one, mimo wszystko, należne zgodnie z warunkami trustu, ponieważ spadkodawca, po tym jak
został powstrzymany przez śmierć, nie ustanowił za pomocą innego instrumentu, jak obiecał, że zrobi, granic tej
nieruchomości, jak również granic toru wyścigowego, na którym chciał, aby co roku odbywały się wyścigi.
78. Tenże, Opinie, Księga IX.
Beneficjent trustu na próżno domaga się jego całkowitego wykonania, gdy spadkobierca sprzeciwia się temu na
tej podstawie, że obowiązuje prawo falcydiańskie. Jeśli wspomniany beneficjent w międzyczasie zażąda, aby
jego udział został mu wypłacony, a on go nie otrzyma, rozumie się, że spadkobierca jest w zwłoce.
1. Nasz Najjaśniejszy Cesarz, Severus Augustus, zadecydował, że sprzedaż ziemi należącej do państwa
powinna być unieważniona po śmierci nabywcy, a cena zwrócona jego spadkobiercom z pieniędzy należących do
zapisobiercy, któremu nabywca zapisał w testamencie ziemię stanowiącą część wyżej wymienionej. Wyraziłem
opinię, że domniemanie było takie, że intencja spadkodawcy wymagała, aby część pieniędzy z zakupu została
wypłacona zapisobiercy proporcjonalnie do kwoty wyceny wspomnianej ziemi.
2. Co więcej, państwo jest zobowiązane do zapłaty odsetek w przypadku, gdy nie wywiązuje się z wykonania
zobowiązania, ale jeśli z tego tytułu powstała jakakolwiek szkoda, musi ona zostać naprawiona przez tych
urzędników, którzy zaniedbali wykonania tego obowiązku po wydaniu wyroku. Nie będzie też nic dozwolone na
wydatki procesowe, jeśli nie było ku temu powodu, ponieważ ci, którzy zarzucają niewiedzę, nie powinni być
wysłuchani.
3. Pewien ojciec, na mocy umowy powierniczej, zakazał alienacji pewnego kawałka ziemi przez swoją rodzinę
dzieci. Ostatnie ze wspomnianych dzieci, które mogło domagać się wykonania trustu, jest tym nie mniej
rozumiane, że pozostawiło to prawo do powództwa jako część swojego majątku, nawet jeśli umierając
bezdzietnie, pozostawił obcego spadkobiercę.
4. Gdy wierzyciel na podstawie prawa zastawu sprzedaje dom otrzymany od swojego dłużnika, który sporządził
testament tworzący trust, wyrok nie może być wydany przeciwko nabywcy z powodu trustu, nawet jeśli wiedział
on o intencji zmarłego.
(79) Tenże, Opinie, Księga XI.
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Kobieta obciążona trustem na rzecz wyzwoleńców swego męża, w chwili śmierci pozostawiła użytkowanie
wspomnianej ziemi nie tylko wyzwoleńcom swego męża, lecz także swoim własnym. Ci ostatni, z powodu
nieznajomości prawa, nie upomniawszy się o ziemię, do której byli uprawnieni na mocy testamentu męża, przez
długi czas czerpali z niej zyski wraz z innymi, zgodnie z warunkami trustu. Ustalono, że z tego powodu nie
powinny one być uważane za pozbawione korzyści z pierwszego trustu.
80. Tenże, Definicje, Księga I.
Zapis przenosi własność zapisanej nieruchomości, tak jak dziedziczenie przenosi na spadkobiercę własność
każdego pojedynczego przedmiotu wchodzącego w jej skład, co skutkuje tym, że jeśli nieruchomość jest
zapisana w sposób absolutny, a zapisobierca nie odrzuci testamentu zmarłego, własność nieruchomości
należącej do spadku przechodzi bezpośrednio na zapisobiercę, nie stając się własnością spadkobiercy.
81. Paulus, Pytania, Księga IX.
Jeżeli ktoś, sporządziwszy testament, w którym wyznaczył swoje dzieci na spadkobierców, powierzył im spadek
nie jako swoim prawnym spadkobiercom, lecz jako tym, których sam wyznaczył, a testament ten z jakiegoś
powodu staje się nieważny, to jego dzieci nie mogą być zmuszone do wykonania powiernictwa na mocy tego
testamentu, jeżeli miałyby otrzymać spadek jako spadkobiercy ustawowi.
(82) Tenże, Pytania, Księga X.
Dłużnik zapisał swojemu wierzycielowi dziesięć aurei, które był mu winien po upływie roku, a które były
zabezpieczone zastawem. Kwota ta nie jest należna (jak uważają niektóre władze) na mocy testamentu, gdy
płatność jest dokonana przed terminem jedynie dla wygody, ale można wnieść pozew o całe dziesięć aurei;
prawo do wniesienia pozwu nie będzie również przedawnione, jeśli w międzyczasie upłynął rok, ponieważ
wystarczy, że nadejdzie dzień, w którym spadek jest należny. Jeśli jednak rok upłynął za życia spadkodawcy,
należy stwierdzić, że zapis staje się nieważny, choć był ważny na początku. Stąd, w przypadku, gdy posag jest
pozostawiony jako uprzywilejowany zapis, zdecydowano, że cały posag może być odzyskany na podstawie
testamentu; w przeciwnym razie, zgodnie z powyższą opinią, jeśli tylko korzyść pośrednia wiąże się z zapisem,
co powiemy, gdy pewien kawałek ziemi, należny w określonym czasie, został zapisany? W tym przypadku nie
można żądać pieniędzy, ani też nie można łatwo znaleźć części ziemi, która mogłaby być uznana za korzyść.
1. W przypadku, gdy wyznaczony jest pierwszy, drugi i trzeci spadkobierca, a zapisy w testamencie są
dokonywane w następujący sposób: "Jeśli mój pierwszy spadkobierca nie otrzyma mojego majątku, niech mój
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drugi spadkobierca zapłaci dziesięć aurei Titiusowi; jeśli mój drugi spadkobierca nie otrzyma go, niech mój
pierwszy spadkobierca przekaże posiadłość Tusculan Secjuszowi", a zarówno pierwszy, jak i drugi spadkobierca
odmówią przyjęcia spadku, powstaje pytanie, komu zastępcy wyznaczeni na ich miejsce przez spadkodawcę
powinni być zobowiązani do zapłacenia zapisów. Zapis będzie należny od obu podstawionych osób.
2. Walens mówi, że własność pana może być zgodnie z prawem zapisana niewolnikowi innego pana, tak jak
może być dług, który był on bezwarunkowo winien swemu panu. Gdy bowiem dajemy coś w testamencie
niewolnikowi należącemu do innego pana, osoba jego pana jest brana pod uwagę tylko w odniesieniu do jego
zdolności testamentowej, ale zapis jest ważny, jeśli chodzi o osobę niewolnika. Dlatego Julianus w sposób
najbardziej właściwy ustanawia zasadę, że niewolnikowi innego człowieka można zapisać tylko taki spadek, który
on sam mógłby posiadać, gdyby stał się wolny. Uwaga, że zapis może być pozostawiony niewolnikowi tak długo,
jak długo pozostaje on w niewoli, byłaby niewłaściwa, ponieważ zapis tego rodzaju czerpie swoją moc i skutek z
osoby niewolnika; w przeciwnym razie wszyscy moglibyśmy zauważyć, że są pewni niewolnicy, którzy, chociaż
nie mogą uzyskać wolności, mogą jednak nabyć zapisy i majątki od swoich panów. Zgodnie z zasadą, o której
wspomnieliśmy, a mianowicie, że w przypadku testamentów osoba niewolnika musi być brana pod uwagę,
postanowiono, że spadek może być zapisany niewolnikowi stanowiąc część majątku. Nie jest niczym
nadzwyczajnym, że majątek pana i to, co jest mu należne, może być bezwzględnie zapisany niewolnikowi,
chociaż taki majątek nie może być prawnie zapisany jego panu.
(83) Tenże, Pytania, Księga XI.
Latinus Largus: Niedawno zdarzył się następujący przypadek. Wolny człowiek ustanowił swego patrona
spadkobiercą połowy swego majątku, a córkę drugiej połowy. Zobowiązał córkę, aby przekazała swój udział
pewnym niewolnicom należącym do jego patrona, jak tylko zostaną one poddane manumulacji; a jeśli
wspomniana córka nie zostanie jego spadkobierczynią, zastąpił ją tymi samymi niewolnicami. Ponieważ córka
odmówiła zostania spadkobierczynią ojca, wspomniane niewolnice, z rozkazu swego pana, czyli patrona, weszły
do majątku zmarłego. Niewolnice, które po pewnym czasie zostały przez swego pana poddane manumisji,
zapytały, czy mogą żądać od swego patrona wykonania powiernictwa. Stąd proszę, abyście mi napisali, jakie jest
wasze zdanie w tej kwestii. Odpowiedziałem, że w tym przypadku nie wydaje się, aby trust był powtórzony, ale że
jedna lub druga rzecz, to znaczy albo trust, albo sam majątek został przyznany przez spadkodawcę. W tych
okolicznościach lepiej jest jednak uznać, że niewolnicy, którzy zostali zastąpieni i byli uprawnieni do trustu, byli
zatem powołani do zastąpienia. Gdy bowiem ustanowiony jest trust, który ma być wykonany przez jednego ze
spadkobierców spadkodawcy na rzecz niewolnika innego spadkodawcy, pod warunkiem uzyskania przez niego
wolności, a ten sam niewolnik zostaje podstawiony za wspomnianego spadkobiercę, to chociaż podstawienie
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może być bezwzględne, to jednak uważa się, że zostało dokonane pod tym samym warunkiem, pod którym był
on uprawniony do trustu.
84. Tenże, Pytania, Księga XXI.
Gdy ktoś zostawia wolność swemu niewolnikowi na warunkach trustu i zapisuje mu również coś innego, niektóre
władze twierdzą, że ponieważ zostało postanowione, że niewolnik powinien być poddany manumulacji przez
spadkobiercę, skutkiem tego nie można mu pozwolić na czerpanie korzyści z trustu. Jest to jednak
niesprawiedliwe, ponieważ w odniesieniu do osoby tego rodzaju, można jednocześnie żądać zarówno przyznania
wolności, jak i pieniędzy, i dlatego uważam, że jeśli spadkobierca nie wywiązuje się z obowiązku przyznania
wolności niewolnikowi, powinien być również uznany za niewywiązującego się z obowiązku wykonania trustu, a
zatem będzie podlegał zapłacie odsetek; Słusznie bowiem uznano, że wszystko, co niewolnik nabył dla swego
pana, podczas gdy ten ostatni zwlekał z przyznaniem mu wolności, powinno być mu zwrócone.
(85) Tenże, Opinie, Księga IV.
Wierzyciel, któremu zapisano w testamencie własność daną w zastaw przez dłużnika, nie jest pozbawiony
możliwości żądania pożyczonych pieniędzy, jeśli wyraźnie widać, że zamiarem spadkodawcy nie było
wyrównanie mu długu za pomocą zapisu.
86. Tenże, Opinie, Księga XIII.
"Niech mój prawnuk, Gajusz Seius, będzie dziedzicem połowy mojego majątku, z wyjątkiem mojego domu i domu
mojego ojca, w którym mieszkam, ze wszystkim, co się w nim znajduje. Niech będzie wiadomo, że wszystkie te
rzeczy nie stanowią części majątku, który mu daję". Pytam, czy gdyby w tych domach znajdowały się srebrne
talerze, banknoty dłużników, meble lub niewolnicy, to czy wszystkie te rzeczy tam znalezione będą należały do
innych spadkobierców, którzy zostali wyznaczeni. Paulus odpowiedział, że banknoty dłużników nie są
uwzględnione i że będą należeć do wszystkich spadkobierców wspólnie, ale jeśli chodzi o inne nieruchomości,
wnuk nie będzie miał do nich prawa.
1. Tycjusz, gdy zostawił bratankowi pewne ziemie i inne dobra w mieście, zapisał mu między innymi posiadłość
Seian, którą jako głowa rodziny zarezerwował całkowicie dla siebie, tak długo jak będzie żył; ale aby łatwiej było
znaleźć dzierżawcę, podzielił tę posiadłość na dwie części i nazwał jedną z nich Górną Seian, a drugą Dolną
Seian, które to nazwy pochodziły od ich położenia. Pytam, czy cały ten majątek będzie należał do jego bratanka.
Paulus odpowiedział, że jeśli spadkodawca posiadał cały majątek pod jednym nazwiskiem, to nawet jeśli go
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wynajął po podziale, wszystko musi być dostarczone zgodnie z warunkami zaufania, chyba że spadkobierca
może jasno udowodnić, że spadkodawca miał na myśli tylko część tego majątku.
87. Tenże, Opinie, Księga XIV.
Tytia życzyła sobie, aby bilet na zboże został kupiony od Seneki w ciągu trzydziestu dni od jej śmierci. Pytam, czy
jeśli Seius wejdzie w posiadanie wspomnianego biletu za wartościową opłatą, za życia spadkodawczyni,
ponieważ nie może żądać tego, co już posiadał, czy nadal zachowa swoje prawo do powództwa. Paulus
odpowiedział, że cena biletu powinna być zapłacona osobie, której dotyczy zapytanie, ponieważ tego rodzaju
powiernictwo odnosi się do pewnej ilości, a nie do samego przedmiotu.
1. Podałem, że moim zdaniem odsetki należne z tytułu trustu powinny być wypłacone dziewczynie, która była
jego beneficjentką, po osiągnięciu przez nią dwudziestego piątego roku życia, w przypadku gdy spadkobierca nie
wywiązuje się z tego trustu. Bo chociaż zostało postanowione, że odsetki w każdym przypadku muszą być
wypłacane małoletnim poniżej dwudziestego piątego roku życia, to jednak nie dotyczy to przypadków, w których
dłużnik jest w zwłoce, ponieważ wystarczy, że tylko raz był w zwłoce, aby odsetki były należne za cały czas.
2. Seia przeznaczyła pewien kawałek ziemi dla swoich wyzwoleńców i obciążyła ich następująco: "Rozkazuję
Werusowi i Sapidusowi, aby nie sprzedawali tej ziemi, a którykolwiek z nich umrze jako ostatni, w chwili swojej
śmierci ma ją przekazać Symforowi, mojemu wolnemu człowiekowi i następcy, oraz Beryllusowi i Sapidusowi,
których niniejszym testamentem poddałam manumulacji, lub któremuś z nich, kto będzie żył w tym czasie."
Pytam, czy skoro w pierwszej części testamentu, w której pozostawiła majątek, nie wymieniła tych dwóch wolnych
ludzi, a w drugiej części testamentu dodała klauzulę "Którykolwiek z nich umrze ostatni", to czy udział jednej ze
stron, która umrze, będzie należał do drugiej. Paulus odpowiedział, że wydaje się, iż spadkodawczyni stworzyła
dwa stopnie substytucji w ramach omawianego zaufania; pierwszy, w którym strona, która umrze jako pierwsza,
musi dostarczyć swój udział drugiej, a drugi, w którym pozostały przy życiu musi dostarczyć go tym, których
spadkodawczyni wyraźnie wymieniła później.
3. Cesarz Aleksander August do Klaudiusza Julianusa, prefekta miasta. "Jeśli okaże się dla ciebie, mój drogi
przyjacielu Julianusie, że babka, o której mowa, zamierzała, dokonując darowizn na rzecz wnuka ze swojego
majątku, zapobiec złamaniu jej testamentu z powodu nieuctwa, rozsądek wymaga, aby połowa z tych darowizn
została unieważniona".
4. Lucjusz Tacyt, który miał pięcioro dzieci, wyemancypował je wszystkie, a jedynemu synowi Gajuszowi
Secjuszowi przekazał w darowiźnie znaczną część majątku, dla siebie zastrzegając bardzo niewiele, a wszystkie
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dzieci wraz z żoną ustanowił spadkobiercami. W tym samym testamencie pozostawił wspomnianemu Gajuszowi
Secjuszowi, jako uprzywilejowany spadek, dwie części majątku, który sobie zastrzegł, i zobowiązał go do
przekazania swojej córce Maevii pewnej liczby aurei, a także pewnej kwoty jej bratu, która miała pochodzić z
dochodów z ziemi, którą przekazał jej za życia. Gajusz Seius, pozwany przez swoją siostrę Maevię, odwołał się
do pomocy prawa falcydiańskiego. Pytam, czy skoro Najświętszy Cesarz (jak już wspomniano) postanowił, że
jeśli majątek został podarowany wbrew woli darczyńcy, darowizna powinna zostać unieważniona, to czy Gajusz
Sekwana może, zgodnie z wolą ojca, zostać zmuszony do wypłacenia siostrze, swojej spadkobierczyni, kwoty
powiernictwa z darowizn, które zostały mu przekazane? Paulus odpowiedział, że zgodnie z reskryptem cesarza
nie ma wątpliwości, że w przypadku tego rodzaju, o który toczy się śledztwo, należy przyznać ulgę dzieciom,
których udziały zostały pomniejszone z powodu darowizn dokonanych na rzecz syna, zwłaszcza że cesarz
przyszedł im z pomocą wbrew woli ich ojca. W tym przypadku jednak wola ojca działa na korzyść tych, którzy
domagają się korzyści z trustu. Jednak tam, gdzie obowiązuje prawo falcydiańskie, trust musi być wykonany w
pełnym zakresie, ze względu na zbyt wysoką kwotę darowizny.
88. Scaevola, Opinie, Księga III.
Lucjusz Tycjusz przewidział w swoim testamencie, co następuje: "Tam, gdzie dałem coś jednemu z moich dzieci,
czy to w prezencie, czy też tylko pozwoliłem mu z tego korzystać, lub tam, gdzie nabył on dla siebie jakąkolwiek
własność, bez względu na to, czy została mu ona dana, czy zapisana w testamencie, pragnę, aby wziął i posiadał
ją jako uprzywilejowany spadek". Ojciec prowadził, w imieniu jednego ze swoich synów, księgę długów, a
następnie zdecydowano i uznano, że to, co pozostało w tej księdze w imieniu jego syna, było należne temu
ostatniemu; ale nie to, co zostało już zebrane i umieszczone przez ojca w aktywach jego majątku. Pytam, czy
wierzytelności syna, które ojciec zebrał przed sporządzeniem testamentu, a które po jego sporządzeniu nadal
pożyczał na nazwisko syna, należałyby do tego ostatniego, zgodnie z tą decyzją. Odpowiedziałem, że każda
suma, którą ojciec zebrał w imieniu syna, a następnie zainwestował w ten sam sposób, będzie należeć do niego.
(1) "Proszę cię, Titiusie, i zobowiązuję, abyś uczestniczył w moim pogrzebie, i w tym celu biorę tyle aurei z
funduszy mojego majątku." Pytam, gdyby Lucjusz Titius zużył na wspomniany cel mniej niż dziesięć aurei, czy
pozostała część sumy będzie należała do spadkobierców. Odpowiedziałem, że zgodnie z podanym przypadkiem,
spadkobiercy będą czerpać korzyści z pozostałej części.
(2) Gdy kobieta została spadkobierczynią swego męża i w testamencie uczyniła następujący zapis: "Moje
najdroższe dzieci, Maevius i Sempronius, przyjmijcie jako uprzywilejowany spadek wszystko, co wpadło w moje
ręce z majątku i własności mojego pana, waszego ojca, Titiusa, w chwili jego śmierci; pod warunkiem jednak, że
weźmiecie na siebie wszystkie ciężary tego majątku, tak za przeszłość, jak i za przyszłość, a także te, za które
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mógł on stać się odpowiedzialny po śmierci mojego pana, Titiusa". Pytam, czy jeśli po śmierci męża cokolwiek
zapłaciła, a w czasie, gdy korzystała z zysków majątku, uczyniła komukolwiek darowiznę, to czy dzieci będą
odpowiadać za takie zobowiązania. Odpowiadam, że zgodnie z podanym przypadkiem, tylko te zobowiązania,
które pozostały niezaspokojone, mogą być nałożone na legatariuszy.
(3) "Nakazuję, aby ktokolwiek będzie moim spadkobiercą lub spadkobiercami, dopilnował, aby Lucjusz Eutyk
otrzymał, oprócz udziału, który mu dałem jako spadkobiercy z majątku mojego, wspólnie z Pamfilusem, któremu
nakazuję być wolnym, wszystkie narzędzia do wyrobu żelaza, aby mogli prowadzić działalność." Lucjusz Eutyk
zmarł za życia spadkodawczyni, a jego udział w majątku przeszedł na współspadkobiercę. Pytam, czy Pamphilus,
który został poddany manumisji na mocy tego samego testamentu, może domagać się połowy wspomnianych
narzędzi do produkcji żelaza, mimo że nie może być ona prowadzona zgodnie z wolą spadkodawczyni.
Odpowiedziałem, że należy mu na to pozwolić.
(4) Sempronia została podstawiona w miejsce wyznaczonego spadkobiercy, a w przypadku, gdyby nie była
spadkobiercą, miała otrzymać spadek. Wniosła ona powództwo przeciwko spadkobiercy, twierdząc, że poprzez
jego nieuczciwe zachowanie spadkodawczyni, która w pierwszej kolejności zamierzała uczynić ją swoim
spadkobiercą, została pozbawiona możliwości zmiany testamentu, i przegrała sprawę. Pytam, czy nadal może
ona wnieść powództwo o odzyskanie spadku. Odpowiedź brzmi, że zgodnie z przedstawionym stanem
faktycznym, ma do tego prawo.
(5) Spadkodawca zabronił, aby zapisy, które zapisał, były przedmiotem roszczeń lub były wypłacane przed
upływem pięciu lat; spadkobierca jednak dobrowolnie wypłacił pewną część zapisu przed upływem pięciu lat.
Powstało pytanie, czy spadkobierca, po zapłaceniu pozostałej części spadku, może żądać korzyści wynikającej z
zapłaty części tego spadku przed upływem wyznaczonego czasu. Odpowiedziałem, że ponieważ część spadku
została wypłacona przed wyznaczonym czasem, mniejsza suma nie może być uznana za zapisaną w
testamencie.
(6) Lucjusz Tytus zawarł w swoim testamencie następujący zapis: "Pragnę, aby mój niewielki obszar ziemi został
przekazany moim uwłaszczonym niewolnikom płci męskiej i żeńskiej, zarówno tym, których niniejszym
testamentem poddałem manumisji, jak i Sei, mojej przybranej córce, aby nie wyszedł z rąk mojej rodziny, dopóki
jego własność nie przejdzie na jedną osobę". Pytam, czy Seia będzie miała prawo do wspólnego udziału z
wyzwolonymi, czy też będzie miała prawo do żądania dla siebie samej połowy wspomnianego kawałka ziemi.
Odpowiadam, że najwyraźniej intencją spadkodawcy było, aby wszystkie wymienione osoby miały prawo do
równych udziałów w spadku.
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(7) Spadkodawca wyznaczył na spadkobiercę swojego syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałości, a
swojej żonie zapisał jej posag jako uprzywilejowany spadek, wraz z pewną liczbą klejnotów i niewolników oraz
dziesięcioma aurei; a na wypadek, gdyby nieletnie dziecko zmarło nie osiągnąwszy wieku dojrzałości, wyznaczył
dla niego pewnych zastępców, którym zapisał następujące rzeczy: "Pragnę, aby wszystko to, co
rozdysponowałem moim pierwszym testamentem, i o ile więcej, zostało przekazane spadkobiercom mojego
dziedzica". Powstało pytanie, czy kwota posagu będzie płatna po raz drugi, w ramach takiej substytucji, jeśli
dziecko umrze przed osiągnięciem dojrzałości. Odpowiedziałem, że nie wydaje się, aby intencją spadkodawcy
było podwojenie zapisu posagu. Pytam również, w przypadku gdyby majątek składający się na spadek dostał się
już w ręce kobiety za wartościowe wynagrodzenie, czy może ona żądać go od substytutów. Odpowiedziałem, że
nie może tego uczynić.
(8) "Przekazuję i zapisuję moim współobywatelom weksel wykonany na moją rzecz przez Gajusza Seiusa".
Spadkodawca następnie sporządził kodycyl, w którym zabronił odebrania weksla od Seiusa i zobowiązał swojego
spadkobiercę do zapłacenia tej samej sumy miastu z długu należnego od innej osoby, którą wymienił w kodycylu.
Powstało pytanie, czy gdyby ten drugi nie okazał się wypłacalny, to czy spadkobiercy będą musieli sami zapłacić
całą kwotę. Odpowiedziałem, że spadkobiercy byliby zmuszeni jedynie do przeniesienia na rzecz Miasta swoich
praw do roszczeń wobec dłużnika, który zgodnie z podanym stanem faktycznym został wymieniony w kodycylu.
(9) Spadkodawca powołał spadkobiercę do całego swojego majątku, podstawił w jego miejsce wnuka, a
następnie przewidział, co następuje: "Gdyby, co mam nadzieję nie nastąpi, ani moja córka, ani mój wnuk nie
zostali moimi spadkobiercami, to pragnę, aby moja część, czyli połowa takiego a takiego kawałka ziemi, należała
do moich wolnych strzelców". Powstaje pytanie, czy gdyby córka i wnuk umarli przed spadkodawcą, a jego
majątek przeszedłby na prawnuka na zasadzie dziedziczenia ustawowego, to czy wolni strzelcy byliby uprawnieni
do korzystania z dobrodziejstw trustu. Odpowiedziałem, że zgodnie z przedstawionymi faktami, jeśli nie zostanie
wyznaczony lub zastąpiony żaden inny spadkobierca poza córką i wnukiem, wydaje się, że spadkobiercy
ustawowi będą zobowiązani do wykonania trustu.
(10) "Niechaj mój spadkobierca, kimkolwiek będzie, wie, że trzy denary należą się mojemu ojcowskiemu wujowi
Denetriuszowi oraz że trzy denary zostały zdeponowane u mnie przez Seleucusa, innego wuja, które zgodnie z
moim poleceniem mają być im niezwłocznie dostarczone i wypłacone". Powstało pytanie, czy wujowie będą mieli
prawo do powództwa, gdyby pieniądze nie były należne. Odpowiedziałem, że gdyby nie były należne, nie można
by wnieść powództwa z powodu długu, ale można by wnieść powództwo z powodu zaufania.
(11) Lucjusz Tacyt, na dwa lata przed śmiercią, odesłał ze swego domu wyzwoleńców, Damasa i Pamfilusa, i
przestał im dostarczać pożywienia, jak to czynił dawniej, a następnie sporządziwszy testament, umieścił w nim
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następujący zapis: "Niechaj mój spadkobierca, kimkolwiek będzie, da mojemu wyzwoleńcowi, którego niniejszym
testamentem obaliłem, jak również tym, których miałem dawniej, i tym, którym powierzyłem wolność pod
zarządem, pewną sumę pieniędzy na ich utrzymanie co miesiąc." Powstało pytanie, czy Damas i Pamphilus byli
uprawnieni do korzystania z tego trustu. Odpowiedziałem, że zgodnie z podanymi faktami, byli do tego
uprawnieni, jeśli ci, którzy wystąpili z roszczeniem, wyraźnie udowodnią, że intencją patrona, w chwili
sporządzania testamentu, było to, aby spadek ten przypadł również im; w przeciwnym razie nic by im się nie
należało.
(12) Pewna spadkodawczyni przekazała Damasowi i Pamphilusowi, których poddała manumifikacji na mocy
testamentu, pewien obszar ziemi i zobowiązała ich, aby po śmierci przekazali go swoim dzieciom. W tym samym
testamencie zobowiązała swoich spadkobierców do manumitowania Pamphili, która była naturalną córką
Pamphilusa. Tenże Pamfilus, po upływie czasu, kiedy dziedzictwo przypadło mu w udziale, ustanowił Maeviusa
swoim spadkobiercą na mocy testamentu i zobowiązał go do przekazania swojego majątku Pamphili, swojej
córce, kiedy tylko stanie się wolna, to znaczy połowy wspomnianej wyżej ziemi, nabytej na mocy testamentu jej
patronki, a która stanowiła cały jego majątek. Pytam, czy Pamphila, po manumifikacji, mogłaby rościć sobie
prawo do tej części majątku na mocy testamentu patronki jej ojca, lub, w rzeczy samej, na mocy testamentu jej
naturalnego ojca, i czy ze względu na zaufanie, przepis Prawa Falcydyńskiego będzie miał zastosowanie.
Odpowiedziałem, że zgodnie z podanym stanem faktycznym należy uznać, że Pamfila może domagać się
wykonania trustu jedynie na mocy pierwszego testamentu. Klaudiusz: Z tego powodu, że uważa się, iż pod
nazwą "dzieci" kryją się również dzieci naturalne, to znaczy takie, które urodziły się w niewoli.
(13) Scaevola: Pewna osoba zapisała Gaiusowi Seiusowi w kodycylu sto aurei i zobowiązała go do przekazania
tej sumy pewnej niewolnicy należącej do niego, spadkodawcy. Pytam, czy zapis, na mocy którego zapisobierca
ma obowiązek wypłacić tę sumę niewolnicy spadkodawcy, jest ważny. Odpowiedziałem, że nie. I znowu, jeśli nie
jest on ważny, czy zapisobierca będzie zobowiązany do zapłaty spadkobiercy, do którego należy wspomniana
niewolnica? Odpowiedziałem, że nie będzie do tego zobowiązany, ponieważ on sam nie będzie miał prawa
wnieść pozwu o odebranie zapisanego mu spadku.
(14) Pewien człowiek pozostawił dom swoim wyzwoleńcom obojga płci, w ten sposób, że mężczyźni otrzymują
dwie trzecie, a kobiety jedną trzecią czynszu z tego domu; zabronił im też alienacji tego majątku. Dom został
jednak sprzedany przez spadkobiercę za zgodą wszystkich zainteresowanych stron. Pytam, czy mężczyźni będą
mieli prawo do dwóch trzecich pieniędzy z zakupu tego domu, a kobiety do jednej trzeciej, czy też nie.
Odpowiedziałem, że w ramach trustu nie można żądać żadnej części ceny domu, chyba że strony zgodziły się w
czasie sprzedaży, aby mężczyźni otrzymali dwie trzecie pieniędzy z zakupu, a kobiety jedną trzecią.
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(15) Ustanowiwszy swego syna spadkobiercą, wraz z wnukiem, który urodził się wspomnianemu synowi,
spadkodawca zawarł w testamencie następujące postanowienia: "Nie życzę sobie, aby mój dom został sprzedany
przez moich spadkobierców, ani aby pożyczano od niego jakiekolwiek pieniądze, lecz aby pozostał on na stałe i
bezwzględnie, po wsze czasy, w posiadaniu moich synów i wnuków. Gdyby jednak któryś z nich chciał zbyć
swoją część lub pożyczyć na nią pieniądze, będzie miał prawo sprzedać ją swojemu współspadkobiercy i
pożyczyć od niego pieniądze. Gdyby jednak któryś z nich postąpił inaczej, wszelkie zobowiązania, jakie mógłby
zaciągnąć, będą nieważne." Syn zmarłego pożyczył potem pieniądze od Flawii Dionizy, a wynająwszy jej dom,
scedował na swego wierzyciela należny mu czynsz; i powstało pytanie, czy warunek testamentu został uznany za
spełniony, tak że syn byłby odpowiedzialny wobec swych braci zgodnie z warunkami trustu. Odpowiedziałem, że
zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym warunek ten nie został spełniony.
(16) Spadkodawca, ustanowiwszy swoją matkę i żonę spadkobiercami, umieścił w testamencie następujący
zapis: "Proszę cię, moja droga żono, abyś nic nie zapisywała przy swojej śmierci swoim braciom; masz dzieci
swojej siostry, którym możesz zostawić swój majątek, bo wiesz, że jeden z twoich braci zabił naszego syna, gdy
go okradał, a drugi twój brat wyrządził mi wielką krzywdę". Pytam, ponieważ żona zmarła nieślubnie, a jej majątek
przeszedł na brata jako jej spadkobiercę testamentowego, czy synowie siostry mogą żądać wykonania trustu.
Odpowiedziałem, że mogą to zrobić i że trust jest należny.
(17) "Ja, Lucjusz Tycjusz, sporządziłem ten mój testament bez pomocy osób obeznanych z prawem, kierując się
raczej skłonnościami mego umysłu niż nadmierną i przesadną dokładnością. Dlatego też, jeśli zawarłem w nim
coś, co nie odpowiada przepisanym wymaganiom prawnym, lub wskazuje na brak wiedzy, testament człowieka
zdrowego na umyśle powinien być nadal uznany za ważny w świetle prawa." Następnie wyznaczył swoich
spadkobierców. Powstało pytanie, kiedy zażądano wejścia w posiadanie jego majątku na podstawie
dziedziczenia, czy rozporządzenia dokonane w ramach trustu mogą być egzekwowane. Odpowiedziałem, że
zgodnie z podanymi faktami, mogą być.
89. Tenże, Opinie, Księga IV.
Pewien człowiek wyznaczył w testamencie swojego syna i swoją żonę na spadkobierców, a następnie podobno
napisał list, w którym przekazał synowi cały majątek, jaki ten ostatni posiadał w swoim peculium; dodał też, że
chciałby, aby ten ostatni otrzymał ten majątek jako uprzywilejowany spadek, którym mógłby rozporządzać według
własnego uznania po swojej śmierci. Spadkodawca ustalił w swoim testamencie, że jakikolwiek dokument
znaleziony zapieczętowany po jego śmierci będzie ważny jako kodycyl; wspomniany wyżej list nie był jednak
zapieczętowany, dlatego pytam, czy jego treść przyniesie korzyść synowi. Odpowiedziałem, że jeśli
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autentyczność listu zostanie jasno ustalona, to jakikolwiek majątek, który spadkodawca podał w nim, że zamierza
przekazać synowi, ten ostatni będzie miał do tego prawo.
(1) Spadkodawca, który posiadał majątek wspólnie ze swoim bratem, wyznaczył swoje córki na spadkobierczynie,
a w testamencie zawarł następujący zapis: "W odniesieniu do całego mojego majątku, który jest własnością
wspólną z tobą, moim bratem i twoim wujem, a którego wartość może łącznie wynosić dwa tysiące aurei, proszę,
abyś otrzymała z niego od swojego wuja Lukrecjusza Pacatusa sumę tysiąca aurei, w miejsce swojego udziału".
Spadkodawca przeżył ten testament o pięć lat i pozostawił znacznie powiększony majątek. Pojawiło się pytanie,
czy spadkobiercy Lukrecjusza Pacatusa mogli, zgodnie z wyżej przytoczonymi warunkami, poprzez zaoferowanie
sumy tysiąca aurei, uzyskać wykonanie trustu. Odpowiedziałem, że zgodnie z przytoczonymi faktami, intencją
spadkodawcy nie było, aby cały jego majątek został oddany za zapłatę tysiąca aurei, ale aby przetarg został
przeprowadzony zgodnie z jego wycenioną wartością w momencie śmierci spadkodawcy.
(2) Pewien spadkodawca uczynił zapis na rzecz Seiusa, którego podstawił na swojego spadkobiercę, w
następujący sposób: "Chcę, aby piętnaście funtów srebra otrzymał Seius, a jego żona Marcella, gdyby nie był
moim spadkobiercą". Pytam, czy gdyby Seius miał być jego spadkobiercą, to Marcella miałaby prawo do połowy
tego zapisu. Odpowiedziałem, że zgodnie z podanymi faktami, miałaby do tego prawo.
(3) Lucjusz Tytus, zmarłszy w stanie wolnym, pozostawił żonę i córkę, która została przez nią wyemancypowana,
a w swoim kodycylu zawarł następujący zapis: "Ten kodycyl miał odniesienie do mojej żony i córki. Przede
wszystkim proszę je, aby żyły razem, tak jak za mojego życia. Proszę je również, aby posiadały wspólnie wszelki
majątek, który im pozostawię, lub który uzyskałyby w inny sposób." Córka weszła w posiadanie majątku po ojcu,
na zasadzie zapisu testamentowego; powstaje więc pytanie, czy jakakolwiek część majątku Lucjusza Titiusa
należy się jej matce od córki na mocy warunków trustu, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Odpowiedziałem, że
zgodnie z podanymi faktami, połowa majątku jest jej należna, pod warunkiem, że matka była gotowa umieścić
cały swój własny majątek we wspólnej kasie.
(4) Spadkodawca ustanowił czworo swoich dzieci spadkobiercami w równych częściach swojego majątku i
pozostawił każdemu z nich działkę ziemi jako uprzywilejowany spadek. Ponieważ cały majątek ojca był
obciążony, dzieci pożyczyły pieniądze, aby spłacić pierwszego wierzyciela i obciążyły tą samą nieruchomość na
rzecz drugiego; następnie ten ostatni, ponieważ dług nie został spłacony, sprzedał całą ziemię jednemu ze
spadkobierców na podstawie prawa hipoteki. Powstało pytanie, skoro syn posiadał tę nieruchomość na podstawie
tytułu kupna, czy jego bracia i współspadkobiercy mieli prawo domagać się wykonania zapisu, czy też zapis
został unieważniony, gdyż cały majątek wspólny został przez nich zapisany na hipotekę drugiemu wierzycielowi.
Odpowiedziałem, że osobiste powództwo, do którego spadkobiercy byli uprawnieni, mogło być wniesione przez
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nich wszystkich, ale trust nie mógł być przywrócony, chyba że spadkobierca, który nabył nieruchomość, powinien
najpierw otrzymać spłatę długu od swoich współspadkobierców.
(5) Ojciec powierzył swojej córce powiernictwo w następujący sposób: "Proszę cię, córko, abyś po mojej śmierci
zmieniła zabezpieczenie dotalowe i odnowiła je w taki sposób, aby twoi bracia zgodzili się, aby twój posag został
ci zwrócony pod warunkiem, że jeśli umrzesz, nie mając jednego lub więcej dzieci w czasie trwania małżeństwa,
twój posag przejdzie na nich". Mąż zmarł po śmierci ojca i przed odnowieniem więzi dotalowej, a dziewczyna,
wyszedłszy za mąż po raz drugi, zmarła, nie pozostawiając dzieci, a przeżył ją Titius, jeden z jej braci. Powstało
pytanie, czy Titius miał prawo do roszczenia majątku, który był zawarty w posagu. Odpowiedziałem, że
wykonania trustu mogą domagać się spadkobiercy siostry, jeśli to z jej winy brat nie zawarł umowy dotyczącej
posagu.
(6) Spadkodawczyni, która wyznaczyła na spadkobierców swojego syna i córkę, zapisała w testamencie swoim
wolnym strzelcom i powierzyła im spadek w następujący sposób: "Ponieważ zapisałam wam pewien majątek,
proszę was, abyście za życia byli z niego zadowoleni, a gdy umrzecie, abyście go przekazali moim dzieciom".
Maevia, córka spadkodawczyni, zmarła, zmarł również wolnomularz, ustanowiwszy syna swojej patronki
spadkobiercą tej części majątku, do której był uprawniony z mocy prawa, a pozostałą część pozostawił obcej
osobie. Powstało pytanie, czy po wejściu w posiadanie spadku syn patronki mógł żądać od współspadkobiercy tej
części majątku, która zgodnie z wolą matki przeszła w ręce wspomnianego wolnomularza. Odpowiedziałem, że
może on żądać od swojego współspadkobiercy takiego samego udziału, jaki przysługiwałby mu, gdyby nie doszło
do podziału majątku.
(7) Mąż ustanowił swoją żonę spadkobierczynią całego swojego majątku i polecił, aby sporządzony przez niego
kodycyl został otwarty dopiero po jej śmierci. Uznała ona, że pewien obszar ziemi, który stanowił część majątku,
jest nieproduktywny, i sprzedała go. Nabywca pyta, czy po śmierci kobiety legalność sprzedaży może być
kwestionowana przez strony, którym wiadomo, że majątek spadkodawcy został pozostawiony w zaufaniu zgodnie
z warunkami kodycylu; czy też beneficjenci zaufania będą uprawnieni jedynie do kwoty ceny otrzymanej za
ziemię. Odpowiedziałem, że ze względu na usprawiedliwioną niewiedzę kobiety, jak również niewiedzę nabywcy,
ziemia powinna pozostać w posiadaniu tego ostatniego, a spadkobierca kobiety powinien być zobowiązany do
zapłaty uzyskanej za nią ceny beneficjentowi trustu.
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Księga XXXII
1914

O zapisach i powiernictwach.

Tit. 1. O zapisach i powiernictwach.
1. Ulpianus, Powiernictwa, Księga I.
Gdy ktoś nie jest pewien swego stanu, na przykład, czy jest jeńcem w rękach wroga, czy tylko przetrzymywanym
przez zbójców, nie może sporządzić testamentu. Jeżeli zaś nie znając swych praw, sądzi, że z powodu pojmania
przez zbójców jest niewolnikiem nieprzyjaciela, albo jeżeli będąc wysłanym na ambasadę, sądzi, że niczym nie
różni się od jeńca, to z pewnością nie może sporządzić testamentu, ponieważ nie może sporządzić testamentu
ten, kto ma wątpliwości, czy może to uczynić, czy nie.
(1) Jeżeli syn pod władzą ojcowską, albo niewolnik tworzy trust przez testament, nie będzie on ważny. Jeśli
jednak zdarzy się tak, że któryś z nich umrze po manumisji, ciągle decydujemy, że trust powinien być uważany za
pozostawiony, tak jakby został stworzony w momencie śmierci strony; to znaczy, gdyby jego zamiar nadal istniał
po manumisji. Niech nikt nie przypuszcza, że przyjmujemy tę samą zasadę w odniesieniu do testamentów,
ponieważ kiedy testament jest nieważny, żadna z jego treści nie jest również ważna, ale jest inaczej, kiedy ktoś
pozostawia trust.
(2) Ci, którym zakazano używania wody i ognia, jak również ci, którzy zostali deportowani, nie mogą tworzyć
trustu przez testament, ponieważ nie mają zdolności testamentowej, gdy są zesłani.
(3) Jako deportowanych należy rozumieć tych, którym cesarz wyznaczył jakąś wyspę jako miejsce zamieszkania,
lub tych, których wygnał rozkazem pisemnym. Zanim jednak cesarz potwierdzi wyrok gubernatora, nie uważa się,
że ktoś utracił prawa obywatelskie. Dlatego też, jeśli ktoś umrze zanim to nastąpi, uważa się, że umarł jako
obywatel, a jakikolwiek trust, który pozostawił zanim został skazany, będzie ważny, lub taki, który stworzył po
nałożeniu na niego wyroku, a zanim Cesarz go potwierdził, będzie również ważny, ponieważ do tego czasu nadal
posiadał swoje przywileje jako obywatel.
(4) Jeśli chodzi o tych, którzy zostali deportowani przez Prefekta pretorianów lub jego zastępcę, który rozpatruje
sprawy pod kierownictwem cesarza, a także przez Prefekta miejskiego (ponieważ jemu również przyznano prawo
deportacji na mocy reskryptu Boskiego Sewera i naszego suwerena), to tracą oni natychmiast swoje prawa
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obywatelskie, a zatem jest oczywiste, że nie mają oni ani zdolności testamentowej, ani mocy prawnej do
tworzenia trustów.
(5) Jeśli ktoś, kto został zesłany na wyspę, zawarł tam umowę testamentową, a po przywróceniu mu praw
cywilnych przez cesarza umarł, pozostawiając tę umowę w niezmienionej formie, to można utrzymywać, że trust
będzie ważny, o ile strony miały zawsze ten sam zamiar.
(6) Ponadto należy zauważyć, że osoby, które mogą być obciążone trustem, w których ręce ma przejść majątek
danej osoby w chwili jej śmierci, niezależnie od tego, czy zostanie im on przekazany, czy też nie zostaną go
pozbawieni.
(7) Powiernictwem mogą być obciążeni nie tylko najbliżsi krewni, którzy weszli w posiadanie spadku na mocy
orzeczenia pretora, lecz także uprawnieni do niego z tytułu dziedziczenia.
(8) Dziecko, które się jeszcze nie urodziło, może być obciążone powiernictwem, jeżeli po urodzeniu stanie się
naszym następcą.
(9) Niewątpliwie można powiedzieć, że jeśli ktoś umarłby w stanie wolnym i pozostawiłby trust do wykonania
przez spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia po nim w pierwszym stopniu, a ten ostatni odrzuciłby spadek,
a dziedziczenie przeszłoby na następny stopień, spadkobierca nie będzie zobowiązany do wykonania trustu.
Zasadę tę Nasz Cesarz określił w Reskrypcie.
(10) Jeśli wolnomularz zostawi w spadku powiernika, który ma być wykonany przez swojego patrona, a ten umrze
i jedno z jego dzieci będzie mogło wejść w posiadanie jego majątku, to obowiązuje ta sama zasada.
2. Gaius, Powiernictwo, Księga I.
Trust nie może być pozostawiony do wykonania przez syna, który został pominięty w testamencie, nawet jeśli
byłby on spadkobiercą ustawowym.
3. Ulpianus, Powiernictwo, księga I.
Gdy kobieta uczyniła zastrzeżenie co do swego posagu, a jej mąż, wziąwszy od niej pokwitowanie z tego tytułu,
aby mogła go obciążyć powiernictwem, należy stwierdzić, że powiernictwo powinno być wykonane, gdyż uważa
się, że otrzymał coś od żony. Tak jest w przypadku, gdy kobieta daje pokwitowanie swemu mężowi, zamierzając
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uczynić mu darowiznę mortis causa. Jeśli jednak powiększa ona swój posag na rzecz męża, mortis causa, lub
poślubia go ponownie po separacji, można uznać, że powiernictwo może być przez niego wykonane.
(1) Julianus powiedział, że jeżeli niewolnik zostanie mi zapisany w testamencie, a ja będę proszony o
manumitowanie go, to nie mogę być obciążony trustem, to znaczy, jeżeli będę o to proszony bezwzględnie; jeżeli
bowiem będę proszony pod warunkiem lub w określonym czasie, to będę odpowiedzialny za zysk, który będę
czerpał z pracy niewolnika w międzyczasie, a co do tego Julianus nie miał wątpliwości.
(2) Gdy ktoś jest winien pewnej osobie jakiś majątek na mocy postanowienia i zapisuje mu go w testamencie, nie
może mu zarzucić powiernictwa, chociaż wierzyciel może być uznany za korzystającego z zapisu, ponieważ
własność nabywa się od razu, nie czekając na powództwo oparte na postanowieniu. Być może ktoś mógłby
powiedzieć, że odniósłby korzyść z wydatków związanych z postanowieniem, które musiałby zapłacić, gdyby
sprawa trafiła do sądu, ale w żadnym wypadku nie można uznać, że można go obciążyć trustem.
(3) Jeżeli przeniosę na ciebie, mortis causa, użytkowanie pewnej rzeczy, której jesteś właścicielem, można
uznać, że mogę cię obciążyć powiernictwem; nie ma też znaczenia punkt, że użytkowanie zwykle wygasa przez
śmierć, ponieważ musimy rozważyć korzyści, jakie właściciel uzyska w czasie pośrednim, kiedy żyje ten, kto
dokonał darowizny.
(4) Jeżeli jednak zwolnię z zastawu mojego dłużnika, mortis causa, i obciążę go powiernictwem, powiernictwo nie
będzie ważne.
4. Paulus, Sentencje, Księga IV.
Gdy powiernictwo jest pozostawione do wykonania przez ojca lub pana, a majątek nie jest uzyskany przez tego,
który wyemancypował swojego syna lub zrzekł się niewolnika, beneficjent powiernictwa może wnieść skargę
pretorską przeciwko wspomnianemu synowi lub niewolnikowi, ponieważ zyski z majątku, który nabył, pozostają w
jego rękach.
5. Ulpianus, Trusts, Księga I.
W przypadku pozostawienia spadku gminie, osoby prowadzące jej sprawy mogą być obciążone trustem.
(1) Jeżeli ktoś pozostawia trust, który ma być wykonany nie przez samego spadkobiercę lub zapisobiercę, lecz
przez spadkobiercę tegoż spadkobiercy lub zapisobiercy, jest rzeczą właściwą, aby był on ważny.
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6. Paulus, Trusts, Księga I.
Nawet gdybym powierzył mojemu spadkobiercy powiernictwo w następujący sposób: "Proszę cię, Lucjuszu
Tytusie, abyś powierzył swojemu spadkobiercy zapłacenie dziesięciu aurei Maeviusowi", powiernictwo to będzie
ważne, pod warunkiem że po śmierci Tytusa jego spadkobierca będzie mógł domagać się jego wykonania.
Takiego zdania był również Julianus.
(1) Powiernictwa nie można jednak tworzyć w następujący sposób: "Gdyby Stichus stał się własnością Sejusza i
wszedł na mój majątek z jego rozkazu, proszę Sejusza, aby zapłacił taką a taką sumę", ponieważ każdy, kto
uzyskuje majątek przypadkiem, a nie z woli spadkodawcy, lub nabywa spadek w takich okolicznościach, nie
powinien być obciążony obowiązkiem powiernictwa; nie należy też przyjmować zasady, że można kogoś związać
tego rodzaju żądaniem, gdy się mu nic nie daje.
7. Ulpianus, Powiernictwo, Księga I.
Jeżeli niewolnik człowieka, który został deportowany, jest obciążony trustem, to będzie on należał do Skarbu
Państwa, chyba że ten, który został deportowany, pozbył się niewolnika lub został przywrócony do korzystania ze
swoich praw obywatelskich za życia spadkodawcy, bo wtedy będzie należał do niego.
1. W przypadku, gdy żołnierz obciąża człowieka, który został deportowany, zaufaniem, lepszą opinią jest (i jest to
również zatwierdzone przez Marcellusa), że nie może on otrzymać tego zaufania.
2. 2. Jeśli ktoś zapisuje swojemu wierzycielowi to, co jest mu winien, nie może go obciążyć powiernictwem, chyba
że wierzyciel uzyskuje jakąś korzyść z tego zapisu, na przykład, gdy obawia się wniesienia sprzeciwu, lub gdy
dług miał być zapłacony w określonym czasie, lub pod jakimś warunkiem.
8. Paulus, Trusts, Księga I.
Jeśli zapisobierca, który został obciążony trustem, rości sobie prawo do spadku, można go zmusić do zapłacenia
beneficjentowi trustu tylko tyle, ile zażąda sędzia; lub, jeśli sędzia nie zmusi go do zapłacenia czegokolwiek, musi
przyznać mu swoje prawo do powództwa; jest bowiem niesprawiedliwe, aby ponosił ryzyko procesu, jeśli sprawa
zostanie przegrana nie z winy zapisobiercy.
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1. 1. Niewolnik spadkobiercy nie może być obciążony powiernictwem, chyba że spadkobierca zażąda od niego
manumitacji niewolnika.
2. 2. Gdy spadkodawca przewidział, że majątek, który mógłby dostać się w ręce ojca, powinien być przekazany
córce, tak aby w ten sposób miała ona więcej niż w przeciwnym razie otrzymałaby z majątku ojca, Boski Pius
stwierdził w Reskrypcie, że jest oczywiste, iż spadkodawca chciał, aby przekazanie majątku nastąpiło po śmierci
ojca.
9. Marcianus, Trusts, Księga I.
W przypadku, gdy trust został pozostawiony w następujący sposób: "Każdemu, kto może otrzymać mój majątek
na mocy mojego testamentu lub w drodze dziedziczenia" lub "Każdemu, komu mój majątek może przypaść z
jakiegokolwiek tytułu", przez te warunki dziecko, które może się później urodzić lub wejść do rodziny, lub
ktokolwiek, kto może później stać się bliskim krewnym spadkodawcy, jest uważany za obciążonego zaufaniem,
jak również każda kobieta, która nie jest jeszcze zamężna, a potem jest ustalone, że jest w pozycji, w której,
zgodnie z Edyktem, majątek męża intestata zwykle przechodzi na jego żonę.
10. Valens, Trusts, Księga II.
Jeśli zapisuję sto aurei tobie i jednemu z moich trzech dzieci, które może przyjść na mój pogrzeb, to dziedzictwo
to nie będzie pomniejszone, jeśli chodzi o ciebie, jeśli żadne z dzieci nie przyjdzie.
11. Ulpianus, Powiernictwo, Księga II.
Powiernictwo może być również pozostawione w jakimkolwiek języku, nie tylko po łacinie czy grecku, ale również
po kartagińsku, galijsku lub w języku jakiegokolwiek narodu.
1. Jeśli ktoś sporządzi wstępny projekt testamentu i umrze, zanim go ukończy, to to, co jest w nim zawarte, nie
jest ważne jako kodycyl, choć dokument ten może zawierać słowa tworzące trust. Maecianus twierdzi, że zostało
to zadekretowane przez Boskiego Piusa.
2. 2. Gdy ktoś pisze: "Polecam ci So-and-So", Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że nie tworzy się trustu; bo
czym innym jest polecenie osoby jej spadkobiercom, a czym innym wskazanie, że jego intencją jest, aby byli oni
obciążeni trustem na jej rzecz.
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3. W przypadku, gdy człowiek został poproszony o zrzeczenie się swojego udziału w spadku po otrzymaniu
pewnej sumy pieniędzy, uznano, że może on sam domagać się wykonania trustu przez spadkobiercę. Jeśli
jednak chce to uczynić, czy może zatrzymać w swoich rękach zapisaną mu sumę i zrzec się swojego udziału w
spadku, czy też, w rzeczy samej, może on, otrzymawszy zapisaną sumę, być zmuszony wbrew swojej woli do
zrzeczenia się swojego udziału? Ma on prawo do samodzielnego decydowania w tej sprawie. I rzeczywiście, gdy
ktoś jest proszony o zrzeczenie się swojego udziału w spadku po otrzymaniu pewnej sumy pieniędzy, tworzy się
podwójne zaufanie; po pierwsze, gdy strona jest gotowa zrzec się swojego udziału, może zażądać sumy
pieniędzy; a po drugie, nawet jeśli jej nie żąda, nadal może być zmuszona do zrzeczenia się swojego udziału,
jeśli powiernik jest gotowy zapłacić mu wspomnianą sumę.
4. Gdy ktoś w swoim testamencie umieści następujący zapis: "Takie a takie winnice lub ziemie są dla ciebie
wystarczające", to powstaje trust, ponieważ za trust uważamy zapis: "Niech będzie zadowolony z takiej a takiej
własności".
5. W przypadku, gdy trust jest pozostawiony w następujący sposób: "Chcę, aby mój spadkobierca zapłacił
dziesięć aurei dla So-and-So, chyba że mój spadkobierca nie będzie chciał tego zrobić", trust jest w pewnym
stopniu warunkowy i wymaga najpierw zgody spadkobiercy; stąd, po wyrażeniu zgody, nie może on zmienić
zdania i zarzucić, że nie chce zapłacić.
6. Kiedy zapis jest dokonany w następujący sposób: "Jeśli będzie chciał", wiąże się to z kwestią tego, jak długo
może żyć strona, która jest obciążona zaufaniem. Jeśli jednak beneficjent umrze zanim powiernik zapłaci spadek,
spadkobierca tego ostatniego musi go zapłacić. Jeśli jednak powiernik umrze, zanim zostanie wyznaczony na
spadkobiercę, trust nie zostanie przekazany jego spadkobiercy, ponieważ nikt nie może wątpić, że spadek jest
warunkowy, a powiernik jest uważany za zmarłego, zanim warunek został spełniony.
7. Chociaż trust, który jest pozostawiony w następujący sposób nie jest ważny, mianowicie, "Jeśli on będzie
chciał", to jednak jest ważny, jeśli jest wyrażony w następujący sposób: "Jeśli uznasz to za wskazane, jeśli
uznasz, że należy to uczynić, jeśli uznasz to za stosowne, jeśli wydaje ci się to lub powinno ci się wydawać
korzystne", ponieważ testament nie przyznaje spadkobiercy pełnej swobody, ale zaufanie jest pozostawione, jak
gdyby, osądowi dobrego obywatela.
8. Stąd też, gdy trust jest pozostawiony w następujący sposób: "Jeśli on powinien wyświadczyć mu jakąś
przysługę", będzie on niewątpliwie ważny, jeśli beneficjent był w stanie wyświadczyć spadkobiercy jakąkolwiek
przysługę, którą dobry obywatel by zaaprobował. Będzie on również ważny, jeśli zostanie pozostawiony w
następujący sposób: "Pod warunkiem, że nie będzie cię obrażał", a spadkobierca nie może zarzucić, że
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beneficjent nie zasługuje na to, jeśli inny dobry obywatel, który nie jest uprzedzony, przyzna, że strona zasługuje
na korzyść.
9. Te słowa: "Proszę cię, mój synu, abyś z największą starannością dbał o nieruchomość, która ma wejść w twoje
ręce, aby mogła ona przejść na twoje dzieci", chociaż nie wyrażają dokładnie utworzenia trustu, ponieważ
sugerują raczej radę niż obowiązek pozostawienia nieruchomości dzieciom; mimo to uważa się, że darowizna
wspomnianej ziemi ma skutek trustu na rzecz wnuków, po śmierci ich ojca.
10. Gdy trust jest pozostawiony synowi, który został wyznaczony na spadkobiercę swojego ojca, choć nie było
wyraźnie powiedziane, że stanie się on skuteczny w momencie śmierci tego ostatniego, można to wywnioskować;
na przykład, ponieważ użyte są następujące słowa: "Aby mógł zostawić nieruchomość swojemu synowi" lub
"Chcę, aby on miał tę nieruchomość" lub "Chcę, aby należała ona do niego", można utrzymywać, że wykonanie
trustu ma być odłożone do czasu, gdy syn stanie się swoim własnym panem.
11. W przypadku, gdy trust został pozostawiony komukolwiek w następujących warunkach: "Jeśli po śmierci ojca
stanie się on swoim własnym panem", a stanie się niezależny przez emancypację, warunek nie zostanie uznany
za chybiony, ale otrzyma on korzyść z trustu w momencie śmierci ojca, tak jakby warunek został spełniony.
12. Jeżeli spadkodawca zapisał w testamencie pewien należący do niego majątek, a następnie zbył go z powodu
nagłej konieczności, można żądać wykonania trustu, chyba że zostanie udowodnione, że spadkodawca zamierzał
pozbawić go korzyści z tego tytułu; fakt zmiany przez niego zdania musi jednak zostać udowodniony przez
spadkobierców.
13. Jeśli zatem ktoś odebrałby weksel dłużnika, który ten miał w zaufaniu, ale nie zamierzał, egzekwując zapłatę,
unieważnić trustu, można powiedzieć, że musi on zostać wykonany. Istnieje jednak pewna różnica między tymi
dwoma przypadkami, ponieważ w jednym z nich wygasa sama istota długu, a w drugim pozostaje nieruchomość,
mimo że mogła zostać wyobcowana. Ja jednak uznałem, że roszczenie o wykonanie trustu nadal istnieje, nawet
jeśli pewna osoba zażądała od dłużnika zapłaty weksla i zatrzymała pieniądze jako depozyt, zwłaszcza że
wierzyciel sam nie zażądał pieniędzy, ale dłużnik zaoferował je z własnej woli, a on, uczyniwszy to, nie mógł
odmówić ich przyjęcia. Dlatego też przyznajemy, że nawet gdyby spadkodawca nabył za te pieniądze majątek,
którego nie odebrał z zamiarem pozbawienia beneficjenta należnego mu zapisu, żądanie wykonania trustu nadal
może być zgłoszone.
14. Jeśli ktoś buduje dom w sposób niezgodny z prawem (to znaczy taki, który według Konstytucji cesarskich
powinien być zburzony), zobaczmy, czy osoba może pozostawić w spadku wszystko, z czego się on składa.
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Myślę, że może to uczynić; bo chociaż dom musi być zburzony, to jednak nie ulega wątpliwości, że warunki
Dekretu Senatu nie stanowią przeszkody dla takiego rozdysponowania majątku.
15. Jeśli spadkobierca jest proszony o pożyczenie pewnej sumy pieniędzy na określony procent, to taki trust jest
ważny. Maecianus uważa jednak, że nie można go zmusić do pożyczenia pieniędzy, chyba że zapewni mu się
odpowiednie zabezpieczenie. Ja skłaniam się raczej ku opinii, że zabezpieczenie nie powinno być wymagane.
16. W przypadku, gdy służba wojskowa jest pozostawiona w zaufaniu niewolnikowi innego człowieka, powstaje
pytanie, czy dziedzictwo to nabywa jego pan. Uważam, że szacunkowa wartość spadku musi być zapłacona, jeśli
spadkodawca wiedział, że strona jest niewolnikiem; ale jeśli nie wiedział o tym fakcie, pan nie powinien być
dopuszczony do żądania wykonania trustu, ponieważ gdyby spadkodawca wiedział, że zapisobierca jest
niewolnikiem, nie pozostawiłby mu zapisu.
17. Z tych spraw wynika, że kiedy cokolwiek jest pozostawione w drodze trustu, rzecz sama w sobie musi być
dostarczona, a kiedy nie można tego zrobić, musi być zapłacona wyceniona wartość tego samego.
18. Jeśli ktoś pozostawiłby komuś dziesięć aurei przez trust i zgodziłby się pozostawić mu tę samą sumę po raz
drugi, jeśli ten straciłby to, co zostało mu pozostawione w testamencie, powstało pytanie, czy drugi trust byłby
ważny, czy też spadkobierca powinien wymagać zabezpieczenia, aby chronić siebie, aby nie być zmuszonym do
ponownego zapłacenia dziesięciu aurei; a także, jeśli suma ta zostałaby utracona kilka razy, czy powiernik
powinien być wezwany do jej naprawienia. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że nie należy wymagać
zabezpieczenia, a w przypadku utraty majątku, nie powinien on być więcej niż jeden raz wymieniany przez
powiernika, ponieważ spadkobierca nie powinien być w nieskończoność obciążany i zmuszany do zwrotu
wspomnianej sumy pieniędzy za każdym razem, gdy została ona utracona, ale ponieważ spadek wydaje się być
podwojony przez drugi trust, spadkobierca nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności, jeśli beneficjent
następnie zmarnowałby to, co otrzymał na mocy tego trustu.
19. Podobnie, gdyby ktoś zapisał komukolwiek pewną sumę pieniędzy i dodał, że suma ta może być łatwo
potrącona, ponieważ beneficjent sam jest dłużnikiem majątku spadkodawcy, Gajusza Seneki, a ten odmawia
przyjęcia majątku wspomnianego Gajusza Seneki, lecz żąda wykonania trustu, Nasz Cesarz stwierdził w
Reskrypcie, że takie żądanie jest sprzeczne z intencją spadkodawcy, ponieważ w odniesieniu do trustów intencja
spadkodawcy musi być ze wszech miar rozważana i przestrzegana.
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20. Często zdarza się, że to, co zostało pozostawione, jest przeznaczone na korzyść kilku osób, ale
spadkodawca chciał uhonorować tylko jedną z nich, wymieniając ją. Ta opinia Marcellusa jest całkowicie
poprawna.
21. Stąd też zdarza się, że gdy spadkodawca chciał oddać cześć kilku osobom i miał je wszystkie na myśli, mimo
że istniał tylko jeden spadek, to jednak kilka osób może się go domagać, jak na przykład wtedy, gdy dziesięć
osób zastrzegło sobie ten sam majątek, a spadkobierca lub powiernik został wezwany do wypłacenia im
pieniędzy, ponieważ w tym przypadku, jeśli było to w interesie ich wszystkich, a spadkodawca miał ich na myśli,
to wszyscy oni mogą domagać się wykonania trustu. Zobaczmy jednak, czy każdy z nich może wytoczyć
powództwo o swoją część, czy o całą kwotę. Myślę, że mogą oni wnieść pozew zgodnie z interesem każdego z
nich, a zatem ten, kto pierwszy wytoczy powództwo, otrzyma całą kwotę, pod warunkiem, że udzieli
zabezpieczenia, iż będzie bronił strony, która mu zapłaciła, przed wszystkimi innymi beneficjentami trustu,
niezależnie od tego, czy są oni wspólnikami, czy nie.
22. Niekiedy jednak prawo do żądania wykonania trustu lub zapisu będzie należało do innej strony niż ta, której
nazwisko jest wymienione w testamencie; jak na przykład, gdy spadkobierca jest obciążony płaceniem podatku
publicznego dla Titiusa, rolnik dochodu musi żądać wykonania trustu lub zapłaty zapisu; chociaż może on być
osobą wymienioną, a sam Titius może żądać zapisu, który został mu pozostawiony. Sądzę, że to, kogo
spadkodawca miał na myśli i komu zamierzał przynieść korzyść, ma duże znaczenie. Generalnie jednak należy
przyjąć, że działał on na korzyść osoby prywatnej, choć zysk mógł faktycznie przypaść gospodarzowi przychodu.
23. W przypadku pozostawienia czegoś na budowę jakiegoś dzieła publicznego w mieście, Boski Marek i Lucjusz
Werus w Reskrypcie skierowanym do Prokuli stwierdzili, że każdy spadkobierca jest odpowiedzialny za całą
kwotę. W tym przypadku jednak dali współspadkobiercy czas, w którym mógł on wysłać ludzi do wykonania
dzieła, a po upływie tego czasu postanowili, że tylko Prokula będzie odpowiedzialna i będzie mogła ściągnąć od
współspadkobiercy jego część wydatków, które poniosła.
24. Boski Marek stwierdził w Reskrypcie, że ta sama zasada odnosi się do posągu, służebności i innych rzeczy,
które nie mogą być podzielone.
25. 25. Jeśli komuś nakazuje się zbudować dzieło publiczne i oferuje się dostarczyć pieniądze miastu, aby je
zbudowało, podczas gdy spadkodawca chciał, aby zrobił to sam powiernik, nie będzie on wysłuchany; i to Boski
Marek stwierdził w Reskrypcie.
12. Valens, Trusts, Księga I.
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"Niech Stichus będzie wolny, a ja proszę mojego dziedzica, aby nauczył go jakiegoś fachu, aby mógł się sam
utrzymać". Pegaz mówi, że powiernictwo jest nieważne, bo nie podano, o jaki rodzaj handlu chodzi. Ale pretor lub
sędzia musi ustalić, zgodnie z intencją zmarłego, a także wiekiem, pozycją, charakterem i talentami niewolnika,
któremu zapis został uczyniony, jaki zawód byłby najlepszy dla spadkobiercy, aby nauczył go na własny koszt.
(13) Marcianus, Trusts, Księga II.
W przypadku, gdy spadkodawca wyraził się w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca da So-and-So taki a
taki kawałek ziemi i zapłaci dodatkowo dziesięć aurei Seiusowi", nie ma wątpliwości, że Seius może domagać się
połowy ziemi i dziesięciu aurei na mocy postanowienia testamentu.
14. Gaius, Trusts, Księga I.
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku, gdy spadek został zapisany żonie pod warunkiem, że nie wyjdzie ona
ponownie za mąż, i gdy żąda się od niej zwrotu spadku, jeśli to uczyni, można ją do tego zmusić, gdyby wyszła
za mąż po raz drugi.
(1) Spadkobierca, zwolniony od obowiązku złożenia przysięgi, obowiązany jest nadal do wypłaty zapisów i
wykonania powiernictwa na podstawie testamentu.
(2) Jeżeli jednak zapis został pozostawiony komuś w celu nabycia nieruchomości należącej do innej osoby, w
celu dostarczenia jej osobie trzeciej, a nie może on nabyć tej nieruchomości z tego powodu, że właściciel nie
chce jej sprzedać lub chce ją sprzedać po wygórowanej cenie, musi on zapłacić beneficjentowi trustu słuszną
wartość tej nieruchomości.
15. Marcianus, Trusts, Księga II.
W przypadku zapisu majątku spadkodawcy, o którym mówi się, że znajduje się w morzu, musi on zostać wydany
po jego odzyskaniu.
(16) Pomponiusz, Powiernictwo, Księga I.
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Majątek pozostawiony pod zarządem powierniczym jest bardzo często dostarczany beneficjentowi w lepszym
stanie niż był w momencie zapisu; na przykład, gdy pole zostało powiększone przez złoża aluwialne, lub gdy
powstała wyspa.
17. Marcianus, Trusts, Księga II.
Dobra, które będą istniały w przyszłości, jak np. wyspa, która może powstać na morzu lub w rzece, również mogą
zostać zapisane w testamencie.
1. 1. Służebność może być również legalnie zapisana niewolnikowi, który posiada przylegającą do niej działkę
ziemi.
18. Pomponiusz, Powiernictwo, Księga I.
Jeśli, sporządziwszy testament zgodnie z prawem, pozostawię ci powiernictwo, a następnie sporządzę kolejny
testament bez zachowania wymaganych formalności, w którym nie pozostawię ci powiernictwa, lub jeśli
pozostawię, to zupełnie inne niż to, które było zawarte w pierwszym testamencie, należy rozważyć, czy moim
zamiarem, gdy sporządzałem drugi testament, było pozbawienie cię tego, co zostało zapisane w pierwszym,
ponieważ powiernictwo jest unieważniane przez sam zamiar. Jest to jednak trudne do ustalenia, ponieważ być
może nie miałem zamiaru odwołać pierwszego testamentu, chyba że drugi byłby ważny, a teraz trust w drugim
testamencie nie będzie ważny, mimo że ci sami spadkobiercy zostali powołani w obu testamentach i weszli do
spadku na mocy pierwszego testamentu.
19. Valens, Powiernictwo, Księga V.
Nerva i Atilicinus bardzo słusznie orzekli, że jeśli zapisano ci spadek lub pozostawiono powiernictwo wymagające
od ciebie wykonania jakiejś czynności, nawet jeśli jej wykonanie nie leży w interesie spadkobiercy, to należy
odmówić ci prawa do wniesienia powództwa, jeśli nie zapewniłeś spadkobiercy zabezpieczenia wykonania woli
zmarłego.
20. Ulpianus, Trusts, Księga VI.
Jeśli majątek zostałby mi pozostawiony w zaufaniu, a ten sam majątek zostałby zapisany tobie jako spadek lub w
zaufaniu, nie z zamiarem podzielenia go, ale w całości każdemu z nas, nie ma wątpliwości, że jeśli zostałby on
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przekazany tylko jednemu z nas, drugi nie będzie miał żadnego prawa do tego majątku, ale będzie miał prawo do
powództwa o odzyskanie całej ceny tego majątku.
21. Paulus, Sentencje, Księga IV.
Powiernictwo może być również pozostawione przez zwykły ruch głowy, pod warunkiem, że ten, kto to czyni, jest
również w stanie mówić, chyba że jakaś choroba, na którą został nagle zaatakowany, uniemożliwia mu używanie
głosu.
1. Ustalono, że w przypadku pozostawienia trustu i stwierdzenia, że majątek, którego on dotyczy, należy do
strony, której został pozostawiony, na podstawie wartościowego świadczenia wzajemnego, trust wygasa, chyba
że zmarły zamierzał wypłacić właścicielowi wycenioną wartość tego majątku.
2. W przypadku, gdy kolumny lub belki domu są pozostawione pod zarządem powierniczym, najwyższy autorytet
zadecydował, że tylko takie części budynku mogą być dostarczone, które mogą być usunięte bez szkody dla
budynku, i że nie należy składać oświadczenia o oszacowanej wartości tego budynku.
(22) Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga IV.
Jeśli ktoś na początku swojego testamentu wyrazi się w następujący sposób: "Chciałbym, aby ten, komu dwa
razy uczyniłem ten sam zapis, otrzymał tylko jedną zapłatę", a następnie, w tym samym testamencie lub w
kodycylu, świadomie zapisuje tę samą własność kilka razy tej samej osobie, jego ostatnia wola powinna być
uznana za obowiązującą, ponieważ nikt nie może powiedzieć, że człowiek nie ma prawa odwołać swojej
pierwszej woli. Będzie to jednak miało zastosowanie tylko wtedy, gdy spadkodawca wyraźnie oświadczy, że
zmienił swój pierwotny zamiar i chciał, aby zapisobierca otrzymał kilka zapisów.
1. Gdy żołnierz, który został skazany na śmierć za popełnienie przestępstwa, na mocy wyroku, który go skazał,
może sporządzić testament, jest on również upoważniony do pozostawienia majątku w zaufaniu.
2. 2. Beneficjent trustu musi sam ponieść stratę spowodowaną śmiercią niewolnika pozostawionego mu na mocy
tego trustu, zanim spadkobierca znajdzie się w zwłoce, nawet jeśli przedmiotem zapisu jest niewolnik należący do
innej osoby.
23. Paulus, Sentencje, Księga V.
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Jest rzeczą niehonorową, aby cesarz domagał się spadku lub korzyści z powiernictwa na podstawie
niedoskonałego testamentu, gdyż przystoi majestatowi tak wielkiego władcy okazywać posłuszeństwo prawom,
od których działania sam wydaje się być zwolniony.
24. Neratius, Opinie, Księga II.
Zapis może być uczyniony na rzecz wierzyciela, aby zapobiec odzyskaniu przez jego spadkobiercę pieniędzy,
które nie są mu należne.
25. Paulus, O Neratiusie, księga I.
"Niech So-and-So, moi spadkobiercy, zapłacą sto aurei Seiusowi". Secjusz może żądać zapłaty od
któregokolwiek ze wspomnianych spadkobierców.
(1) Gdy nie ma dwuznaczności w użytych słowach, nie należy podnosić wątpliwości co do intencji spadkodawcy.
26. Tenże, O Neratiusie, Księga II.
Ten, kto jest dłużnikiem trustu, jest zmuszony nie tylko do wydania majątku od dnia, w którym się z nim nie
wywiązuje, ale także do naprawienia szkody, jaką beneficjent trustu może z tego tytułu ponieść.
27. Tenże, Dekrety, księga II.
Paula, ustanowiwszy Callinicusa spadkobiercą części swego majątku, zapisała w testamencie dziesięć aurei
swojej córce Jubentianie, a następnie, po pewnym czasie, sporządziwszy kodycyl, pozostawiła sto aurei temu
samemu Callinicusowi, nie dodając jednak: "Oprócz jego udziału". Postanowiono, że obie sumy powinny być mu
wypłacone, zwłaszcza że w kodycylu nic nie zostało pozostawione córce Kallinikusa.
1. Pompejusz Hermippus ustanowił swego syna Hermippusa spadkobiercą trzech czwartych swego majątku, a
córkę Tycjanę spadkobierczynią pozostałej czwartej części, oraz pozostawił każdemu z nich pewne ziemie jako
preferencyjne zapisy, a także zarządził, że jeśli Hermippus umrze bezpotomnie, inny kawałek ziemi powinien
zostać przekazany jego córce. Po sporządzeniu testamentu, Hermippus sporządził kodycyl, w którym pozostawił
córce pewne ziemie i życzył sobie, aby była z nich zadowolona, wraz z tym, co pozostawił jej w testamencie.
Majątek Hermippusa przepadł na rzecz Skarbu Państwa, a jego siostra Titiana domagała się egzekucji
powiernictwa. Wobec żądania brata, aby wypłacił jej tyle zamiast jej udziału w majątku, powstało pytanie, czy
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ojciec chciał, aby otrzymała ona tylko to, co pozostawił jej w kodycylu. Wydaje mi się, że całkowicie odwołał on
swój pierwszy testament. Bardziej sprawiedliwa interpretacja wydawała się być taka, że jej ojciec nie zamierzał
pozbawić jej udziału w majątku, do którego byłaby uprawniona za życia swojego brata, ani tego, który ten ostatni
miał jej pozostawić po swojej śmierci, gdyby umarł bezpotomnie; i tak też zostało postanowione.
2. Julianus Severus, wyznaczywszy w chwili śmierci kilku spadkobierców, pozostawił swemu przybranemu bratu
pięćdziesiąt aurei, które miał mu wypłacić Juliusz Maurus, jego dzierżawca, z należnego mu czynszu za ziemię;
zapisał też Maurusowi pewne dobra. Skarb podniósł kwestię rozdysponowania majątku, Maurus na polecenie
Stewarda Cesarskiego wypłacił pieniądze Skarbowi, a wyznaczony spadkobierca wygrał potem sprawę przeciwko
Skarbowi. Ponieważ przybrany brat zmarł, jego spadkobierca zażądał wykonania powiernictwa przez
spadkobiercę Maurusa, ale cesarz uznał, że nie jest on obarczony powiernictwem, ale że został wymieniony tylko
po to, by wskazać źródło, z którego można uzyskać powiernictwo, i dlatego powinien je wykonać spadkobierca
Severusa.
28. Tenże, W sprawie dekretu senatu Tertuliana.
Jeśli powierzono by mi zadanie dostarczenia innej osobie wszystkiego ponad udział, który zgodnie z prawem
mogę wziąć, ustalono, że mogę również otrzymać wspomnianą kwotę.
29. Labeo, O ostatnich Epitomach Jawolenusa.
Gdy mężczyzna miał konkubinę i dał jej przywilej używania odzieży poprzedniej konkubiny, a następnie uczynił
zapis w następujący sposób: "Zostawiam jej taką a taką odzież, którą nabyłem i przeznaczyłem dla niej",
Cascellius i Trebatius zaprzeczają, że ma ona prawo do odzieży, którą otrzymała dla pierwszej konkubiny,
ponieważ w przypadku żony obowiązuje inna zasada. Labeo nie podziela tej opinii, ponieważ, choć prawdą jest,
że w przypadku tego rodzaju spadku prawo dotyczące żony nie ma zastosowania, należy wziąć pod uwagę
interpretację słów użytych przez spadkodawcę. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku córki lub
jakiejkolwiek innej osoby. Opinia Labeo jest prawidłowa.
1. Gdy zapis brzmiał: "Pragnę, aby moja żona, Tytia, miała udział w moim majątku równy najmniejszemu
udziałowi, jaki może mieć którykolwiek z moich spadkobierców", a udziały spadkobierców były nierówne, Kwintus
Mucius i Gallus uznali, że zapisany został największy udział, ponieważ mniejszy udział jest zawarty w większym.
Serwiusz i Ofilius twierdzili, że chodzi o najmniejszy udział, ponieważ kiedy spadkobierca był zobowiązany do
wypłaty spadku, miał prawo dać taki udział, jaki sobie wybrał. Labeo zgadza się z tą opinią i jest ona słuszna.
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2. W przypadku zapisu o następującej treści: "Niech mój spadkobierca zapłaci Sadze sumę pieniędzy równą tej,
którą otrzymałem z majątku Titiusa", Labeo uważa, że zapis obejmuje to, co spadkodawca zapisał w swoich
księgach rachunkowych jako pochodzące z tego majątku, ale zaprzecza, że spadkobierca powinien zapewnić
spadkobiercy zabezpieczenie na wypadek, gdyby spadkobierca musiał później zapłacić cokolwiek z tego majątku.
Ja jednak jestem przeciwnego zdania, ponieważ nie można utrzymywać, że to, co spadkobierca będzie musiał
zapłacić z tytułu wspomnianego majątku, faktycznie trafiło do jego rąk. Alfenus Varus twierdzi, że taka była opinia
Serwiusza, i jest ona słuszna.
3. W przypadku, gdy w testamencie pozostawiono ci niewolnika, a spadkobierca przekazuje ci Stichusa i ten
zostaje wyeksmitowany, Labeo twierdzi, że możesz wystąpić przeciwko niemu na podstawie testamentu,
ponieważ uważa się, że spadkobierca nie przekazał ci żadnego niewolnika, ponieważ nie byłeś w stanie
zatrzymać tego, którego ci dał. Myślę, że jest to słuszne. Jednak Labeo twierdzi również, że należy powiadomić
spadkobiercę o eksmisji przed wszczęciem postępowania, ponieważ w przeciwnym razie można by wnieść
przeciwko niemu powództwo z tytułu złej wiary w przypadku wytoczenia powództwa na podstawie testamentu.
4. "Jeżeli moi niewolnicy Stichus i Damus będą w moim posiadaniu w chwili mojej śmierci, niech będą wolni i
niech mają dla siebie taki a taki kawałek ziemi". Labeo uważa, że gdyby któryś z tych niewolników został
wyobcowany lub poddany manumisji przez swojego właściciela, po wykonaniu testamentu, żaden z nich nie
stałby się wolny. Tubero natomiast uważa, że ten z nich, który pozostał w rękach spadkodawcy, byłby wolny i
miałby prawo do spadku. Uważam, że opinia Tubero jest bardziej zgodna z intencją zmarłego.
30. Tenże, O ostatnich Epitomach Javolenusa, Księga II.
Spadkodawca, który posiadał cztery dzbany z oliwą, uczynił następujący zapis: "Zapisuję w testamencie dwa
słoje z oliwą, które są podobne". Moim zdaniem zapisana została tylko para słoików, gdyż wyrażenie "dwie pary
słoików" nie jest tożsame z "dwoma podobnymi słoikami". Trebatius jest tego samego zdania.
1. Gdy spadkodawca wynajął od państwa pewne ogrody publiczne i zapisał Aufidiuszowi plony z tych ogrodów do
czasu wygaśnięcia umowy dzierżawy, na mocy której były one wynajęte, oraz zobowiązał swojego spadkobiercę
do płacenia czynszu za te ogrody i umożliwienia mu korzystania z nich, uznałem, że spadkobierca był
zobowiązany do umożliwienia mu korzystania z nich, a ponadto, że będzie on również zobowiązany do płacenia
czynszu za te ogrody państwu.
2. Jeśli w testamencie zapisano: "Niech mój spadkobierca zapłaci pięć aurei Stichusowi, mojemu niewolnikowi, a
jeśli Stichus będzie służył mojemu spadkobiercy jako niewolnik przez dwa lata, niech będzie wolny", uważam, że
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zapis będzie należny po upływie dwóch lat, ponieważ zarówno on, jak i przyznanie wolności powinny być
odniesione do tego czasu. Taką opinię wyraził również Trebatius.
3. Jeśli zostaniesz oskarżony o sprzedanie mi ziemi za określoną cenę, nie będziesz mógł, zgodnie z warunkami
tej sprzedaży, zastrzec żadnych plonów z tej ziemi, ponieważ cena odnosi się do całego terenu.
4. W przypadku, gdy poleciłem stronie zakupić działkę ziemi dla siebie i dla mnie, abyśmy byli partnerami, a on
następnie podzielił tę ziemię na dwie części za pomocą granic, a przed dostarczeniem mi jej, przeznaczył ją w
następujący sposób: "Daję So-and-So moją działkę ziemi", zaprzeczyłem, że więcej niż połowa ziemi była
należna, ponieważ nie byłoby prawdopodobne, że spadkodawca, kiedy dokonał darowizny, zamierzał, aby jego
spadkobierca został obciążony mandatem.
5. "Niech mój spadkobierca zapłaci dwieście aurei mojej żonie, podczas gdy ona pozostaje z moim synem w
Kapui". Syn opuścił matkę. Byłem zdania, że dopóki obie strony zamieszkiwały w Kapui, spadek należał się
matce, nawet jeśli nie mieszkali razem. Gdyby jednak przenieśli się do innego miasta, Trebatius mówi, że spadek
należałby się tylko za jeden rok, zgodnie z czasem, w którym mieszkali razem. Zobaczmy czy warunek ten nie
został zasugerowany przez słowa: "Podczas gdy ona pozostaje z moim synem w Kapui", ale czy nie należy ich
uznać za zbędne. Nie przyjmuję tej opinii. Mimo to, spadek powinien być jej wypłacony, pod warunkiem, że to nie
jej wina, że nie zamieszkała z synem.
6. 6. Jeśli jesteś zobowiązany do dostarczenia domu należącego do kogoś innego, a nie możesz go kupić na
żadnych warunkach, Attyk mówi, że sąd musi dokonać wyceny jego wartości, aby spadkobierca mógł być
zwolniony po zapłaceniu kwoty. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli można było kupić dom, a nie zrobiono tego.
(31) The Same, Epitomy prawdopodobieństwa, Paulus, Księga I.
Jeśli komuś zapisano w testamencie dom, będzie on miał prawo do wszystkich budynków znajdujących się na
ziemi należącej do tego domu. Paulus: Zasada ta nie ma jednak zastosowania, gdy właściciel posiadał dwa
sąsiadujące ze sobą domy, a pomieszczenie jednego z nich było przeznaczone do użytku drugiego i w tym celu
wykorzystywane; w tych bowiem okolicznościach wspomniane pomieszczenie przestanie być pomocnicze w
stosunku do budynku, do którego jest dołączone, a stanie się pomocnicze w stosunku do drugiego.
32. Scaevola, Digest, Księga XIV.
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Pewien spadkodawca ustanowił Sekstę spadkobierczynią jednej czwartej swego majątku, a Sekstę i Marcjusza,
synów swej siostry, spadkobiercami pozostałych trzech czwartych. Następnie podstawił Sekstię za Marcjusza, a
Marcjusza za Sekstię, i pozostawił Marcjuszowi pewien majątek jako preferowany spadek. Marcjusz odrzucił
część majątku, która przypadła mu w udziale, a ponieważ zmarł bezpotomnie, jego majątek przeszedł na jego
prawowitego brata Sekstusa. Powstało pytanie, czy Sekstia może, na podstawie podstawienia, żądać dla siebie
od spadkobiercy ustawowego również tego, co zostało pozostawione Marcjuszowi jako uprzywilejowany zapis, na
podstawie podstawienia. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Sekstia nie
została podstawiona, jeśli chodzi o zapisy, które zostały zapisane Marcjuszowi.
(33) Tenże, Digest, Księga XV.
Pewien człowiek zapisał swojej żonie, wraz z innymi dobrami, tę część domu, w której mieli zwyczaj mieszkać.
Ponieważ zarówno w chwili sporządzania testamentu, jak i w chwili śmierci spadkodawcy, korzystał on z całego
domu i nie wynajmował żadnej jego części, powstało pytanie, czy zamierzał zapisać w testamencie jedynie
sypialnię, w której miał zwyczaj spać. Odpowiedź brzmiała, że w skład spadku wchodzi cała ta część domu, w
której zwykle przebywał wraz z rodziną.
1. Pewien spadkodawca, wśród innych zapisów, pozostawił żonie następujący zapis: "Pragnę, aby wszystko, co
sprezentowałem mojej żonie lub nabyłem do jej użytku za mojego życia, zostało jej przekazane". Pytam, czy
należy uznać, że była ona również uprawniona do tego, co dał jej po sporządzeniu testamentu. Odpowiedź
brzmiała, że wspomniane słowa nie miały odniesienia do czasu przyszłego.
2. Gdy Seius zapłacił sto aurei wierzycielowi swojej żony i odkupił biżuterię, która została zdeponowana jako
zastaw, a następnie sporządził testament, w którym zapisał: "Daję mojej żonie to, co zapłaciłem z tytułu umowy,
którą zawarła, a oprócz tego dwieście aurei każdego roku", powstało pytanie, czy wspomniane dwieście aurei
może być odzyskane przez spadkobierców męża od jego żony lub od jej spadkobierców. Odpowiedź brzmiała, że
jeśli zapłacił wierzycielowi w formie darowizny, jego spadkobiercy byliby odpowiedzialni na podstawie trustu,
gdyby próbowali ściągnąć dług, i że mogliby nawet zostać wykluczeni przez wyjątek. Domniemanie byłoby takie,
że darowizna była zamierzona, chyba że spadkobierca udowodniłby coś przeciwnego.
34. The Same, Digest, Księga XVI.
Pewna kobieta zapisała w testamencie wierzytelność swojego dłużnika w następujący sposób: "Pragnę, aby
dziesięć aurei, które są mi winni spadkobiercy Gajusza Seiusa, zostało dodatkowo wypłacone Titiusowi; pragnę
też, aby mój spadkobierca scedował na niego swoje prawo do powództwa przeciwko nim i dostarczył
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wspomnianemu Titiusowi zastawy, które oni dali". Zapytałem, czy spadkobiercy powinni zapłacić tylko dziesięć
aurei, czy też prawo do powództwa powinno być przypisane do całego długu; to znaczy, do odsetek, jak również
do kwoty głównej. Odpowiedź brzmiała, że wydaje się, iż zapisane zostało całe zobowiązanie z tytułu długu.
Zapytałem również, czy gdyby spadkodawczyni nie wiedziała, że jej agenci w prowincji zawarli umowę na
dziesięć aurei, a odsetki powinny być dodane do kapitału z powodu wspomnianego wyżej zaufania, czy
zwiększenie tego długu należałoby do Titiusa. Odpowiedziałem, że tak.
1. Pewien spadkodawca, ustanowiwszy swego syna spadkobiercą części swego majątku, wraz z innymi rzeczami
pozostawił mu uprzywilejowany zapis w tych słowach: "Proszę, aby dwadzieścia wierzytelności, wziętych z mojej
księgi rachunkowej, zostało przekazanych bez oszukańczego zamiaru mojemu synowi Titiusowi, po wybraniu
przez niego tychże". Wspomniany spadkodawca za życia powierzył synowi prowadzenie wszystkich swoich
interesów, a syn, po sporządzeniu testamentu i przez dziesięć lat przed śmiercią ojca, w tym czasie działając jako
jego agent, wbrew zwyczajowej praktyce ojca, jak wynika z jego księgi rachunkowej, pożyczał nowym dłużnikom
duże sumy pieniędzy i pozwalał starym dłużnikom, którzy byli winni ojcu niewielkie kwoty, na zwiększenie ich
zobowiązań, tak że wspomniane dwadzieścia wierzytelności mogło prawie wypełnić całą księgę rachunkową ojca.
Powstało pytanie, czy syn miał prawo, jako uprzywilejowany spadek, do pożyczek, których sam dokonał.
Odpowiedź brzmiała, że mógł on dokonać wyboru tylko tych, które znajdowały się w księdze rachunkowej
spadkodawcy w chwili sporządzania testamentu.
2. Pewna kobieta pozostawiła, jako uprzywilejowany zapis, jednemu ze swoich spadkobierców wszystko, co
pozostało z majątku jej męża Areto, i zobowiązała go do dostarczenia tego majątku jej prawnukowi, gdy ten
osiągnie wiek szesnastu lat; a następnie dodała, co następuje: "Proszę również, abyś zapłacił, zaspokoił i uwolnił
od wszelkich pozostałych długów należnych z majątku Areto, z dochodów tego majątku na rzecz wierzycieli tego
majątku". Powstało pytanie, czy gdyby spadkobierca udowodnił, że nie ma wystarczającego dochodu z majątku
na spłatę wszystkich roszczeń, to czy sam musiałby wziąć na siebie ciężar zadłużenia. Odpowiedź brzmiała, że
najwyraźniej intencją spadkodawczyni było, aby długi zostały spłacone z dochodów z nieruchomości, a nie z
prywatnego majątku spadkobiercy.
3. Pewien ojciec, ustanowiwszy syna i córkę swoimi spadkobiercami i pozostawiwszy każdemu z nich pewne
grunty i księgi rachunkowe jako preferowane zapisy, umieścił w swoim testamencie następujące postanowienie:
"Obciążam cię, mój drogi synu, i życzę sobie, abyś spłacił wszystkie zapisy, które zapisałem w testamencie, a
gdybym zaciągnął jakiś dług przez tymczasową pożyczkę i był mu winien w chwili śmierci, pragnę, abyś go
spłacił, aby to, co zostawiłem twojej siostrze, pozostało nienaruszone". Powstało pytanie, czy syn jest
zobowiązany do spłacenia wszystkich długów ojca, bez względu na to, w jaki sposób zostały zaciągnięte.
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Odpowiedź brzmiała, że córka mogła, zgodnie z warunkami trustu, żądać zwolnienia z odpowiedzialności, aby to,
co spadkodawca jej zostawił, mogło wejść w jej ręce bez obciążeń.
(35) The Same, Digest, Księga XVII.
Pewien mecenas prosił swego spadkobiercę, aby natychmiast nabył miejsce w plemieniu dla swego wolnego
człowieka. Ten ostatni przez długi czas cierpiał z powodu braku dziedzica patrona, a po jego śmierci wyznaczył
na swego następcę człowieka najznakomitszej rangi. Powstało pytanie, czy wyceniona wartość miejsca w
plemieniu należała się spadkobiercy wyzwoleńca? Odpowiedź brzmiała, że tak. Zapytano również, czy w tym
przypadku, zwykłe korzyści i przywileje, do których wyzwolony miałby prawo przez swoje członkostwo we
wspomnianym plemieniu do dnia swojej śmierci, mogłyby być odzyskane, gdyby miejsce w plemieniu zostało
nabyte na początku, zgodnie z wolą patrona; czy też jego spadkobierca miałby prawo jedynie do odsetek od
wycenionej wartości miejsca. Odpowiedziałem, że to, co sam wyzwolony mógł odzyskać, jest przekazywane jego
spadkobiercy.
1. Pewien spadkodawca uczynił zapis na rzecz Semproniusza w następujący sposób: "Niech Semproniusz
weźmie wszystkie ziemie, które mam w granicach Galacji, aż po trakt, który nazywa się Gaas, i które są pod
opieką Primusa, zarządcy, wraz ze wszystkimi przynależnościami do nich". Powstało pytanie, ponieważ we
władaniu wspomnianego zarządcy był tylko jeden trakt, i nie leżał on w granicach Galacji, lecz w granicach
Kapadocji, czy ten trakt będzie należał do Semproniusza, razem z innymi. Odpowiedź brzmiała, że będzie należał
do niego.
2. Pewien spadkodawca zapisał swemu wolnemu człowiekowi, którego wymienił z imienia, następującą rzecz:
"Pragnę, aby przekazano mi posiadłość Trebatian, która znajduje się w okręgu Atellatan, a także posiadłość
Satrian, która znajduje się w okręgu Niphana, wraz ze sklepem". Powstało pytanie, czy skoro wśród wyżej
wymienionych ziem znajdował się trakt oznaczony jako Satrian, ale nie leżący w okręgu Niphana, to czy powinien
on zostać wydany wolnemu człowiekowi zgodnie z warunkami trustu? Odpowiedź brzmi: jeśli w okręgu Niphana
nie było posiadłości zwanej Satrian, ale jeśli było pewne, że spadkodawca miał na myśli tę, która była położona
gdzie indziej, to mimo wszystko będzie ona należna, ponieważ popełnił błąd wskazując okręg, w którym była
położona.
3. Pewna osoba zawarła w potwierdzonym przez siebie kodycylu następujący zapis: "Niech łaźnia Julian, która
jest połączona z moim domem, będzie przyznana do bezpłatnego użytku obywatelom Tybury i Scitis, do których
jestem bardzo przywiązany, w taki sposób, aby mogli się tam publicznie kąpać na koszt i pod nadzorem moich
spadkobierców przez sześć miesięcy każdego roku". Pojawiło się pytanie, czy spadkobiercy będą zobowiązani do
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pokrycia kosztów koniecznych napraw. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym,
spadkodawca, oprócz obowiązku ogrzewania łaźni i zapewnienia obsługi, uwzględnił również to, co było
związane z jej codziennym utrzymaniem, tak aby łaźnia była wyposażona we wszystko, co niezbędne; oraz że
podczas zwykłych okresów przerwy, powinna być przygotowana i oczyszczona, tak aby mogła być odpowiednia
do zajmowania, jak to jest zwykle w pewnych okolicznościach.
36. Uwagi Klaudiusza o Scaevoli, Digest, Księga XVIII.
Gdy testament został uznany za nieskuteczny, zawarte w nim powiernictwa nie są należne ab intestato,
ponieważ, jako że osoba obłąkana nie może sporządzić testamentu, uważa się, że nic, co jest zawarte w jej
ostatniej woli, nie jest ważne.
(37) Scaevola, Digest, Księga XVIII.
Pewien człowiek w chwili śmierci zapisał swojej matce, Sei, pewien obszar ziemi, który już do niej należał, i
zażądał od niej, aby w chwili śmierci przekazała go jego żonie Flavii Albinie. Po śmierci spadkodawcy, matka
oświadczyła w obecności sędziego, że nie chce zrobić nic wbrew woli syna i że jest gotowa przekazać ziemię
Flavii Albinie, jeśli ta będzie jej płacić dwa aurei rocznie jako dochód. Ona jednak ani nie przekazała własności,
ani nie otrzymała sumy dwóch aurei rocznie. Powstało pytanie, czy mogła legalnie sprzedać ziemię osobie
trzeciej. Odpowiedź brzmiała, że jeśli zapytanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do dziedzictwa i zaufania,
zgodnie z podanymi faktami, to co spadkodawca pozostawił swojej matce było nieważne i nie było obowiązku
przestrzegania zaufania, pod warunkiem, że matka nie otrzymała nic innego przez testament.
1. Pewna osoba wyznaczyła spadkobiercę i zapisała Maeviusowi dwieście aurei, zobowiązując go do wypłacenia
stu Glaucetychesowi i pięćdziesięciu Elpidusowi. Następnie Maevius, za zgodą spadkodawcy, wysłał listy do obu
legatów i wypłacił im ich zapisy zgodnie z wolą spadkodawcy. Spadkodawca następnie sporządził kodycyl, w
którym zastrzegł, że jeśli zostanie przedstawiony jakikolwiek dokument sprzeczny z tym kodycylem, to nie będzie
on ważny. Pojawiło się pytanie, czy Maevius, który otrzymał dwieście aurei, może być pozwany przez
spadkobierców w ramach trustu, ponieważ spadkodawca zmienił zdanie w odniesieniu do wyżej wymienionych
listów. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie ze stwierdzonymi faktami, nie można było wnieść pozwu przeciwko
Maeviusowi, niezależnie od tego, czy otrzymał on dwieście aurei, czy też zamiast nich ziemię.
2. Spadkodawca wyznaczył Seia i Maeviusa, swoich wolnych ludzi, spadkobiercami równych części swojego
majątku, a w miejsce Maeviusa wstawił swojego podopiecznego Semproniusa. Następnie potwierdził kodycyl, w
którym zapisał, co następuje: "Lucjusz Titius do Sei, swojej spadkobierczyni, którą wyznaczył do dziedziczenia
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połowy swojego majątku, Pozdrowienie. Zabraniam Maeviusowi, mojemu wolnemu człowiekowi, którego
wyznaczyłem w testamencie do dziedziczenia połowy moich dóbr, otrzymywania ich; w jego miejsce pragnę, aby
Publiusz Semproniusz, mój wychowanek, był moim spadkobiercą do swojej części mojego majątku." Pozostawił
też Maeviusowi, któremu nie życzył sobie otrzymać udziału w swoim majątku, powiernictwo z następującą
cenzurą: "Życzę sobie, aby sto pięćdziesiąt butelek starego wina otrzymał Maevius, mój wolnomularz, który na nic
ode mnie nie zasługuje." Ponieważ intencją spadkodawcy było przede wszystkim, aby połowa jego majątku
należała, bez względu na okoliczności, do Semproniusza, powstało pytanie, czy wyrażone w powyższych
słowach powiernictwo należy uznać za ważne i od kogo Semproniusz mógł zgłosić żądanie, skoro kodycyl był
skierowany do określonej osoby. Odpowiedź brzmiała, że wykonania trustu można domagać się od Maeviusa.
3. Pewien ojciec przekazał swojemu wyemancypowanemu synowi cały swój majątek z wyjątkiem dwóch
niewolników, ale nie dokonał darowizny mortis causa i zastrzegł z synem, co następuje: "Czy przyrzekasz, że
niewolnicy, których ci dałem, i ziemie, które ci przekazałem w prezencie, wraz z potomstwem, które może się
urodzić z tych niewolników, a także narzędzia używane do uprawy ziemi, lub cokolwiek z tych dóbr, które
pozostaną lub będą pod twoją kontrolą, a nie zostały przez ciebie oszukańczo rozdysponowane, zostaną po
twojej śmierci zwrócone mi, jeśli będę żył, lub przekazane komukolwiek, kogo wskażę? Ja, Lucjusz Tytus, ojciec,
tak postanowiłem, a ja, Lucjusz Tytus, syn, to przyrzekłem." Ojciec, umierając, napisał do syna tworząc trust w
następujący sposób: "Lucjusz Tytus, do syna Lucjusza Titiusa, Pozdrowienie. Pewny twego synowskiego
uczucia, zobowiązuję cię do zapłacenia So-and-So i So-and-So, pewnej sumy pieniędzy, i pragnę, aby mój
niewolnik Lucrio był wolny." Powstało pytanie, czy syn, który nie mógł uzyskać praetorycznego posiadania
majątku ojca, ani nie został mianowany jego spadkobiercą, był zobowiązany do wykonania powiernictwa i
przyznania wolności niewolnikowi na mocy warunków listu. Odpowiedź brzmiała, że chociaż syn nie mógł wejść w
posiadanie dóbr ojca, ani domagać się pretorianów, i chociaż nie posiadał niczego, co należało do jego majątku,
to jednak spadkobiercy ojca mogli wytoczyć przeciwko niemu powództwo jako dłużnikowi, na podstawie zapisu, a
także z powodu trustu przez tych, którzy byli zainteresowani jego wykonaniem, zwłaszcza po Konstytucji Piusa
Boskiego, która przewidywała tego rodzaju przypadek.
4. Pewna wdowa, która miała wyjść za mąż, poleciła swoim dwóm dzieciom, które miała z pierwszego męża, aby
zapisali jej za dwadzieścia aurei, wartość posagu, który on miał dać, gdyby z jakiegokolwiek powodu jej
małżeństwo mogło być rozwiązane, tak aby cały jej posag mógł być wypłacony jednemu lub drugiemu z nich.
Ponieważ jedno z dzieci zmarło w czasie trwania małżeństwa, żona w liście poleciła pozostałej przy życiu osobie,
aby zadowoliła się połową posagu, nie żądając od niej nic więcej, a pozostałą połowę pozostawiła w posiadaniu
męża. Po śmierci kobiety powstało pytanie, czy jej mąż może być pozwany o cały posag przez jej syna i czy ten
pierwszy może być chroniony przez wyjątek z powodu złej wiary; a ponadto, czy powództwo mogłoby być
wniesione na jego korzyść, zgodnie z warunkami trustu, aby syn mógł być zmuszony do zwolnienia go z jego
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części zobowiązania. Odpowiedź brzmiała, że wyjątek ten może być legalnie zastosowany, i że może on również
wnieść pozew na podstawie warunków trustu. Zapytano również, czy powództwo pretoriańskie, odnoszące się do
pozostałej połowy nieruchomości, przysługiwałoby spadkobiercom kobiety przeciwko jej synowi. Odpowiedź
brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, a zwłaszcza po liście napisanym do syna, powództwo nie może być
wniesione. Klaudiusz: Ponieważ w liście oświadczyła, że jej syn powinien zadowolić się połową posagu, uznano,
że przez te słowa powstał trust na rzecz syna.
5. Spadkodawca zawarł w kodycylu następujące postanowienie: "Pragnę, aby wszystko, co jest w nim zawarte,
zostało zrealizowane. Daję mojemu panu, Maximusowi, pięć tysięcy denarów, które otrzymałem w drodze
depozytu od jego wuja Juliusza Maximusa, aby zostały mu wypłacone z odsetkami, gdy stanie się mężczyzną, co
wyniesie trzydzieści tysięcy denarów, gdyż obiecałem jego wujowi pod przysięgą, że to uczynię." Powstało
pytanie, czy warunki kodycylu były wystarczające, aby upoważnić do wytoczenia powództwa o odzyskanie
zdeponowanych pieniędzy, ponieważ ich prawdziwość nie mogła być ustalona przez żaden inny dowód.
Odpowiedziałem, że zgodnie z podanymi faktami, należy wierzyć temu, co napisał spadkodawca, ponieważ
twierdził, że zobowiązał się do tego pod przysięgą.
6. Titia, kobieta wysokiego stanu, która zawsze zatrudniała Kallimakusa do prowadzenia swoich interesów (ten
ostatni był niezdolny do przyjęcia na mocy testamentu), sporządziwszy własnoręcznie testament, przewidziała, co
następuje: "Ja, Titia, sporządziłam ten mój testament i pragnę, aby suma dziesięciu tysięcy denarów została
przekazana Kallimakusowi, w drodze nagrody". Pytam, czy te pieniądze mogą być żądane przez spadkobierców
Titii, na tej podstawie, że są one wynagrodzeniem. Odpowiedziałem, że to, co zostało zapisane z naruszeniem
prawa, nie może być odebrane.
7. W odniesieniu do następujących słów testamentu: "Pragnę, aby zapłata została dokonana na rzecz wszystkich
niewolników płci męskiej i żeńskiej, których poddałem manumisji, lub których mogę poddać manumicji, zarówno
na mocy tego testamentu, jak i jakiegokolwiek innego, wraz z ich synami i córkami", powstało pytanie, czy
spadkobierca był odpowiedzialny wobec tych, których spadkodawca poddał manumizacji za życia. Odpowiedź
brzmiała, że postanowienia trustu muszą być wykonane także w odniesieniu do tych, którzy zostali poddani
manumisji przed sporządzeniem testamentu, oraz ich dzieci obojga płci.
38. The Same, Digest, Księga XIX.
Ojciec zabronił swemu synowi, który był jego spadkobiercą, alienować ziemie należące do majątku lub poddawać
je pod zastaw, ale zobowiązał go do posiadania ich na rzecz dzieci, które mógłby mieć z legalnego małżeństwa,
oraz innych krewnych. Syn, po spłaceniu jednego z wierzycieli spadkowych, zwolnił pewne grunty obciążone
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przez ojca i w celu uzyskania pieniędzy na spłatę, przeniósł te grunty na drugiego wierzyciela, w drodze zastawu
lub hipoteki. Pojawiło się pytanie, czy zastaw ten został zawarty zgodnie z prawem. Odpowiedź brzmiała, że
zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, był on zawarty zgodnie z prawem. Powstało również pytanie, czy
gdyby syn sprzedał ziemię stanowiącą część spadku w celu zaspokojenia swoich wierzycieli, to czy nabywcy,
którzy nie wiedzieli o istnieniu trustu, mogliby legalnie kupić tę ziemię. Odpowiedziałem, że zgodnie z
przedstawionym stanem faktycznym sprzedaż byłaby ważna, gdyby nie istniał żaden inny majątek należący do
spadku, z którego można by spłacić dług.
1. Pewien człowiek wyznaczywszy swoich dwóch wolnych ludzi, Stichusa i Erosa, na swoich spadkobierców,
przewidział w swoim testamencie, co następuje: "Nie zgadzam się, aby majątek Cornelian pozostał w rękach
wolnych ludzi". Stichus uczynił wolną swoją niewolnicę Arescusę i zapisał jej w testamencie swoją część majątku.
Pytam, czy Eros i inni współwyzwoliciele Stichusa mogą domagać się od spadkobiercy tego ostatniego swojej
części wspomnianego majątku, zgodnie z warunkami trustu. Odpowiedź brzmiała, że Arescusa nie została
włączona do trustu.
2. Pewien człowiek ustanowił swoją córkę spadkobierczynią, a w swoim testamencie umieścił następujące
zdanie: "Nie chcę, aby mój dom przeszedł z rąk moich wolnych ludzi, ale chcę, aby należał do niewolników
urodzonych w mojej rodzinie, których wymieniłem w tym testamencie." Powstało pytanie, po śmierci spadkobiercy
i niewolników urodzonych w gospodarstwie domowym spadkodawcy, czy pojedynczy wolny człowiek, który
pozostał, był uprawniony do całej korzyści z trustu. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem
faktycznym, należałby do niego tylko proporcjonalny udział pozostałego przy życiu wolnego człowieka.
3. Spadkodawca, pozostawiwszy synowi działkę ziemi, zabronił mu sprzedawać, darować lub zastawiać tę
ziemię, dopóki żyje, i dodał następującą klauzulę: "Gdyby uczynił to wbrew mojej woli, pragnę, aby dobra tylickie
należały do Skarbu Państwa, a to jest przewidziane po to, aby wspomniane dobra tylickie były zawsze w jego
imieniu". Ponieważ syn zachował majątek zgodnie z wolą ojca przez całe swoje życie, powstało pytanie, czy po
jego śmierci ziemia będzie należeć do członków rodziny, a nie do spadkobierców wyznaczonych przez syna.
Odpowiedź brzmiała, że z testamentu zmarłego można wywnioskować, że syn, dopóki żyje, nie może ani
alienować, ani zastawiać ziemi, ale że będzie miał prawo sporządzić testament i pozostawić ją nawet obcym
spadkobiercom.
4. Julianus Agrippa, członek Pierwszej Kompanii Triarii, umieścił w swoim testamencie następujący zapis: "Nie
życzę sobie, aby mój spadkobierca zastawiał lub alienował w jakikolwiek sposób resztę takich a takich ziem, lub
moich posiadłości podmiejskich, lub mojego domu w mieście". Córka, którą ustanowił swoim spadkobiercą,
pozostawiła córkę - wnuczkę spadkodawcy, która będąc w posiadaniu nieruchomości przez długi czas, zmarła po
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ustanowieniu obcych spadkobierców. Powstało pytanie, czy zagraniczni spadkobiercy będą mieli prawo do
wspomnianej ziemi, czy też będzie ona należeć do Julii, która była prawnuczką Juliusza Agryppy.
Odpowiedziałem, że ponieważ powyższe postanowienie było tylko zwykłym nakazem, nie uczyniono nic wbrew
woli zmarłego, co uniemożliwiałoby przyznanie tytułu do ziemi spadkobiercom.
5. Pewna spadkodawczyni pozostawiła niewielki obszar ziemi wraz ze sklepem piętnastu swoim wolnym
strzelcom, których wymieniła z imienia i nazwiska, dodając przy tym, co następuje: "Pragnę, aby moi wolni ludzie
posiadali tę ziemię pod warunkiem, że żaden z nich nie sprzeda ani nie odda swojej części, ani nie zrobi nic
innego, co spowoduje, że stanie się ona własnością obcego. Jeśli cokolwiek zostanie uczynione wbrew temu
postanowieniu, pragnę, aby ich udziały, wraz z ziemią i sklepem, należały do ludu Tusculum." Niektórzy z jej
wyzwolicieli sprzedali swoje udziały dwóm swoim współwyzwolonym, którzy zostali włączeni do ich liczby, a
nabywcy zmarłszy, wyznaczyli na swojego spadkobiercę Gajusza Sezjusza, obcego człowieka. Powstało pytanie,
czy sprzedane udziały mają należeć do Gajusza Seneki, czy do pozostałych przy życiu współwyznawców, którzy
nie pozbyli się swoich. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym należą one do
Gaiusa Seiusa. Zapytano również, czy sprzedane akcje będą należeć do mieszkańców Tusculum.
Odpowiedziałem, że nie. Klaudiusz: Ponieważ nie należy brać pod uwagę osoby faktycznego posiadacza, który
jest obcy, lecz nabywców, którzy zgodnie z wolą zmarłej należeli do grona tych, którym zezwoliła ona na
sprzedaż nieruchomości, warunek, pod którym ziemia została przyznana mieszkańcom Tusculum na mocy
warunków trustu, nie został spełniony.
6. Spadkodawca obciążył legata, któremu zapisał w testamencie dwa tysiące solidi w ramach trustu, w
następujący sposób: "Proszę cię, Petroniuszu, abyś wspomnianą sumę dwóch tysięcy solidi wpłacił na rzecz
towarzystwa pewnej świątyni". Towarzystwo to zostało następnie rozwiązane, w związku z czym powstało
pytanie, czy spadek powinien należeć do Petroniusza, czy też powinien pozostać w posiadaniu dziedzica.
Odpowiedź brzmiała, że Petroniusz mógł się go legalnie domagać, zwłaszcza jeśli nie spoczywał na nim
obowiązek wykonania woli zmarłego.
7. Pewna matka wyznaczyła swoich synów na spadkobierców i dodała: "Nie mogą oni w żadnym wypadku
rozporządzać ziemią, która wejdzie w ich posiadanie jako część mojego majątku, ale muszą ją zachować dla
swoich następców i zapewnić sobie nawzajem bezpieczeństwo w tym zakresie". Pojawiło się pytanie, czy należy
uznać, że ziemie te zostały pozostawione w zaufaniu przez te słowa. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z tym, co
zostało stwierdzone, nie stworzyły one zaufania.
8. Pewien człowiek, wyznaczywszy spadkobiercę do połowy swojego majątku, pozostawił mu pewną działkę
ziemi jako uprzywilejowany zapis i dodał, co następuje: "Proszę cię o zgodę na przyjęcie Clodiusa Verusa,
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mojego wnuka, a twojego krewnego, jako współspadkobiercy majątku Julian, który kazałem ci przekazać jako
uprzywilejowany spadek". Pojawiło się pytanie, czy wnuk miał prawo do połowy ziemi zgodnie z warunkami
trustu. Odpowiedziałem, że tak.
39. The Same, Digest, Księga XX.
"Pragnę, aby sto aurei otrzymał mój wolnomularz, Pamfilus, oprócz tego, co mu zostawiłem w moim kodycylu.
Pamfilusie, wiem, że wszystko, co ci zostawię, trafi w końcu do rąk moich dzieci, gdyż mam na uwadze uczucie,
jakim je darzysz." Pytam, czy spadkodawca poprzez użycie powyższych słów obciążył Pamphilusa powierniczym
obowiązkiem wypłacenia dzieciom zmarłego stu aurei po jego śmierci? Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanymi faktami, nie można uznać, tak dalece jak dotyczy to języka spadkodawcy, że Pamfilus został obciążony
zaufaniem do wypłacenia stu aurei; ale ponieważ byłoby niezwykle niehonorowe, gdyby dobra opinia zmarłego
została zaprzeczona przez jego wyzwoleńca, sto aurei, które zostały mu zapisane, musi zostać wypłacone
dzieciom spadkodawcy. Boski Marek, nasz cesarz, wydał taką samą decyzję w podobnej sprawie.
1. Postawiono następujące pytanie do rozstrzygnięcia. Pewien człowiek, który nie miał dzieci ani krewnych, a
choroba doprowadziła go do ostateczności, zebrawszy swoich przyjaciół, powiedział im w obecności Gajusza
Seneki, który zajmował z nim ten sam dom, że pragnie pozostawić mu pewne ziemie, które wymienił; Gajusz
Seneka sporządził to oświadczenie, które zostało poświadczone, a sam spadkodawca, zapytany o to, czy je
złożył, odpowiedział "z całą pewnością", co zostało wpisane do aktu. Pojawiło się pytanie, czy ziemie, które
zostały wskazane, będą należały do Gajusza Seneki zgodnie z warunkami trustu. Odpowiedź brzmiała, że nie
może być żadnych wątpliwości w tej kwestii, ponieważ trust był ważny.
2. Ojciec ustanowił swoje dwie córki spadkobierczyniami równych udziałów w swoim majątku i pozostawił działkę
ziemi jednej z nich jako uprzywilejowany spadek, a drugą poprosił, aby zapłaciła swojej siostrze 20 aurei, a także
poprosił tę samą córkę, aby przeniosła na swoją siostrę swoją połowę ziemi. Pojawiło się pytanie, czy była ona
zobowiązana do zapłacenia tych dwudziestu aurei, czy nie. Odpowiedziałem, że nie jest do tego zobowiązana.
40. Tenże, Digest, Księga XXI.
Córka, urodzona po emancypacji ojca, zażądała od swojego ojcowskiego wuja, jako od spadkobiercy, aby jej
udział w majątku i dodatkowo dwie działki ziemi przekazał jej wujowi macierzyńskiemu. Dziedziczenie po
wspomnianej córce przeszło w równym stopniu na obu jej wujów, jako najbliższych krewnych, poprzez posiadanie
pretorskie. Ponieważ trust nie był ważny w odniesieniu do tej części majątku, do której jej wujek macierzysty
byłby uprawniony jako spadkobierca ustawowy poprzez posiadanie pretorskie, powstało pytanie, czy mimo to nie
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byłby on ważny w odniesieniu do połowy wspomnianego traktu, tak że wspomniany Titius, jej wujek, mógłby mieć
dwa udziały we wspomnianych działkach, to znaczy jeden z nich poprzez swoje prawo na mocy prawa
pretorskiego, a drugi, do którego mógłby rościć sobie prawo na mocy trustu. Odpowiedź brzmiała, że jest on
uprawniony do zgłoszenia takiego roszczenia. Zadano również pytanie, czy gdyby zmarła córka obciążyła
również swojego wuja ojcowskiego trustami na rzecz innych osób, to czy byłby on zobowiązany do wykonania ich
w całości, czy tylko proporcjonalnie do swojego udziału w spadku. Odpowiedź brzmiała, że byłby zobowiązany do
ich wykonania w całości.
1. Pewien spadkodawca ustanowił Seia swoim spadkobiercą trzech czwartych swojego majątku, a Maeviusa
swoim spadkobiercą jednej czwartej, a Seia obciążył zaufaniem w następujący sposób: "Proszę i zobowiązuję
cię, abyś wydała swojemu synowi wszystko, co uzyskałaś z mojego majątku po zastrzeżeniu dla siebie moich
ogrodów". Ponieważ powierzył jej zaufanie w sposób ogólny, powstało pytanie, czy ktokolwiek, kto stałby się jego
spadkobiercą, byłby zmuszony do zapłacenia wszelkich zapisów, jakie zapisał w testamencie, i wykonania
wszelkich trustów, jakie stworzył; czy też, jeśli Seia zrzekłaby się trzech czwartych majątku, mogłaby rościć sobie
prawo do wszystkich ogrodów. W odpowiedzi stwierdzono, że współspadkobierca został zobowiązany przez trust
do przekazania Sei czwartej części udziału, który miał we wspomnianych ogrodach.
41. The Same, Digest, Księga XXII.
Mąż wyznaczył swoją żonę i syna, którego z nią miał, na swoich spadkobierców, i powierzył żonie następujące
zadanie: "Proszę cię, moja żono, abyś nie rościła sobie pretensji do jakiegokolwiek udziału w posiadłości Tycjana,
gdyż wiesz, że ja sam kupiłem całą tę posiadłość, ale ze względu na uczucie i szacunek, jaki ci winien jestem,
dałem do zrozumienia, że mamy równe udziały w tym zakupie, którego dokonałem z własnych pieniędzy".
Powstało pytanie, czy jego zamiarem było, aby wspomniana ziemia należała w całości do jego syna. Odpowiedź,
w odniesieniu do przedmiotowej klauzuli, była taka, że spadkodawca zamierzał włączyć wspomnianą ziemię do
swojego majątku, jako stanowiącą część całości, tak, że jego żona i syn powinni być uprawnieni do połowy ziemi,
jako stanowiącej część tego samego.
(1) Gdy w testamencie umieszczono następujące postanowienie: "Chcę, aby mój dom wraz z przylegającym do
niego ogrodem został przekazany moim wolnomularzom", a w innej rubryce napisano: "Chcę, aby mój
spadkobierca przekazał mojemu wolnomularzowi Fortuniusowi, w domu, który przekazałem moim
wolnomularzom, pokój, w którym miałem zwyczaj mieszkać, oraz połączony z nim magazyn", powstało pytanie,
czy spadkobierca spadkodawcy był zobowiązany do wypłacenia spadku Fortuniusowi, mimo że cały dom został
wcześniej przekazany wszystkim wyzwolonym. Odpowiedź brzmiała, że nie był do tego zobowiązany.
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(2) Pewien spadkodawca zawarł w kodycylu, który potwierdził testamentem, następujące postanowienie:
"Zapisuję wszystkim moim wyzwolonym, włączając tych, których manumifikowałem za życia, którzy są
manumitowani przez ten kodycyl, lub których mogę manumitować w przyszłości, oraz ich żony, synów i córki, z
wyjątkiem tych, których wyraźnie zapisałem, mojej żonie zgodnie z warunkami mojego testamentu". Później
obciążył swoich spadkobierców w następujący sposób: "Pragnę, aby moi spadkobiercy przekazali mojej żonie, ich
współspadkobierczyni, moje ziemie w Umbrii, Etrurii i Picenum, wraz ze wszystkimi ich przynależnościami, w tym
niewolnikami wiejskimi lub miejskimi, oraz tymi, którzy prowadzą moje interesy, z wyjątkiem tych, którzy zostali
poddani manumisji". Powstało pytanie, czy Eros i Stichus, jego niewolnicy, którzy prowadzili interesy
spadkodawcy w Umbrii i Picenum aż do śmierci tego ostatniego, a którzy byli naturalnymi synami Damasa,
których spadkodawca za życia poddał manumulacji, powinni zostać wydani przez spadkobierców Damasowi,
zgodnie z warunkami kodycylu, czy też należeć do Sei, jego żony, zgodnie z warunkami jego listu. Odpowiedź
brzmiała, że na mocy kodycylu należą one do ich naturalnego ojca, zgodnie z nakazem naturalnego uczucia.
(3) Spadkodawczyni pozostawiła Felicissimusowi i Felicissimie, którym przyznała wolność, posiadłość w Gargilii
wraz z domem, a w innej części testamentu zapisała swojemu synowi Titiusowi, którego wyznaczyła na
spadkobiercę jednej czwartej swojego majątku, następujący spadek: "Mój synu, Tytusie, oprócz swojej części
mojego majątku, przyjmij dziedzictwo, które pozostawił mi twój ojciec, Praesens, i Caelius Justus, brat twojego
ojca". W związku z tym, że majątek Gargilii został zapisany spadkodawczyni przez jej męża, czyli przez ojca jej
syna Titiusa, któremu ziemia należała się zgodnie z warunkami trustu, powstało pytanie, czy wspomniana ziemia
powinna należeć tylko do Titiusa, syna, czy do Felicissimy, czy też do wszystkich trzech. Odpowiedź brzmiała, że
nie jest prawdopodobne, aby spadkodawczyni, która nie pozostawiła Felicissimusowi i Felicissimie nic poza tym,
co było zawarte w specjalnym zapisie, zamierzała, aby spadek, poprzez ogólne oświadczenie, został
przeniesiony na jej syna, któremu również pozostawiła część swojego majątku.
(4) Pewien człowiek pozostawił pewnym niewolnikom, którzy byli dziećmi, testamentem w następujący sposób :
"Pragnę, aby pięciu z moich młodych niewolników zostało przekazanych przez moich spadkobierców mojemu
małemu panu Publiuszowi Maeviusowi, przy czym wspomniani niewolnicy nie mogą mieć więcej niż siedem lat".
Spadkodawca zmarł wiele lat po sporządzeniu testamentu. Powstało pytanie, w jakim wieku powinni być
niewolnicy należni Maeviusowi, czy byli to ci, którzy w momencie sporządzania testamentu mieli mniej niż siedem
lat, czy też powinni być to ci, co do których stwierdzono, że nie mieli tego wieku w momencie śmierci
spadkodawcy. Odpowiedź brzmiała, że należy wskazać tych, którzy byli w tym wieku, gdy zostali zapisani przez
spadkodawcę.
(5) Spadkodawca zapisał swojej konkubinie m.in. następujący spadek: "Pragnę, aby działkę ziemi, którą
posiadam na Drodze Appijskiej, otrzymała ona wraz z zarządzającym nią stewardem oraz jego żoną i dziećmi".
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Pojawiło się pytanie, czy intencją spadkodawcy było, aby wnuki stewarda i jego żony należały do konkubiny.
Odpowiedź brzmiała, że nie ma nic w podanym przypadku, co uniemożliwiałoby przekazanie ich jej.
(6) Pewien człowiek pozostawił Maeviusowi spadek w zaufaniu w następujący sposób: "Zapisuję wszystko, co
posiadam w mieście Gades". Powstało pytanie, czy gdyby posiadał on jakąś nieruchomość na przedmieściach
przylegających do miasta, to czy byłaby ona również należna Maeviusowi zgodnie z warunkami trustu.
Odpowiedź brzmiała, że znaczenie tych słów pozwala również na takie rozszerzenie. Zapytano również, w tej
samej sprawie, czy Maevius będzie miał prawo do wspomnianych banknotów z powodu zaufania, które zostało
stworzone przez wyżej wymienione słowa, ponieważ spadkodawca miał w zwyczaju pożyczać pieniądze w swoim
rodzinnym mieście Gades lub w jego okolicach i pozostawił majątek, który posiadał w tym mieście.
Odpowiedziałem, że nie będzie miał do nich prawa. Pojawiło się również pytanie, czy pieniądze znalezione w
skrzyni w jego domu w Gades, lub które zostały uzyskane przez zbieranie różnych banknotów i zdeponowane
tam, będą należne zgodnie z warunkami zaufania. Odpowiedź brzmiała, że na to pytanie udzielono już
odpowiedzi.
(7) Pewien spadkodawca, w testamencie, w którym wyznaczył na spadkobierców swoją żonę i syna, pozostawił
córce w zaufaniu sto aurei, które miały być wypłacone, gdy wyjdzie ona za mąż w rodzinie, i dodał następujące
postanowienie: "Zobowiązuję cię, moja córko, gdy wyjdziesz za mąż w rodzinie, i tak często, jak będziesz
wychodzić za mąż, abyś pozwoliła swojemu bratu i swojej matce Sei, każdemu z nich, zastrzec zwrot połowy
posagu, który zostanie ci przyznany, jeśli umrzesz w czasie małżeństwa nie pozostawiając ani syna, ani córki, lub
rozwód nastąpi zanim twój posag zostanie zwrócony, lub zadośćuczynienie zostanie ci przyznane w inny sposób
w odniesieniu do niego." Ojciec dał swoją córkę, która była dziewicą, za mąż i przedstawił jej posag. Po
rozwodzie odebrał posag i wydał ją za mąż za innego mężczyznę, zastrzegając, że posag ma być zwrócony albo
jemu, albo jego córce. Spadkodawca zmarł podczas drugiego małżeństwa, pozostawiając ten sam testament, a
jego spadkobiercami zostali syn i żona. Po śmierci męża dziewczynka otrzymała swój posag i wyszła za mąż po
raz trzeci w obecności i za zgodą brata i matki, którzy nawet zwiększyli jej posag, a żaden z nich nie uczynił
żadnego zapisu w tej sprawie. Syn i córka stali się potem spadkobiercami matki, a córka zmarła, pozostawiając
męża jako spadkobiercę. Ponieważ dziewczyna nie otrzymała pieniędzy składających się na jej posag jako
spadku po spadkobiercach ojca, ale jako matka rodziny odzyskała je po śmierci drugiego męża, powstało pytanie,
czy jej spadkobierca może być odpowiedzialny wobec brata zmarłego, zgodnie z warunkami trustu, za pieniądze,
które mógłby otrzymać, gdyby uczynił zastrzeżenie w odniesieniu do posagu. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
przedstawionym przypadkiem nie byłby on odpowiedzialny.
(8) Gdy spadkobierca lub zapisobierca spadkodawcy jest proszony o zaadoptowanie kogoś i dodaje się
następujące słowa: "Jeśli uczyni inaczej, niech będzie wydziedziczony" lub "Niech utraci spadek", powstało
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pytanie, jeśli nie zaadoptuje wymienionej osoby, czy powództwo będzie przysługiwało na mocy trustu na rzecz
osoby, która nie została zaadoptowana. Odpowiedź brzmiała, że trust, przez który strona jest proszona o
zaadoptowanie kogokolwiek, jest nieważny.
(9) "Chcę, aby działka położona w takiej a takiej dzielnicy została przekazana Maeviusowi, Publiuszowi i
Gaiusowi za cenę ustaloną przez arbitra, a po dodaniu pieniędzy z zakupu do mojego majątku, aby moi pozostali
spadkobiercy obiecali, pod karą stu aurei, że w przypadku eksmisji będą zobowiązani do zapłaty podwójnej
kwoty, aby wspomniana działka nie przeszła ani w całości, ani w części w ręce Sei lub jej potomków w jakikolwiek
sposób." Powstało pytanie, czy zapis ten jest ważny, gdyż Publiusz chciał go nabyć, a Gajusz nie wyraził na to
zgody. Odpowiedź brzmiała, że ten, kto chciał zyskać na zaufaniu, mógł rościć sobie prawo do połowy ziemi,
która została przekazana, nawet jeśli drugi odmówił skorzystania ze swojego prawa. Zapytano również o to, jakie
zabezpieczenie powinno być udzielone, zgodnie z wolą spadkodawcy, na kwotę, która ma być wypłacona
każdemu ze spadkobierców. Odpowiedź brzmiała, że zabezpieczenie powinno być udzielone proporcjonalnie do
udziału, do którego byli uprawnieni zgodnie z warunkami trustu.
(10) Spadkodawca zapisał swojej siostrze pewnych niewolników, których wskazał w testamencie, i zobowiązał ją
do wydania tych samych niewolników swoim dzieciom, gdy ona umrze. Powstało pytanie, czy dzieci zrodzone z
tych niewolników powinny zostać wydane dzieciom, które były spadkobiercami zmarłego, po śmierci
zapisobierczyni, czy też będą należeć do jej spadkobierców. Odpowiedź brzmiała, że te, które urodziły się
później, nie były objęte warunkami trustu.
(11) Ojciec był winien swojej córce pewną sumę pieniędzy na mocy trustu utworzonego na mocy testamentu jej
męża, a kiedy dziewczyna ponownie wyszła za mąż, jej ojciec dał posag jej mężowi bez polecenia z jej strony i
zastrzegł zwrot posagu dla siebie, jeśli jego córka umrze bezpotomnie. Kobieta ta miała córkę i powstało pytanie,
czy można wymagać od ojca, aby wykonał to zobowiązanie. Odpowiedź brzmiała, że jeśli córka nie ratyfikowała
posagu, który jej dano, prawo do żądania wykonania trustu przetrwa. Zapytano również, czy gdyby ojciec był
skłonny zwolnić się z obowiązku wynikającego z zapisu, czy prawo do żądania wykonania trustu zostałoby
odmówione kobiecie. Odpowiedziałem, że odpowiedź na to pytanie została już udzielona i jeśli ojciec dał posag,
aby kobieta mogła go usankcjonować, a ona tego nie zrobiła, może on wnieść pozew o odzyskanie
przedmiotowego posagu.
(12) Pewna kobieta wyznaczyła swego męża Sezjusza na swego spadkobiercę i zastąpiła go swoim przybranym
dzieckiem Apią; zobowiązała swego spadkobiercę, aby po jego śmierci przekazał jej majątek na rzecz
wspomnianego przybranego dziecka, a gdyby przed tym czasem coś się stało jej przybranemu dziecku, poleciła
mu przekazać wspomniany majątek Walerianowi, swemu bratankowi. Pojawiło się pytanie, czy gdyby Secjusz za
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życia przekazał przybranemu dziecku to, co uzyskał z majątku, to czy uznano by, że uczynił to zgodnie z wolą
zmarłej, zwłaszcza gdy wspomniane przybrane dziecko zostało zastąpione przez niego. Odpowiedź brzmiała, że
jeśli Apia umarłaby za życia Seiusa, ten ostatni nie byłby zwolniony z wykonania trustu, który został pozostawiony
na rzecz Waleriana.
(13) Scaevola orzekł, że gdy wyznaczony spadkobierca zostanie poproszony o przekazanie majątku innej osobie,
kiedy sam tego chce, nie będzie zmuszony w międzyczasie do wykonania trustu. Klaudiusz: Uważa się bowiem,
że trust tego rodzaju powstał już po jego śmierci.
(14) Spadkodawca zażądał od wyznaczonego przez siebie spadkobiercy, aby wydał cały swój majątek żonie, Sei,
i obciążył ją w następujący sposób: "Proszę cię, Seia, abyś dostarczyła Maevii, naszemu drogiemu dziecku,
wszystko, co może wpaść w twoje ręce z mojego majątku, z wyjątkiem tego, co zapisałem ci w testamencie, jak
wspomniano powyżej; i zabraniam jakiegokolwiek zabezpieczenia od Seii, ponieważ wiem, że będzie ona raczej
powiększać, niż pomniejszać mój majątek". Pojawiło się pytanie, czy Maevia mogła natychmiast zażądać
wykonania trustu przez Seię. Odpowiedź brzmiała, że w podanym przypadku nie ma nic, co by jej to
uniemożliwiało.
(42) Tenże, Digest, Księga XXXIII.
Tycjusz ustanowił swoją żonę, Seę, spadkobierczynią dwunastej części swojego majątku, a Maeviusa
spadkobiercą pozostałej części, i uczynił następujące postanowienie odnośnie do pomnika, który chciał sobie
wystawić: "Pragnę, aby moje ciało zostało wydane mojej żonie i pochowane w takim a takim miejscu, oraz aby
został wzniesiony pomnik o wartości czterystu aurei". Żona otrzymała jako dwunastą część majątku nie więcej niż
sto pięćdziesiąt aurei, pytam więc, czy spadkodawca, poprzez ten zapis, zamierzał, aby jego pomnik został
wzniesiony tylko przez nią. Odpowiadam, że pomnik powinien być wzniesiony przez oboje spadkobierców,
proporcjonalnie do ich udziałów w majątku.
43. Celsus, Digest, Księga XV.
Gdy ojciec nakazał dać córce posag, który miał być ustalony na podstawie wyroku jej opiekuna, Tubero mówi, że
należy to traktować tak samo, jak gdyby posag został jej zapisany w wysokości, która byłaby zatwierdzona przez
szanowanego obywatela. Labeo pyta, w jaki sposób można ustalić posag dla dziewczyny zgodnie z oceną
dobrego obywatela. Odpowiada, że nie jest to trudne, jeśli weźmie się pod uwagę rangę, stan majątkowy i liczbę
dzieci osoby, która sporządziła testament.
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44. Pomponiusz, O Sabinusie, księga II.
Jeśli przeznacza się działkę ziemi ze wszystkim, co się na niej znajduje, nie uważa się za pozostawioną
własności, która znajduje się tam tylko czasowo, a zatem pieniądze, które znajdują się tam w celu pożyczenia,
nie są włączone do spadku.
45. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXII.
Dziedzictwo wyrażone następującymi słowami: "Które nabyłem dla użytku mojej żony" jest ogólne i obejmuje
odzież, jak również srebrne i złote płyty, ozdoby i wszystkie inne rzeczy, które są uzyskane dla dobra żony. Ale
jakie artykuły powinny być uważane za uzyskane w tym celu? Sabinus, w swojej pracy na Vitellius, mówi w tym
punkcie, że wszelkie terminy są najczęściej zatrudnionych w dokonywaniu zapisów na żony powinny być
rozumiane jako oznaczające to, co jest przeznaczone do jej indywidualnego użytku, i jest częściej nabyte w tym
celu niż do wspólnego i promiscuous wykorzystania obu stron. Nie wydaje się też, aby robiło jakąkolwiek różnicę,
czy głowa gospodarstwa domowego nabyła takie artykuły przed swoim małżeństwem, czy też po nim; a nawet
gdyby dał żonie coś, czego sam zwykł używać, a następnie przeznaczył to do jej specjalnego użytku.
46. Paulus, O Vitellius, Księga II.
Dodanie klauzuli wspomnianej powyżej czasami zmniejsza, a czasami zwiększa dziedzictwo; zwiększa go, gdy
jest napisane w następujący sposób: "I cokolwiek zostało nabyte na jej rachunek", co oznacza, że coś jeszcze
zostało nabyte na jej korzyść oprócz tego, co zostało już wymienione. Zmniejsza się, gdy pominie się spójnik "i",
ponieważ wtedy oznacza to, że tylko te rzeczy ze wszystkich poprzednio wymienionych zostały nabyte na jej
korzyść.
47. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXII.
Jeśli mąż nabył niektóre z tych przedmiotów przed ślubem z żoną i dał je jej do użytku, to jest to to samo, co
gdyby nabył je z tym zamiarem później. W spadku tego rodzaju te przedmioty należą do żony, które zostały
zakupione, naprawione i zachowane w tym celu, a wśród nich znajduje się to, co należało do poprzedniej żony,
córki lub wnuczki spadkodawcy.
1. Powstaje pytanie, jaka jest różnica między terminami "zakupiony" i "przygotowany". Odpowiedź jest taka, że
termin "przygotowany" jest zawarty w terminie "zakupiony", ale nie jest tak w przypadku terminu "przygotowany";
tak jak gdyby ktoś kupił artykuł do użytku swojej pierwszej żony, a dał go swojej drugiej, bo chociaż wspomniany
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artykuł został przygotowany dla jego drugiej żony, to nie został dla niej zakupiony. Tak więc, nawet jeśli mąż nie
kupiłby niczego dla swojej drugiej żony, to jednak dając jej przedmioty, które miała pierwsza żona, są one
przygotowane do jej użytku i jeśli nie zostałyby jej przekazane, byłyby włączone do spadku; ale cokolwiek było
przygotowane do użytku pierwszej żony, będzie należeć do drugiej tylko wtedy, gdy zostało przeznaczone do jej
użytku, ponieważ jeśli mąż nabył je dla swojej pierwszej żony, nie uważa się, że zrobił to z myślą o drugiej żonie.
48. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Żaden bowiem przedmiot nie wchodzi w skład spadku, jeśli po przekazaniu go żonie, zostaje ona potem
pozbawiona go przez męża.
49. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXII.
Do tego rodzaju dziedzictwa zalicza się również niewolników, na przykład niosących kmieci, którzy zazwyczaj
nieśli samą matkę rodziny, a także zwierzęta pociągowe, siodła i muły oraz innych niewolników, na przykład
dziewczęta i kobiety zatrudnione jako fryzjerki.
1. Jeśli mąż dał swojej żonie jakiekolwiek ozdoby noszone przez mężczyzn, będą one uważane za nabyte dla jej
użytku.
2. Stąd, jeśli były jakieś artykuły używane zarówno przez męża i żonę, a on był przyzwyczajony do pożyczania ich
od niej, jak to było, to należy powiedzieć, że powinny one również być uznane za nabyte dla jej użytku.
3. Podobnie istnieje różnica między artykułami, które zostały przygotowane do jej użytku, a tymi, które zostały
zakupione dla niej, gdy takie artykuły są zapisane w testamencie; ponieważ gdy są one przygotowane do jej
użytku, wszystkie, które były przeznaczone dla niej, są włączone, ale gdy zostały zakupione, tylko te są
włączone, które mąż kupił w tym specjalnym celu; dlatego, gdy tylko artykuły, które zostały zakupione, są
zapisane w testamencie, te, które zostały uzyskane w inny sposób przez męża, a które przeznaczył dla niej, nie
są włączone. Jednak to, co mąż kazał kupić lub co sam kupił i czego jeszcze nie dał żonie, ale zamierzał jej dać,
gdyby żyła, będzie włączone do spadku pod oboma tymi warunkami.
4. Gdy ktoś zapisuje spadek swojej żonie lub konkubinie, składający się z przedmiotów, które zostały zakupione i
przygotowane do jej użytku, nie czyni się żadnego rozróżnienia; w rzeczywistości bowiem nie ma żadnej różnicy
między tymi dwiema kobietami, z wyjątkiem tej, która dotyczy rangi społecznej.
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5. Jeśli mąż zapisał żonie złoto, które zostało zakupione i przygotowane do jej użytku, a następnie zostało
przetopione, ale materiał nadal pozostał, będzie ona miała do niego prawo.
6. Aby spadek był ważny, Prokulus mówi, że kobieta musi być żoną spadkodawcy w chwili jego śmierci. Jest to
prawda, ponieważ separacja spowoduje wygaśnięcie dziedzictwa.
7. Zapis przedmiotów nabytych dla niego lub dla niej może być również pozostawiony synowi lub córce, jak
również niewolnikowi lub niewolnicy; i będzie w nim zawarte każde mienie, które mogło być im podarowane lub
przeznaczone dla nich.
50. Tenże, O Sabinusie, księga XXIII.
Gdy syn pod władzą ojcowską zapisuje spadek, "gdy będzie sam sobie opiekunem", oznacza to wiek
dojrzewania. I rzeczywiście, jeśli spadek jest zapisany synowi pod ojcowską kontrolą, który nie osiągnął wieku
dojrzewania, opinia Sabinusa i ta powszechnie przyjęta jest taka, że nie oznacza to, kiedy stanie się on głową
rodziny, ale kiedy osiągnie wiek dojrzewania. Jeśli jednak matka, która ma podejrzenia co do życia, jakie
prowadzi jej mąż, z którym się rozwiodła, zapisuje spadek swojemu synowi, nawet jeśli ten nie osiągnął jeszcze
wieku dojrzewania, to rozumie się, że miała na myśli nie moment, w którym osiągnie on ten wiek, ale moment, w
którym zarówno osiągnie ten wiek, jak i stanie się głową rodziny. Jeżeli on osiągnie wiek dojrzewania później,
możemy powiedzieć o wiele bardziej zdecydowanie, że ona miała na myśli czas, kiedy on powinien stać się
głową gospodarstwa domowego, niż gdyby powiedziała: "Kiedy będzie swoim własnym opiekunem i będzie miał
nad sobą kontrolę".
1. Jeżeli ktoś zapisałby dziedzictwo głowie rodziny, która nie osiągnęła jeszcze wieku dojrzewania, "Kiedy będzie
swoim własnym opiekunem", uważa się, że miał na myśli wiek dojrzewania. Czasami odnosi się to do wieku
dwudziestu pięciu lat, gdzie intencja spadkodawcy jest oczywista. Jeśli jednak dokona on zapisu na rzecz osoby,
która przekroczyła wiek dojrzewania, ale nie ukończyła dwudziestu pięciu lat, nie ma wątpliwości, że miał na myśli
wiek dwudziestu pięciu lat.
2. Podobnie, jeśli zapis jest uczyniony na rzecz szaleńca, rozrzutnika lub osoby, dla której pretor wyznaczył
opiekuna, z takich czy innych powodów, uważam, że należy uznać, że spadkodawca miał na uwadze czas, w
którym dana osoba zostanie zwolniona z kurateli lub opieki.
3. Z tych i innych podobnych przypadków wynika, że Sabinus był zdania, iż chodzi tu przede wszystkim o intencję
spadkodawcy. I aby nie było wątpliwości w przypadku, gdy spadek został pozostawiony dziecku poniżej wieku
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dojrzewania, a zwłaszcza gdy został pozostawiony osobie powyżej dwudziestego piątego roku życia, należy
przyjąć, że spadkodawca miał na myśli moment, w którym zapisobierca powinien panować nad sobą.
4. Ponadto, klauzula ta jest podatna na różne interpretacje i zależy od intencji spadkodawcy, podobnie jak
następna, w której mówi on: "Kiedy stanie się swoim własnym panem." Czasami jest ona rozumiana w jeden
sposób, a czasami w inny, ponieważ często oznacza wolność zapisobiercy od kontroli, a następnie ponownie ma
odniesienie do wieku dojrzewania, lub jego dwudziestego piątego roku życia.
5. Ze swej strony uważam jednak, że jeśli ktoś dokona zapisu na rzecz osoby, która osiągnęła wiek dojrzewania,
ale nie ukończyła jeszcze dwudziestu pięciu lat, w następujący sposób: "Kiedy osiągnie wiek dojrzewania",
spadkodawca miał na myśli wiek, w którym nie będzie uprawniony do pełnej restytucji.
6. Podobnie, gdy ktoś dokonuje zapisu na rzecz osoby: "Kiedy osiągnie pełnoletność" lub "W wieku
pełnoletności", należy ustalić intencję spadkodawcy, czy miał na myśli wiek dojrzewania, czy wiek dwudziestu
pięciu lat; tak samo, jak gdyby napisał: "Kiedy osiągnie pełnoletność" lub "W wieku dojrzałym" lub "Kiedy
dorośnie".
51. Paulus, O Sabinusie, Księga IV.
Gdy zapis jest uczyniony na rzecz córki pod kontrolą ojcowską, "Gdy zostanie ona swoim własnym opiekunem",
będzie on należny, gdy będzie ona zdolna do małżeństwa.
(52) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
Pod nazwą "księgi" kryją się wszystkie woluminy, niezależnie od tego, czy są wykonane z papirusu, pergaminu,
czy z jakiegokolwiek innego materiału; nawet jeśli są napisane na korze (jak to się czasem czyni), lub na
jakimkolwiek rodzaju przygotowanych skórach, podlegają tej samej nazwie. Jeśli jednak księgi są oprawione w
skórę, papirus, kość słoniową lub jakąkolwiek inną substancję, albo składają się z tabliczek woskowych, to czy
będą uważane za należne? Gajusz Kasjusz mówi, że w przypadku zapisywania książek w testamencie, oprawy
są również uwzględniane. Wynika stąd, że wszystko, co się z nimi wiąże, będzie należne, jeśli intencja
spadkodawcy nie była inna.
1. Gdy w testamencie zapisuje się sto książek, należy zapisać zapisobiercy sto tomów, a nie sto części tomów,
które każdy może wybrać według własnego uznania, a każda z nich będzie wystarczająca, by zawrzeć treść
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książki; stąd, gdy dzieła Homera są wszystkie zawarte w jednym tomie, nie liczymy ich jako czterdzieści osiem
książek, ale cały tom Homera należy rozumieć jako jedną książkę.
2. Gdzie dzieła Homera są pozostawione, a nie są kompletne, tyle ich części, ile można obecnie zdobyć, będzie
należne.
3. Sabinus twierdzi, że biblioteki nie wchodzą w skład zapisów książkowych. Kasjusz przyjmuje tę samą opinię,
ale uważa, że pergaminowe okładki, na których się pisze, są wliczone. Następnie dodaje, że ani regały, ani
pulpity, ani inne meble, w których przechowywane są książki, nie wchodzą w skład spadku.
4. To, co Kasjusz stwierdził w odniesieniu do pustych pergaminów jest prawdą, ponieważ puste arkusze papirusu
nie są objęte terminem "Książki zapisane w testamencie", a książki nie są należne w ramach terminu "Arkusze
papirusu zapisane w testamencie", chyba że, być może, w tym przypadku intencja spadkodawcy może wpłynąć
na nas; Na przykład, jeśli jeden literat zostawi drugiemu arkusze papieru w następujący sposób: "I bequeath all
my sheets of paper," a nie miał nic innego oprócz książek, nikt nie będzie wątpił, że jego książki były należne,
ponieważ zwykle wiele osób określa książki jako papiery. Ale co by się stało, gdyby ktoś zapisał w testamencie
arkusze papirusu. W tym przypadku ani pergamin, ani inne materiały używane do pisania, ani książki, które
zostały rozpoczęte, nie będą uwzględnione.
5. Dlatego też, gdy zapisuje się w testamencie książki, nie bez racji zadaje się pytanie, czy uwzględnia się te,
które nie zostały jeszcze ukończone. Nie sądzę, że są one włączone, tak samo jak tkanina, która nie jest jeszcze
całkowicie utkana, jest włączona pod hasłem odzieży. Jednakże książki, które zostały napisane, ale nie zostały
jeszcze pobite lub ozdobione, są włączone do takiego dziedzictwa, jak również takie, które nie są sklejone lub
poprawione, a liście pergaminu, które nie są zszyte, są również włączone.
6. Dziedzictwo papirusów nie obejmuje materiału do wykonania liści, ani takich liści, które nie są jeszcze
wykończone.
7. Jeśli jednak spadkodawca zostawia bibliotekę, powstaje pytanie, czy w skład spadku wchodzą regały z
książkami, czy tylko same książki. Nerva bardzo słusznie mówi, że ważne jest, aby upewnić się, co spadkodawca
miał na myśli; ponieważ słowo "biblioteka" czasami oznacza miejsce, w którym przechowywane są książki, a w
innych przypadkach regał, który je zawiera (jak mówimy: "So-and-So kupił bibliotekę z kości słoniowej"), a
czasami oznacza to same książki, jak mówimy: "Kupił bibliotekę"; dlatego też, gdy Sabinus stwierdził, że
biblioteka nie idzie za książkami, nie jest to całkowicie prawdziwe, ponieważ czasami regały z książkami, które
wiele osób nazywa biblioteką, są również włączone. Jasne jest, że jeśli wspomnieć o regałach na książki, które
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są przymocowane lub połączone ze ścianami domu, to bez wątpienia nie będą one uwzględnione, ponieważ
stanowią część budynku.
8. To, co stwierdziliśmy w odniesieniu do biblioteki, Pomponiusz omawia w Szóstej Księdze o Sabinusie, i mówi,
że pierścienie są włączone do spadku wraz z walizką na klejnoty, która została wykonana, aby je zawierać. Swoją
opinię opiera na następującym zapisie testatora: "Zapisuję w testamencie moją szkatułkę z klejnotami i wszystkie
pierścienie, które mogę mieć dodatkowo". Mówi, że Labeo również był tego samego zdania.
9. Istnieją jednak pewne rzeczy, które w każdych okolicznościach następują po zapisanym przedmiocie, jak na
przykład zapis łóżka, który obejmuje również wszystko, co do niego przynależy, a zamki i klucze są zawsze
zawarte w zapisach komód lub pras.
53. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Ustalono, że w przypadku zapisania w testamencie srebrnej blachy, małe skarbonki z tego metalu nie przechodzą
na zapisobiercę.
1. 1. W przypadku zapisywania pierścionków, nie uwzględnia się kasetek na klejnoty.
54. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VII.
Jeślibym zapisał ci spadek w sposób absolutny, a potem powiedział: "Niech mój spadkobierca da mu taki a taki
kawałek ziemi, w dodatku, jeśli z Azji przypłynie statek", to lepiej uważać, że przez słowa "w dodatku" powtarza
się to, co zostało wymienione na początku. Tak jak mówimy: "Lucjusz Tacyt dał ludowi pięć tysięcy aurei, a
Secjusz dodatkowo rozdał mięso", rozumiemy, że Secjusz również dał pięć tysięcy aurei. A tam, gdzie jest
powiedziane: "Titius otrzymał pięć aurei, a Seius dodatkowo działkę ziemi", rozumiemy, że Seius również
otrzymał pięć aurei.
(55) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXV.
Termin "drewno" jest ogólny i dzieli się na materiał budowlany i zwykłe drewno. Materiał budowlany składa się z
tego, co jest niezbędne do budowy i utrzymania domów; zwykłe drewno to wszystko, co jest przeznaczone na
opał. Ale czy termin ten powinien odnosić się tylko do tego, co zostało ścięte, czy również do tego, co nie zostało
ścięte? Kwintus Mucjusz stwierdza w Drugiej Księdze, że jeśli komukolwiek zapisuje się w testamencie drewno,
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które znajduje się na ziemi, to nie wlicza się w to drzew ściętych na materiał budowlany, ale nie dodaje, że to, co
zostało ścięte na opał, będzie należało do zapisobiercy, a jednak tak jest rozumiane.
1. Ofilius w piątej księdze o prawie podziałów stwierdza, że jeśli komukolwiek zapisano drewno, to należy do
niego wszystko, co nie jest nazwane inaczej, na przykład małe gałązki, węgiel drzewny i pestki oliwek, z których
nie można zrobić innego użytku, jak tylko je spalić. Ta sama zasada odnosi się do żołędzi i wszystkich innych
nasion.
2. Ten sam autorytet zaprzecza w Drugiej Księdze, że tam, gdzie drewno jest zapisane, drzewa, które nie zostały
jeszcze ścięte, ale tylko takie, które zostały rozłupane na małe kawałki, są uważane za zapisane. Uważam
jednak, że każde drewno, które nie zostało jeszcze pocięte na małe kawałki, powinno być również objęte tym
terminem, jeśli taki był zamiar. Stąd, jeśli spadkodawca posiadał gaj, który przeznaczył na ten cel, sam gaj nie
należałby do zapisobiercy, ale wszystkie drzewa, które upadły, byłyby objęte terminem "drewno", chyba że
intencją spadkodawcy było inaczej.
3. W dziedzictwie drewna przeznaczonego na opał uwzględnia się takie, które jest używane do ogrzewania łaźni,
pieców w mieszkaniach, do wypalania wapna lub do innych celów, w których wykorzystuje się ciepło.
4. Ofilius w Piątej Księdze Prawa Podziału stwierdza, że gałązki nie są objęte terminem drewno. Ale (jeśli nie jest
to sprzeczne z intencją spadkodawcy) małe gałęzie, konary, pędy i pozostałości materiałów używanych w
budownictwie, jak również łodygi i korzenie winorośli, są włączone.
5. W niektórych krajach (jak na przykład w Egipcie, gdzie trzcina jest używana jako drewno, a zarówno trzcina jak
i papirus jako paliwo), niektóre rodzaje traw, cierni i jarzębin są zawarte w określeniu "drewno". Czy jest w tym
coś niezwykłego? Greckie słowo oznaczające "drewno" i to wskazujące na statki, które transportują drewno,
pochodzą od innego greckiego terminu oznaczającego bagna.
6. W niektórych prowincjach używa się do tego celu gnoju bydła.
7. Tam, gdzie drewno zostało przygotowane do spalenia i przerobienia na węgiel drzewny, Ofilius mówi, w piątej
księdze o prawie podziału, że tego rodzaju materiał nie jest objęty terminem węgiel drzewny. Ale czy byłby on
objęty pojęciem paliwa? Ktoś może powiedzieć, że nie, ponieważ spadkodawca nie miał go w swoim posiadaniu,
aby używać go jako opału. Czy mamy wyliczyć, jako należące do odrębnej klasy, opał i inne drewno, które
zostało częściowo spalone, aby uniknąć wytwarzania przez nie dymu, czy też mamy je określić jako drewno
opałowe lub węgiel drzewny? Lepszą opinią jest, że należą one do klasy samej w sobie.
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8. To samo określenie będzie również stosowane do drewna zasiarczonego.
9. Drewno, które ma być użyte do pochodni nie jest objęte terminem paliwo, chyba że taka była intencja
spadkodawcy.
10. Szyszki sosnowe są również zawarte w określeniu drewno opałowe.
56. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Belki i słupy należy zaliczyć do materiałów budowlanych, a zatem nie są one objęte terminem drewno opałowe.
57. Pomponius, O Sabinusie, księga XXX.
Serwiusz uważa, że tam, gdzie zapisuje się cały materiał przeznaczony na jakiś cel, nie ma skrzyń ani kufrów.
58. Ulpianus, Dysputy, księga IV.
Jeśli ktoś zostawia żonie przedmioty przeznaczone do jej użytku, a następnie za życia, podczas nieobecności na
prowincji, kupuje dla niej purpurowe płótno, ale nie daje jej go przed śmiercią, to w Reskrypcie stwierdzono, że
purpurowe płótno należy do kobiety.
59. Julianus, Digest, Księga XXXIV.
Gdy ktoś zapisuje weksel, rozumie się, że miał na myśli nie tylko tablice, na których jest on zapisany, ale także
prawa do działania, których dowód jest zawarty w tablicach. Jest bowiem jasne, że używamy tego samego słowa
"weksel" zamiast wspomnianych praw do działania; kiedy więc weksel zostaje sprzedany, rozumiemy, że pozbyto
się również wierzytelności. Ponadto, gdy ktoś zapisuje w testamencie wierzytelność, rozumie się, że zapisał to,
co może być odzyskane w drodze powództwa sądowego.
60. Alfenus, On the Digest of the Epitomes by Paulus, Księga II.
Ponieważ pojawiło się pytanie, co powinno być uważane za zapis jagniąt, niektóre autorytety uważają, że chodzi
tylko o jagnięta sześciomiesięczne. Lepsza opinia jest jednak taka, że zapisywane są te, które mają mniej niż rok.
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1. Tam, gdzie zapisuje się miejskich niewolników płci męskiej i żeńskiej, podałem jako moją opinię, że mułłowie
nie są włączeni do spadku; tylko tacy niewolnicy powinni być włączeni do tego określenia, których głowa
gospodarstwa domowego ma zwyczaj mieć przy sobie, dla swojej osobistej służby.
2. W przypadku, gdy wełna, len i purpura przeznaczone do jej użytku zostały zapisane żonie, jako że
spadkodawca pozostawił jej dużą ilość wełny różnego rodzaju, powstało pytanie, czy była ona uprawniona do
tego wszystkiego. Odpowiedź brzmiała, że jeśli żadna z tych wełen nie była przeznaczona do użytku żony, ale
wszystkie były zmieszane razem, decyzja musi być taka sama, jak w przypadku zapisów, a spadkodawca
pozostawił wiele rzeczy, które były używane jako zapasy i które miał zwyczaj sprzedawać, ponieważ jeśli
wyciągnął różne rodzaje wina, które miały być używane przez niego i jego spadkobierców, to wszystko powinno
być uznane za objęte terminem "zapasy". Ale kiedy zostało udowodnione, że strona, która sporządziła testament
miała zwyczaj sprzedawać część swoich zapasów, postanowiono, że spadkobierca powinien dostarczyć
zapisobiercy taką ilość zapasów, która będzie wystarczająca dla jego potrzeb w ciągu roku. Wydaje mi się, że ta
sama zasada powinna być zastosowana do wełny, i że kobieta powinna otrzymać to, co wystarczyłoby na jej
użytek na okres roku; ponieważ po odjęciu tego, co zwykle było wymagane przez jej męża, reszta nie powinna
być zapisana żonie, ale tylko to, co było specjalnie przeznaczone do jej użytku.
3. W przypadku pozostawienia ziemi i wszystkiego, co zostało nabyte lub przeznaczone do jej uprawy, uznano,
że ani niewolnik, który był ogrodnikiem, ani leśniczy nie powinni być zapisani w testamencie, ponieważ ogrodnik
był przeznaczony do ozdoby ziemi, a leśniczy był zatrudniony w celu jej pilnowania i ochrony, a nie do jej uprawy.
Osioł, używany do pracy przy maszynie, jest uważany za zapisanego, jak również owce przeznaczone do
nawożenia ziemi, wraz z pasterzem, jeśli ktoś miał pod opieką owce tego rodzaju.
61. Tenże, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga VIII.
Gdy spadkodawcy zapisano w testamencie pewnych tkaczy, którzy należeli do niego w chwili śmierci, powstało
pytanie, czy jeden z nich, którego spadkodawca później mianował tragarzem, powinien zostać włączony do
spadku. Odpowiedź brzmiała, że tak, ponieważ nie został on przeniesiony do innego zawodu, a jedynie
tymczasowo przydzielony do innego zadania.
62. Julianus, O dwuznacznościach.
Pewien człowiek, który posiadał dwa muły, zapisał je w testamencie w następujący sposób: "Niech mój
spadkobierca, gdy umrę, da Seiusowi moje dwa muły płci męskiej". Spadkodawca nie miał mułów męskich, ale
pozostawił dwa muły żeńskie. Serwiusz wyraził opinię, że spadek powinien zostać wypłacony, ponieważ muły płci
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żeńskiej są objęte terminem "muły", tak jak niewolnice płci żeńskiej są zazwyczaj objęte terminem "niewolnicy".
Stąd wynika, że płeć męska zawsze obejmuje płeć żeńską.
63. Tenże, O Urseius Ferox, Księga I.
Przy powtarzaniu zapisów, które już zostały przyznane, dodaje się zwykle następujące słowa: "Ponadto niech mój
spadkobierca będzie zobowiązany do dawania", a Sabinus mówi, że są one równoważne z powtórzeniem
warunków, od których zależą zapisy, oraz dat, w których mają być wypłacone.
64. Africanus, Pytania, Księga VI.
Kiedy spadkodawca wyznaczył na spadkobierców swojego syna i wnuka, i przekazał wnukowi pod zarządem
powierniczym pewne ziemie, a także wszystko, co mogło się na nich znajdować w chwili jego śmierci, "z
wyjątkiem jego księgi rachunkowej", a kiedy zmarł, w jego skrzyni znaleziono sumę pieniędzy, w której
przechowywane były weksle i obligacje jego dłużników, kilka autorytetów uznało za mało prawdopodobne, że
spadkodawca miał na myśli wspomniane pieniądze, kiedy tworzył zarząd powierniczy. Ja jednak uważam, że
kiedy ktoś życzy sobie, aby jego księga rachunkowa została wydana innej osobie, należy wziąć pod uwagę, czy
należy rozumieć, że oczekuje on jedynie wydania banknotów swoich dłużników, czy też uwzględnia również
pieniądze, które mogą się tam znajdować, jeśli pochodzą z windykacji należności i są przeznaczone do
ponownego pożyczenia. Idę jeszcze dalej i twierdzę, że gdyby pieniądze zostały zebrane i ponownie
zainwestowane w podobny sposób, zmiana zobowiązań nie unieważniłaby ani nie zmniejszyła skutków trustu, tak
że gdyby te same pieniądze miały być umieszczone w księdze rachunkowej, to znaczy w celu udzielenia nowych
pożyczek, byłyby one nadal należne beneficjentowi zgodnie z warunkami trustu. Ponownie uważam, że można
utrzymywać, że nie tylko pieniądze pobrane od dłużników, ale również takie, które zostały uzyskane z
jakiegokolwiek innego źródła z zamiarem zainwestowania ich w ten sam sposób, należałyby do beneficjenta.
(65) Marcjanus, Instytuty, Księga VII.
Jeżeli w testamencie zapisuje się niewolników z wyjątkiem tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą,
Labeo twierdzi, że z dziedzictwa wyłączeni są ci, którzy zostali wyznaczeni do zajmowania się jakimiś sprawami,
na przykład, gdy otrzymali uprawnienia do kupowania, wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości, ale ci,
którzy zajmują się pokojami w domu, murami i rybakami, nie są uważani za objętych dziedzictwem niewolników
prowadzących działalność gospodarczą. Uważam, że ta opinia Labeo jest poprawna.
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1. W przypadku, gdy niewolnik przechodzi z pracy do handlu, niektóre władze słusznie uważają, że dziedzictwo
wygasa z tego powodu, że praca została zamieniona na handel. Z drugiej strony, ta sama zasada nie ma
zastosowania w przypadku, gdy niosący mioty zostaje następnie kucharzem.
2. W przypadku, gdy niewolnik wykonuje kilka zawodów i kucharze są zapisani jednemu zapisobiercy, tkacze
drugiemu, a nosiciele miotu trzeciemu, niewolnik, o którym mowa powyżej, będzie uważany za należącego do
osoby, której zapisano innych niewolników wykonujących zawód, w którym niewolnik ten był najczęściej
zatrudniony.
3. Tam, gdzie zapisuje się niewolnice, którym powierzono obcinanie włosów ich pani, Celsus mówi, że te, które
były zatrudnione w tej służbie tylko przez dwa miesiące, nie są włączone do spadku; inni jednak uważają, że są,
ponieważ w rezultacie żadna z takich niewolnic nie byłaby włączona, ponieważ wszyscy mogą się jeszcze czegoś
nauczyć, a każdy zawód może być ulepszony. Ta opinia powinna raczej przeważać, ponieważ jest zgodna z
naturą ludzką.
4. Gdy w testamencie zapisane są stada, Kasjusz mówi, że wszystkie czworonogi, które mają zwyczaj żerować
razem, są włączone. Wieprze są również włączone w to określenie, ponieważ żywią się razem. Stąd Homer mówi
w Odysei: "Znajdziesz go siedzącego przy swoich świniach, które żywią się w pobliżu skały Corax, i źródła
Aretuzy".
5. Tam, gdzie zapisane są zwierzęta pociągowe, woły nie są uwzględniane, i odwrotnie.
6. Gdzie konie są zapisane w testamencie, klacze są włączone.
7. Tam, gdzie w testamencie zapisuje się owce, nie uwzględnia się jagniąt, ale należy ustalić na podstawie
zwyczaju panującego w okolicy, jak długo jagnięta mają być określane tym terminem, ponieważ w niektórych
miejscowościach uważa się je za owce, gdy są gotowe do strzyżenia.
66. Paulus, Opinie, Księga III.
Jeśli w testamencie zapisane są ptaki, gęsi, bażanty i kury, jak również woliery, będą należne; ale niewolnicy
zajmujący się bażantami i gęsiami nie są uwzględniani, chyba że spadkodawca wyraźnie tak powie.
67. Marcianus, Instytuty, Księga VII.

1955

Gdy spadkodawca przeznacza swoje pastwisko leśne i dodatkowo zapisuje wszystko, co się tam zwykle
znajduje, nie rozumie się, że chciał zapisać trzodę, która w zimie przebywa w kwaterze zimowej, a w lecie
pozostaje na pastwisku, lecz że miał na myśli tylko tę, która tam zawsze przebywa.
68. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Ulpianus oświadczył Julianusowi, że spadkodawca, dodając "całą posiadłość Seian", miał na myśli również tę
część wspomnianej ziemi, która wydawała się jej przynależeć zgodnie z warunkami trustu, a którą otrzymał w
zastaw; prawo dłużnika do niej zostało zastrzeżone.
1. Nie można domagać się wykonania trustu na podstawie następujących słów: "Dbajcie dobrze o moje pola, a
skutek będzie taki, że mój syn da wam wasze dzieci".
2. W przypadku, gdy niewolnicy będący we wspólnym posiadaniu z inną osobą są zapisani w testamencie przez
Seia, pod warunkiem: "Jeśli będą moi, kiedy umrę", nie będą należni; pod warunkiem, że intencją
spadkodawczyni było, aby byli należni, jeśli w tym czasie będą całkowicie jej.
3. W przypadku pozostawienia pewnych połaci ziemi wraz ze znajdującymi się na nich magazynami, niewolnicy,
którzy należeli do tych ziem w momencie sporządzania testamentu, zostaną włączeni do spadku, jak również ci,
którzy zostali do niego później dołączeni; pod warunkiem, że spadkodawca wyraźnie pokazał, że taka była jego
intencja.
(69) Marcellus, Opinie.
Nie wolno nigdy odstępować od zwykłego znaczenia słów w testamencie, chyba że jest oczywiste, że intencja
spadkodawcy była inna.
1. Titius przewidział w kodycylu następujący zapis: "Pragnę, aby wszyscy młodzi niewolnicy, których mam w
służbie, zostali oddani Publiuszowi Maeviusowi". Pytam, w jakim wieku niewolników należy rozumieć jako
młodych? Marcellus był zdania, że należy się z tym zwrócić do sędziego, który miał jurysdykcję w tej sprawie, aby
ustalić, co spadkodawca miał na myśli używając słów, których użył. W przypadku testamentów bowiem nie
zawsze należy zwracać uwagę na dokładne zdefiniowanie pojęć, gdyż bardzo często ludzie mówią niepoprawnie
i nie zawsze używają odpowiednich nazw i określeń. Jednakże niewolnik, który przekroczył wiek młodzieńczy,
może być uważany za młodego, dopóki nie zacznie być zaliczany do starców.
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70. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXII.
(1) Dotyczy to także takich wełen, które nie są farbowane, a więc wełny w stanie naturalnym.
(1) Dotyczy to również wełny, która została już obrobiona, lub którą określa się mianem wełny nieukończonej.
(2) Powstało pytanie, czy pod pojęciem "wełna" kryje się tylko to, co nie zostało przędzone, czy także to, co
zostało przędzone, jak na przykład osnowa i wątek. Sabinus uważa, że wełna, która została przędzona jest
włączona, a my przyjmujemy jego opinię.
(3) Uważa się, że słowo wełna powinno być używane dopóki nie zostanie przerobiona na sukno.
(4) Należy rozumieć, że pod tą nazwą mieści się zarówno wełna prana, jak i nie prana, pod warunkiem, że nie
jest farbowana.
(5) Włosie krowie, używane do wypychania poduszek, nie jest objęte terminem wełna.
(6) Ponadto nie zalicza się do niej wełny, z której każdy może zrobić ubranie, czy to dla zdrowia, czy dla wygody.
(7) Wełna nie obejmuje również tego, co jest przygotowane do stosowania na ciało lub do celów leczniczych.
(8) Ale czy skóry, do których dołączona jest wełna, powinny być włączone? Oczywiste jest, że są one dodatkami
do wełny.
(9) Jeżeli wełna jest zapisana w testamencie, to moim zdaniem może ona obejmować futro zajęcy i kóz, puch
gęsi, jak również substancję otrzymywaną z pewnej rośliny, która jest nazywana wełną roślinną.
(10) Jednakże w przypadku zapisów dotyczących wełny, len nie jest w nich uwzględniany.
(11) W przypadku zapisu lnu w testamencie uwzględnia się zarówno len obrobiony, jak i artykuł nieukończony, a
także to, co zostało przędzone, oraz to, co znajduje się w sieci, a nie zostało jeszcze utkane. Dlatego istnieje
różnica w zapisie lnu i wełny. Sądzę, że w przypadku, gdy len został zafarbowany, zostanie on włączony do
spadku.
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(12) Jeśli wełna zmieniła kolor, należy to wziąć pod uwagę. Starożytne autorytety zdecydowały, że wełna, która
zmieniła kolor nie powinna być objęta terminem wełna, ale wszystko, co zostało przędzone, a nie tkane powinno
być objęte. W związku z tym pojawia się pytanie, czy określenie "o zmienionym kolorze" ma zastosowanie do
purpury. Uważam, że określenie to nie obejmuje tego, co nie zostało poddane barwieniu, a zatem nie obejmuje
wełny, która jest naturalnie biała lub czarna, ani wełny o jakimkolwiek innym naturalnym odcieniu. Uważam
jednak, że purpura i szkarłat, jako że nie są naturalnymi kolorami, powinny być objęte terminem wełny
farbowanej, chyba że spadkodawca zamierzał inaczej.
(13) Moim zdaniem pod tą nazwą powinien być zawarty każdy rodzaj purpury. Szkarłat nie powinien być
włączony, ani niebieskawa czerwień, ani fiolet. Nikt nie ma wątpliwości, że nić już umieszczona w krośnie
powinna być objęta terminem purpury. Wełna przeznaczona do farbowania na kolor purpurowy nie jest objęta tą
nazwą.
71. Tenże, O Sabinusie, Księga XX.
Gdy w testamencie znajdują się słowa: "moja niewolnica lub niewolnicy", uważa się, że wskazani są ci, których
spadkodawca włączył do liczby należących do niego niewolników.
72. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
To samo należy powiedzieć w odniesieniu do wszystkich innych dóbr, które każdy może zapisać jako swoje.
73. Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
Przez wyrażenie "jego niewolnicy lub niewolnice" rozumiemy tych, którzy należeli do spadkodawcy na podstawie
doskonałego tytułu, a nie tych, którym przysługiwało tylko użytkowanie.
(1) Gdy wolni ludzie służą spadkodawcy w dobrej wierze jako niewolnicy, lepiej jest uważać, że są oni objęci
terminem "jego własna"; pod warunkiem, że zamierzał on objąć tym mianem zarówno tych, którzy należeli do
niego, jak i tych, których uważał za swoją własność.
(2) Nie ulega wątpliwości, że niewolnicy, których dłużnik oddał w zastaw, powinni być uznani za jego własność,
ale w żadnym wypadku nie dotyczy to wierzyciela.
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(3) Jeśli więc ktoś ma swoich niewolników, których usługi wynajmuje innym, czy to jako piekarzy, czy grajków, czy
też do innych prac, to czy należy uznać, że zapisał ich również jako niewolników? Należy tak domniemywać,
chyba że intencja spadkodawcy wydaje się być inna.
(4) Sądzę, że gdy ktoś wykonuje zawód handlarza niewolników, to jego niewolnicy nie mogą być zaliczeni do
tych, którzy należą do jego gospodarstwa domowego, chyba że jest jasne, że taka była jego intencja w stosunku
do nich; bo gdy ktoś kupuje niewolników, aby ich natychmiast sprzedać, to należy uważać, że posiada ich raczej
jako towar, a nie jako swoich niewolników.
(5) Pomponiusz stwierdza w Piątej Księdze, że niewolnicy należący do innych niewolników nie są zaliczani do tej
kategorii.
74. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Jeśli ktoś zapisuje w testamencie "swoich niewolników", to zalicza się do nich również tych, którzy są we
wspólnym posiadaniu z innymi, jak również tych, w których inny ma prawo użytkowania.
75. Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
Gdy w testamencie zapisuje się monety, rozumie się, że obejmuje to monety o najmniejszych nominałach, chyba
że z treści testamentu wynika, że intencją było odejście od zwyczaju spadkodawcy lub zwyczajów panujących w
okolicy.
(76) Tenże, O Edykcie, Księga II.
Gdy w testamencie zapisane są papiery, nikt nie może powiedzieć, że odnosi się to do tych, które zostały
zapisane, i że książki już sporządzone są zawarte w dziedzictwie. Dotyczy to także tablic.
77. Javolenus, O Plautiusie, Księga I.
Tam, gdzie powtarza się dziedzictwo w zastępstwie, w powtórzeniu uwzględnia się także nadania wolności.
78. Paulus, On Vitellius, Book II.
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W przypadku, gdy niewolnik Stichus został usunięty z ziemi, do której był przywiązany, i otrzymał instrukcje, ale
nie został później zwrócony, powstało pytanie, czy powinien on zostać dostarczony do zapisobiercy wraz z
ziemią. Odpowiedź brzmiała, że jeśli został on wysłany w celu nauki, a nie w celu przeniesienia go do innej ziemi,
to musi on zostać dostarczony zapisobiercy.
(1) "Mój synu, Maeviusie, ponieważ dałem ci już większą część mojego majątku, powinieneś zadowolić się
posiadłością Sempronii i wszystkimi, którzy na niej mieszkają; to znaczy niewolnikami, którzy tam są." Pojawiło
się pytanie, jak rozporządzić pewnymi banknotami dłużników i sumami pieniędzy, które zostały znalezione na
wspomnianej ziemi. Ta sama spadkodawczyni napisała następujący list: "Daję ci wszystkie srebrne talerze i
meble, które posiadam, i wszystko, co posiadam w posiadłości Sempronian". Czy meble, które znajdują się na
innych posiadłościach lub w innych domach będą należały do Maeviusa i czy będzie on miał prawo do
niewolników, których spadkodawca zapisał innym, a którzy stanowili część posiadłości Sempronian? Odpowiedź
brzmiała, że banknoty i pieniądze nie powinny być uważane za włączone, chyba że intencja zmarłego, aby je
zapisać została pozytywnie udowodniona, i że dziedzictwo syna powinno być zmniejszone poprzez zapisanie
innym niewolnikom dołączonym do wspomnianego majątku. Jeśli chodzi o srebrną płytę i meble, które
znajdowały się gdzie indziej, ich rozdysponowanie należy pozostawić sędziemu, który określi do kogo powinny
należeć, aby intencja spadkodawcy mogła zostać zrealizowana przez zapisobiercę.
(2) Spadkodawca pozostawił pewne ziemie w następujący sposób: "Tak jak były one w moim posiadaniu, wraz z
wszelką własnością, która może się tam znajdować w chwili mojej śmierci." Powstało pytanie w odniesieniu do
niewolników, którzy zamieszkiwali na tych ziemiach albo w celu ich uprawy, albo w innych celach, jak również w
odniesieniu do innych nieruchomości, które znajdowały się tam w chwili śmierci spadkodawcy, czy należały one
do zapisobiercy. Odpowiedź brzmiała, że cała przedmiotowa nieruchomość powinna zostać uznana za zapisaną
w testamencie.
(3) "Pragnę, aby moja posiadłość w Kampanii została przekazana Genezji, mojej przybranej córce, wspomniana
posiadłość ma wartość dwustu aurei, i aby cieszyła się nią zgodnie ze zwyczajem." Powstało pytanie, czy
pozostałe czynsze dzierżawców, oraz niewolników, którzy byli na ziemi w chwili śmierci spadkodawcy, również
należały się zapisobiercy. Odpowiedź brzmiała, że to, co było należne od dzierżawców, nie zostało zapisane w
testamencie, ale wszystko inne powinno być uznane za zapisane słowami "Zgodnie ze zwyczajem".
(4) Być może ktoś mógłby zapytać, dlaczego pod pojęciem "srebrna blacha" należy rozumieć również srebro,
które zostało wyprodukowane, podczas gdy w przypadku zapisu marmuru, nic poza surowym materiałem nie
może być uważane za wskazane. Powodem tego jest to, że artykuły o takiej naturze, że mogą być łatwo
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zredukowane do ich poprzedniego stanu, podlegają mocy materiału, z którego się składają, nigdy nie tracąc
swojej siły.
(5) Nie ulega wątpliwości, że szkarłat, który jest oznaczony swoją osobliwą nazwą, nie jest zaliczany do wełny,
której kolor został zmieniony, tak samo jak barwniki wykonane z krwi wron lub te znane jako hysginus i melinus
są nazywane szkarłatem lub purpurą.
(6) Jeżeli człowiek uczynił zapis w następujący sposób: "Daję i zapisuję mojej żonie te przedmioty, które zostały
nabyte dla jej użytku", poprosiłem pretora, który miał jurysdykcję nad trustem, aby majątek, który żona dała
mężowi, a który został wyceniony, mógł być odstąpiony, tak aby jego wartość mogła być włączona do posagu, ale
nie udało mi się uzyskać jego zgody, ponieważ uznał, że spadkodawca nie miał tego majątku na uwadze w
czasie, gdy sporządzał swój testament. Gdyby jednak wspomniana nieruchomość została jej przekazana do
użytku, nie miałoby znaczenia, czy została ona uzyskana przez nią samą, czy przez kogoś innego. Później
znalazłem następujący przypadek wspomniany w Aburniusie Valensie. Kobieta dała mężowi w posagu pewien
majątek, który został wyceniony, a ten następnie pozostawił go jej, opisany w następujący sposób: "Artykuły,
które zostały nabyte i zakupione dla niej". Organ ten orzekł, że to, co zostało przekazane jako posag, nie należy
do kategorii mienia nabytego i nabytego, chyba że mąż, stając się później właścicielem tego mienia, przeznaczy
je do użytku swojej żony.
(7) W razie zapisania własności, która znajduje się na gruncie, spadek obejmuje również rzeczy, które, jeśli nie
znajdują się na nim w danym czasie, to zwykle się tam znajdują, a wszelkie przedmioty, które znalazły się tam
przypadkowo, nie są uważane za zapisane.
79. Celsus, Digest, Księga IX.
Gdy w testamencie zapisany jest chór lub grupa niewolników, to jest tak samo, jak gdyby poszczególne osoby
wchodzące w jego skład były zapisane oddzielnie.
(1) Proculus powiada, że przez słowa: "Daję i zapisuję w testamencie wszystkie ruchomości, które tam się
znajdują", nie zapisuje się pieniędzy, które są zdeponowane w tym miejscu w celu pożyczenia, ale takie, które
zostały tam pozostawione, aby je zabezpieczyć (jak niektóre osoby miały w zwyczaju czynić w czasie wojen
domowych), zostaną włączone do spadku; i relacjonuje, że słyszał, jak starzy ludzie w kraju mówili, że pieniądze
bez peculium bardzo łatwo się traci, rozumiejąc przez termin peculium to, co jest odkładane na przechowanie.
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(2) Gdy zapisana jest niezabudowana działka, na której w międzyczasie postawiono dom, a następnie dom ten
został zburzony i działka ponownie stała się wolna, zapisobierca będzie miał do niej prawo, chociaż nie mógł się
o nią ubiegać, gdy stał tam dom.
(3) Jeżeli w spadku zapisano niewolnika, który po manumulacji został ponownie sprowadzony do stanu
niewolniczego, zapisobierca może rościć sobie do niego prawo.
80. The Same, Digest, Księga XXXV.
Spadkobiercy mogą być wyznaczeni wspólnie lub uczynieni współdziedzicami; to znaczy, że cały majątek lub cały
spadek może być przekazany im indywidualnie, tak że ich udziały będą niepodzielne, chyba że za zgodą
powszechną.
(81) Modestinus, Różnice, Księga IX.
Niektóre autorytety bardzo słusznie uważają, że tam, gdzie zapisuje się niewolników, uwzględnia się niewolników
płci żeńskiej, jako że wspólna nazwa "niewolnicy" obejmuje obie płcie. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że tam,
gdzie zapisuje się niewolników płci żeńskiej, nie uwzględnia się niewolników płci męskiej. Tam gdzie zapisywane
są dzieci, które są niewolnikami, uwzględniane są niewolnice płci żeńskiej. Należy powiedzieć, że nie jest to
przypadek, w którym niewolnicy płci żeńskiej są zapisani, aby niewolnicy płci męskiej byli włączeni.
1. Tam, gdzie zapisywane są niewolnice płci żeńskiej, zapisywane są również dziewice, podobnie jak tam, gdzie
zapisywani są niewolnicy płci męskiej, zapisywani są również chłopcy.
2. Gdy w testamencie zapisuje się stada bydła, wlicza się również woły i inne zwierzęta pociągowe.
3. W przypadku zapisania stada, uważa się, że woły są włączone, ale nie stada owiec i kóz.
4. Kiedy w testamencie zapisuje się owce, niektóre władze uważają, że nie uwzględnia się ani jagniąt, ani
baranów.
5. Nie ma jednak wątpliwości, że barany i jagnięta są zawarte w zapisie stada owiec.
82. Tenże, Reguły, Księga IX.

1962

Kiedy niewolnik, który zwykle mieszkał na działce ziemi, ucieka, a ziemia jest przeznaczona w stanie, w jakim się
znajduje, niewolnik będzie częścią spadku, nawet jeśli zostanie złapany po śmierci spadkodawcy.
83. Tenże, Opinie, Księga VI.
W przypadku, gdy spadek został pozostawiony w następujący sposób: "Proszę cię, abyś w chwili swojej śmierci
przekazał So-and-So wszystko, co należy do mojego majątku i mojej własności, co może wejść w twoje ręce", nie
uznano, że uprawy, które spadkobierca otrzymał za życia, jak również to, co zajęło miejsce upraw, stanowiły
część spadku, ponieważ nie można było udowodnić, że spadkodawczyni zamierzała, aby jej spadkobierca został
obciążony dostarczeniem upraw.
1. Gdy spadkodawca pozostawił trust na rzecz swoich dzieci, a po zastąpieniu ich jednych drugimi chciał, aby po
śmierci ostatniego z nich trust przeszedł na ich potomków, pytam, czy jeśli po śmierci ostatniego dziecka nie
pozostał nikt oprócz jego wyzwoleńca, to czy powinien on być dopuszczony do korzystania z trustu. Odpowiedź
brzmiała, że jest całkowicie oczywiste, że przez określenie "zstępni", tylko jego dzieci, a nie ich wyzwoleńcy,
zostali włączeni do liczby tych, którym został zapisany trust.
84. Javolenus, O Kasjuszu, Księga II.
Jeśli spadkodawca zapisał pewnej osobie swój majątek, który znajdował się w Rzymie, miał on również prawo do
tego, co było przechowywane w magazynach poza miastem.
(85) Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga II.
Niedawno cesarz postanowił, że jeśli spadkodawca pozostawił komukolwiek majątek, ale nie dodał słowa "mój" i
nie zamierzał pozostawić tego majątku, jeśli nie był on jego, spadek będzie ważny tylko wtedy, gdy trzeba będzie
zwrócić większą uwagę na życzenia spadkodawcy niż na słowo "mój". Stąd też wynika to miłe rozróżnienie, że
ilekroć pewien artykuł jest zapisany w testamencie, który ma być dostarczony natychmiast, termin "mój" nie
tworzy warunku. Jeśli jednak majątek, który nie jest wyraźnie określony, jak na przykład: "Moje wina, moje
ubrania", termin "mój" jest uważany za warunkowy, tak, że tylko to jest pozostawione, co należało do
spadkodawcy. Nie sądzę jednak, aby powyższa opinia mogła być zdecydowanie podtrzymana, ale raczej, że w
tym przypadku, każda odzież lub wino, które spadkodawca uważał za swoje, jest zapisane w testamencie; i
dlatego też uznano, że nawet wino, które stało się kwaśne, było zawarte w dziedzictwie, jeśli spadkodawca
zawsze uważał je za wino. Oczywiste jest, że gdy spadkodawca użył języka odnoszącego się do czasu jego
śmierci, na przykład "odzież, która będzie moja", myślę, że bez wątpienia należy to rozumieć jako oznaczające
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warunek. Uważam również, że gdy spadkodawca mówi: "Stichus, który będzie mój", zdanie to również powinno
być uważane za warunkowe; nie ma też różnicy, czy powie: "Kto będzie mój", czy "Jeśli będzie mój", w obu
przypadkach zapis będzie warunkowy. Labeo jest zdania, że następująca klauzula "Kto będzie mój" powinna być
traktowana tylko jako określenie. My jednak korzystamy z innej zasady.
86. Prokulus, Listy, Księga V.
W przypadku, gdy spadek został zapisany w następujący sposób: "Zostawiam mój dom i jego zawartość w chwili
mojej śmierci", nie sądzę, aby pieniądze zebrane od niektórych dłużników spadkodawcy, w celu ponownego
zainwestowania w inne podobne roszczenia, stanowiły część spadku. W pełni popieram rozróżnienie dokonane
przez Labeo, że spadek nie będzie pomniejszony z powodu tego, że coś może się znaleźć poza domem, tak
samo jak nie może być powiększony z powodu tego, że jakiś inny przedmiot tam się znajduje.
(87) Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
Powiernictwo i darowizna mortis causa są objęte terminem dziedzictwo.
88. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Postanowiono, że w przypadku zapisu wełny, wykonane z niej ubranie nie wchodzi w skład spadku.
1. Podobnie, gdy w testamencie zapisany jest materiał taki jak drewno, nie można żądać jako części spadku
statku lub komody z niego wykonanej.
2. W przypadku gdy statek, który został zapisany w testamencie, zostanie rozbity, ani sam statek, ani materiały, z
których się składa, nie będą należne.
3. Jeżeli jednak zapisana jest masa metalu, to można żądać każdego pucharu z niej zrobionego.
89. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Strony są uważane za współdziedziców, gdy ten sam przedmiot jest im zapisany oddzielnie, ze względu na sam
przedmiot, a nie ze względu na słowa użyte przez spadkodawcę. Są oni uważani za współdziedziców z powodu
użytych słów, a nie z powodu zapisanego majątku, gdy spadkodawca mówi: "Daję i przeznaczam taki a taki
kawałek ziemi Titiusowi i Seiusowi, udział i udział jednakowo", ponieważ obaj spadkobiercy mają swoje udziały od
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samego początku. Dlatego zapisobierca jest z pewnością uprzywilejowany w stosunku do innych, gdy jest
połączony ze swoim współspadkobiercą zarówno przez pozostawiony majątek, jak i przez warunki zapisu. Jeśli
jest on połączony z nim tylko przez dziedzictwo nieruchomości, to jest ustalone, że nie jest on uprawniony do
żadnego uprzywilejowania. Ale jeśli jest on połączony z nim przez słowa, a nie przez jego udział w
nieruchomości, pojawia się pytanie, czy drugi będzie uprawniony do preferencji. Lepsza opinia jest taka, że
będzie on uprzywilejowany.
90. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga VII.
Przyjmuje się, że spadek został zapisany w sposób szczególny, jeśli znana jest osoba, która jest nim obciążona,
nawet jeśli jej nazwisko nie jest podane.
91. Papinianus, Opinie, księga VII.
W przypadku, gdy działka ziemi została przekazana córce jako uprzywilejowany zapis, "wraz z tym, co jest
należne od stewardów i dzierżawców", zapis pozostałości obejmuje to, co pozostaje z czynszów za ziemie pod tą
samą dzierżawą. W przeciwnym razie można by z łatwością ustalić, że czynsz pobrany od dzierżawców i
pieniądze zdeponowane w księdze rachunkowej spadkodawcy w tym samym miejscu, nie stanowiłyby części
tego, co pozostało, jako należne od dzierżawców lub stewardów, nawet jeśli spadkodawca mógł wyraźnie
oświadczyć, że chce, aby stewardzi należeli do jego córki.
(1) Zdecydowano, że w przypadku, gdy użyto następujących słów: "Daję Lucjuszowi Titiusowi takie a takie
ziemie, z domem, w takim samym stanie, w jakim znajdują się w chwili mojej śmierci", narzędzia rolnicze i
wszystkie przedmioty służące do użytku domu muszą być dostarczone zgodnie z warunkami zapisu, ale
wszystko, co jest należne od dzierżawców, nie będzie uwzględnione.
(2) Pewien ojciec zapisał synowi fabrykę używaną do farbowania purpury, wraz z niewolnikami wyznaczonymi do
prowadzenia tego interesu oraz purpurowym suknem, które znajdowało się tam w chwili jego śmierci.
Postanowiono, że ani pieniądze uzyskane ze sprzedaży sukna, ani to, co było należne od nabywców, ani żadne
długi niewolników nie zostały włączone do spadku.
(3) "Daję i zapisuję Titiusowi posiadłość Seian w takim samym stanie, w jakim ją nabyłem". Ponieważ posiadłość
w Gąbinie również została zakupiona wraz z drugą za jedną cenę, uznałem, że sam dowód zakupu nie jest
wystarczający, ale że należy ustalić na podstawie listów i rachunków spadkodawcy, czy posiadłość w Gąbinie
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została włączona do nazwy posiadłości w Seian, oraz czy dochody obu tych posiadłości zostały połączone i
zapisane w księgach jako dochody posiadłości w Seian.
(4) Ustalono, że w przypadku zapisania w testamencie domu, łazienki stanowią jego część. Jeżeli jednak
spadkodawca zezwolił na publiczny dostęp do nich, łaźnie będą stanowiły część domu tylko wtedy, gdy można do
nich wejść przez sam budynek i gdy czasami były używane przez głowę gospodarstwa domowego lub jego żonę,
a czynsz za łaźnie został ujęty w księgach spadkodawcy wraz z czynszem za inne pomieszczenia w domu, lub
gdy oba zostały zakupione lub urządzone za pieniądze wypłacone w tym samym czasie.
(5) Pewna osoba, która była właścicielem domu, kupiła przylegający do niego ogród, a następnie przepisała dom.
Jeśli nabył ogród ze względu na dom, aby uczynić go bardziej przyjemnym i zdrowym, a wejście do niego
prowadziło przez dom, a ogród był dodatkiem do tego ostatniego, będzie on włączony do dziedzictwa domu.
(6) Pod pojęciem "dom" rozumie się również budynek połączony z nim, jeśli oba zostały zakupione za jedną cenę
i ustalono, że czynsze z obu były zapisywane razem w księgach.
92. Paulus, Opinie, Księga XVI.
"Gdyby moje córki, Maevia i Nigidia, zostały moimi spadkobierczyniami, to niech Maevia weźmie z mojego
majątku, jako uprzywilejowany zapis, takie i takie moje ziemie, z chałupami na nich, i niewolnikami, którzy się nimi
opiekują, a ponadto wszystkie przylegające do nich pola, które nabyłem przez kupno lub w jakikolwiek inny
sposób, w celu połączenia ich z tymi ziemiami; wraz ze wszystkimi niewolnikami, trzodą, zwierzętami
pociągowymi i innymi dobrami osobistymi, które znajdują się na tych ziemiach, lub w jakiejkolwiek ich części, w
chwili mojej śmierci, w najlepszym i najdoskonalszym stanie, w jakim je wtedy posiadałem, lub (mówiąc bardziej
wprost) wszystko, co może się na nich znajdować. " Na jednej z działek ziemi, która została pozostawiona jako
uprzywilejowany spadek, znajdował się budynek używany do prowadzenia rejestrów, w którym znaleziono
dokumenty dotyczące zakupu wielu niewolników, a także inne odnoszące się do nieruchomości, różnych umów i
weksli dłużników. Zapytałem, czy te dokumenty miały być uważane za wspólną własność spadkobierców.
Odpowiedziałem, że zgodnie z podanymi faktami, ani wyżej wymienione dokumenty dotyczące zakupów ani
długów, które zostały znalezione na ziemi pozostawionej jako uprzywilejowany spadek, nie wydają się być
zawarte w zapisie.
1. W przypadku, gdy dom został zapisany w następujący sposób: "Nakładam na moich spadkobierców obowiązek
zezwolenia So-and-So na posiadanie domu, w którym mieszkam, i wszystkiego, co się w nim znajduje, nie
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wyłączając żadnych sprzętów", nie uważa się, że spadkodawca miał na myśli jakiekolwiek pieniądze lub
zobowiązania dłużników.
93. Scaevola, Opinie, Księga III.
Lucjusz Tytus zawarł w swoim testamencie następujące postanowienie: "Mój spadkobierca nie będzie w żadnym
wypadku alienował moich podmiejskich posiadłości, ani mojej miejskiej rezydencji". Jego córka, która została
wyznaczona na jego spadkobiercę, pozostawiła córkę, która przez długi czas zachowała posiadanie wspomnianej
nieruchomości, a po śmierci wyznaczyła obcych spadkobierców. Powstało pytanie, czy ziemia ta należała do Julii,
która była wnuczką Titiusa spadkodawcy. Odpowiedź brzmiała, że we wskazanym przypadku nie uczyniono nic
wbrew woli zmarłego, aby nieruchomość nie należała do spadkobiercy, ponieważ zapis testamentowy był
zwykłym nakazem.
1. "Nakazuję moim spadkobiercom, aby zapłacili mojej żonie, Sempronii, sto aurei, które od niej pożyczyłem".
Powstało pytanie, czy Sempronia może domagać się wykonania zapisu, jeśli po wytoczeniu powództwa o
wspomnianą sumę pieniędzy, jako jej należną, przegrałaby sprawę. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym
stanem faktycznym, pieniądze te mogły być dochodzone na podstawie warunków trustu, ponieważ okazało się,
że nie były one należne z żadnego innego powodu.
2. Pewien mężczyzna zapisał pewne ziemie swojemu wolnemu człowiekowi i dodał następujące słowa: "Tak jak
były one w moim posiadaniu i z tym, co może się tam znajdować w chwili mojej śmierci". Powstało pytanie, czy
niewolnicy, którzy pozostali na ziemi w celu jej uprawy, lub z jakiegokolwiek innego powodu, w chwili śmierci
spadkodawcy, jak również inne dobra osobiste tam znalezione, będą należały do zapisobiercy. Odpowiedź
brzmiała, że tak.
3. Powstało pytanie, czy majątek, który spadkobiercy mieli wydać swoim braciom, będzie również należał do ich
sióstr. Odpowiedź brzmi, że tak, chyba że zostanie udowodnione, że spadkodawca miał inny zamiar.
4. Spadkodawca pozostawił cechowi kowali zapis o następującej treści: Przeznaczam taki a taki kawałek ziemi,
wraz z przynależnym do niego lasem, w najlepszym i najdoskonalszym stanie, w jakim może się znajdować."
Pytam, czy majątek osobisty, który znajdował się na posesji w momencie śmierci spadkodawcy, na przykład
siano, pasza, słoma, maszyny, naczynia do przechowywania wina (czyli kadzie i beczki przymocowane do
magazynów) oraz spichlerze, również zostały zapisane w testamencie. Odpowiedź brzmiała, że wszystko, co nie
zostało zapisane w testamencie, jest niewłaściwie zażądane.
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5. Spadkodawca, który pozostawił pewną działkę ziemi jako uprzywilejowany zapis spadkobiercy, któremu zapisał
połowę swojego majątku, zwrócił się do niego z następującą prośbą: "Proszę cię o zgodę na przyjęcie Clodiusa
Verusa, mojego wnuka, a twojego krewnego, jako twojego współspadkobiercy połowy majątku Julian, który
zgodnie z moim poleceniem ma być ci przyznany ponad twój udział". Pytam, czy wnuk miałby prawo do połowy
majątku zgodnie z warunkami trustu. Odpowiedź brzmiała, że tak.
94. Valens, Trusts, Księga II.
Pewien człowiek, który pozostawił kilku wyzwolonych, zapisał działkę ziemi trzem z nich i poprosił ich, aby
dopilnowali, by jej nazwa nie została zmieniona. Powstało pytanie, czy kiedy pierwszy z nich umrze, będzie
musiał zostawić swoją część obu współlegatom, którzy byli z nim połączeni w dziedzictwie, czy tylko jednemu z
nich, czy też może zostawić ją innemu, który był jego współwolnym. Uznano, że chociaż jest to kwestia intencji, to
jednak życzenia spadkodawcy byłyby wystarczająco spełnione, gdyby zapisobierca pozostawił ziemię innemu
współwolnemu. Jeśli jednak nie pozostawił jej żadnemu z nich, to czy nie można by się zastanawiać, czy
roszczenie o wykonanie zapisu należałoby do bardziej pracowitego z nich, czy do wszystkich, czy też tylko do
tych, którym zapis został przyznany wspólnie? Julianus bardzo słusznie uznał, że roszczenie należy do
wszystkich wolnych ludzi.
(95) Marcianus, Trusts, Księga II.
"Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą, niech będzie zobowiązany do zapłacenia, a ja go do tego zobowiązuję,
wszelkich sum, które wymienię". Arystoteles twierdzi, że przepis ten obejmuje również dobra materialne, jak na
przykład ziemie, niewolników, odzież i srebrną blachę, ponieważ termin "cokolwiek" nie odnosi się jedynie do
pieniędzy, co jest oczywiste, gdy chodzi o dziedzictwo posagu i postanowienia dotyczące nabytych dóbr, a słowo
"sumy" należy rozumieć w tym samym znaczeniu, co w wyżej wymienionych przypadkach. Ponadto od tej opinii
zależy również intencja zmarłego, którą należy szczególnie brać pod uwagę w przypadku trustów, ponieważ
spadkodawca raczej nie zamierzałby, aby jego spadkobierca płacił tylko pieniądze, skoro po tym wstępnym
stwierdzeniu dodał do tego majątek cielesny.
96. Gaius, Trusts, Księga II.
Czy w sytuacji, gdy Tycjusz został wyznaczony na spadkobiercę połowy majątku i zobowiązał się przekazać cały
majątek Maeviusowi, a następnie jego współspadkobierca został poproszony o przekazanie mu swojego udziału
lub jego części, to czy Tycjusz będzie również zobowiązany do przekazania Maeviusowi udziału, który otrzymał
od współspadkobiercy zgodnie z warunkami trustu? Boski Antoninus, z którym konsultowano się w tej sprawie,
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stwierdził w Reskrypcie, że nie jest zobowiązany do przeniesienia udziału, ponieważ ani zapisy, ani powiernictwa
nie wchodzą w zakres pojęcia "majątek".
97. Paulus, Dekrety, Księga II.
Niejaki Osidiusz, ustanowiwszy swoją córkę Walerianę spadkobierczynią i obdarzywszy wolnością swojego
zarządcę Antiochusa, oraz zapisawszy temu ostatniemu pewne połacie ziemi wraz z jego peculium i tym, co
należało się nie tylko jemu, ale i dzierżawcom, zapisobierca przedstawił oświadczenie spisane ręką
spadkodawcy, wykazujące, co należało się jemu i dzierżawcom. W dokumencie tym umieszczono również
następującą informację: "Ponadto, mój steward musi zdać rachunek z innych dóbr, to znaczy takich, które
odłożyłem na mój użytek, a mianowicie zboża, wina i innych artykułów". Wolni ludzie zażądali tych rzeczy od
dziedzica, twierdząc, że były one zawarte w tym, co pozostało do zapłaty, i uzyskali wyrok na swoją korzyść od
gubernatora. Gdy z drugiej strony inni zainteresowani stwierdzili, że to, co pozostało należne od dzierżawców, a
nawet to, co było należne od niego samego, nie zostało od niego zażądane, i twierdzili, że artykuły, które zostały
odłożone na użytek zmarłego, nie powinny być wliczone do salda, które było należne, Cesarz przesłuchał
przedstawiciela zapisobiercy i, tytułem przykładu, zapytał: "Przypuśćmy, że odłożono sto tysięcy aurei, które
miały być wykorzystane na użytek spadkodawcy, czy powiedziałbyś, że wszystko, co pozostało w skrzyni,
należałoby się tobie?". Uznał, że apelacja została wniesiona prawidłowo. Pełnomocnik zapisobiercy zarzucił, że
pewne sumy pieniędzy zostały pobrane od lokatorów, po śmierci spadkodawcy. Decyzja była taka, że wszystko,
co zostało pobrane po jego śmierci, powinno zostać wydane zapisobiercy.
(98) To samo, o formie testamentu.
Gdy istnieje kilka stopni spadkobierców, a w testamencie pojawia się następująca klauzula: "Niechaj mój
spadkobierca da", odnosi się ona do wszystkich stopni, tak samo jak następujące słowa: "Ktokolwiek będzie
moim spadkobiercą". Jeśli więc ktoś nie chce obciążać wszystkich swoich spadkobierców wypłatą zapisów, lecz
tylko niektórych, musi ich obciążyć konkretnie z imienia i nazwiska.
99. To samo, co do znaczenia terminu "wyposażenie".
Kiedy zapisuje się w testamencie niewolników miejskich, niektóre władze dzielą tych, którzy mieszkają w mieście,
nie według miejsca zamieszkania, ale według ich zawodów, tak że chociaż mogą oni przebywać w
miejscowościach wiejskich, to jednak, jeśli nie wykonują pracy wiejskiej, uważa się ich za niewolników miejskich.
Należy jednak powiedzieć, że powinni być uważani za niewolników miejskich, których głowa rodziny ma zwyczaj
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zaliczać do tych należących do miasta, a to można łatwo stwierdzić na podstawie rejestru niewolników, jak
również na podstawie żywności, która jest im dostarczana.
1. Można mieć wątpliwości, czy niewolnicy zatrudnieni jako myśliwi i łowcy ptaków powinni być zaliczani do
niewolników miejskich lub wiejskich. Należy jednak stwierdzić, że powinni oni należeć do miejsca, w którym
mieszka głowa gospodarstwa domowego i zapewnia im utrzymanie.
2. Muśliniarze należą do klasy niewolników miejskich, chyba że spadkodawca zatrudniał ich do prac wiejskich.
3. Niektóre władze uważają, że jeśli dziecko urodziło się niewolnicy należącej do miasta i zostało wysłane na
wieś, aby być wychowane, to nie należy ono do żadnej z tych klas. Zobaczmy, czy nie powinno być rozumiane
jako włączone razem z miejskimi niewolnikami. Wydaje się, że jest to lepsza opinia.
4. Jeśli w testamencie zapisuje się niewolników, którzy są nosicielami miotów, a jeden z nich jest zarówno
nosicielem miotów, jak i kucharzem, to będzie on włączony do spadku.
5. 5. Gdy niewolnicy urodzeni w domu są zapisywani jednej osobie, a inni, którzy są kurierami, są zapisywani
innej, a niektórzy z nich należą do obu tych klas, będą oni włączeni do kurierów, z tego powodu, że gatunek jest
podrzędny w stosunku do rodzaju. Gdy dwóch niewolników należy do tego samego rodzaju lub gatunku, są oni
zazwyczaj trzymani razem.
(100) Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
"Nakazuję memu dziedzicowi, aby wydał mego niewolnika, Stichusa, Lucjuszowi Titiusowi", czyli "Niech on mu
wyda mego niewolnika". Cascellius twierdzi, że przy tego rodzaju klauzuli niewolnik musi być wydany, a Labeo
przychyla się do jego zdania, ponieważ tam, gdzie nakazuje się komuś coś wydać, jednocześnie nakazuje się mu
to dać.
1. Dziedzictwo w postaci dwóch marmurowych posągów, jak również wszystkie marmury znajdujące się w
posiadaniu spadkodawcy zostały zapisane pewnej osobie. Cascellius uważa, że nie należy się żaden inny
marmurowy posąg, poza dwoma wymienionymi. Ofilius i Trebatius są przeciwnego zdania. Labeo przyjmuje
wniosek Cascelliusa, który uważam za słuszny, ponieważ pozostawiając dwa posągi, można uznać, że
spadkodawca nie miał zamiaru pozostawić więcej, gdy zapisywał marmur.
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2. "Daję i zapisuję mojej żonie jej ubrania, klejnoty i wszystkie złote i srebrne płyty, które miałem dla niej zrobione
lub przeznaczone do jej użytku". Trebatius uważa, że słowa: "Które kazałem dla niej zrobić lub przeznaczyłem do
jej użytku" odnoszą się tylko do złota i srebrnej blachy. Prokulus twierdzi, że odnoszą się one do wszystkiego, co
zostało wspomniane, i ta opinia jest poprawna.
3. W przypadku, gdy korynckie wazy zostały zapisane w testamencie pewnej osobie, Trebatius był zdania, że
postumenty wykonane w celu ich podtrzymania były należne, jako część spadku. Labeo jednak nie przyjmuje tej
opinii, jeśli spadkodawca uważał wspomniane postumenty za wazy. Natomiast Prokulus bardzo słusznie twierdzi,
że jeśli wazy nie były wykonane z mosiądzu korynckiego, to zapisobierca może się ich domagać.
4. W przypadku zapisu przedmiotów wykonanych ze skorupy żółwia, Labeo i Trebatius uważają, że należne są
łóżka inkrustowane skorupą żółwia, których nogi pokryte są srebrem, co jest słuszne.
101. Scaevola, Digest, Księga XVI.
Pewien człowiek, który w swojej ojczystej prowincji posiadał pewne własne ziemie, jak również inne, które zostały
mu zastawione jako zabezpieczenie długów, sporządził następujący kodycyl: "Pragnę, aby moja ukochana
ojczyzna otrzymała, jako swój udział, i oddaję jej osobno wszystkie ziemie, które posiadam w Syrii, wraz z
majątkiem osobistym, czyli trzodami, niewolnikami, plonami, prowiantem i wszystkimi narzędziami, które się tam
znajdują". Powstało pytanie, czy należy uznać, że spadkodawca pozostawił również swojemu krajowi ziemie,
które są w zastawie. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, nie powinno się uważać,
że zostały one pozostawione, pod warunkiem, że nie zostały włączone do jego własnego majątku, co mogłoby
mieć miejsce, gdyby dłużnik nie dokonał zapłaty.
(1) "Proszę, aby moja działka, w jej obecnym stanie, została przekazana mojemu przybranemu dziecku".
Powstało pytanie, czy saldo należne od dzierżawców, jak również niewolników, jeśli byli tam w chwili śmierci
spadkodawcy, powinno być włączone do ziemi. Odpowiedź brzmiała, że to, co było należne od dzierżawców nie
zostało zapisane w testamencie, ale wszystko inne zostało ujęte w słowach: "W obecnym stanie".
102. The Same, Digest, Księga XVII.
Spadkodawca uczynił zapis w następujący sposób: "Zapisuję mojej żonie moje torby podróżne i wszystko, co się
w nich znajduje, jak również wierzytelności w małym rejestrze napisanym moją własną ręką, które nie zostały
odebrane w chwili mojej śmierci, chociaż mogły być zapisane na moich rachunkach jako zapłacone, a ja
przekazałem papiery wartościowe mojemu stewardowi". Wspomniany spadkodawca, kiedy miał odbyć podróż do
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Rzymu, umieścił weksle swoich dłużników i swoje pieniądze we wspomnianych torbach podróżnych, a zebrawszy
weksle, jak również wydając pieniądze, wrócił do domu po upływie dwóch lat i złożył we wspomnianych torbach
podróżnych akty notarialne na pewne nieruchomości, które następnie nabył, oraz pewną sumę pieniędzy.
Pojawiło się pytanie, czy należy uznać, że zapisał on zapisobiercy jedynie banknoty, które po powrocie umieścił w
torbie. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym banknoty, które znajdowały się w
torbach w chwili jego śmierci i które nie zostały własnoręcznie zapisane w jego rejestrze, nie były należne
zgodnie z warunkami zapisu. Zapytano również, czy dowody zakupu wspomnianej nieruchomości, które umieścił
w swoich torbach, również wchodziły w skład spadku? Odpowiedź brzmiała, że nie jest jasne, co zamierzał zrobić
w odniesieniu do gruntów, ale jeśli umieścił akty notarialne dotyczące tych gruntów w torbach z zamiarem, że gdy
zostaną one wydane jego spadkobierczyni, własność tych gruntów przejdzie na nią, można utrzymywać, że
grunty te również stanowiły część spadku.
1. Ojciec pewnej rodziny uczynił następujący zapis: "Pragnę, aby podarowano mi dwa nie wytłuczone naczynia,
które kupiłem na placu, gdzie sprzedaje się obrazy". Spadkodawca rzeczywiście zakupił w tym miejscu pewne
naczynia, ale nie były one pozbawione ozdób, a swój testament sporządził zaledwie trzy dni przed śmiercią.
Powstało pytanie, czy wspomniane naczynia, które nabył, stanowiły część spadku, ponieważ nie zapisał w
testamencie żadnych innych, które nabył w tym samym miejscu. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
przedstawionym stanem faktycznym, te, które nabył na placu obrazów, powinny zostać dostarczone zapisobiercy.
2. Spadkodawca polecił, aby dla młodego człowieka, którego wychował, zakupić komisję wojskową w
następujący sposób: "Zapisuję Semproniuszowi, którego wychowałem, takie i takie artykuły, a kiedy osiągnie
odpowiedni wiek, pragnę, aby zakupiono dla niego komisję w wojsku oraz aby pokryto wszystkie wydatki i opłaty
z tego wynikające". Powstało pytanie, czy gdyby Semproniusz sam nabył ten komis, to czy mógłby odzyskać jego
cenę, lub to, co jest zwyczajem płacić w takich okolicznościach, od spadkobierców na mocy warunków trustu.
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, mógł to zrobić.
3. Ten sam spadkodawca zapisał prowizję swojemu wolnemu strzelcowi w następujący sposób: "Daję i zapisuję
Seiusowi, mojemu wolnemu strzelcowi, taką i taką prowizję", którą to prowizję spadkodawca sam posiadał.
Powstało pytanie, czy wszystkie opłaty i wydatki związane z przyjęciem do armii powinny być zapłacone przez
spadkobiercę. Odpowiedź brzmiała, że powinny być przez niego zapłacone.
(103) To samo, pytania publicznie dyskutowane.
W przypadku, gdy ojciec zastąpił wydziedziczonego syna spadkobiercą zagranicznym, a następnie wspomniany
spadkobierca zagraniczny ustanowił syna swoim spadkobiercą, a ten zmarł przed osiągnięciem pełnoletniości,
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uważam, że zapisy, którymi obciążony był substytut sumy, nie będą należne z tego powodu, że majątek ojca nie
przeszedł na syna bezpośrednio, lecz w drodze dziedziczenia pośredniego.
1. Ponadto ustaliłem, że w przypadku brata, który był spadkobiercą swojego ojca i wyznaczył swojego
wydziedziczonego brata na swojego spadkobiercę, jego substytut nie będzie zobowiązany do zapłaty spadku,
nawet gdyby był następcą swojego brata, w przypadku gdy ten ostatni zmarł w wyniku testamentu, ponieważ
majątek nie wszedł w jego ręce bezpośrednio, lecz w wyniku dziedziczenia po swoim bracie.
2. W przypadku, gdy syn został wyznaczony na spadkobiercę dwunastej części majątku ojca i został obciążony
zapisem, a także został wyznaczony dla niego zastępca, a następnie jego drugi brat wszedł w zakres Edyktu i
uzyskał pretorskie posiadanie połowy majątku, powstało pytanie, czy jego zastępca będzie zobowiązany do
zapłacenia zapisów proporcjonalnie do dwunastej części, czy też proporcjonalnie do połowy majątku. Lepsza
opinia jest taka, że byłby on zobowiązany do zapłacenia proporcjonalnie do połowy, ale jeśli zapłaciłby
proporcjonalnie do dwunastej części, to musi ona być zapłacona wszystkim, a wypłata powinna być dokonana
dzieciom i innym krewnym proporcjonalnie do pozostałej części.
3. Z drugiej strony, gdyby syn został wyznaczony na spadkobiercę trzech czwartych majątku, a wszedłszy w
zakres Edyktu, wszedł w posiadanie pretorskie połowy majątku, substytut byłby winien zapisy tylko
proporcjonalnie; tak jak są one zwiększone, gdy posiadanie pretorskie jest większe, tak też są zmniejszone, gdy
jest mniejsze.

Księga XXXIII
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1. O rocznych zapisach i powiernictwach.
2. O użytkowaniu, użytkowaniu, dochodach, mieszkaniach i świadczeniach pozostawionych przez zapisy lub
powiernictwa.
3. W sprawie dziedziczenia służebności.
4. W sprawie preferowanego dziedzictwa posagowego.
5. Dotyczące możliwości lub wyboru przedmiotów zapisanych w testamencie.
6. O zapisach pszenicy, wina i oliwy.
7. Dotyczące zapisów w sprzęcie lub narzędziach.
8. Dotyczące zapisów peculium.
9. Dotyczące dziedzictwa prowiantu.
10. Dotyczące zapisów przedmiotów gospodarstwa domowego.

Tit. 1. Dotyczące zapisów rocznych i trustów.

Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
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Gdy w testamencie jest zapisane coś, co ma być płatne co rok, bez wskazania miejsca, gdzie to ma być
czynione, spadkobierca powinien to płacić, gdziekolwiek można tego żądać, tak jak można żądać w przypadku
zapisu lub weksla.
(1) Tenże, O Sabinusie, księga VI.
Jeśli spadkobierca jest zobowiązany do umożliwienia mi korzystania z pewnej ziemi przez rok, a dopuści się
uchybienia na początku roku, kiedy powinienem uprawiać tę ziemię, będzie wobec mnie odpowiedzialny za cały
rok, nawet jeśli później pozwoli mi ją uprawiać, ponieważ zostałem wykluczony z uprawy; Tak samo, gdy jest on
zobowiązany do zapewnienia mi codziennej pracy Stichusa, a wyśle go do mnie nie rano, lecz o szóstej godzinie
dnia, będzie on odpowiedzialny wobec mnie za wartość całodziennej pracy niewolnika.
2. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
Jeśli pozostawiono mi spadek, na przykład w wysokości trzydziestu aurei, płatny za rok, dwa i trzy lata, to za
każdy rok będzie należało się dziesięć aurei, nawet jeśli nie dodano słów "w równych ratach".
0. Jeśli więc użyto słów "w płatnościach", mimo że nie dodano słowa "równych", to należy powiedzieć, że należy
dokonać równych płatności, tak jakby napisano słowo "równych", a nie dodano słowa "płatności".
1. Jeśli jednak doda się słowa: "W nierównych płatnościach", należy stwierdzić, że muszą być dokonane
nierówne płatności. Zastanówmy się jednak, w jaki sposób powinny być one dokonywane. Uważam, że powinny
być one dokonywane zgodnie z oceną dobrego obywatela (chyba że spadkodawca wyraźnie pozostawił to do
wyboru spadkobiercy), w zależności od środków zmarłego i miejsca, w którym znajduje się jego majątek.
2. Jeśli jednak zostało stwierdzone, że wypłata powinna być dokonana zgodnie z oceną dobrego obywatela,
wnioskujemy z tego, że musi być dokonana w odniesieniu do sytuacji majątku i bez żadnych kłopotów lub
przykrości dla spadkobiercy.
3. Jeśli jednak spadkodawca polecił, aby płatność została dokonana w sposób, który zapisobierca może wybrać,
zobaczmy, czy cała kwota może być zażądana od razu. Myślę, że nie można tego zrobić, tak jak w przypadku
wyboru spadkobiercy; ponieważ spadkodawca chciał, aby dokonano kilku płatności, a ich wysokość zależała od
oceny spadkobiercy lub zapisobiercy.
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4. Jeżeli jednak zapis został dokonany w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca zapłaci Titiusowi dziesięć
aurei za trzy lata", to czy kwota ta będzie płatna w trzech rocznych ratach, czy po upływie trzech lat? Myślę, że
należy to rozumieć tak, jakby spadkodawca chciał, aby płatności były dokonywane w ciągu jednego, dwóch i
trzech lat.
5. Jeżeli w testamencie zapisano komukolwiek pewną sumę pieniędzy i stwierdzono, że do czasu jej wypłacenia
zapisobiercy co roku będzie przekazywane coś, na przykład odsetki, zapis będzie ważny, ale aby wypłata
odsetek była ważna, suma, która ma być wypłacana co roku, nie może przekraczać zwykłej stopy procentowej.
(1) Paulus, O Edykcie, Księga LXII.
Sabinus mówi (i jego opinia jest słuszna), że tam gdzie coś jest zapisane osobie, aby było płacone rocznie, jest
kilka zapisów, i że jeden za pierwszy rok jest absolutny, a drugi warunkowy; ponieważ warunek "Jeśliby żył"
wydaje się być dorozumiany, i dlatego, jeśli zapisobierca umrze, zapis nie przejdzie na jego spadkobiercę.
4. Modestinus, Opinie, Księga X.
"Nakazuję też moim pozostałym spadkobiercom, aby płacili mojej żonie dziesięć aurei rocznie, dopóki żyje". Żona
przeżyła swojego męża pięć lat i cztery miesiące. Pytam, czy jej spadkobiercy będą mieli prawo do całego
spadku za szósty rok. Modestinus odpowiada, że będą mieli do tego prawo.
5. Tenże, Opinie, Księga XI.
Pewien spadkodawca pozostawił pewną sumę pieniędzy, która miała być wypłacana corocznie na utrzymanie
publicznych igrzysk w mieście, nad którymi wyraził życzenie, aby jego spadkobiercy przewodniczyli. Następcy
spadkobierców zaprzeczyli, jakoby byli odpowiedzialni za spadek, twierdząc, że spadkodawca chciał, aby był on
płacony tylko tak długo, jak długo jego spadkobiercy będą mogli przewodniczyć igrzyskom. Dlatego też, gdy
wspomniał o ich przewodniczeniu, pytam, czy zamierzał, aby zapłata była dokonywana w czasie trwania trustu,
czy też bezterminowo. Modestinus odpowiada, że dziedzictwo powinno być wypłacane miastu corocznie i
bezterminowo.
1. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga VIII.
Kwintus Mucius mówi, że jeśli ktoś zawrze w swoim testamencie następujący zapis: "Niech moi synowie i córki
mieszkają, gdziekolwiek ich matka zapragnie, a mój spadkobierca niech płaci co roku każdemu chłopcu i
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dziewczynie spośród nich dziesięć aurei na ich utrzymanie." Gdyby opiekunowie, którzy sprawowali pieczę nad
dziećmi, nie chcieli zapłacić wspomnianej sumy pieniędzy, nikt nie może wytoczyć powództwa na podstawie
warunków testamentu; postanowienie spadkodawcy miało bowiem na celu jedynie poinformowanie opiekunów,
czego sobie życzy, tak aby mogli oni bez żadnego ryzyka wypłacić pieniądze. Pomponiusz mówi, że jeśli w
testamencie znajduje się coś, co jedynie odnosi się do życzeń spadkodawcy, to nie tworzy to żadnego
zobowiązania. Następujący przykład jest tego przykładem. Jeśli mianuję cię moim jedynym spadkobiercą i polecę
ci wznieść mi pomnik za pewną sumę pieniędzy, to oświadczenie to nie nakłada na ciebie żadnego obowiązku,
ale możesz wznieść pomnik, aby spełnić moje życzenie, jeśli tego pragniesz. Byłoby jednak inaczej, gdybym to
samo postanowienie uczynił po tym, jak obdarzyłem cię współspadkobiercą, bo gdybym zobowiązał cię do
postawienia pomnika tylko ciebie, twój współspadkobierca mógłby wytoczyć przeciwko tobie powództwo
działowe, aby cię do tego zmusić, gdyż leży to w jego interesie. Jeśli jednak obaj zostaniecie do tego
zobowiązani, będziecie mieli prawo do wzajemnych roszczeń. Poniższy przepis odnosi się również do woli
spadkodawcy, na przykład, gdy ktoś nakazuje postawić posągi w mieście, bo jeśli nie uczynił tego w celu
uhonorowania miasta, ale dla utrwalenia własnej pamięci, nikt nie będzie mógł wnieść powództwa z tego powodu.
Dlatego też wspomniane przez Kwintusa Muciusa rozrządzenie testamentowe: "Niech moje dzieci zamieszkają
tam, gdzie ich matka sobie życzy" nie stwarza żadnego zobowiązania, a jedynie odnosi się do spełnienia życzeń
zmarłego; tak więc dzieci mogą mieszkać tam, gdzie ich matka sobie życzy. Nie zawsze też musi być zachowana
wola lub polecenie spadkodawcy; na przykład, jeśli pretor zadecyduje, że nie jest wskazane, aby małoletni
zamieszkiwał tam, gdzie nakazał mu ojciec, ze względu na zły charakter osób, z którymi kazał im się związać, a o
których ojciec nie wiedział. Jeśli jednak na ich utrzymanie pozostawiono dziesięć aurei, płatnych rocznie, spadek
będzie ważny, niezależnie od tego, czy klauzula ta odnosiła się do osób, z którymi matka może chcieć, aby dzieci
zamieszkały, czy też należy przez to rozumieć, że same dzieci były uprawnione do spadku. Lepsza opinia jest
taka, że należy uznać, iż spadkodawca dokonał tego zapisu w celu zapewnienia swoim dzieciom utrzymania. I we
wszystkich przypadkach, gdy chodzi tylko o życzenia spadkodawcy, nie mogą być one ani zawsze odrzucane, ani
zawsze przestrzegane, ale takie sprawy muszą być określone przez sędziego i wprowadzone w życie, jeśli nie
odnoszą się do niczego niehonorowego.
2. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga V.
Zapis roczny przypomina użytkowanie, ponieważ kończy się wraz ze śmiercią zapisobiercy. Nie jest jednak
zakończony utratą praw cywilnych, jak to ma miejsce w przypadku użytkowania, które może być zapisane w
następujący sposób: "zapisuję Tytusowi użytkowanie takiego a takiego kawałka ziemi, a za każdym razem, gdy
straci on prawa cywilne, zapisuję mu to samo użytkowanie". Zapis jest pod tym względem z pewnością bardziej
korzystny, ponieważ jeśli zapisobierca umrze na początku któregoś roku, pozostawia dziedzictwo na ten rok
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swojemu spadkobiercy. Nie ma to zastosowania do użytkowania, ponieważ jeśli użytkownik umrze w czasie, gdy
plony są dojrzałe, ale przed ich zebraniem, nie pozostawi ich swojemu spadkobiercy.
3. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Działka ziemi, którą spadkodawca chciał obciążyć hipoteką, aby zabezpieczyć zapisy płatne corocznie na rzecz
swojego wolnego strzelca, może być zgodnie z prawem żądana przez nich z powodu zaufania, w celu
zachowania ziemi. Paulus stwierdza, że zasada ta ma również zastosowanie do innych nieruchomości
należących do spadku, aby umożliwić zapisobiercy wejście w ich posiadanie.
4. Tenże, Opinie, Księga VIII.
"Pragnę, aby mój wierny przyjaciel, Seius, otrzymywał sześć aurei rocznie, a także dom, w którym mieszka, jeśli
będzie chciał zająć się sprawami gospodarczymi moich dzieci, tak jak zajął się moimi". Stwierdzono, że żyjąca
córka spadkodawcy była, nie mniej, zobowiązana do wypłacania Seiusowi rocznego zapisu, proporcjonalnie do
jej udziału w majątku, ponieważ dwoje z trojga dzieci spadkodawcy zmarło, a inni spadkobiercy zostali
wyznaczeni, ponieważ praca, jak i pieniądze były podatne na podział.
5. "Chcę, aby mój lekarz, Semproniusz, otrzymał to samo, co płaciłem mu za życia". Sumy uznane za
"pozostawione przez ten zapis były pewnymi rocznymi wypłatami dokonywanymi przez spadkodawczynię, tak
więc, jeśli chodzi o jej liberalność, nie mogły powstać żadne wątpliwości co do jej intencji.
6. "Pragnę, aby sto aurei zostało wypłacone mojej żonie jako dodatek do tego, co otrzymała ode mnie jako roczny
zasiłek za mojego życia". Rozumie się, że kwota ta powinna być płatna corocznie i że spadkodawca pozostawił
jej również sto aurei.
7. "Chcę, aby moi wolni ludzie otrzymali to, co im zapewniłem za życia". Ich mieszkanie musi być zapewnione, ale
spadkobierca nie będzie musiał zezwalać stewardowi na wydatki na zwierzęta ciężarne, które jego pani miała
zwyczaj przyznawać mu dla jego własnej wygody. Również w przypadku, gdy wolnomularz jest lekarzem, nie
może on zgodnie z prawem żądać pieniędzy, które miał zwyczaj otrzymywać od swojej pani na zakup lekarstw,
które miały być podawane jego patronce i jej rodzinie.
8. Paulus, Pytania, Księga XXI.
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Jest ustalone, że tam, gdzie zapisy są płatne rocznie, są one wielokrotne, a prawo zapisobiercy do każdego
zapisu powinno być regularnie badane. W przypadku, gdy spadek jest pozostawiony niewolnikowi, należy
również zbadać zdolność jego pana do jego przyjęcia.
9. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Gajusz Seius zapisał Maeviusowi i Sei pewne połacie ziemi w różnych miejscowościach, i tak postanowił: "Chcę,
aby Potician dostarczał corocznie trzysta tysięcy trzciny do posiadłości Lutatien, wraz z tysiącem funtów dobrze
oczyszczonej łozy, również każdego roku." Pytam, czy ten zapis będzie wygasał wraz ze śmiercią zapisobiercy.
Paulus odpowiedział, że nie wydaje się, aby służebność, czy to osobista czy rzeczywista, została ustanowiona
zgodnie z prawem, ale że powództwo na podstawie powiernictwa będzie przysługiwało stronie, której przekazano
posiadłość Lutecji. Dlatego też, ponieważ spadek miał być wypłacany corocznie, uważa się, że kończy się on
wraz ze śmiercią zapisobiercy.
10. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Maevia wyznaczyła swojego wnuka, który urodził się Maeviusowi i osiągnął wiek dojrzały, swoim spadkobiercą i
uczyniła zapis na rzecz Luciusa Titiusa, w następujący sposób: "Pragnę, aby dziesięć aurei zostało wypłacone
Lucjuszowi Titiusowi, dobremu człowiekowi, któremu jestem dłużna za przysługi, które mi wyświadczył, dopóki
żyje; gdyby zajął się sprawami mojego wnuka i prowadził administrację wszystkich jego spraw". Zapytałem, czy
gdyby Lucjusz Tycjusz w pewnym okresie czasu prowadził interesy Maeviusa, a ten ostatni sprzeciwił się, by robił
to dłużej, czy byłby zobowiązany do wykonania tego powiernictwa. Odpowiedziałem, że jeśli Lucjusz Tytus został
pozbawiony prawa do prowadzenia interesów Maeviusa, nie z powodu oszustwa, i nie istniał żaden inny
uzasadniony powód odrzucenia jego usług, a on sam chciałby nadal prowadzić jego sprawy, to będzie miał prawo
do spadku.
11. Pewien mężczyzna, ustanowiwszy swoją żonę spadkobierczynią, przewidział w swoim testamencie, co
następuje: "Pragnę, aby dwanaście denarów było wypłacane co roku przez mojego spadkobiercę każdemu z
moich wolnych ludzi na jego utrzymanie, jeśli nie porzucą mojej żony". Ponieważ spadkodawca bardzo rzadko
opuszczał miasto, a jego żona często to robiła, pytam, czy wolni ludzie powinni towarzyszyć jej w podróży.
Odpowiadam, że pozytywna opinia nie może być wydana w tej kwestii, ponieważ może pojawić się wiele rzeczy,
które dobrze byłoby wziąć pod uwagę; dlatego tego rodzaju przypadek powinien być poddany osądowi dobrego
obywatela. Zapytano również, czy skoro kobieta udawała się w podróż, nigdy nie proponowała dodatkowej
zapłaty swoim wyzwolonym mężczyznom i z tego powodu nie towarzyszyli jej, to czy będą oni mieli prawo do
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swoich zapisów. Odpowiedź brzmiała, że należy to ustalić biorąc pod uwagę długość lub krótkość podróży oraz
wysokość zapisów.
12. Ulpianus, Trusts, Księga II.
Mela twierdzi, że jeśli zapis roczny zostałby pozostawiony komukolwiek bez podania kwoty, zapis jest nieważny.
Opinia Nerwy jest jednak lepsza, a mianowicie, że uważa się, iż spadkodawca zapisał to, co miał zwyczaj dawać
za życia, ale że w każdym przypadku należy brać pod uwagę rangę stron.
13. Valens, Trusts, Księga VII.
Javolenus w odniesieniu do spadkobiercy, który został zobowiązany do zapłacenia pewnej sumy pieniędzy po
upływie dziesięciu lat, zapłacił ją przed upływem tego czasu, wyraził opinię, że jeśli można udowodnić, że trust
został pozostawiony na wspomniany okres, aby przynieść korzyść osobie do niego uprawnionej, ponieważ nie
mogła ona zadbać o majątek, a spadkobierca zapłacił mu pieniądze przed czasem, wiedząc, że je roztrwoni, to w
żadnym wypadku nie będzie zwolniony z odpowiedzialności. Jeśli jednak czas został wyznaczony ze względu na
spadkobiercę, aby mógł on skorzystać z opóźnienia, rozumie się, że będzie on zwolniony; i rzeczywiście, można
powiedzieć, że zapłacił więcej niż powinien.
14. Paulus, O Neratiusie, Księga III.
Niewolnikowi nakazano uwolnienie po upływie dziesięciu lat i zapisano mu spadek płatny corocznie od dnia
śmierci jego pana. Dziedzictwo będzie należne za lata, w których niewolnik zacznie być wolny, a w międzyczasie
spadkobierca będzie zmuszony zapewnić mu utrzymanie.
15. Labeo, O ostatnich Epitomach Javolenusa, Księga II.
W testamencie zapisano: "Niech mój spadkobierca daje Attii pięćdziesiąt aurei do czasu jej zamążpójścia". Nie
podano, że pieniądze te miały być wypłacane co roku. Labeo i Trebatius uważają, że cała suma jest należna
natychmiast. Bardziej sprawiedliwe jest jednak twierdzenie, że spadek jest płatny co roku.
16. "Niech mój dziedzic daje Attiuszowi co roku dwie miary wina falerneńskiego, które mają być pobierane z
moich dóbr". Uznano, że te dwie miary wina powinny być dostarczone nawet w roku, w którym nie robiono wina,
pod warunkiem, że można je uzyskać z roczników z lat poprzednich.
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17. Scaevola, Digest, Księga XIV.
Pewien spadkodawca, po potwierdzeniu swojego kodycylu testamentem, przeznaczył pewien obszar ziemi dla
swoich wyzwoleńców i zabronił go alienować, ale chciał, aby należał do dzieci i wnuków jego wyzwoleńców.
Później dodał następujące słowa: "Pragnę, aby z zysków z tej ziemi wypłacali oni mojemu spadkobiercy dziesięć
aurei rocznie przez trzydzieści pięć lat od mojej śmierci". Ponieważ spadkobierca wyznaczony przez Titiusa zmarł
przed upływem terminu trzydziestu pięciu lat, powstało pytanie, czy spadkobierca spadkobiercy będzie, na mocy
wyżej zacytowanych słów, uprawniony do korzystania z trustu przez resztę tego czasu. Odpowiedziałem, że tak,
chyba że zostanie udowodnione przez wolnych strzelców, że spadkodawca miał na uwadze trzydziesty piąty rok
spadkobiercy jako czas wygaśnięcia dziedzictwa.
18. Pewien spadkodawca pozostawił Stichusowi, którego wychował, sto aurei i dodatkowo dziesięć aurei płatnych
co miesiąc, a następnie, po ustanowieniu Sempronii spadkobierczynią jednej trzeciej swojego majątku, obciążył
ją w następujący sposób: "Proszę cię, Sempronio, moja siostro, abyś z większej części mojego majątku wzięła
zapisy, które pozostawiłem moim przybranym dzieciom, i zatrzymała je, dopóki nie będą do nich uprawnione".
Zadano pytanie, czy gdyby Sempronia, która została obarczona zaufaniem, odmówiła przyjęcia spadku przed
objęciem w posiadanie pieniędzy pozostawionych przybranym dzieciom, zgodnie z wolą zmarłego, czy byłaby
odpowiedzialna za powództwo z tytułu spadku wniesione przez Stichusa przed osiągnięciem przez niego wieku
dwudziestu pięciu lat? Odpowiedź brzmi, że takie powództwo byłoby zasadne.
19. Tenże, Digest, Księga XVII.
Titia, ustanowiwszy Seia swoim spadkobiercą, zapisała użytkowanie pewnego kawałka ziemi Maeviusowi, i
powierzyła mu zaufanie w następujący sposób: "Proszę cię, Maeviusie, abyś z dochodów posiadłości Speratii
wypłacał Arriusowi Pamphilusowi i Arriusowi Stichusowi po sześćset aurei rocznie od dnia mojej śmierci, dopóki
oni będą żyć". Powstało pytanie, czy jeśli Maevius miałby płacić roczną sumę na ich utrzymanie, a po jego
śmierci ziemia przeszłaby z mocy prawa na spadkobiercę Titii, to czy zapis na utrzymanie zgodnie z warunkami
trustu należałby się Pamphilusowi i Stichusowi. Odpowiedziałem, że w podanym przypadku nie ma nic, co
zmuszałoby do zapłaty przez spadkobierców Tytanii, ponieważ użytkownik wieczysty został jedynie obciążony
tym obowiązkiem. Zadano również pytanie, czy spłata zapisu powinna być dokonana przez spadkobierców
zapisobiercy Maeviusa. Odpowiedź brzmiała, że spadkobiercom zapisobiercy nic się nie należy, chyba że
zostanie wyraźnie udowodnione, że spadkodawca zamierzał dokonać płatności po wygaśnięciu użytkowania, pod
warunkiem, że wpływy z użytkowania były wystarczające do jego kontynuacji.
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20. Pewien osobnik, który płacił roczną sumę uczonemu człowiekowi, imieniem Marcus, umieścił w swoim
testamencie następujący zapis: "Moja droga żono, wiem, że zadbasz o moich przyjaciół i pozwolisz im na to, aby
niczego im nie brakowało, mimo to życzę sobie, aby osiemdziesiąt aurei zostało przekazane Marcusowi".
Pojawiło się pytanie, czy Marek, otrzymawszy spadek w wysokości osiemdziesięciu aurei, może również
domagać się wspomnianych wcześniej rocznych wypłat? Odpowiedź brzmiała, że nie ma w tym przypadku
żadnego powodu, dla którego roczne wypłaty, o które pytano, nie miałyby być dokonane.
21. "Zapisuję Lucjuszowi Titiusowi trzy funty złota, które miałam zwyczaj dawać mu za życia". Ponieważ
spadkodawczyni dawała Titiusowi co roku czterdzieści aurei tytułem rocznego wynagrodzenia, a ponadto pewną
ilość srebra, jako dar na święta, lub wartość tegoż, pytam, czy trust na rzecz Titiusa musi być wykonany przez
spadkobierców, czy też pieniądze te powinny być wypłacone jako zapis. Odpowiedź brzmiała, że w podanym
przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby pieniądze te zostały wypłacone.
22. The Same, Digest, Księga XVIII.
Spadkodawca zapisał w testamencie roczną rentę pod następującym warunkiem: "Jeśli będą mieszkać z moją
matką, którą ustanowiłem spadkobiercą części mojego majątku". Powstało pytanie, czy po śmierci matki,
warunek, który został postawiony, będzie uznany za nie spełniony i z tego powodu ani jedzenie, ani odzież nie
powinny być przekazane legatom. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, powinny być
one udzielone.
23. Attyk pozostawił zapis powierniczy o następującej treści: "Zobowiązuję tego, kto będzie moim spadkobiercą,
aby po mojej śmierci z dochodów mojego mieszkania i mojego magazynu wypłacił kapłanowi, zakrystianowi i
wolnomularzom przywiązanym do świątyni sumę dziesięciu denarów w dniu święta, które ustanowiłem." Pytam,
czy dziedzictwo to należało się tylko tym, którzy żyli i pełnili urząd w czasie, gdy zostało zapisane, czy też
powinno być wypłacane także tym, którzy ich zastąpią. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem
faktycznym, mimo że wymienieni zostali urzędnicy, spadek został zapisany na rzecz świątyni. Pytam również, czy
dziesięć aurei było należne tylko za jeden rok zgodnie z warunkami trustu, czy też powinny być one wypłacane
bezterminowo. Odpowiedź brzmiała, że powinny być płacone bezterminowo.
24. The Same, Digest, Księga XXII.
Pewien człowiek zostawił swemu wolnemu strzelcowi następujący zapis: "Pragnę, aby pięćdziesiątą część całego
mojego dochodu pochodzącego od dzierżawców moich ziem i kupujących plony, zgodnie ze zwyczajem mojego
gospodarstwa, wypłacano Filonowi, dopóki żyje." Spadkobiercy sprzedali ziemię, z której pochodziła wspomniana
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pięćdziesiąta część dochodu. Powstało pytanie, czy pięćdziesiąta część odsetek od ceny, która zgodnie ze
zwyczajem prowincji była zwyczajowo pobierana, była należna? Odpowiedź brzmiała, że mimo iż ziemia została
sprzedana, w testamencie zapisano jedynie pięćdziesiątą część dochodu z niej.
25. Spadkodawca zobowiązał swojego wolnego człowieka, któremu pozostawił działkę ziemi przynoszącą dochód
w wysokości sześćdziesięciu aurei rocznie, do wypłacania Pamfili dziesięciu denarów rocznie, zgodnie z
warunkami umowy powierniczej. Powstało pytanie, czy gdyby prawo falcydyckie zmniejszyło spadek po
wyzwoleńcu, to czy roczny zasiłek zapisany Pamfili na mocy trustu również zostałby uznany za zmniejszony, jako
że zapis na rzecz Pamfili pochodził z dochodu, który musiałby być wypłacany, nawet gdyby prawo falcydyckie
zmniejszyło dział ziemi o połowę. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, zapis na rzecz Pamphili
nie zostałby pomniejszony, chyba że udowodniono by, że intencją spadkodawcy było coś innego.
26. Pewien spadkodawca, ustanowiwszy swego syna spadkobiercą trzech czwartych swego majątku, a żonę
jednej czwartej, zobowiązał syna do przekazania swego majątku macosze i zażądał od niej, aby "dobrze
opiekowała się jego młodym synem i płaciła mu dziesięć aurei aż do ukończenia przez niego dwudziestego
piątego roku życia, a po osiągnięciu przez niego tego wieku, aby przekazała mu połowę majątku". Syn
odliczywszy czwartą część majątku, do którego został powołany jako spadkobierca, przekazał jej część macosze,
po czym osiągnął wiek dwudziestu pięciu lat. Ponieważ macocha miała prawo do trzech czwartych, jednej
dwudziestej czwartej i jednej czterdziestej ósmej całego majątku, powstało pytanie, czy powinna oddać połowę
tego udziału swojemu pasierbowi? Odpowiedziałem, że zgodnie z podanymi faktami, musiałaby dostarczyć mu
tyle, aby uzupełnić połowę majątku; oprócz tego, co syn odliczył z powodu Prawa Falcydyńskiego. Ponieważ
wydaje się, że ojciec miał na uwadze młody wiek swojego syna, zapytano również, czy macocha będzie musiała
dostarczyć mu zyski za okres przejściowy. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym,
będzie ona do tego zobowiązana.
27. Lucjusz Tytus, swoim testamentem zapisał miastu Sebasta, miejscu swego urodzenia, sto aurei, aby co drugi
rok w jego imieniu były tam urządzane zawody lekkoatletyczne, z odsetkami od tej sumy, i dodał następujące
słowa: "Jeśli miasto Sebasta nie zechce przyjąć pieniędzy, które zapisałem w testamencie pod wyżej
wymienionym warunkiem, pragnę, aby moi spadkobiercy w żadnym wypadku nie byli za nie odpowiedzialni, lecz
aby zatrzymali je dla siebie". Gubernator prowincji wybrał następnie z majątku pewne dobre banknoty i dostarczył
je miastu jako jego dziedzictwo, a po jego decyzji miasto odebrało pieniądze należne z tytułu większości
roszczeń. Powstało pytanie, czy gdyby miasto nie spełniło później warunków testamentu, to czy spadek należałby
do synów, którzy byli spadkobiercami zmarłego. Odpowiedziałem, że miasto może być zmuszone do
podporządkowania się woli spadkodawcy, a jeśli tego nie uczyni, spadkobiercy mogą żądać kwot, które zostały
uregulowane przez dłużników w gotówce lub przez odnowienie, a jeśli chodzi o te wierzytelności, które nie zostały
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zapłacone miastu i z których dawne zobowiązanie nie zostało zwolnione przez odnowienie, spadkobiercy nie są
pozbawieni możliwości żądania od dłużników tego, co im się należy.
28. Largius Euripianus wydał opinię, po tym jak poproszono go o radę w sprawie, w której pewien mecenas
pozostawił pewną sumę pieniędzy swojemu przybranemu dziecku, a następnie zawarł w testamencie następujący
zapis dotyczący tej sumy: "Chcę, aby pieniądze, które zapisałem mojemu wolnemu i przybranemu dziecku,
Titiusowi, pozostały w rękach Publiusza Maeviusa, dopóki nie osiągnie on wieku dwudziestu pięciu lat, i aby za
korzystanie z nich pobierano odsetki w wysokości trzech procent. Co do wysokości wydatków, które należy mu
zapłacić, Publiusz Maewiusz je oszacuje, gdyż powinien darzyć go uczuciem ojca." Powstało pytanie, czy
spadkobiercy, wypłacając Publiuszowi Maeviusowi pieniądze, powinni wymagać od niego zabezpieczenia.
Odpowiedź była taka, że skoro w testamencie nie było żadnej wzmianki o wymaganym zabezpieczeniu,
spadkobiercy będą wystarczająco bezpieczni, jeśli zapłacą pieniądze Publiuszowi Maeviusowi, zgodnie z
życzeniem zmarłego. Dlatego też ani Tycjusz, przybrany syn, ani jego spadkobiercy nie powinni być wysłuchani,
gdyby wnieśli sprawę przeciwko spadkobiercom patrona na tej podstawie, że nie wymagali oni zabezpieczenia
poprzez wypłatę pieniędzy; a wyżej wymienieni spadkobiercy będą zwolnieni z odpowiedzialności wobec
Tycjusza, jak również wobec jego spadkobierców, chyba że Publiusz Maewiusz przestanie być wypłacalny za
życia spadkodawcy, gdyż w takim przypadku należy wymagać od niego zabezpieczenia.
29. Pewien ojciec ustanowił swoich dwóch synów spadkobiercami równych części swego majątku, starszego i
młodszego, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzewania, temu drugiemu pozostawił pewne ziemie jako jego
udział, a także zapisał mu pewną sumę pieniędzy płatną po osiągnięciu przez niego wieku czternastu lat, którą
złożył w ręce swego brata, jako powiernika, w następujących słowach: "Nakazuję ci, Seius, abyś corocznie dawał
matce pewną sumę pieniędzy, aby umożliwić twojemu bratu kontynuowanie nauki od dwunastego do
czternastego roku życia, a ponadto, abyś płacił podatki nałożone na niego do czasu, aż dostarczysz mu ten
majątek; pragnę też, aby dochody z tych ziem należały do ciebie, dopóki twój brat nie osiągnie wieku czternastu
lat". Starszy brat zmarł i pozostawił obcego spadkobiercę, powstało pytanie, czy warunek otrzymywania dochodu
każdego roku, jak również opłata rocznego zasiłku, który, gdyby Seius żył, byłby zmuszony płacić, zostanie
przekazany jego spadkobiercy; czy też cała kwota spadku musi być natychmiast dostarczona nieletniemu i jego
opiekunom. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami należy rozumieć, że spadkodawca niejako
zwrócił się do opiekuna, aby z chwilą wygaśnięcia kurateli skończył się zasiłek, który nakazał wypłacać, oraz
dochód, który miał być pobierany; ale ponieważ starszy brat został wyprzedzony przez śmierć, wszystko, co
zostało pozostawione przez spadkodawcę, w chwili śmierci jego brata natychmiast przejdzie na małoletniego i
jego opiekunów.
30. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga II.
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"Niech mój spadkobierca płaci sto aurei rocznie mojej córce za każdym razem, gdy ta zostanie wdową". Powstało
pytanie, czy gdyby córka została wdową w czasie krótszym niż rok, to czy miałaby prawo do mniej niż stu aurei.
Odpowiedź brzmiała, że choć nie upłynął jeszcze cały rok, cała kwota będzie jej należna.
31. Marciamis, Instytuty, Księga VI.
Kiedy pewien człowiek chciał, aby w dniu jego urodzin dokonano podziału jego majątku między dekurionów,
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że nie jest prawdopodobne, aby spadkodawca miał na myśli
wypłatę tylko w ciągu jednego roku, lecz zamierzał pozostawić dziedzictwo na wieczność.
32. Tenże, Instytuty, Księga VIII.
Gdy pewna suma pieniędzy, na przykład sto aurei, została pozostawiona miastu Sardis w celu odprawiania
igrzysk ku czci Apollina w ciągu czterech lat, Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że wydaje się,
iż spadkodawca pozostawił wieczysty dochód, należny co cztery lata, a nie tylko sumę brutto do zapłaty na
koniec pierwszego okresu czterech lat.
33. Valens, Trusts, Księga II.
Dziesięć aurei można pozostawić do corocznego wypłacania synowi pod ojcowską kontrolą, dopóki pozostaje on
we władzy ojca.

Tyt. 2. O użytkowaniu, użytkowaniu, dochodach, mieszkaniach i usługach pozostawionych przez zapisy lub
powiernictwa.

34. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
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Ani użytkowanie, ani użytkowanie prawa do przemierzania ścieżki, podjazdu lub drogi, ani do przesyłania wody
akweduktem, nie może być pozostawione testamentem, ponieważ służebność służebności nie może istnieć. Taki
zapis nie może być również legalny na mocy Dekretu Senatu, w którym przewidziano, że można zapisać w
testamencie użytkowanie wszystkiego, co wchodzi w skład nieruchomości, ponieważ nie jest to ani włączone do
nieruchomości, ani z niej wyłączone, ale przeciwko spadkobiercy zostanie wytoczone powództwo o nieokreśloną
kwotę, a na rzecz zapisobiercy, tak długo jak żyje, w celu zmuszenia tego pierwszego do zezwolenia mu na
chodzenie, jeżdżenie lub przejeżdżanie przez nieruchomość, lub też służebność może być przyznana, jeśli
zostanie zapewnione zabezpieczenie jej zwrotu w przypadku śmierci zapisobiercy lub utraty praw obywatelskich
za jakieś poważne przestępstwo.
35. Papinianus, Pytania, Księga XVII.
Gdy w testamencie zapisane są usługi niewolnika, nie są one tracone przez utratę praw obywatelskich lub przez
nieużywanie; a ponieważ zapisobierca może czerpać zyski z pracy niewolnika, może je również wydzierżawić.
Jeśli spadkobierca uniemożliwiłby mu korzystanie z jego usług, będzie za to odpowiedzialny. Ta sama zasada
obowiązuje, gdy niewolnik sam się wydzierżawia. Z tego powodu, że zapisobierca nie jest uważany za lichwiarza,
przekazuje on dziedzictwo usług niewolnika swojemu spadkobiercy, ale jeśli tytuł do niewolnika został uzyskany
przez lichwiarstwo, dziedzictwo wygasa.
36. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Usługi wolnego człowieka również mogą być zapisane w testamencie, tak jak można go wynająć na podstawie
umowy lub uczynić przedmiotem zapisu.
37. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVIII.
Jeśli własność ziemi jest pozostawiona w sposób absolutny, przechodzi ona na zapisobiercę, nawet jeśli
użytkownik może być mianowany spadkobiercą.
38. Paulus, O Sabinusie, księga XVIII.
Jeśli obiecuję korzystanie z użytkowania "w chwili mojej śmierci", rozrządzenie będzie nieważne; ta sama zasada
dotyczy zapisu, ponieważ kiedy użytkowanie jest ustanowione, zwykle wygasa przez śmierć.
39. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
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Jeśli użytkowanie zostanie mi zapisane do korzystania przez dwa lata po śmierci spadkodawcy, a ja nie będę
mógł z niego korzystać z winy spadkobiercy, będzie on nadal odpowiedzialny po upływie dwóch lat; tak samo jak
każdy będzie odpowiedzialny, jeśli własność należna z tytułu zapisu zostanie zniszczona, a on nie wywiązał się z
obowiązku jej dostarczenia. Nie można zatem żądać zwrotu tego użytkowania, ponieważ różni się ono od tego,
które zostało zapisane w testamencie, lecz należy obliczyć jego wartość za dwa lata i wypłacić ją użytkownikowi.
40. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVI.
Jeśli usługi zostały pozostawione w testamencie, kiedy powinny być dostępne, czy od dnia, w którym
zapisobierca ich zażąda, czy od momentu wejścia w posiadanie majątku? A kto musi ponosić straty, gdy
niewolnik jest chory? Sądzę, że usługi są należne od momentu, w którym są wymagane, a zatem jeśli niewolnik
zacząłby chorować po tej dacie, stratę musi ponieść zapisobierca.
41. Gaius, On the Edict of the Praetor Concerning Legacies, Księga III.
Gdy użytkowanie jest zapisane gminie, powstaje pytanie, jak długo ma ona do niego prawo, bo gdyby ktoś
powiedział, że ma do niego prawo bezterminowo, samo posiadanie, gdyby użytkowanie było od niej
bezterminowo oddzielone, byłoby bezwartościowe; dlatego ustalono, że gmina może je posiadać przez sto lat, co
jest najdłuższym okresem życia.
42. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
Jeśli ktoś, komu zapisano w testamencie użytkowanie, jest obciążony zaufaniem, a użytkowanie to nie powinno
dostać się do rąk zapisobiercy, spadkobierca, w którym pozostaje wspomniane użytkowanie, musi je wykonać.
Zasada ta ma zastosowanie również do testamentu wojskowego, jeśli zapisobierca obciążony trustem odrzuci
spadek lub umrze za życia spadkodawcy.
43. Julianus, Digest, Księga LXX.
Jeśli Titiusowi zostanie pozostawiona ziemia i jej użytkowanie, będzie on miał prawo żądać albo ziemi albo
użytkowania; a jeśli wybierze ziemię, będzie miał prawo do pełnej własności tej ziemi, nawet jeśli odrzucił
użytkowanie. Jeżeli jednak woli on mieć użytkowanie, a odrzuca własność gruntu, będzie on uprawniony jedynie
do użytkowania.
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44. Tenże, O Minicjuszu, Księga I.
Jest ustalone, że dziedzictwo rocznego mieszkania jest należne od początku każdego roku.
45. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga II.
Spadkobierca wybudował dom wiejski na gruncie, którego użytkowanie zostało mu zapisane w testamencie. Nie
może on zburzyć budynku bez zgody użytkownika wieczystego, tak samo jak nie może usunąć z ziemi drzewa,
które tam zasadził; gdyby jednak zburzył dom, zanim użytkownik wieczysty mu tego zabroni, może to uczynić
bezkarnie.
46. Paulus, O Plaucjuszu, księga XIII.
W przypadku, gdy użytkowanie pozostawione jest do korzystania przez kolejne lata, zapisuje się nie tylko jeden,
ale kilka zapisów. Inaczej jest jednak w przypadku pozostawienia służebności do prowadzenia wody i korzystania
z prawa drogi; służebność prawa drogi jest bowiem odrębna, gdyż ze swej natury podlega przerwaniu.
47. Celsus, Digest, Księga XVIII.
W przypadku, gdy spadkobierca został oskarżony o zezwolenie dwóm osobom na oddzielne korzystanie z działki,
a on pozwolił im korzystać z niej wspólnie, powstało pytanie, czy zgodnie z warunkami testamentu będzie
odpowiedzialny wobec obu. Uznałem, że byłby on odpowiedzialny, gdyby spadkodawca miał zamiar, aby każdy z
nich korzystał z całego użytkowania indywidualnie; w tym przypadku bowiem byłby on zobowiązany do
przekazania całego spadku każdemu z nich. Dlatego też, jeżeli spadkobierca zezwoliłby jednemu z
zapisobierców na korzystanie z części użytkowania, nie mógłby zezwolić drugiemu na korzystanie z tej samej
części. W związku z tym byłby on zmuszony do wydania każdemu z nich wycenionej wartości tego, czego został
pozbawiony.
48. Marcellus, Digest, Księga XIII.
"Niech mój spadkobierca będzie zobowiązany do zezwolenia Titiusowi na zamieszkiwanie w takim a takim domu,
tak długo jak będzie żył." Uważa się, że jest to zapis jednorazowy.
49. W przypadku, gdy spadkodawca posiadał dwa grunty i przeznaczył jeden z nich, a następnie przekazał go
jednej osobie, a użytkowanie drugiemu, pytam, czy jeśli użytkownik wieczysty nie miał dostępu do wspomnianego
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gruntu w inny sposób niż przez działkę, która została przeznaczona, to czy służebność byłaby mu należna.
Odpowiedź, że zasada jest taka sama, jak gdyby grunt należał do nieruchomości, przez którą można przyznać
użytkownikowi wieczystemu prawo drogi, a z testamentu zmarłego wynikało, że jest ono wymagane od
spadkobiercy; W takim przypadku zapisobierca nie mógłby rościć sobie prawa do gruntu, chyba że najpierw
przyznałby prawo drogi użytkownikowi wieczystemu, aby ten sam stan, który został osiągnięty za życia
spadkodawcy, mógł być zachowany tak długo, jak długo istniało użytkowanie, albo do czasu połączenia go z
gruntem.
50. Modestinus, Opinie, Księga IX.
W testamencie zapisano miastu, aby z jego dochodów urządzano tam co roku wystawę w celu zachowania
pamięci o zmarłym. Wystawa ta nie miała prawa się tam odbywać, pytam więc, jaką opinię należy wydać w
odniesieniu do zapisu. Modestinus odpowiedział, że ponieważ spadkodawca chciał, aby spektakl został
wystawiony w mieście, ale miał taki charakter, że nie można było tego zrobić, byłoby niesprawiedliwe, aby
spadkobierca skorzystał z tak dużej sumy pieniędzy, którą zmarły przeznaczył na ten cel. Dlatego też
spadkobiercy, jak również pierwsi obywatele tego miejsca, powinni zostać zwołani razem, aby ustalić, w jaki
sposób można by zmienić zaufanie, tak aby pamięć spadkodawcy mogła być uczczona w inny i zgodny z prawem
sposób.
51. Scaevola, Opinie, Księga III.
Pewien człowiek pozostawił miastu pewne ziemie i życzył sobie, aby dochody z nich były przeznaczone na
coroczne świętowanie publicznych igrzysk, dodając przy tym, co następuje: "Proszę dekurionów i pragnę, aby nie
zmieniali charakteru dziedzictwa, ani nie przeznaczali go na żaden inny cel". Miasto nie obchodziło igrzysk przez
okres czterech nieprzerwanych lat. Pytam, czy dochód, który uzyskało w ciągu tych czterech lat, powinien być
zwrócony spadkobiercy, czy też powinien być zaliczony na poczet spadku innego rodzaju, zapisanego w tym
samym testamencie. Odpowiedź brzmiała, że jeśli posiadanie ziemi zostało podjęte wbrew woli spadkobierców,
wszelkie zyski, które zostały nabyte, muszą zostać porzucone, a rekompensata za to, co nie zostało wydane
zgodnie z wolą zmarłego, powinna zostać dokonana poprzez zrzeczenie się każdego innego majątku, który był
należny.
52. Modestinus, Opinie, Księga IX.
Spadkodawca, który miał kilku wolnych ludzi, w swoim testamencie napisał, że pozostawia mieszkanie tym,
których wyznaczył w kodycylu. Ponieważ później nikogo nie wyznaczył, zapytałem, czy wszyscy oni będą
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dopuszczeni do udziału w dziedzictwie. Odpowiedź brzmiała, że ponieważ patron obiecał wyznaczyć niektórych
ze swoich poddanych, a później nie wyznaczył żadnego, spadek w odniesieniu do mieszkania uznano za
niedoskonały, ponieważ nie istniał nikt, komu można by było zrozumieć, że został przekazany.
53. To samo w odniesieniu do wynalazków.
Jeśli spadkodawca pozostawiłby działkę ziemi jednej osobie, a użytkowanie tej samej ziemi drugiej, a uczyniłby to
celowo, aby ta pierwsza miała tylko zwykłe prawo własności, popełniłby błąd, ponieważ powinien był pozostawić
prawo własności nieruchomości z zastrzeżeniem użytkowania, w następujący sposób: "Przeznaczam taką a taką
działkę ziemi dla Titiusa, z zastrzeżeniem użytkowania; " lub "Niech mój spadkobierca przekaże użytkowanie tego
gruntu Sezjuszowi", ponieważ jeśli nie wyraził się w ten sposób, użytkowanie zostanie podzielone między nich, z
tego powodu, że czasami to, co jest napisane, ma większy wpływ niż to, co jest zamierzone.
54. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga VIII.
Jeśli zarządzę, że niewolnik będzie wolny pod pewnym warunkiem, a tobie oddam w użytkowanie tego
niewolnika, zapis będzie ważny.
55. Paulus, O Lex Julia et Papia, księga VII.
"Tytusowi zapisuję użytkowanie Stichusa", albo "gdyby z Azji przypłynął statek, zapisuję sumę dziesięciu aurei".
Zapisobierca nie może żądać użytkowania, zanim warunek dotyczący dziesięciu aurei nie zostanie spełniony lub
nie zostanie spełniony, aby nie pozbawić spadkobiercy prawa do dawania, co tylko zechce.
56. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XV.
"Pragnę, aby dochód z mojego majątku był wypłacany co roku mojej żonie". Aristo podaje jako swoją opinię, że to
dziedzictwo nie przejdzie na spadkobiercę żony, ponieważ przypomina albo użytkowanie, albo dziedzictwo, które
ma być wypłacane corocznie.
57. Julius Mauricianus, On the Lex Julia et Papia, Księga II.
Spadkodawca ma prawo powtórzyć zapis lichwiarski, aby był on płatny po utracie praw cywilnych. Cesarz
Antoninus stwierdził to niedawno w Reskrypcie, ponieważ w takich okolicznościach istnieje podstawa do
zastosowania tej decyzji tylko wtedy, gdy spadek ma być wypłacany corocznie.
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58. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Jeśli dziedzictwo w postaci użytkowania nieruchomości jest zapisane żonie, to zarówno kapitał, jak i odsetki,
które zmarły pożyczył, muszą być wypłacone po złożeniu zabezpieczenia zgodnie z warunkami dekretu senatu.
W związku z tym konieczne będzie odliczenie od obligacji odsetek od weksli, które stanowiły część majątku
spadkowego i były wymagalne przed udzieleniem zabezpieczenia. Ta sama zasada nie będzie jednak
przestrzegana w przypadku, gdy pieniądze zostały pożyczone na weksle przez samego spadkobiercę; w tym
przypadku bowiem zapisobiercy należy wypłacić jedynie kwotę główną lub odsetki, które okazały się należne z
powodu zwłoki w płatności i w odniesieniu do których nie będzie wymagane zabezpieczenie.
59. "Pragnę, aby mój niewolnik, Scorpus, służył mojej konkubinie Sempronii". W tym przypadku, nie własność, ale
użytkowanie niewolnika jest uważane za zapisane w testamencie.
60. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Spadkodawca pozostawił swojej żonie użytkowanie pewnych ziem i życzył sobie, aby po jego śmierci
wspomniane ziemie wraz z dochodami przeszły na jego spadkobierców; czyniąc to popełnił błąd. Właściciel nie
stworzył zaufania na rzecz spadkobierców, ani w odniesieniu do własności, ani w odniesieniu do użytkowania
nieruchomości, ponieważ wydaje się, że mowa była o przyszłych dochodach, a nie o tych, które już minęły.
61. Paulus, Pytania, Księga X.
Semproniusz Attilus zobowiązał swojego spadkobiercę, aby po upływie dziesięciu lat przekazał Gajuszowi swoją
działkę w Italii, z zastrzeżeniem prawa użytkowania. Pytam, czy jeśli spadkobierca umrze przed upływem
dziesięciu lat, to czy po upływie tego czasu cała ziemia będzie należeć do zapisobiercy. Jestem przekonany, że
nadszedł czas tego zapisu, czyli czas wykonania powiernictwa, i z tego powodu powinien on należeć do
spadkobiercy zapisobiercy. Zatem, skoro zapis był już wymagalny w momencie śmierci spadkobiercy, to
użytkowanie wygasło i nie może należeć do jego następcy. Wyraziłem pogląd, że jeżeli spadkobierca zostanie
wezwany lub zobowiązany do wydania określonej nieruchomości, czas na wykonanie zapisu lub wydanie spadku
nastąpi w chwili śmierci spadkodawcy, ale użytkowanie nie będzie należało do spadkobiercy, dopóki nie wyda on
własności po zastrzeżeniu użytkowania. Stąd też nie można utracić użytkowania przez utratę praw cywilnych, czy
też śmierć spadkobiercy, z tego powodu, że jeszcze go nie posiada. To samo ma miejsce, gdy własność
nieruchomości jest zapisana w testamencie pod pewnym warunkiem, po zastrzeżeniu użytkowania, a
spadkobierca umiera przed spełnieniem tego warunku; wtedy bowiem użytkowanie, które kończy się wraz z jego
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życiem, zaczyna przysługiwać spadkobiercy spadkobiercy. W takich przypadkach należy jednak ustalić zamiar
spadkodawcy, to znaczy, czy w momencie zastrzegania użytkowania miał on na myśli kogoś, kto miał być
połączony z jego spadkobiercą, tak że w chwili śmierci tego pierwszego zamierzał, aby całe prawo własności
należało do zapisobiercy; nie można bowiem przekazać następcy, który jeszcze nie nabył użytkowania, więcej,
niż gdyby już zaczął z niego korzystać.
62. Jeśli działkę gruntu przeznaczono dla dwóch osób, a użytkowanie pozostawiono innej, to wszyscy trzej nie
korzystają ze wspólnego użytkowania, jeśli jest ono podzielone na dwie części. Z drugiej strony, ta sama zasada
będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy jest dwóch użytkowników, a własność nieruchomości jest
pozostawiona osobie trzeciej. Prawo do naliczania istnieje tylko pomiędzy nimi.
63. Scaevola, Opinie, Księga I.
Mąż pozostawił swojej żonie użytkowanie pewnych gruntów i innych nieruchomości oraz posag pod zarządem
powierniczym. Spadkobiercy oddali jej w użytkowanie grunty. Dwa lata po tym wydarzeniu małżeństwo zostało
uznane za nieważne. Pojawiło się pytanie, czy to, co zebrała w tym czasie, może być od niej odzyskane.
Odpowiedziałem, że to, co pobrała z tytułu zysku, może zostać odzyskane.
64. Paulus, Opinie, Księga XIII.
Pytam, czy w przypadku, gdy pozostawiono użytkowanie gruntu, a grunt ten podlega czasowemu opodatkowaniu,
jakie będzie prawo w tym przypadku? Paulus odpowiedział, że w tym przypadku będzie ono takie samo jak w
przypadku nałożenia zwykłych podatków, a zatem, że ciężar ten musi ponieść użytkownik wieczysty.
65. Gajusz, Powiernictwo, Księga I.
Gdy ktoś jest proszony o przeniesienie na kogoś innego użytkowania, które pozostawiono jemu samemu, a on
sam połączył je z gruntem w celu korzystania z niego, to chociaż użytkowanie może wygasnąć z mocy prawa, z
chwilą śmierci lub z powodu utraty praw cywilnych przez zapisobiercę, który nabył je z tego tytułu, pretor powinien
jednak skorzystać ze swojej władzy, aby prawo to zostało zachowane, jeśli zostało mu pozostawione pod
zarządem powierniczym, tak jak gdyby zostało zapisane w testamencie.
66. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
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W przypadku, gdy użytkowanie zostało zapisane kobiecie do czasu całkowitego wypłacenia jej posagu, a jeden
ze spadkobierców daje jej zabezpieczenie swojej części majątku, podczas gdy pozostali tego nie robią, Labeo
twierdzi, że kobieta przestaje korzystać z użytkowania w zakresie wspomnianej części. To samo będzie miało
miejsce w przypadku, gdy kobieta zwleka z przyjęciem zabezpieczenia.
67. Właściciel pozostawił swojemu lokatorowi użytkowanie pewnego gruntu, który uprawiał. Dzierżawca będzie
miał prawo do wniesienia powództwa przeciwko spadkobiercy, aby sędzia mógł zmusić tego ostatniego do
zwolnienia go z odpowiedzialności wynikającej z jego umowy.
68. Labeo, O ostatnich Epitomach Jawolenów, Księga II.
Jeśli ktoś ma z wami wspólną działkę i pozostawia jej użytkowanie swojej żonie, a po jego śmierci spadkobierca
wnosi do sądu o podział tej działki, to zdaniem Błażeja Trebatiusza, jeśli sędzia podzieli ziemię na różne części,
to użytkowanie części przyznanej wam w żadnym wypadku nie będzie należne kobiecie, lecz będzie ona miała
prawo do użytkowania całej części przyznanej spadkobiercy. Uważam, że ta opinia jest błędna, ponieważ jeśli
przed wydaniem wyroku kobieta była uprawniona do użytkowania niepodzielonej połowy całej działki, sędzia nie
mógł, rozstrzygając między stronami, naruszyć praw osoby trzeciej. Ta ostatnia decyzja została przyjęta.
69. Scaevola, Digest, Księga XV.
Pewien człowiek określiwszy swoje intencje w sposób ogólny, dodał w testamencie co następuje: "Zapisuję
Feliksowi, któremu poleciłem być wolnym, użytkowanie majątku Vestigian, ponieważ uważam, że będzie miał
prawo do tego majątku, jeśli nie wejdzie w spór z moim spadkobiercą, ale pozostanie z nim w dobrych
stosunkach. Proszę mojego dziedzica, aby postępował w taki sposób, aby on i Feliks mogli nadal pozostać
przyjaciółmi, gdyż będzie to korzystne dla nich obu." Powstało pytanie, czy Feliks może za życia spadkobiercy
dokładnie określić własność ziemi. Odpowiedź brzmiała, że w podanych faktach nie ma nic, co wskazywałoby na
to, że własność ziemi została pozostawiona Feliksowi.
70. Pewna spadkodawczyni ustanowiła swoje dzieci z Seiusem i córkę z innym mężem spadkobiercami do
równych udziałów w swoim majątku i uczyniła następujący zapis na rzecz swojej matki: "Pragnę, aby użytkowanie
mojego majątku było przyznane Aelia Dorcas, mojej matce, tak długo jak ona żyje, a po jej śmierci, aby przeszło
na moje dzieci, lub na żyjącego z nich". Dzieci Seiusa zmarły po wejściu w posiadanie majątku, a po śmierci
matki, którą przeżyła córka spadkodawczyni, powstało pytanie, czy użytkowanie będzie należało w całości do
córki, czy tylko proporcjonalnie do jej udziału w majątku. Odpowiedź brzmiała, że przechodzi ono na tych, którym
przysługiwało prawo własności do gruntu. Klaudiusz: Scaevola uważał, że po śmierci ich babki samo użytkowanie
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przejdzie na dzieci proporcjonalnie do ich udziałów w majątku, zwłaszcza że zostali oni wyznaczeni na
spadkobierców równych części tegoż.
71. W sytuacji, gdy mąż pozostawił żonie w użytkowaniu swoje domy i wszystko, co się w nich znajdowało, z
wyjątkiem srebrnej blachy, a ponadto swoje ziemie i warzelnie soli; powstało pytanie, czy użytkowanie wełny o
różnych kolorach, która była przeznaczona na handel, a także purpury, która znajdowała się w domach, również
należało się żonie. Odpowiedź brzmiała, że z wyjątkiem srebrnej blachy i przedmiotów, które zostałyby
zakwalifikowane jako towary, zapisobierca będzie miał prawo do użytkowania wszystkich innych nieruchomości.
72. Zapytano również, czy w związku z tym, że w warzelniach soli znaleziono znaczną ilość soli, której
użytkowanie zostało zapisane w testamencie, będzie ona również należała do żony, zgodnie z warunkami trustu.
Odpowiedź brzmiała, że spadkodawca nie miał zamiaru zapisywać żadnej nieruchomości, która byłaby
przeznaczona do sprzedaży.
73. Zadano również pytanie, czy spadkodawca powinien był zawrzeć w tym samym testamencie następujący
zapis, a mianowicie: "Proszę cię, moja żono, abyś zadowoliła się sumą czterystu aurei rocznie, którą chcę, abyś
otrzymywała przez okres piętnastu lat z tytułu użytkowania, i abyś zapłaciła moim spadkobiercom wszystko
ponad tę sumę, co może być uzyskane z tego użytkowania", czy nie należałoby uznać, że spadkodawca zmienił
zdanie w odniesieniu do poprzedniego zapisu, a zatem, że żona nie byłaby uprawniona do więcej niż czterysta
aurei rocznie z użytkowania. Odpowiedź brzmiała, że zapytanie zostało jasno wyjaśnione przez słowa, które
zostały zacytowane.
74. Lucjusz Tytus w testamencie pozostawił posiadłość toskańską Publiuszowi Maeviusowi, zobowiązując go do
oddania połowy jej użytkowania Tytii. Publiusz Maewiusz odbudował stary wiejski dom, który z wiekiem popadł w
ruinę, a który był potrzebny do zbierania i przechowywania plonów. Pytam, czy Tytia powinna uczestniczyć w
pokryciu kosztów tego przedsięwzięcia, proporcjonalnie do jej udziału w użytkowaniu. Odpowiedź brzmiała, że
jeśli zapisobierca odbudował dom przed przekazaniem Titii zapisu użytkowania, nie może być zmuszony do
przekazania go, dopóki nie zapłaci ona swojej części kosztów.
75. Pewien mężczyzna ustanowił swoje dwie córki i syna, który nie był zdrowy na umyśle, swoimi spadkobiercami
i zapisał użytkowanie udziału swojego niedorozwiniętego syna jednej ze swoich córek, na następujących
warunkach: "Oprócz tego niech Publia Klementiana weźmie, w drodze uprzywilejowanego zapisu, użytkowanie
czwartej części mojego majątku, do którego wyznaczyłem mojego syna, Juliusza Justusa, moim spadkobiercą; i
proszę cię, Publio Klementiano, w zamian za użytkowanie jego udziału, który ci zapisałem, abyś go wspierała i
opiekowała się nim, dopóki nie odzyska zdrowego umysłu i nie wyzdrowieje". Ponieważ syn pozostawał w tym
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samym stanie aż do swojej śmierci, pojawiło się pytanie, czy użytkowanie wygasło. Odpowiedź brzmiała, że
zgodnie z podaną sprawą, dziedzictwo będzie nadal istnieć, chyba że zostanie wyraźnie udowodnione, że
spadkodawca zamierzał inaczej.
76. Spadkodawczyni zobowiązała wyznaczonego przez siebie spadkobiercę do wypłacania synowi 10 aurei
rocznie lub do zakupu ziemi, która przynosiłaby dochód w wysokości 10 aurei rocznie, oraz do oddania mu jej w
użytkowanie; syn, otrzymawszy ziemię od spadkobiercy, wynajął ją zgodnie z wolą matki. Po jego śmierci
pojawiło się pytanie, czy kwota pozostała do zapłaty przez dzierżawców będzie należała do spadkobiercy syna,
który był użytkownikiem, czy do spadkobiercy Sei, spadkodawczyni? Odpowiedź brzmiała, że we wskazanym
przypadku nie ma nic, co uniemożliwiałoby przynależność pozostałej kwoty czynszu do spadkobiercy Seia.
77. Pewien człowiek pozostawił użytkowanie trzeciej części swojego majątku jednemu ze swoich spadkobierców i
powstało pytanie, czy trzecia część pieniędzy, do której zgodnie z wyceną należała nieruchomość po podziale,
powinna zostać wypłacona użytkownikowi. Odpowiedź brzmiała, że spadkobierca miał wybór, czy oddać w
użytkowanie samą nieruchomość, czy też jej wycenioną wartość.
78. Zapytano również, czy podatki, oprócz tego, co było należne i wymagane do zapłaty od gruntu lub majątku
osobistego, mogłyby zostać odliczone od kwoty, tak aby płatność została dokonana tylko z pozostałej części, jeśli
spadkobierca wolałby to zrobić? Odpowiedź brzmiała, że trzecia część pozostałej sumy może być zapłacona.
79. The Same, Digest, Księga XVII.
"Pragnę, aby Semproniuszowi dano to, co miałem zwyczaj dawać mu za życia". Semproniusz mieszkał w domu
spadkodawcy, który został zapisany jednemu ze spadkobierców jako uprzywilejowany zapis. Powstało pytanie,
czy miał on również prawo do swojego mieszkania w tym domu. Odpowiedź brzmiała, że w podanym przypadku
nic nie stało na przeszkodzie, aby miał do tego prawo.
80. Pytanie pojawiło się w odniesieniu do następujących słów testamentu: "Pragnę, aby ci z moich wolnych ludzi,
którym nic nie zostawiłem, otrzymali to, co miałem w zwyczaju dawać im za życia". Powstało pytanie, czy kwatera
miała być pozostawiona tym wyzwolonym, którzy żyli ze swoim patronem do czasu jego śmierci? Odpowiedź
brzmiała, że najwyraźniej zostało im ono pozostawione.
81. Pewna spadkodawczyni umieściła w kodycylu: "Proszę cię, abyś pozwolił Nigidiusowi, Titiusowi i Dionowi,
moim starym i niedołężnym wolnomularzom, zakończyć życie tam, gdzie teraz przebywają". Pytam, czy wyżej
wymienieni wolni strzelcy będą, zgodnie z warunkami trustu, uprawnieni do otrzymywania zysków z ziemi, na
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której mieszkają, skoro otrzymali, bez kontrowersji, inne zapisy, które zostały im zapisane. Odpowiedź brzmiała,
że zgodnie ze stwierdzonym przypadkiem, zarzut dotyczył tego, że spadkobiercy powinni pozwolić im pozostać
tam, gdzie są, w taki sam sposób, w jaki ona sama im na to pozwoliła.
82. The Same, Digest, Księga XVIII.
Pewien człowiek umieścił w swoim kodycylu zapis powierniczy o następującej treści: "Pragnę, aby mężczyznom i
kobietom, których uwłaszczyłem moim kodycylem, przekazano działkę ziemi, na której wyraziłem życzenie, aby
być pochowanym; i aby, gdy jeden z nich umrze, jego udział mógł przypaść pozostałym; tak, że w końcu
wszystko będzie należeć do żyjącego, i pragnę, aby po śmierci żyjącego majątek ten przeszedł na rzecz Miasta
Baranów. Ponadto pozostawiam w moim domu mieszkania dla moich wyzwoleńców i wyzwolonych kobiet, dopóki
będą żyć. Pactia i Trophina zajmą wszystkie pokoje, z których zwykłem korzystać, a po ich śmierci dom ma
należeć do wspomnianego miasta." Pojawiło się pytanie, czy spadkobiercy wyzwolicieli zostali obciążeni
powiernictwem na rzecz miasta? Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, słowa te można uznać za
oznaczające, że ostatni żyjący z legatów wydaje się być obciążony powiernictwem. Zapytano również, czy po
śmierci niektórych z wolnych ludzi, którym pozostawiono mieszkanie, części domu, w których mieszkali, będą
natychmiast należeć do miasta. Odpowiedź brzmiała, że tak długo jak żyłby którykolwiek z tych wolnych ludzi,
powiernictwo nie byłoby należne miastu.
83. Pewien stronnik, który ustanowił Sempronię spadkobierczynią dziesiątej części swego majątku, Maevię drugiej dziesiątej części, a przybrane dziecko - pozostałej części, wyznaczył kuratora dla tej ostatniej, sądząc, że
ma do tego prawo z mocy prawa, i zobowiązał kuratora, aby nie dopuścił do sprzedaży ziemi i pozwolił
przybranemu dziecku cieszyć się dochodami z majątku wraz z Sempronią i Maevią, jego pielęgniarkami; Na
końcu testamentu dodał: "Wszystkim moim spadkobiercom powierzam wykonanie tego testamentu". " Powstało
pytanie, czy pielęgniarki mogły rościć sobie prawo do trzeciej części użytkowania ziemi zgodnie z warunkami
testamentu, mimo że kurator, którego spadkodawca nie mógł zgodnie z prawem ustanowić dla swojego
przybranego dziecka, został obciążony wykonaniem tego testamentu. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
przedstawionym stanem faktycznym, spadkodawca właściwie prawnie wyraził swoją wolę poprzez utworzenie
trustu, a zatem pielęgniarki mogły korzystać z dochodów z ziemi, wraz z przybranym dzieckiem, zgodnie z tym,
co przekazał każdemu z nich.
84. The Same, Digest, Księga XXII.
Pewien człowiek pozostawił swojej żonie użytkowanie swojego wiejskiego domu na okres pięciu lat po swojej
śmierci, a następnie dodał następujące słowa: "Po upływie wspomnianego okresu pięciu lat i wygaśnięciu
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użytkowania, chcę, aby wspomniana ziemia należała do So-and-So i So-and-So, moich wolnych ludzi." Żona
zmarła przed upływem pięciu lat, powstało pytanie, czy wspomniani wolni strzelcy mieli prawo rościć sobie prawo
do własności nieruchomości natychmiast, czy po upływie pięciu lat, ponieważ spadkodawca opuścił ją po upływie
tego czasu. Odpowiedź brzmiała, że ziemia będzie należeć do wyzwolonych po upływie pięciu lat.
85. The Same, Digest, Księga XXV.
Stichusowi, który w testamencie został poddany manumulacji, pozostawiono w użytkowaniu pewien obszar ziemi,
a gdy ten przestał się nim cieszyć, spadkodawca pozostawił go swoim spadkobiercom w zaufaniu, aby wydali go
Lucjuszowi Titiusowi. Jednakże Stichus w swoim testamencie pozostawił własność tej ziemi swoim wnukom, a
spadkobiercy Stichusa, zgodnie z warunkami testamentu, przekazali tę ziemię swoim wnukom, którzy byli jego
legatami. Wspomniane wnuki, nie wiedząc o stanie, w jakim ziemia została przekazana na mocy poprzedniego
testamentu, i posiadając ją przez dłuższy czas niż ten, który jest przewidziany przez prawo do nadania tytułu
prawnego przez przedawnienie, powstało pytanie, czy nabyły własność tej ziemi dla siebie. Odpowiedź brzmiała,
że zgodnie z podanymi faktami, legaci nabyli ją.
86. Zapytano również, czy gdyby w jakimkolwiek przypadku legaci zostali pozbawieni ziemi, to czy powództwo na
rzecz wnuków byłoby zasadne w celu odzyskania tej ziemi przeciwko spadkobiercom Stichusa. Odpowiedź
brzmiała, że zgodnie z wcześniejszą opinią, gdy nieruchomość z jakiegoś powodu nie została nabyta, gdyby
Stichus sporządził testament po śmierci tych, którym ją pozostawił, uznano by, że miał zamiar przekazać coś, co
według niego należało do niego, a nie obciążać swoich spadkobierców.
87. The Same, Digest, Księga XXXIII.
"Daję żonie mojej użytkowanie mego majątku aż do czasu, gdy córka moja osiągnie wiek osiemnastu lat".
Powstało pytanie, czy żona powinna mieć prawo do użytkowania zarówno ziemi na wsi, jak i w mieście, a także
do niewolników, mebli i funduszy należących do majątku. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem
faktycznym, byłaby ona uprawniona do użytkowania wszystkiego.
88. Tenże, Opinie, Księga III.
"Chciałbym, aby dochód z aebutian Estate był wypłacany mojej żonie tak długo, jak ona żyje". Pytam, czy opiekun
spadkobiercy może sprzedać ziemię i wypłacać zapisobiercy, co roku sumę równą tej, którą spadkodawca za
życia miał zwyczaj uzyskiwać z dzierżawy przedmiotowej nieruchomości ? Odpowiedź brzmiała, że może to
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zrobić. Pytam również, czy można bezkarnie uniemożliwić zapisobiercy zamieszkiwanie na wspomnianej ziemi.
Odpowiedź brzmiała, że spadkobierca nie ma obowiązku zapewnienia mu mieszkania. Pytam również, czy
spadkobierca może być zmuszony do dokonywania napraw na gruncie. Odpowiedź brzmi, że jeśli z powodu
działań spadkobiercy dochód został zmniejszony, zapisobierca może zgodnie z prawem żądać kwoty
zmniejszenia. Pytam również, czym taki zapis różni się od użytkowania. Odpowiedź brzmiała, że różnicę można
ustalić na podstawie wcześniejszych opinii.
89. Tenże, Opinie, Księga IX.
Pewien człowiek ustanowił swoich synów spadkobiercami, a swojej żonie zapisał odzież, klejnoty, wełnę, len i
inne przedmioty, dodając: "Pragnę, aby własność wyżej wymienionych przedmiotów przeszła na moje córki lub na
którąkolwiek z nich, która przeżyje." Pojawiło się pytanie, czy w testamencie zapisano użytkowanie, czy też
własność wspomnianej nieruchomości. Odpowiedź brzmi: wydaje się, że własność została zapisana w
testamencie.
90. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest of Paulus, Księga VIII.
"I bequeath zakwaterowanie dla So-and-So wraz z So-and-So." Jest to dokładnie to samo, co gdyby
spadkodawca zostawił je "Dla So-and-So i So-and-So".
91. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Księga II.
Kiedy zapis brzmi: "Przekazuję i zapisuję Publiuszowi Maeviusowi wszystkie roczne plony z posiadłości
Cornelian", Labeo uważa, że należy to rozumieć tak samo, jak gdyby pozostawiono użytkowanie ziemi, ponieważ
wydaje się, że taka była intencja spadkodawcy.
92. Tenże, O ostatnich dziełach Labeo, Księga V.
Do plonów ziemi zalicza się wszystko, co może być używane przez człowieka. Nie trzeba bowiem w tym miejscu
brać pod uwagę czasu, w którym naturalnie dojrzewają, ale czas, w którym ich zbieranie jest najkorzystniejsze dla
dzierżawcy lub właściciela. Dlatego też, ponieważ oliwki, które nie są dojrzałe, są bardziej wartościowe niż te,
które są po dojrzeniu, nie można utrzymywać, że nie stanowią one części upraw, gdy są zbierane przed
osiągnięciem dojrzałości.
93. Venuleius, Actions, Księga X.
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Nie ma różnicy, czy spadkodawca zapisuje w testamencie użytkowanie trzeciej części nieruchomości, czy też
użytkowanie trzeciej części niektórych nieruchomości, ponieważ w przypadku pozostawienia użytkowania
nieruchomości w ogóle, długi są od niego odejmowane, a ewentualne należne rachunki są zapisywane na dobro
rachunku. W przypadku, gdy użytkowanie niektórych nieruchomości jest zapisane w testamencie, ta sama
zasada nie jest przestrzegana.

Tit. 3. Dotyczące dziedziczenia służebności.

94. Julianus, O Minicjuszu, Księga I.
Spadkodawca, który posiadał dwa przylegające do siebie sklepy, pozostawił je różnym osobom. Jeśli jeden z
budynków wystawałby ponad drugi, mogłoby powstać pytanie, czy ten, który znajduje się pod nim, byłby
zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania drugiego. Ja byłem zdania, że służebność wydaje się być
narzucona, a Julianus w odniesieniu do tego mówi: "Zobaczmy, czy jest to prawdą tylko tam, gdzie służebność
została wyraźnie narzucona, czy też tam, gdzie spadek został przyznany w następujący sposób: "Daję i zapisuję
mój sklep w takim stanie, w jakim jest obecnie".
95. Marcellus, Digest, Księga XIII.
Prawo drogi może być zapisane osobom posiadającym działkę wspólną, tak jak niewolnik posiadający
współwłasność może legalnie zastrzec sobie prawo drogi, a postanowienie to nie będzie unieważnione, jeżeli
dwóch spadkobierców pozostało po tym, który zastrzegł sobie prawo drogi.
96. The Same, Digest, Księga XXIX.
Gdyby ktoś zapisał Maeviusowi działkę ziemi i prawo drogi, aby umożliwić dostęp do niej przez inne grunty, a
następnie zostawiłby tę samą działkę ziemi Titiusowi bez prawa drogi i obaj rościliby sobie prawo do tej ziemi, ta
ostatnia powinna być wydana bez prawa drogi, ponieważ służebność nie może być nabyta częściowo. Jeżeli
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jednak Maevius jako pierwszy rości sobie prawo do gruntu, podczas gdy drugi z nich zastanawia się, czy je
przyjąć, czy nie, a następnie Titius odrzuca nieruchomość, można mieć wątpliwości, czy prawo drogi, które
zostało zapisane w testamencie, nadal istnieje. To jest uważane za lepszą opinię. Jeśli jednak ktoś darowałby
działkę ziemi pod pewnym warunkiem, a prawo drogi w sposób absolutny, lub część ziemi w sposób absolutny, a
część tej samej ziemi pod warunkiem, a prawo drogi w sposób absolutny, a darowizna stałaby się wymagalna
zanim warunek zostałby spełniony, zapis prawa drogi zostanie unieważniony. Zasada jest taka sama, gdy dwaj
sąsiedzi spadkodawcy posiadali wspólną działkę, a on pozostawił prawo drogi jednemu z nich warunkowo, a
drugiemu bezwzględnie, i zanim warunek został spełniony, zmarł; a dzieje się tak dlatego, że jeden z
zapisobierców uniemożliwia drugiemu roszczenie o całą nieruchomość wraz z prawem drogi.
97. Javolenus, Epistles, Księga IX.
Jeśli człowiek, który miał dwa domy, zostawił jeden z nich mnie, a drugi tobie, i był tam mur, który oddzielał
budynki, myślę, że wspomniany mur będzie należał do nas wspólnie, tak jakby był pozostawiony nam obu razem,
i dlatego ani ty, ani ja nie będziemy mieli żadnego prawa, aby przeszkodzić drugiemu we wbiciu belki w ten mur;
zostało bowiem ustalone, że kiedy współwłaściciel posiada jakąkolwiek własność, ma prawo do wszystkich praw
związanych z tą własnością. Dlatego w tego rodzaju sprawie należy wyznaczyć arbitra w celu podziału wspólnej
własności, jeśli okaże się to konieczne.
98. Papinianus, Pytania, Księga XVI.
Chociaż sporządzenie testamentu na rzecz niewolników innych osób zależy w szczególności od zdolności
testamentowej ich panów, to jednak wszelkie zapisy dokonane na rzecz niewolników są tak samo ważne, jak na
rzecz osób wolnych. Stąd też prawo drogi do uzyskania dostępu do ziemi swego pana nie może być legalnie
zapisane niewolnikowi.
99. Tenże, Opinie, Księga VII.
Ojciec zostawił córce dom i dał jej do niego dostęp przez inne budynki należące do majątku. Jeśli córka mieszka
w tym domu, prawo wstępu będzie również przyznane jej mężowi; w przeciwnym razie nie będzie uważane za
przyznane jej. Gdyby jednak ktoś twierdził, że prawo to nie jest jedynie przywilejem osobistym, ale całkowitym
zapisem służebności, wówczas prawo to może być przekazane jedynie spadkobiercy. Ale w tym przypadku taki
wniosek w żadnym wypadku nie może być przyjęty, aby nie wydawało się, że to, co zostało przyznane przez
uczucie do córki, zostało przekazane obcym spadkobiercom.
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100. Paulus, Pytania, Księga XXI.
Gdy kilku wyznaczonych spadkobierców jest obciążonych prawem drogi, każdy z nich może być pozwany o całe
prawo, ponieważ służebność nie może być podzielona, ponieważ każdy może domagać się swojego dziedzictwa,
nawet gdy tylko jeden ze spadkobierców wchodzi do spadku.

Tit. 4. W sprawie uprzywilejowanego dziedzictwa posagu.

101. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIX.
Gdy zapisuje się posag, jest pewne, że wchodzi w niego wszystko, co jest objęte działaniem dotal.
102. Jeśli więc między mężem a żoną została zawarta umowa, że jeśli małżeństwo zostanie rozwiązane przez
śmierć męża, a urodzi się syn, to posag pozostanie w rękach spadkobiercy męża, a ten po śmierci przekaże go w
testamencie, to umowa nie będzie ważna, ponieważ posag został zapisany. Powinna być jednak wykonana, jeśli
posag nie został zapisany; ponieważ ustalona zasada, że stan posagu nie może ulec pogorszeniu z powodu
interwencji dzieci, ma zastosowanie w każdym przypadku, gdy kobieta umiera w trakcie małżeństwa lub
następuje rozwód.
103. Prawdą jest, że istnieje korzyść z płatności, gdy posag jest zapisany w testamencie, ponieważ w
przeciwnym razie byłby on płatny tylko co roku.
104. Zaletą jest także to, że zgodnie z dekretem Senatu nie można żądać zwrotu darowanego majątku, jeśli
spadkodawca nie zmienił zdania.
105. 105. Ponadto wydatki, które zostały poniesione, pomniejszają posag w tym zakresie z mocy prawa, a to, co
powiedzieliśmy na ten temat, nie odnosi się do oddzielnych artykułów, ale do całego posagu.
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106. Zapis posagu obejmuje również czynność dotal, tak że jeśli mąż, za życia, przywrócił go żonie, co jest
dozwolone w niektórych przypadkach, zapis będzie anulowany.
107. Gdyby jednak w posagu znaleźli się niewolnicy, których wartość nie została oszacowana, a oni by nie żyli, to
zapis posagu w odniesieniu do nich będzie nieważny.
108. 108. Jeśli żona obiecała posag, ale go nie dała, a mąż po śmierci zostawiłby go żonie jako uprzywilejowane
dziedzictwo, to nie będzie jej przysługiwało nic więcej, jak tylko zwolnienie od odpowiedzialności. Gdyby bowiem
ktoś uczynił zapis w następujący sposób: "Zapisuję sto aurei, które mam w mojej skrzyni" lub "Które So-and-So
złożył u mnie"; a nie powinno być takiej sumy, ustala się, że nic nie będzie należne, ponieważ własność, o której
mowa, nie istniała.
109. Jeśli ktoś zapisałby posiadłość Titian Estate swojej żonie, w następujący sposób: "Ponieważ wspomniana
ziemia dostała się w moje ręce przez nią", ziemia bez wątpienia będzie należna; ponieważ tam, gdzie cokolwiek
jest dodawane w celu wskazania czegoś, co już zostało określone, jest to zbędne.
110. Celsus w dwudziestej księdze Digestów mówi, że jeśli teść zapisuje posag swojej synowej, a zamierza
pozostawić prawo do działania w odniesieniu do posagu, zapis nie będzie miał żadnej mocy ani skutku, ponieważ
ona jest już zamężna; ale jeśli chciał, aby otrzymała pieniądze, które wniosła jako posag, mówi, że zapis będzie
ważny. Kiedy jednak otrzyma swój posag, mąż będzie miał prawo domagać się go w drodze powództwa
pretorskiego, niezależnie od tego, czy spadkobierca został wyznaczony w procesie o podział, czy też nie.
Uważam, że skoro teść nie chciał, aby jego spadkobierca płacił dwukrotnie posag, to w razie wytoczenia przez
kobietę powództwa na podstawie testamentu, powinna ona udzielić mu zabezpieczenia, aby bronić spadkobiercy
przed mężem. W związku z tym mąż również powinien udzielić zabezpieczenia, aby bronić go przed żoną, gdyby
to on pierwszy wszczął postępowanie.
111. Z drugiej strony Julianus w Księdze Trzydziestej Siódmej stwierdza, że jeśli teść zapisałby posag synowej
wydziedziczonemu synowi, podczas gdy ona nie może wnieść powództwa o zachowek przeciwko
wydziedziczonemu mężowi, on sam może domagać się posagu na podstawie zapisu, ale nie może go otrzymać,
jeśli nie zapewni zabezpieczenia obrony spadkobiercy przed kobietą. Czyni on tę różnicę między osobą, której
zapisano posag, a wyzwolonym przez testament wolnomularzem, któremu zapisano peculium; mówi bowiem, że
spadkobierca nie może być pozwany z powodu peculium, ponieważ nie jest już w jego posiadaniu, ale mimo to
można wytoczyć przeciwko niemu powództwo dotalne, nawet jeśli przestał panować nad posagiem.
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112. Julianus pyta także, czy w przypadku, gdy teść zapisał posag mężowi, a został on wypłacony żonie,
dziedzictwo męża wygasa. Odpowiada, że tak, ponieważ nie ma już nic, co spadkobierca mógłby zapłacić
mężowi.
113. Pyta on także, czy w przypadku, gdy posag zostanie zapisany komuś innemu, kto będzie zobowiązany do
zwrócenia go kobiecie, czy Prawo Falcydyńskie będzie miało zastosowanie do tego spadku. Odpowiada, że
będzie miało zastosowanie, ale że kobieta może przez powództwo punktowe odzyskać wszelkie niedobory, jakie
z tego tytułu poniósł trust. Pytam, czy korzyść z zapłaty powinna być brana pod uwagę w tym zapisie, tak jakby
posag został wypłacony bezpośrednio żonie. Uważam, że tak należy postąpić.
114. Julianus pyta również, czy jeśli posag zostanie zapisany żonie, a ona poproszona o wypłacenie go innemu,
to czy będzie obowiązywało prawo falcydiańskie, na co on odpowiada, że nie, ponieważ trust jest nieważny.
Uważa on jednak, że jeśli żonie zapisano coś dodatkowo, to pozostała część trustu powinna zostać wypełniona i
dlatego to, co zostanie jej wypłacone, będzie podlegało działaniu Prawa Falcydyńskiego. Jeśli jednak mąż jest
wyznaczony na spadkobiercę części majątku teścia, a posag jest zapisany przez niego jako uprzywilejowany
spadek, zapis posagu będzie podlegał Prawu Falcydyzmu, z tego powodu, że ponieważ małżeństwo nadal
istnieje, posag nie jest uważany za należny kobiecie. Jednak to, co zostało odliczone w wyniku działania Prawa
Falcydyńskiego, może być odzyskane przez męża w procesie o podział, tak jak mógłby on odzyskać cały posag,
gdyby nie został on zapisany jego żonie.
115. Mela mówi, że jeśli część ziemi stanowiąca część posagu została zapisana w sposób szczególny, a po
zapisaniu posagu w sposób ogólny, ziemia będzie należna nie dwa razy, ale tylko raz.
116. Mela dodaje, w tym samym miejscu, że jeśli ziemia stanowiąca część posagu została wydzierżawiona przez
męża na pewien czas, żona nie może jej otrzymać na mocy zapisu, chyba że dostarczy zabezpieczenie, aby
dzierżawca mógł z niej korzystać, pod warunkiem, że sama będzie otrzymywać czynsz.
117. Ulpianus, Dysputy, Księga V.
Gdy mąż zapisuje żonie posag i obciąża ją powiernictwem, to powiernictwo powinno być oszacowane
proporcjonalnie do korzyści, jaką kobieta odniesie z natychmiastowego wypłacenia jej posagu. To samo mówi
Celsus w dwudziestej księdze Digestów. Jeśli jednak zostały poniesione pewne konieczne wydatki, które z mocy
prawa zmniejszyły posag, a cały posag, który otrzymał mąż, został zapisany na jej rzecz, należy uznać, że cała
kwota wydatków, które z mocy prawa zmniejszyły posag, musi zostać odliczona od trustu, ponieważ nikt nie
może wątpić, że kobieta jest zapisobiercą. Jeśli jednak nie posag, ale coś w zamian za niego zostało zapisane
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żonie, będzie to rozumiane tak samo, jak gdyby posag był przedmiotem zapisu. Julianus idzie jeszcze dalej, gdyż
mówi, że nawet gdyby nie było powiedziane, że majątek został zapisany w miejsce posagu, to i tak będzie się
uważało, że został on pozostawiony z takim zamiarem. Dlatego też, jeśli żona została poproszona o rezygnację z
posagu lub czegoś, co zostało jej pozostawione zamiast niego, nie będzie ona zmuszona do tego, z wyjątkiem
zakresu, o którym mówiliśmy. Gdyby więc została wyznaczona na spadkobierczynię i została zobowiązana do
przekazania pewnej części majątku, byłaby zmuszona wydać tylko to, co przekracza jej posag, oraz wartość
korzyści, jaką otrzymał z natychmiastowej zapłaty. Gdyby bowiem ktoś, kto otrzymał posag od synowej, ustanowił
swego syna spadkobiercą i zażądał od niego, aby przekazał komuś innemu cały majątek, który mógłby dostać w
swoje ręce, a ten następnie uzyskałby korzyść z posagu przez śmierć żony, nie będzie zmuszony do oddania
posagu, który otrzymał, ponieważ skorzystał z niego z powodu małżeństwa, a nie z woli ojca.
118. Pewna kobieta obiecała posag w wysokości czterystu aurei, za dwieście z tego dała dwie działki ziemi, a
pozostałe dwieście oddała w banknotach dłużników. Jej mąż, umierając później, pozostawił jej zamiast posagu
dwa grunty, które nie były tymi samymi, które otrzymał jako część posagu, a oprócz nich dwa grunty, których
wartość została wyceniona, i zobowiązał ją do tego, że w chwili śmierci przekaże Sezjuszowi cały jego majątek,
który wpadnie jej w ręce. Powstało pytanie, jaka będzie wysokość powiernictwa po śmierci kobiety?
Powiedziałem, że żona, która została zobowiązana do dostarczenia wszystkiego, co wpadło w jej ręce na mocy
testamentu, była w stanie być poproszona o przekazanie tylko tego, co otrzymała po odliczeniu kwoty swojego
posagu; była ona bowiem uprawniona do posagu raczej dlatego, że był jej należny, a nie dlatego, że otrzymała go
jako spadek, z wyjątkiem tego, co mogło być żądane w ramach trustu jako stanowiące korzyść wynikającą z
natychmiastowej zapłaty. Stąd nie będzie ona zmuszona do wydania ziemi, którą mąż pozostawił jej w miejsce
posagu, chyba że miała ona większą wartość lub zakres niż ta, którą wniosła jako taką. Będzie jednak
zobowiązana do wydania nadwyżki, wraz z zyskami, ponad to, co zostało jej pozostawione. Dlatego on będzie
miał prawo do posagu z jego zyskami, a wszystko, co zostało jej poza tym, musi oddać, wraz z zyskami, które z
tego uzyskała.
119. Julianus, Digest, Księga XXXIV.
Gdy ktoś zapisuje żonie spadek, jak następuje: "Niech mój dziedzic da tyle aurei Titii oprócz jej posagu", jest
jasne, że zamierzał zostawić jej również posag.
120. Africanus, Pytania, Księga V.
Tam, gdzie zgodnie ze zwyczajem ustala się pewne daty płatności zapisów, Africanus mówi, że nie odnosi się to
do zapisu posagu, ponieważ ma on swój własny czas płatności.
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121. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Gdy posag został zapisany, spadkobierca nie powinien być wysłuchany, jeśli chce odroczyć jego wypłatę kobiecie
z powodu darowizn, które zostały dokonane dla niej przez jej męża, lub z powodu innych wydatków niż te, które z
mocy prawa zmniejszają posag, ponieważ jedną rzeczą jest, aby posag został zmniejszony przez niezbędne
wydatki, a inną, gdy jest on zatrzymany z powodu zastawu; ponieważ jest to tylko sprawiedliwe, że kobieta
powinna przyczynić się do swojej części długu, dla którego został on przekazany jako zabezpieczenie.
122. Labeo, O ostatnich epitetach Jawolenusa, księga II.
Gdy w testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech mój spadkobierca przekaże mojej żonie sumę
pięćdziesięciu aurei, która dostała się w moje ręce za jej pośrednictwem i o tyleż więcej w miejsce jej posagu",
Alfenus Verus mówi, że Serwiusz był zdania, że chociaż posag składał się tylko z czterdziestu aurei, to jednak
pięćdziesiąt należało się, ponieważ dodatkowo doliczono sumę pięćdziesięciu.
123. Podobnie, gdy mąż zapisał żonie, która nie wniosła mu żadnego posagu, następujące słowa: "Niech mój
spadkobierca da sumę pięćdziesięciu aurei, zamiast pieniędzy, które otrzymałem od żony jako posag", Ofilius,
Cascellius i uczniowie Serwiusza twierdzą, że spadek jest jej należny; i dlatego należy go uznać za podobny do
przypadku, gdy zapisano komuś niewolnika, który nie żyje, lub pozostawiono w jego miejsce sto aurei. Jest to
słuszne, ponieważ przez te słowa nie sam posag, ale pieniądze w zamian za niego są uważane za zapisane w
testamencie.
124. Papinianus, Pytania, Księga XVIII.
Ojciec zapisał swojemu wydziedziczonemu synowi posag, który otrzymał od swojej synowej. Gdyby spadkobierca
ojca wniósł wyjątek z powodu złej wiary, nie będzie zmuszony do zapłacenia spadku, chyba że zostanie mu
udzielone zabezpieczenie, że zostanie zwolniony z odpowiedzialności w przypadku rozwiązania małżeństwa.
125. Gdyby jednak przed wypłaceniem synowi spadku kobieta odzyskała swój posag, syn na próżno będzie
wnosił powództwo o odzyskanie spadku.
126. 126. Jeżeli jednak prawo falcydiańskie ma zastosowanie do dziedzictwa posagu wobec wydziedziczonego
syna, a kobieta ratyfikowałaby jego wypłatę, to zostanie jej przyznane prawo do słusznego powództwa
kropkowego, opartego na wysokości spadku, który zachował spadkobierca. Gdyby jednak nie ratyfikowała,
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spadkobierca musi być broniony przed nią przez męża, który obiecał, że to uczyni, ale gdyby tylko ten ostatni był
zmuszony do podjęcia obrony, to w przypadku braku zabezpieczenia, przeciwko spadkobiercy zostanie
przyznane powództwo z wyroku na kwotę dochodzoną na podstawie prawa falcydiańskiego.
127. 127. Jeśli jednak żona rozwiodłaby się z synem przed wypłatą spadku, chociaż nie może jeszcze
zabezpieczyć swojego posagu, to powództwo syna nie zostanie z tego powodu odroczone, ponieważ kiedy
postanowiono, że posag powinien być mu wypłacony w tym czasie, uznano również, że nie można tego uczynić,
chyba że stałby się on spadkobiercą części majątku ojca, a ten po rozwiązaniu małżeństwa i przyjęciu majątku
zostałby dopuszczony do otrzymania posagu przed podziałem.
128. 128. Jeżeli zabezpieczenie obrony spadkobiercy zostało zaniedbane przez pomyłkę, a syn otrzymałby
posag pod zarządem powierniczym, zarząd powierniczy nie może być ponownie dochodzony jako nienależny;
konieczność udzielenia zabezpieczenia powoduje bowiem opóźnienie, a nie sprawia, że nie jest należne to, co
faktycznie było należne. Stąd nie będzie niesprawiedliwe przyznanie spadkobiercy ulgi.
129. A jeśli spadkobierca ojca nie był wypłacalny? Czy praetorian dotal nie mógłby być prawnie przyznany
kobiecie przeciwko jej mężowi, ponieważ jej posag nie powinien być utracony tylko dlatego, że spadkobierca
przez pomyłkę nie dał zabezpieczenia?
130. Tenże, Opinie, Księga VII.
Pewien człowiek zapisał swojej żonie, która wniosła mu swój posag w niewolnikach, pewną sumę pieniędzy w
miejsce posagu. Niewolnicy zmarli za życia męża, a jego żona zmarła po nim. Prawo do powództwa o zwrot
spadku przechodzi z mocy prawa na jej spadkobiercę, ponieważ testament męża musi zostać wykonany.
131. Tenże, Opinie, Księga VIII.
"Pragnę, aby majątek Cornelian Estate, i jakikolwiek majątek, który moja żona przyniosła mi w czasie jej
małżeństwa, a który został wyceniony, został jej zwrócony w naturze". Stwierdziłem, że wspomniana działka
ziemi, która stanowiła część posagu, ale nie została wyceniona, nie wydaje się być wyłączona, ale że cały posag
został zapisany, i że nie wartość wycenionej nieruchomości, ale sama nieruchomość została pozostawiona w
stanie, w jakim może się znajdować.
132. Scaevola, Pytania, Księga VIII.
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Jeśli Sei w zamian za jej posag zostanie pozostawiony kawałek ziemi o wartości stu aurei, który zostanie
zapisany Maeviusowi, to kobieta może dodatkowo odzyskać kwotę, którą prawo falcydyńskie odbierze
Maeviusowi, ponieważ nie są oni, że tak powiem, współdziedzicami tej samej ziemi, ponieważ w posagu kobiety
jest więcej niż w pozostałej części ziemi.
133. Paulus, Opinie, Księga VII.
Seja, wychodząc za Lucjusza Titiusa, dała mu w posagu sto aurei i wezwała Kwintusa Muciusa, który nic nie
zapłacił, ale zastrzegł zwrot posagu, gdyby małżeństwo zostało rozwiązane przez śmierć żony. Seia w chwili
śmierci zapisała w testamencie, co następuje: "Pragnę, aby suma tylu aurei została przekazana mojemu mężowi,
Lucjuszowi Titiusowi, wobec którego mam wiele zobowiązań, oprócz tego, co dałam mu w posagu". Pytam, czy
gdy Kwintus Mucius wszczął postępowanie przeciwko Lucjuszowi Titiusowi z powództwa opartego na tym
postanowieniu, czy mąż mógł go pokonać, przedstawiając warunki testamentu? Odpowiedź brzmiała, że jeśli
Kwintus Mucius uczynił to postanowienie na polecenie Seneki, a nie w celu dokonania darowizny, to będzie
odpowiedzialny wobec spadkobierców kobiety, a zatem Kwintus Mucius będzie wykluczony przez wyjątek. Jeśli
jednak Seia zezwoliła mu na dokonanie zapisu jako darowizny, będzie on w takiej samej sytuacji jak ten, który
dokonał zapisu mortis causa, a zatem należy stwierdzić, że w tym przypadku mógł być obciążony wykonaniem
trustu.
134. Scaevola, Opinie, Księga III.
Gdy mąż, który otrzymał od żony posag w pieniądzach i innych dobrach, które zostały wycenione, uczynił na jej
rzecz zapis w następujący sposób: "Gdyby moja żona, Seia, była w stanie pokazać mojemu spadkobiercy cały
majątek zawarty w jej umowie dotalowej i wypłacić mu kwotę, którą jej ojciec dał mi za nią, tytułem posagu, życzę
sobie, aby dziesięć denarów ponad tę sumę zostało jej wypłacone". Ponieważ do posagu należał znaczny
majątek, który był zużyty przez użytkowanie i który nie istniał w chwili śmierci męża, powstało pytanie, czy spadek
powinien być wypłacony pod pozornie niemożliwym do spełnienia warunkiem. Odpowiedziałem, że warunek ten
wydaje się być spełniony, jeśli to, co pozostało z majątku przekazanego jako posag, trafiło do rąk spadkobiercy.
135. Labeo, Abridgment of Probabilities by Paulus, Księga I.
Paulus: Jeśli syn pod władzą ojcowską, który miał żonę, od której otrzymał posag, stanie się potem głową rodziny
i zgodnie ze zwyczajem przekaże jej posag, to spadek będzie mu się należał, mimo że nie został spadkobiercą
ojca.
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136. Scaevola, Digest, Księga XV.
Teopompus, sporządziwszy testament, wyznaczył swoje dwie córki i syna równymi spadkobiercami swego
majątku, a w kodycylu umieścił następujące postanowienie: "Pragnę, aby moja córka, Crispina, została wydana
za mąż za kogoś, kogo zaaprobują moi przyjaciele i krewni; a Pollianus, który zna moje zamiary, zapewni jej
posag, proporcjonalnie do równych udziałów w moim majątku, które pozostawiłem jej i jej siostrze". Pollianus,
będąc zaprzysiężony w instancji męża dziewczyny, oświadczył, że jej ojciec zamierzał, aby młoda córka
otrzymała tyle samo, tytułem posagu, co starsza. Pytam, czy współspadkobiercy będą musieli dać taką samą
sumę młodszej córce, ponad jej udział w majątku. Odpowiedź brzmiała, że sędzia pokoju, który był właściwy w tej
sprawie, powinien zadecydować, że taka sama kwota, po odjęciu z większej części majątku, powinna być
przekazana młodszej córce w drodze posagu.
137. Gaius, Concerning Legacies under the Praetorian Edict, Księga II.
Chociaż jest ustalone, że majątek, który spadkobierca ma wydać, a który został zastawiony lub obłożony hipoteką
publiczną, musi być wydany, to jednak, gdy mąż otrzymał taki majątek w posagu i zapisał go w testamencie, jego
spadkobierca nie będzie zmuszony do wydania go, chyba że spadkodawca specjalnie sobie tego życzył.
138. Paulus, On Vitellius, Księga II.
Pewien człowiek otrzymał posag od matki swojej żony, a po zawarciu z nią umowy, zostawił posag swojej żonie w
testamencie. Pojawiło się pytanie, czy żona może odzyskać kwotę posagu, Scaevola był zdania, że nie wydaje
się być konieczne, aby zwrócić matce to, co zostało przekazane żonie; lub innymi słowy, stwierdził, że chyba że
żona może wyraźnie udowodnić, że taka była wola spadkodawcy, nie wydaje się, że zamierzał obciążyć
spadkobierców podwójną płatnością posagu.
139. Scaevola, Opinie, Księga III.
Pewien mężczyzna uczynił zapis na rzecz swojej żony w następujący sposób: "Niech moja żona weźmie z
większej części mojego majątku to, co uzyskałem dla jej użytku, i to, co ona mi dała". Pytam, czy należy uznać,
że zapisano uprzywilejowany zapis jej posagu. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym
należy rozumieć również zapis posagu, chyba że zostanie udowodnione, że intencja spadkodawcy była inna.
140. "Daję mojej żonie Titii, pieniądze, które dostały się w moje ręce jako jej posag, lub zostały przewidziane jako
taki, co jest poświadczone dwoma instrumentami dotal, należycie zapieczętowanymi, i wynosi sumę stu aurei".
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Pojawiło się pytanie, czy kobieta może odzyskać obie sumy. Odpowiedź brzmiała, że nie ma powodu, dla którego
nie mogłaby tego zrobić.

Tit. 5. Dotyczące opcji lub wyboru przedmiotów zapisanych w testamencie.

141. Ulpianus, O Sabinusie, Księga II.
Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Caeciliusa Proculusa stwierdził, że w przypadku zapisów dotyczących
wyboru niewolników, zapisobierca może wybrać trzech.
142. Tenże, O Sabinusie, księga XX.
Gdy w testamencie jest możliwość wyboru niewolnika, zapisobierca może wybrać każdego, kogo zechce.
143. Gdy niewolnik jest zapisany w testamencie w sposób ogólny, prawo wyboru również należy do zapisobiercy.
144. 144. Dlatego też, gdy dana jest możliwość wyboru i zapisobierca wybiera niewolnika należącego do innej
osoby lub wolnego człowieka, należy rozważyć, czy utracił on prawo wyboru. Uważam, że tego nie uczynił.
145. Jeśli zapisobierca, któremu pozostawiono wybór stu miar wina, wybiera ocet, to nie uważa się, że przez to
utracił prawo wyboru, jeśli spadkodawca nie włączył octu do kategorii wina.
146. Tenże, O Sabinusie, księga XXIII.
Tak oczywiście będzie, jeśli wybierze on ocet zanim wino zostanie mu pokazane i zanim zostanie skosztowane.
147. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
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Gdy wybór kielicha jest pozostawiony jako spadek, jeśli zapisobierca dokona wyboru zanim wszystkie kielichy
zostały mu pokazane, uważa się, że nadal zachowuje swoje prawo, chyba że zamierzał wybrać jeden z tych,
które widział, gdy wiedział, że są inne.
148. Africanus, Pytania, Księga V.
Powyższa zasada ma zastosowanie nie tylko wtedy, gdy dzieje się to z powodu oszustwa spadkobiercy, ale także
wtedy, gdy dzieje się to z jakiegokolwiek innego powodu.
149. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
W testamencie zapisuje się wybór kilku niewolników. Aby sprzedaż niewolników należących do spadku nie była
utrudniona w czasie, gdy zapisobierca dokonuje wyboru, obowiązkiem pretora jest zarządzić, że jeśli nie
skorzysta on ze swego prawa w określonym przez pretora czasie, nie będzie mógł wystąpić z powództwem o
zwrot spadku. Co jednak, jeśli po upływie tego czasu, a przed sprzedażą niewolników przez spadkobiercę,
zapisobierca zechce dokonać wyboru? Pretor ma w zwyczaju wyznaczać czas, aby spadkobierca nie poniósł
żadnej straty. Jak należy postąpić, gdy po upływie czasu wyznaczonego przez pretora spadkobierca dokona
manumitacji niektórych lub wszystkich niewolników? Czy pretor nie będzie zobowiązany do utrzymania ich
wolności? Nie można odrzucić pozwu, gdy wszystko pozostaje nienaruszone. Ta sama zasada będzie
obowiązywać, gdy spadkobierca oddał część niewolników lub sprzedał ich po upływie przepisanego czasu.
150. Paulus, Pytania, Księga X.
Ponadto, jeśli spadkobierca sprzedał niektórych niewolników i zatrzymał innych, zapisobierca nie powinien być
wysłuchany, jeśli chce dokonać wyboru spośród tych zatrzymanych przez spadkobiercę, ponieważ ten ostatni już
pozbył się niewolników należących do majątku.
151. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Gdy wybór niewolnika pozostawia się tobie, a resztę zapisuje się mnie, pretor musi uznać, że jeśli nie dokonasz
wyboru w określonym czasie, prawo do działania przepadnie.
152. Jeśli z czterech bransoletek zostaną mi zapisane dwie, które mogę wybrać, lub zostaną mi tylko dwie, albo
jeśli w pierwszej kolejności były tylko dwie, dziedzictwo jest ważne.
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153. Jeżeli w testamencie zapisano tobie i mnie możliwość wyboru jednego niewolnika, a ja dokonam wyboru i
nie zmienię zdania, a ty wybierzesz tego samego niewolnika, to będzie on należał do nas obojga. Jeśli jednak
umrę lub popadnę w obłęd, zanim ty dokonasz wyboru, niewolnik nie będzie należał do nas wspólnie, ponieważ,
jako że straciłem rozum, nie uważa się, że wyraziłem na niego zgodę. W tym przypadku bardziej sprawiedliwą
zasadą będzie to, że skoro raz dokonałem wyboru, niewolnicy będą należeć do nas jako współwłaścicieli.
154. Jeśli wybór przedmiotów zdeponowanych u kogoś innego zostanie mi zapisany w testamencie, mogę
wytoczyć powództwo o wydanie tych przedmiotów przeciwko osobie, u której zostały one zdeponowane; mogę
też wystąpić przeciwko spadkobiercy, aby zmusić go do wytoczenia powództwa o wydanie depozytu przeciwko
osobie posiadającej nieruchomość, aby zmusić ją do umożliwienia mi dokonania wyboru.
155. Julianus, Digest, Księga XXXII.
Gdy zapis brzmi: "Stichusa zapisuję Titiusowi, jeśli nie wybierze Pamphilusa", jest to to samo, co gdyby zapis
brzmiał: "Stichusa albo Pamphilusa zapisuję Titiusowi, zależnie od tego, którego z nich wybierze".
156. Jeżeli Stichus miałby być wolny pod pewnym warunkiem, a mnie pozostawiono wybór niewolnika lub
zapisano mi go w testamencie ogólnym, to powstało pytanie, jakie byłoby prawo? Odpowiedziałem, że wygodniej
byłoby orzec, że ten, kto daje wolność Stichusowi pod pewnym warunkiem, a potem zapisuje wybór niewolników,
nie miał Stichusa na myśli w tym czasie; tak samo jak jest ustalone, że nie miał go na uwadze, gdy bezzwłocznie
obdarzył go wolnością. Zgodnie z tym, jeśli wybrałbym lub wybrałbym Stichusa, mój akt będzie nieważny, a ja
nadal będę miał prawo dokonać wyboru spośród innych.
157. W tym samym przypadku, gdy pozostawiono mi wybór niewolników, a zanim dokonałem wyboru, zawiodła
przesłanka, od której zależała wolność niewolnika, powstaje pytanie, czy mogę wybrać Stichusa? Uważam, że
należy przyjąć opinię Mucjana, który twierdzi, że sama wolność, a nie samo jej przyznanie, które zostało
postanowione, unieważnia dziedzictwo. Dlatego też, jeśli warunek, od którego zależało przyznanie wolności, nie
spełni się ani za życia spadkodawcy, ani po jego śmierci, a przed wejściem w posiadanie spadku, spadek będzie
ważny; ponieważ wolność, która jest przyznana w sposób absolutny, jak również wtedy, gdy jest pozostawiona
pod warunkiem, staje się skuteczna w momencie wejścia w posiadanie spadku, dlatego też mogę wybrać
Stichusa.
158. Tenże, Digest, Księga XXXIV.
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Jeżeli w testamencie zapisano w sposób ogólny niewolnika Pamfilusowi, niewolnikowi Lucjusza Titiusa, a
następnie pan Pamfilusa odprawi go po tym, jak zapis stanie się wymagalny, a Titius zażąda niewolnika, zapis
Pamfilusa wygasa, ponieważ nie ma niewolnika należącego do majątku, który mógłby zostać wybrany. Jeśli
jednak Tycjusz odrzuciłby spadek, okazuje się, że Pamfilus może dokonać wyboru niewolnika, który został mu
zapisany w testamencie; bo chociaż przez manumisję Pamfilusa dwie osoby, Tycjusz i Pamfilus, zostają
zapisobiercami, to jednak zapis jednej i tej samej rzeczy zostaje im pozostawiony i jeśli Tycjusz zażąda jej, opcja
Pamfilusa wygasa, a jeśli ją odrzuci, Pamfilus może dokonać wyboru.
159. The Same, Digest, Księga XXXVI.
Jeśli Eros zostanie zapisany Secjuszowi, a Erosowi ziemia, a następnie Maeviusowi pozostawiona zostanie opcja
niewolnika, a on wybierze Erosa, to sama ziemia będzie należeć do Secjusza, ponieważ w momencie zapisu był
on jedyną osobą, do której to dziedzictwo mogło należeć. Gdy bowiem jeden z dwóch współwłaścicieli niewolnika
zostawia mu spadek, cały spadek będzie należał do drugiego współwłaściciela, ponieważ tylko on może nabyć
spadek przez niewolnika w chwili, gdy staje się on wymagalny.
160. Tenże, O Minicjuszu, Księga I.
Gdy niewolnik jest zapisany w testamencie w sposób ogólny, lepiej jest uważać, że wszyscy spadkobiercy, jeśli
pozostawiono im wybór, powinni dać tego samego niewolnika, a jeśli się nie zgodzą, będą odpowiadać zgodnie z
warunkami testamentu.
161. Paulus, O Plaucjuszu, Księga VIII.
Gdy wybór niewolnika pozostawia się mnie, a spadkodawca zapisuje coś Stichusowi, nie dając mu wolności,
drugi zapis będzie ważny tylko wtedy, gdy całe ciało niewolników zostanie zredukowane do jednej osoby, to
znaczy Stichusa; i zapis będzie ważny, tak jakby był zapisany bezwarunkowo. Opinia Katona nie może być
przytaczana w opozycji do tego, jeśli spadkobierca został wyznaczony dobrowolnie, z tego powodu, że liczba
niewolników może się zmniejszyć przed wejściem w posiadanie spadku, nawet jeśli spadkodawca umarłby
natychmiast. Jeśli jednak wyznaczony zostanie spadkobierca konieczny, drugi zapis będzie nieważny zgodnie z
zasadą Katona.
162. Pomponiusz twierdzi, że gdy nabywca spadku żąda, aby ten, któremu zapisano wybór niewolników, dokonał
wyboru, należy rozważyć, czy pretor musi zmusić zapisobiercę do tego, tak jak gdyby wyznaczony spadkobierca
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wystąpił z takim żądaniem, ponieważ nabywca może to osiągnąć, zwracając się do spadkobiercy. Nie widzę
powodu, dla którego nie można tego uczynić.
163. Javolenus, O Kasjuszu, Księga II.
Gdy zapisane jest prawo wyboru niewolnika z całej masy tych, którzy wchodzą w skład majątku, a spadkobierca
przed dokonaniem wyboru manumifikuje jednego z nich, nie może w międzyczasie nadać mu wolności, ale straci
niewolnika, którego manumifikował, ponieważ jeśli zostanie on wybrany przez zapisobiercę, będzie do niego
należał, ale jeśli zostanie odrzucony, stanie się wolny.
164. Tenże, Listy, Księga II.
Zapisałem w testamencie niewolnika, nie dając mu wolności, a następnie zapisałem Maeviusowi jego wybór
spośród moich niewolników. On wybrał tego samego niewolnika, pytam więc, czy to, co zapisałem temu
drugiemu, należy się również jemu. Odpowiedź brzmiała: nie sądzę, aby spadek pozostawiony wspomnianemu
niewolnikowi należał do jego pana.
165. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga XV.
Ustalono, że w przypadku zapisu testamentowego wybór określonych przedmiotów nie może być dokonany przed
objęciem nieruchomości, a jeśli zostanie dokonany, będzie nieważny.
166. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga XVII.
W przypadku, gdy wybór dwóch niewolników jest zapisany Titiusa, a pozostali są pozostawieni Maeviusowi; jeśli
pierwszy zapisobierca nie dokona wyboru, wszyscy niewolnicy będą należeć do Maeviusa, pod pojęciem
"pozostały jeden".
167. Scaevola, Pytania, Księga XIII.
Neratius mówi, że jeśli Pamfilus zostanie odrzucony, akt będzie nieważny, a zatem zapisobierca nadal będzie
miał prawo wyboru.
168. Paulus, Opinie, Księga III.

2013

"Zapisobierca może wybrać taki a taki artykuł, lub taki a taki artykuł". W przypadku, gdy zapisobierca nie dokonał
wyboru, a zmarł po czasie, w którym zapis był należny, postanowiono, że prawo wyboru przechodzi na jego
spadkobiercę.
169. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Księga II.
W Pierwszej Księdze Aufidiusza czytamy, że w przypadku zapisu w formie: "Niech weźmie i ma dla siebie
wszelkie nakrycia na stołowe szafy, jakie tylko zechce", jeśli spadkobierca wymienił te, które chciał, a następnie,
zanim je wziął, powiedział, że chce inne, nie może zmienić zdania i wziąć innych, ponieważ pozbył się całego
prawa wyboru w ramach zapisu przez swoje pierwsze oświadczenie, w którym wskazał te, które chciał wziąć,
ponieważ przedmioty stają się natychmiast jego własnością, tak jak gdyby powiedział, że je weźmie.
170. Scaevola, Digest, Księga XXII.
Pewien spadkodawca ustanowił dziedzicami swego syna i jego żonę, a córkę wydziedziczył, ale pozostawił jej
spadek w wysokości stu aurei, płatny, gdy wyjdzie za mąż w jego rodzinie, i uczynił w testamencie następujący
zapis: "Oprócz tego zapisuję jej dziesięciu niewolników, którzy mają być wybrani przez jej matkę, Sempronię,
których pragnę, aby natychmiast po wejściu w mój majątek wybrała wspomniana Sempronia, moja żona. Pragnę,
aby wspomniani niewolnicy zostali przekazani mojej córce, gdy ta wyjdzie za mąż w rodzinie, a jeśli któryś z
niewolników umrze przed jej zamążpójściem, wtedy życzę sobie, aby inni, również wybrani przez jej matkę
Sempronię, zostali przekazani w ich miejsce, aż do momentu, gdy w jej ręce trafi pełna liczba wspomnianych
niewolników, ale jeśli jej matka Sempronia ich nie wybierze, wtedy ona sama może wybrać tych, których zechce."
Gdy matka dokonała wyboru, pojawiło się pytanie, czy potomstwo niewolników urodzonych przed jej ślubem
będzie należało do dziewczyny, oprócz pierwotnej dziesiątki. Odpowiedź brzmiała, że ponieważ spadkodawca
odłożył dziedziczenie niewolników do czasu zawarcia małżeństwa, żadne z potomstwa niewolnic urodzonych w
międzyczasie nie będzie należało do córki. Zapytano również, czy jej matka, Sempronia, byłaby uprawniona do
korzystania z tych niewolników przed zawarciem małżeństwa z córką. Odpowiedź brzmiała, że nie ma żadnego
powodu, dla którego nie miałyby one w całości należeć do matki.
171. The Same, Digest, Księga XVII.
Pewien mąż zapisał żonie w testamencie pewne ziemie, a także cztery srebrne naczynia, które ona mogła sobie
wybrać. Powstało pytanie, czy może ona dokonać wyboru spośród wszystkich naczyń, które znajdowały się w
chwili śmierci spadkodawcy. Odpowiedź brzmiała, że mogła to zrobić.
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Tit. 6. W sprawie zapisów pszenicy, wina i oliwy.

172. Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
Przy zapisie wina, także ocet, który głowa domu trzymała z winem.
173. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Gdy jednej osobie zostawiono prowiant, a drugiej wino, to cały prowiant, z wyjątkiem wina, będzie należał do
pierwszego zapisobiercy.
174. 174. Jeśli pozostawiono ci sto dzbanów wina, które możesz wybrać wedle własnego uznania, możesz
wszcząć postępowanie na podstawie testamentu, aby uzyskać możliwość skosztowania wina; możesz też wnieść
pozew, aby zmusić do wydania wina lub odzyskać wszelkie szkody, jakie poniosłeś z powodu niedopuszczenia
do skosztowania go.
175. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXIII.
Jeśli komuś zapisano sto miar wina, nie pozostawiając nic dla majątku, spadkobierca może kupić i dostarczyć
wino, ale nie może dostarczyć octu, który został znaleziony wśród wina spadkodawcy.
176. Gdy wino jest zapisane w testamencie, zobaczmy, czy zapisobierca ma również prawo do naczyń, w których
się ono znajduje. Celsus mówi, że gdy wino jest zapisane w testamencie, nawet jeśli naczynia nie są zawarte w
spadku, są one uważane za zapisane; nie dlatego, że są częścią wina, w tym samym stopniu, w jakim ściganie
stanowi część pucharu lub lustra, ale dlatego, że jest prawdopodobne, że intencją spadkodawcy było to, że
chciał, aby naczynia były dodatkiem do wina; i dlatego mówi, że jest w zwyczaju mówić, że mamy tysiąc
dzbanów, odnosząc się do ilości wina. Nie sądzę, że ta opinia jest poprawna w odniesieniu do beczek, tak, że
tam, gdzie wino jest zapisane w testamencie, beczki również będą należne; zwłaszcza jeśli są one
przymocowane w piwnicy na wino, lub trudno jest je przenieść ze względu na ich rozmiar. W odniesieniu do
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kadzi, jednak, lub małe naczynia, myślę, że są one zawarte, i będzie należne, chyba że są one również ustalone
nieruchomo w ziemi, i są tam jako naczynia należące do tego samego. Gdy wino jest zapisane w testamencie,
uważam, że ani worki skórzane, ani butelki nie są wliczone.
177. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Gdy w testamencie zapisuje się pewną ilość oliwy, bez podania jej jakości, nie ma zwyczaju pytać, jakiego
rodzaju oliwy spadkodawca miał zwyczaj używać lub jakiego rodzaju oliwy ludzie zwykle używają w tej okolicy.
Dlatego też spadkobierca może przekazać zapisobiercy olej każdego rodzaju, jaki tylko zechce.
178. Julianus, Digest, Księga XV.
Gdy zapisano w testamencie pewną ilość miar wina z tego, co uzyskano z posiadłości Sempronów, a uzyskano
mniejszą ilość, uznano, że więcej nie należy się i że następujące słowa: "To, co uzyskano" działają jako swego
rodzaju ograniczenie zapisu.
179. Prokulus, Epistoły, Księga V.
Jeśli spadkobierca jest zobowiązany do dostarczenia wina, będzie zobowiązany do dostarczenia tego, co
znajduje się w wazach lub dzbanach, nawet jeśli nie wspomniano o naczyniach. Ponadto, chociaż wino mogło
zostać pozostawione wraz z wazami i dzbanami, to jednak uważa się, że to, co znajduje się w beczkach, również
zostało pozostawione; podobnie jak w przypadku, gdy spadkodawca zapisuje wszystkim swoim niewolnikom ich
peculium, uważa się, że ci, którzy nie mają peculium, również zostali zapisani.
180. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
Pewien człowiek nakazał swojemu dziedzicowi, aby dał jego żonie wino, oliwę, zboże, ocet, miód i słone ryby.
Trebatius powiedział, że spadkobierca nie był zobowiązany do dostarczenia kobiecie więcej każdego z tych
artykułów, niż ona sobie życzyła, ponieważ nie było powiedziane, ile z każdego artykułu ma być przekazane.
Ofilius, Cascellius i Tubero uważają, że w zapisie znalazła się cała ilość wymienionych artykułów, które
pozostawił spadkodawca. Labeo zgadza się z tym i jest to słuszne.
181. "Niech mój spadkobierca dostarczy Lucjuszowi Titiusowi sto miar pszenicy, z których każda będzie ważyła
sto funtów". Ofilius twierdzi, że nic nie jest zapisane, a Labeo zgadza się z nim, ponieważ pszenica tego rodzaju
nie istnieje; którą to opinię uważam za prawdziwą.
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8. Pomponiusz, Listy, Księga VI.
Gdy spadkobierca jest zobowiązany do dostarczenia wina, które znajduje się w beczkach, a winą zapisobiercy
jest to, że go nie otrzymał, spadkobierca bierze na siebie odpowiedzialność, jeśli wyleje wino; a jeśli zapisobierca
wniósłby pozew, aby odzyskać wino od spadkobiercy, uznano, że będzie on wykluczony przez wyjątek ze
względu na złą wiarę, jeśli nie zapłaci kwoty szkody poniesionej przez spadkobiercę z powodu jego opóźnienia.
182. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIII.
Jeśli ktoś zapisuje w testamencie wino, to obejmuje on wszystko, co pochodzi z winorośli i zachowuje naturę
wina. Jeśli jednak powstaje miód pitny, nie będzie on właściwie objęty terminem wino, chyba że taka była intencja
głowy domu. I faktycznie, jak napój zwany zythum, który jest wykonany w niektórych prowincjach z pszenicy,
jęczmienia lub chleba, nie będzie włączony, więc ani piwo, ani hydromeli nie jest włączony. Ale co będzie w
przypadku wina zmieszanego z innymi substancjami? Nie sądzę, że będzie ono uwzględnione, chyba że intencją
spadkodawcy było, aby tak było. Jest jasne, że wino zmieszane z miodem, to znaczy bardzo słodkie wino, będzie
włączone; i napój z rodzynek będzie również, chyba że intencją spadkodawcy było inaczej. Nowe wino,
przegotowane i przyprawione, nie jest wliczone, ponieważ przypomina raczej mieszankę. Wino zrobione z wody i
winogron jest widocznie wł±czone. Napój z pigwy, i wszelkie inne napoje nie pochodzące z winorośli, nie są
objęte terminem wino, podobnie ocet nie należy do tej kategorii. Żadna z tych rzeczy nie będzie włączona do
terminu wino, jeśli nie zostały one zakwalifikowane jako takie przez testatora. Sabinus jednak stwierdził, że pod
nazwą wina będzie się kryło wszystko, co spadkodawca za takie uznał. W związku z tym wliczany jest ocet, który
spadkodawca uważał za wino, jak również zythum, piwo i wszystkie inne napoje, które według gustu i
przeznaczenia człowieka są klasyfikowane jako wino. Gdyby całe wino, które posiadał spadkodawca, stało się
kwaśne, spadek nie wygasa.
183. Jeżeli ktoś zapisałby ocet, to nie będzie wliczony ten ocet, który spadkodawca przechowywał jako wino.
Owoce zakonserwowane w occie będą wliczone, ponieważ wchodzą w zakres octu.
184. 184. Podobnie, jeśli ktoś zapisuje w testamencie wino, które miał w swoim posiadaniu, a które później stanie
się kwaśne, nawet jeśli później zostało umieszczone przez spadkodawcę w occie, będzie ono włączone do wina,
które zostało zapisane, ponieważ zostało oznaczone, które było winem w czasie, gdy testament został
sporządzony. Jest to również prawdą, chyba że jest to sprzeczne z intencją spadkodawcy.
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185. Jeśli w testamencie zapisane jest wino pochodzące z majątku ojca spadkodawcy, uważa się, że
pozostawione zostało tylko to, które ten pierwszy zachowywał jako wino, a nie to, które jego ojciec za takie
uważał. Ponadto, gdy zapisywane jest wino należące do peculium, uwzględnia się tylko to, które niewolnicy
uważali za wino. Jaki jest powód tego rozróżnienia? Ano stąd, że wino ojca spadkodawcy zaczęło już należeć do
niego, ale to, które stanowiło część peculium, pozostało do użytku niewolników.
186. Ta sama zasada obowiązuje, gdy zapisuje się stare wino.
187. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Wiek wina przy zapisie testamentowym ustala się według zwyczaju spadkodawcy, to znaczy, ile lat uważał za
konieczne, aby wino stało się stare, to znaczy, jeśli nie było to znane.
188. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIII.
"Stare wino" jest rozumiane jako takie, które nie jest nowe, to znaczy, że wino z poprzedniego roku będzie
zawarte pod terminem "stare".
189. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Tam bowiem, gdzie osoby nie zgadzają się z tą opinią, każdy koniec, lub każdy początek, może być brany na
oznaczenie wieku wina.
190. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIII.
"Niech mój dziedzic daje So-and-So, każdego roku, dziesięć miar wina z tego uzyskanego z takiej a takiej
posiadłości". Sabinus uważa, że jeśli w ciągu jednego roku nie wyprodukowano wina, spadkobierca musi
dostarczyć zapisobiorcy kwotę z plonów roku poprzedniego. Tę opinię również przyjmuję, jeśli nie jest ona
sprzeczna z intencją spadkodawcy.
191. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Gdy w testamencie zapisuje się wino, obejmuje on także naczynia, o ile nie są one zarezerwowane do stałego
użytku, na przykład dzbany i miary.
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192. Prokulus, Epistoły, Księga II.
Pewien człowiek zapisał w testamencie swoje wino i zawierające je naczynia. Trebatius zaprzecza, że
jakiekolwiek wino, które jest w beczkach, jest wliczone; i utrzymuje, że intencja spadkodawcy była inna niż
wyrażona w jego słowach, a ponadto beczki nie są klasyfikowane jako naczynia do wina. Chociaż beczki nie są
objęte terminem "naczynia na wino", to jednak nie zgadzam się z Trebatiusem w jego opinii, że wino zawarte w
beczkach, czyli takie, które nie znajduje się w naczyniach, nie jest zapisywane w testamencie. Myślę jednak, że
prawdą jest, iż w przypadku, gdy wino jest zapisywane komukolwiek wraz z naczyniami, to miary i dzbany, w
które jest ono wlewane, są również zapisywane zapisobiercy; wylewamy bowiem wino do dzbanów i miar, aby
pozostało w nich, dopóki nie będziemy go potrzebować do użytku; a także sprzedajemy je wraz ze
wspomnianymi dzbanami i miarami. W beczkach jednak umieszczamy je w innym zamiarze, to jest po to, aby je z
nich wyciągnąć do dzbanów i miar, albo sprzedać bez beczek.
193. Tenże, O ostatnich dziełach Labeo, księga III.
Pewien spadkodawca przechowywał wino z Surrentum w glinianych urnach, a tobie zapisał je w dzbanach. Labeo
i Trebatius uważają, że w testamencie zapisano całe wino znajdujące się w urnach.
194. Gdy zapisuje się wina słodzone, a w testamencie nie ma innego określenia, to w skład spadku wchodzą:
wino z miodem, wino z rodzynkami, wino nowe, gotowane i przyprawione oraz podobne napoje, także z
winogron, fig, daktyli i suszonych owoców.
195. W przypadku zapisu o następującej treści: "Daję i zapisuję w testamencie wino w moich dzbanach, moje
wino aminisejskie i greckie oraz wszystkie moje słodkie napoje", Labeo uważa, że pod tym ostatnim określeniem
nie kryje się nic poza napojami, które powstały przez zmieszanie innych substancji z winem znajdującym się w
dzbanach spadkodawcy. Nie odrzucam tej opinii.

Tit. 7. Dotyczące zapisów w postaci sprzętów lub narzędzi.
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196. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Gdy się przeznacza działkę ziemi ze wszystkim, albo gdy się ją przeznacza z jej wyposażeniem, rozumie się, że
pozostawiono dwa oddzielne i odrębne zapisy.
197. Gdy ziemia jest darowana wraz z wyposażeniem, a została wyobcowana, to zgodnie z wolą zmarłego nie
można odzyskać wyposażenia.
198. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Gdy ojciec, po ustanowieniu kilkorga swoich dzieci spadkobiercami, zapisał dwóm z nich, jako uprzywilejowany
zapis, majątek ich babki, oprócz ich udziałów w jego własnym majątku; uznano, że zapisobiercy będą mieli prawo
do równych udziałów proporcjonalnie do udziałów współspadkobierców.
199. Darowizny ziemi, gdy narzędzia do jej uprawy, zwane w języku greckim envykai, nie są pozostawione wraz z
nią, nie są przekazywane darczyńcy.
200. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Pewien mecenas pozostawił w testamencie swoim wolnomularzom dział ziemi wraz z wyposażeniem, a następnie
zażądał w kodycylu, aby zapisobiercy po śmierci przekazali swoje udziały w ziemi pozostałym przy życiu; nie
wspomniał jednak nic o wyposażeniu. Uznano, że ziemia, która została przekazana, powinna być traktowana tak,
jakby została pozostawiona pod zarządem powierniczym; ale wzrost zwierząt i niewolników, który nastąpił w
międzyczasie, jak również straty spowodowane śmiercią, powinny być włączone do zarządu powierniczego.
201. Małoletni, który miał dwadzieścia lat, życzył sobie, aby jego kuzynka otrzymała ziemię z całym jej
wyposażeniem, i za życia zrzekł się pewnych niewolników, którzy byli przywiązani do tej ziemi. Zmanumitowani
niewolnicy nie powinni być wydani zapisobiercy, chociaż w takich okolicznościach nie mogą uzyskać wolności. Ta
sama zasada prawa ma zastosowanie w przypadku, gdy wolność nie jest uzyskana z jakiegokolwiek innego
powodu.
202. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
Pewien spadkodawca posiadał dwa sąsiadujące ze sobą grunty, a woły używane na jednym z nich, po
zakończeniu prac na nim, zostały przeniesione na drugi. W testamencie zapisał obie działki wraz z całym
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wyposażeniem. Labeo i Trebatius uważają, że woły powinny należeć do ziemi, na której pracowały, a nie do tej,
na której miały zwyczaj przebywać. Cascellius jest przeciwnego zdania. Ja przyjmuję pogląd Labeo.
203. Labeo, Rozważania o prawdopodobieństwie Paulusa, księga I.
Jeśli chcesz komukolwiek przekazać działkę ziemi wraz z jej wyposażeniem, to nie ma różnicy, w jakiej formie to
zrobisz, czy przekażesz ziemię wraz z jej wyposażeniem, czy ziemię wraz z jej wyposażeniem, czy też ziemię
wyposażoną w jej wyposażenie. Paulus: Ja jestem przeciwnego zdania, ponieważ istnieje różnica między
zapisami, a mianowicie, jeśli spadkodawca, który dokonał zapisu, użyje następującej formy: "Pozostawiam ziemię
z jej wyposażeniem", a ziemia zostanie przeniesiona, zapis nie będzie miał mocy ani skutku, ale jeśli użyje jednej
z innych form, będzie ważny.
204. Scaevola, Digest, Księga XVI.
Pewna spadkodawczyni pozostawiła wnukowi ziemie, które posiadała w pewnym okręgu, tak jak były
wyposażone, wraz z winem, zbożem i księgą rachunkową; i dodała następujące słowa: "Wszystko, co znajdzie
się w tym okręgu, kiedy umrę, oraz wszelki majątek wszelkiego rodzaju, który się tam znajduje lub który może do
mnie należeć". Wyrok został wydany przeciwko jednemu z jej dłużników, za życia spadkodawczyni, ale on go nie
zaspokoił. Powstało pytanie, czy to, co było należne na mocy decyzji sądu, będzie należało do wnuka.
Odpowiedź brzmiała, że nic nie stało na przeszkodzie, aby wnuk był do tego uprawniony.
205. The Same, Digest, Księga XXII.
Pewien człowiek pozostawił Parduli, którego w testamencie poddał manumulacji, sklep i mieszkanie, wraz ze
znajdującymi się w nich sprzętem i meblami, a także magazyn wina wraz z winem, naczyniami, sprzętem i
niewolnikami, których miał zwyczaj mieć przy sobie. Powstało pytanie, czy Pardula może domagać się całego
spadku, ponieważ dom, w którym znajdowało się mieszkanie, które zostało przeznaczone, spłonął za życia
spadkodawcy i został odbudowany w tym samym miejscu po upływie dwóch lat, a magazyn, który został
pozostawiony tej samej stronie, został przez spadkodawcę zbyty, ale sprzedaż wina została odroczona w celu
uzyskania wyższej ceny. Odpowiedź brzmiała, że ta część, w odniesieniu do której spadkodawca zmienił zdanie,
nie jest należna.
206. Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
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Sabinus mówi wyraźnie w swoich pracach na Vitellius, że wszystko jest włączone w wyposażenie ziemi, która jest
używana do pozyskiwania, gromadzenia i konserwacji upraw. Na przykład, w celu uzyskania tych ostatnich
niektórzy niewolnicy są zatrudnieni do uprawy ziemi, a inni są umieszczone w ich odpowiedzialności, aby zmusić
ich do pracy, a wśród tych ostatnich są stewardów i nadzorców, a ponadto są woły, złamane do pracy, i stad
przewidzianych do nawożenia ziemi, oraz narzędzia i przybory do uprawy, takie jak pługi, motyki, haki do
pielenia, noże do przycinania, widelce i inne narzędzia tego rodzaju. Do celów zbierania plonów włącza się takie
narzędzia, jak prasy, kosze, sierpy do cięcia zboża, kosy do koszenia siana, kosze, w których zbiera się i
przenosi winogrona. Do konserwowania plonów używa się na przykład beczek, nawet jeśli nie mogą być
zakopane w ziemi, oraz kadzi.
207. W niektórych okręgach, na przykład, jeśli gospodarstwo jest lepszej klasy, dodaje się, jako akcesoria,
niewolników, którzy są portierami i czyścicielami podłóg; a jeśli są ogrody, ogrodnicy. Jeśli ziemia ma lasy i
pastwiska, stada bydła i ich pasterze i leśnicy są włączone.
208. Paulus, O Sabinusie, Księga IV.
W odniesieniu do stad owiec należy zauważyć następującą różnicę, a mianowicie, że jeśli były one trzymane w
celu uzyskania z nich zysków, nie będą one należne w ramach dziedzictwa; ale nie będzie to miało miejsca, jeśli
zyski z terenów leśnych nie mogą być uzyskane w inny sposób, ponieważ te zyski są uzyskiwane za pomocą
stad owiec.
209. Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
Jeśli dochód z ziemi składa się również z miodu, to pszczoły i ich ule będą wliczone.
210. Javolenus, O Kasjuszu, księga II.
Ta sama zasada odnosi się do ptaków, które są trzymane w domach w pobliżu morza.
211. Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
Powstało pytanie, czy zboże przeznaczone na utrzymanie niewolników uprawiających ziemię może stanowić
część wyposażenia tych ostatnich. Większość autorytetów uważa, że nie, ponieważ jest ono przeznaczone do
konsumpcji, ponieważ do wyposażenia w ogóle zalicza się wszystko, co ma pozostać na ziemi przez dłuższy
czas i bez czego nie można utrzymać się w jej posiadaniu. Żywność przygotowana na utrzymanie niewolników

2022

jest uważana za dodatek, a nie za coś przeznaczonego do promowania uprawy. Ja jednak uważam, że zboże i
wino przeznaczone do jedzenia powinny być wliczane do wyposażenia, a uczniowie Serwiusza twierdzą, że takie
było również jego zdanie. Podobnie niektóre władze uważają, że ziarno przeznaczone na nasiona należy do
wyposażenia, co uważam za słuszne, ponieważ ma ono związek z uprawą ziemi i jest spożywane w taki sposób,
że zawsze jest wymieniane. Ziarno zarezerwowane na nasiona nie różni się pod żadnym względem od tego,
które jest przeznaczone do jedzenia dla niewolników.
212. Wspomnieliśmy o spichlerzach, z tego powodu, że przechowywane są w nich plony, oraz o naczyniach
glinianych i pojemnikach, w których są one ułożone, jako należących do klasy rzeczy używanych do
przechowywania plonów. To, co jest przeznaczone do transportu plonów, jest również zaliczane do wyposażenia
ziemi, na przykład zwierzęta pociągowe, pojazdy, statki, beczki i worki.
213. Alfenus twierdzi jednak, że jeśli spadkodawca zapisałby w testamencie pewnych niewolników, którzy nie byli
przywiązani do ziemi, to ci, którzy byli do niej przywiązani, nie będą zaliczani do jej wyposażenia, ponieważ jest
zdania, że żadne zwierzę nie jest narzędziem. Nie jest to poprawne, ponieważ jest dobrze ustalone, że
niewolnicy, którzy są na ziemi w celu jej uprawy, są włączeni do jej wyposażenia.
214. Powstało pytanie, czy niewolnik, który był dzierżawcą ziemi, jest włączony do darowizny jako narzędzie.
Labeo i Pegasus słusznie orzekli, że nie, ponieważ nie jest on na gruncie jako jego przynależność, nawet gdyby
miał w zwyczaju sprawować nadzór nad innymi zatrudnionymi na nim osobami.
215. Labeo uważa, że leśniczy, który został wyznaczony do pilnowania utrzymania upraw, jest objęty
dziedzictwem, ale ten, który jest odpowiedzialny za utrzymanie granic, nie jest. Neratius natomiast twierdzi, że
tak. Ta ostatnia opinia obecnie przeważa, tak że wszyscy leśnicy są włączeni.
216. Trebatius idzie jeszcze dalej i uważa, że piekarz i cyrulik, którzy są zatrudnieni na rzecz niewolników w
posiadłościach rustykalnych, są włączeni, jak również murarz, którego obowiązkiem jest naprawianie budynków, i
niewolnice, które pieką chleb i dbają o dom, a także młynarze zatrudnieni w posiadłości, kucharz i stewardesa,
pod warunkiem, że pomagają niewolnikom męskim przez swoją służbę; a także kobiety, które są prządkami i
tkaczkami, robią ubrania dla niewolników i przygotowują im jedzenie.
217. Powstaje jednak pytanie, czy jakiekolwiek akcesoria do wyposażenia są włączone do dziedzictwa tych
ostatnich; ponieważ niewolnicy zatrudnieni na rzecz rolników, tacy jak prządki, tkacze, fryzjerzy, fulary i kucharze
nie stanowią, właściwie mówiąc, części wyposażenia ziemi, ale są akcesoriami do tego samego? Ja uważam, że
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kucharze są włączeni do tej kategorii, tak samo jak prządki i tkacze, wraz z innymi wymienionymi powyżej, a
uczniowie Serwiusza twierdzą, że taka była również jego opinia.
218. Należy uznać, że intencją spadkodawcy było, aby żony i dzieci tych, którzy zostali wymienieni powyżej, a
którzy byli członkami tego samego gospodarstwa domowego, zostały włączone do dziedzictwa; jest bowiem
niewiarygodne, że nakazałby tak okrutną separację.
219. Gdy trzoda jest wypasana przez część roku na ziemi, a w pozostałym czasie kupuje się dla niej żywność; lub
gdy ziemia jest uprawiana przez część roku przez niewolników, a w pozostałym czasie są oni wynajmowani za
wynagrodzeniem, to mimo wszystko będą oni włączeni do wyposażenia.
220. Jest rzeczą wiadomą, że do wyposażenia zalicza się także stewarda (czyli niewolnika, którego zadaniem
jest pilnowanie, aby rachunki były prawidłowo prowadzone), jak również tragarza i poganiacza mułów.
221. Kamienie młyńskie, maszyny, siano, słoma, osioł używany do obracania koła i wszystkie urządzenia młyna
są również włączone; kocioł, w którym gotuje się i przyprawia sok z winogron, i te, które zawierają wodę
przeznaczoną do picia i mycia przez niewolników, są również częścią wyposażenia, jak również taczki i wozy
używane do transportu obornika.
222. Kasjusz mówi, że wszystko, co jest przytwierdzone do ziemi, nie stanowi części wyposażenia ziemi, jak
trzcina i łoziny, zanim zostaną ścięte, ponieważ ziemia nie może być sama w sobie wyposażeniem. Jeśli jednak
zostaną ścięte, myślę, że zostaną włączone, ponieważ służą do produkcji plonów. Ta sama zasada odnosi się do
palików.
223. Jeśli na ziemi znajduje się zwierzyna, to myślę, że niewolnicy, którzy są myśliwymi i tropicielami, jak również
psy i wszystko inne, co jest niezbędne do polowania, są włączone do wyposażenia, zwłaszcza jeśli ziemia
czerpie dochód z tego źródła.
224. 224. Podobnie, jeśli dochód pochodzi z łowienia ptaków, do wyposażenia zalicza się niewolników, którzy są
ptasznikami, ich sieci i wszelkie inne urządzenia używane do tego celu. Nie jest to niczym nadzwyczajnym, gdyż
Sabinus i Kasjusz uważają, że do wyposażenia ziemi zalicza się same ptaki, na przykład takie, które zostały
udomowione.
225. Gdy człowiek używa tych samych narzędzi na różnych działkach ziemi, powstaje pytanie, do której z nich
będą one należały jako wyposażenie? Myślę, że jeśli intencja spadkodawcy jest jasna co do tego, do której działki
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zamierzał je zaliczyć, będą one do niej przynależne, ponieważ inne działki niejako pożyczyły wspomniane
narzędzia od tej jednej. Jeśli jego intencja nie jest jasna, nie będą one przynależne do żadnej z nich, ponieważ
nie możemy dzielić narzędzi proporcjonalnie.
226. Wszelkie meble lub inne przedmioty znalezione na ziemi, które właściciel zamierzał umieścić w lepszym
porządku, nie będą wliczane do wyposażenia tejże.
227. Należy rozważyć, co wchodzi w zakres wyposażenia domu, gdy to ostatnie jest zapisane w testamencie.
Pegaz powiada, że do wyposażenia domu należy wszystko, co służy do ochrony przed warunkami
atmosferycznymi lub do zapobiegania pożarom, ale nie to, co służy do celów przyjemnościowych; a zatem ani
szklane ekrany, ani markizy, które są trzymane w domu dla zabezpieczenia przed zimnem lub dla zapewnienia
cienia, nie są należne. Takiego zdania był Kasjusz, który zwykł był mawiać, że wielka różnica istnieje między
naczyniami a ozdobami, gdyż naczynia są to przedmioty, które służą do ochrony domu, a ozdoby są to rzeczy,
które przyczyniają się do przyjemności właściciela, jak na przykład obrazy.
228. Kasjusz uważa, że zasłony z włosia, służące do ochrony budynków przed wiatrem i deszczem, należą do
wyposażenia domu.
229. Pegaz i wiele innych autorytetów twierdzi, że ocet trzymany w celu gaszenia ognia, mopy ze szmat, syfony,
kije, drabiny, maty, gąbki, wiadra i miotły są włączone.
230. Jeżeli właściciel nabył jakieś dachówki lub belki do swego domu, to będą one włączone do wyposażenia
tegoż, jeżeli były przeznaczone do tego celu, a nie były użyte do innego. Stąd też, gdyby miał rusztowanie
wymagane do tego celu, byłoby ono również włączone do wyposażenia budynku.
231. Celsus mówi w odniesieniu do zasłon rozciągających się nad progami i parapetami, a także dotyczących
takich, które są zawieszone na kolumnach, że powinny być raczej klasyfikowane jako meble; Sabinus i Cassius
są tego samego zdania.
232. Rury i haki do chwytania są również włączone do terminu wyposażenie.
233. Podobnie, długie pręty używane do usuwania pajęczyn, gąbki, którymi czyści się kolumny, podłogi i nogi
mebli, oraz drabiny używane do mycia sufitów, są przyborami, ponieważ czynią dom czystszym.
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234. Papinianus mówi, w Siódmej Księdze Opinii, że ozdobne tynki i posągi przymocowane do ścian nie są
włączone do wyposażenia domu, ale są częścią samego domu; i rzeczywiście, tam, gdzie nie są do niego
przymocowane, nie są włączone, ponieważ wchodzą w zakres mebli; z wyjątkiem mosiężnych zegarów, które nie
są przymocowane do ścian; ponieważ uważa, że te, podobnie jak zasłony z tkaniny zawieszone przed domem,
tworzą część jego wyposażenia.
235. Rury, rynny i umywalki, jak również inne rzeczy potrzebne do fontann, wraz z zamkami i kluczami, stanowią
raczej część samego domu niż jego wyposażenie.
236. Szyby szklane, dołączone do domu, skłaniam się ku temu, że należą do niego, bo kiedy dom jest kupiony,
szyby i półki są wliczone w zakup; czy są w budynku w tym czasie, czy zostały tymczasowo usunięte. Jeśli jednak
nie zostały zastąpione, ale mimo to są przechowywane w celu przywrócenia ich do pierwotnej pozycji, będą
włączone do wyposażenia.
237. Uważam, że kraty powinny być włączone do wyposażenia.
238. W przypadku, gdy grunt nie został przekazany wraz z jego wyposażeniem, ale po to, aby go w nie
wyposażyć, powstaje pytanie, czy w skład wyposażenia wchodzi więcej, niż gdyby grunt został pozostawiony
wraz z jego wyposażeniem. Sabinus stwierdził w swoich pracach na Vitellius, że należy przyznać, że więcej jest w
lewo, gdzie ziemia jest przeznaczona do dostarczania środków uprawy niż tam, gdzie jest przeznaczona
wyposażone w nich, które opinia widzimy jest coraz większe znaczenie i ważność każdego dnia. Zastanówmy się
zatem, pod jakim względem to dziedzictwo jest korzystniejsze od drugiego. Sabinus ustanawia zasadę, a
Cassius, w notatce na Vitellius, mówi, że wszystko, co zostało wniesione na ziemię w celu, że właściciel tego
samego może być lepiej przygotowany do uprawy to jest włączone, to znaczy, co ma tam w celu, że może on być
bardziej obficie dostarczane. Tak więc uważa się, że przez taki zapis właściciel nie pozostawia narzędzi
należących do ziemi, ale te, które stanowią jego prywatną własność.
239. Jeśli więc przeznacza się ziemię już zaopatrzoną w niezbędne sprzęty, a także meble, które były tam do
użytku samego spadkodawcy, wraz z odzieżą, nie tylko wierzchnią, ale także tą, którą spadkodawca miał zwyczaj
nosić, oraz stoły z kości słoniowej lub z innego materiału, naczynia szklane, złote i srebrne, a także wina, jeśli
były przeznaczone na jego własny użytek, oraz wszelkie inne przybory, to również zostaną one włączone.
240. Jeśli jednak spadkodawca zgromadził pewne przedmioty nie na własny użytek, lecz na przechowanie, to nie
będą one wliczane. Wina znajdujące się w magazynach również nie są wliczane. Przyjęliśmy tę zasadę, aby to,
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co głowa gospodarstwa domowego zgromadziła tam, jak na przykład w spichlerzu, nie mogło być włączone do
spadku.
241. Celsus stwierdza również w dziewiętnastej księdze Digestów, że jeśli owoce są zbierane na posesji w celu
ich sprzedaży lub w innym celu niż dla użytku lub korzyści samej ziemi, nie będą one zaliczane do jej
wyposażenia.
242. Celsus mówi także, w tej samej księdze, że niewolnicy, którzy dbają o meble i inni niewolnicy tego rodzaju
są włączone, to znaczy, niewolników domowych, którzy są zatrudnieni na ziemi, z wyjątkiem tych, którzy otrzymali
wolność, i którzy są przyzwyczajeni do pobytu w kraju.
243. 243. Jeśli spadkodawca przeznaczy ziemię już wyposażoną w środki do uprawy, to w dziedzictwie
uwzględnia się młodych niewolników, którzy uczą się służby przy stole i których spadkodawca miał zwyczaj tam
mieć, ilekroć przyjeżdżał.
244. Członkowie rodzin niewolników, czyli ich żony i dzieci, są niewątpliwie objęci zapisem ziemi z jej
wyposażeniem.
245. W przypadku darowizny ziemi z jej wyposażeniem, dobrze jest ustalone, że biblioteka i wszelkie książki
znajdujące się na posesji, z których głowa gospodarstwa domowego korzystała, kiedy tylko przybyła, są
włączone. Jeżeli jednak do przechowywania książek używany jest magazyn, należy przyjąć pogląd przeciwny.
246. Również Neratius, odpowiadając Rufinusowi, stwierdził w Czwartej Księdze Listów, że darowizna gruntu
wraz z jego wyposażeniem obejmuje meble, wina i niewolników, nie tylko tych zatrudnionych przy uprawie ziemi i
dbaniu o nią, ale także tych, którzy są przywiązani do osobistej służby głowy domu.
247. Tylko takie obrazy są uważane za zapisane w testamencie, które były używane do ozdoby wiejskiego domu.
248. Papinianus uważa, że w przypadku darowizny ziemi wraz z jej wyposażeniem nie uwzględnia się tych
niewolników, którzy przebywali tam tylko czasowo i którzy nie zostali sprowadzeni przez spadkodawcę ani w celu
zatrudnienia na tej ziemi, ani dla własnej służby.
249. Ten sam autorytet był zdania, że jeśli ziemia została przekazana wraz z wyposażeniem, a steward, który był
odpowiedzialny za nią, został odesłany z powrotem do prowincji, aby wznowić swoje poprzednie obowiązki, po
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przeprowadzeniu transakcji, dla których przybył, zostanie on włączony do darowizny ziemi, nawet jeśli jeszcze nie
powrócił.
250. Mówi on również, że jeśli spadkodawca przeznaczył swoje ogrody z ich wyposażeniem, to nawet wina, które
były tam w celu lepszego zaopatrzenia stołu właściciela, są wliczone. Inaczej jest jednak, gdy trzymał on wina w
magazynach, skąd transportował je albo do miasta, albo do innych posiadłości.
251. Uważa on także, że jeśli dom został przekazany przez Umbriusa Primusa pod zarządem powierniczym wraz
z jego wyposażeniem Klaudiuszowi Hieronianusowi, najznakomitszemu człowiekowi, to stoły i inne meble, które
głowa domu, zamierzając wyruszyć w podróż w celu objęcia prokonsulatu prowincji, przechowywała w
magazynach, aby znajdowały się w bezpieczniejszym miejscu, są włączone.
252. Uważa on także, że w skład spadku wchodzi pewna odtrutka na truciznę i inne leki, a także odzież, którą
złożył tam w związku z wyjazdem, wraz z wyposażeniem.
253. Również w przypadku przeznaczenia domu z jego wyposażeniem i wszystkimi prawami z nim związanymi
uznał, że niewolnicy miejscy, jak również ci, którzy byli wykwalifikowanymi robotnikami, a których usługi były
również zatrudnione na innych działkach, nie są włączeni do zapisu, ale mówi, że odźwierny, ogrodnicy, ci, którzy
zajmowali się pokojami, przewoźnicy wody i niewolnicy, którzy pracowali tylko w domu, będą włączeni. Jednak to,
co mówi o wykwalifikowanych robotnikach, nie jest prawdą, jeśli byli oni przeznaczeni do służby w domu, nawet
jeśli zostali wypożyczeni do innych posiadłości, aby być w nich zatrudnieni.
254. Podaje on również, że jego zdaniem, gdy dom jest zaprojektowany z jego wyposażeniem, stoły z kości
słoniowej i książki nie są wliczone. To jednak jest fałszywe, bo wszystko w domu, dzięki czemu właściciel może
być lepiej zaopatrzony i wygodniejszy, będzie wliczone. Nikt nie wątpi, że meble są czymś, co przyczynia się do
wygody głowy gospodarstwa domowego. Wreszcie Neratius, w Czwartej Księdze Listów, informuje swojego brata
Marcellusa, że odzież jest wliczona w darowiznę domu wraz z jego wyposażeniem; i mówi, że jest to szczególnie
prawdziwe w podanym przypadku, ponieważ twierdzono, że spadkodawca, który przeznaczył nieruchomość,
wyłączył srebrną płytę i rachunki, ponieważ każdy, kto wyłączył te rzeczy, nie mógł mieć na myśli innych
przedmiotów, które tam były. Sam Papinianus jednak w tej samej Księdze Opinii mówi, że gdy ojciec, który był
kupcem i maklerem pieniężnym, i miał dwóch synów i tyle samo córek, wyznaczył ich jako swoich spadkobierców
w następujący sposób: "Daję i zapisuję moim synom mój dom, umeblowany tak jak jest, i nakazuję, aby został im
wydany", można zadać pytanie, czy towary i zastawy są zawarte w tym zapisie. Sędzia mógłby z łatwością ustalić
intencję spadkodawcy poprzez zbadanie jego pozostałego majątku.
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255. Celsus mówi, że jeśli ktoś zapisuje w testamencie niewolników mieszkających na ziemi, to ich podniewolnicy nie są włączeni, chyba że byłoby oczywiste, że spadkodawca miał ich również na myśli.
256. Papinianus w Siódmej Księdze Opinii twierdzi, że żona, której mąż pozostawił wszystko, co było w jego
domu, nie może wymagać od córki, która jest jego spadkobierczynią, aby oddała zobowiązania dłużników i
rachunki sprzedaży niewolników, które nie wydają się być zapisane w testamencie, chyba że jest jasne, że
spadkodawca miał na myśli tych niewolników, tak że wydaje się, że zapisał żonie dowody przekazania tych
niewolników, którzy sami mieli należeć do niej.
257. Jeśli ktoś zapisałby działkę ziemi "z jej wyposażeniem, tak jak jest", a potem dodałby: "wraz z jej meblami,
niewolnikami i wszystkim innym, co nie zostało wyraźnie wymienione", powstaje pytanie, czy dodając tę klauzulę,
zmniejszyłby zapis, czy nie. Papinianus odpowiada, że nie będzie on uważany za pomniejszony, ale raczej za
niepotrzebnie powiększony przez ten zbędny dodatek.
258. Podobnie Papinianus w Siódmej księdze opinii mówi, że jeśli matka zapisała synowi pewne ogrody z całym
ich wyposażeniem, a córce zapisała srebrne naczynia przeznaczone do użytku kobiet, to jego zdaniem, jeśli
wspomniane srebrne naczynia, które trzymała w ogrodach, były tam dla jej osobistej wygody, to będą one
należały do córki.
259. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Neratius uważa, że tam, gdzie wymyślono karczmę z jej wyposażeniem, wliczają się nawet niewolnicy, którzy ją
prowadzą. Należy jednak rozważyć, czy nie ma różnicy między naczyniami domu używanego do picia, a
naczyniami magazynu do przechowywania wina, ponieważ tylko następujące są naczyniami tego ostatniego,
mianowicie beczki, kadzie, duże dzbany, kociołki, dzbany do wylewania wina, które zwykle podaje się przy
kolacji; urny z brązu, duże i małe miarki do płynów i inne tego rodzaju rzeczy; lecz w słowie "tawerna", jako że jest
to termin handlowy, są także uwzględnieni niewolnicy, którzy prowadzą interesy.
260. Neratius uważa, że tam, gdzie łaźnia jest określona jako wyposażona, obejmuje ona również niewolnika,
który się nią zajmuje.
261. The Tenże, O Vitellius, Księga II.
Niewolnik zatrudniony w sklepienia, aby utrzymać ogień jest również włączone.
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262. Pomponius, O Sabinusie, Księga VI.
Gdy w testamencie umieszczono następującą klauzulę: "Daję i zapisuję w testamencie wszystkie przybory, które
są przeznaczone do prowadzenia działalności w moich sklepach i do ich wyposażenia, a także do wyposażenia
mojego młyna i magazynu", Serwiusz uznał, że konie, które były w młynach, i niewolnicy, którzy byli młynarzami,
jak również ci, którzy byli zatrudnieni w sklepach, kobieta, która gotowała, i towary znajdujące się w sklepie,
zostały uznane za zapisane w testamencie.
263. Tam, gdzie dom jest w pełni wyposażony, postanowiono, że meble są wliczone, ale nie wino; ponieważ tam,
gdzie dom jest gotowy do zamieszkania, wina nie można rozumieć, że są tam w tym celu.
264. Niewolnica, którą pozostawiono stale pod opieką wiejskiego domu i zapisano w testamencie jako należącą
do tego domu, jest włączona do zapisu, tak samo jak leśniczy, i z tego samego powodu; ponieważ domy
wymagają strażników, tak samo jak ziemia, z jednej strony, aby zapobiec wtargnięciu sąsiadów lub
przywłaszczeniu owoców, a z drugiej strony, aby zapobiec usunięciu przez kogokolwiek własności zawartej w
domu. Budynek jest jednak bez wątpienia uważany za część gruntu.
265. Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga II.
Jeśli w spadku zapisane są sprzęty wiejskie, lepsza opinia jest taka, że meble nie są w nim zawarte.
266. Serwiusz uważał, że tam, gdzie pozostawiono winnicę i wszystko, co się z nią wiąże, nie było takich rzeczy
jak narzędzia używane do uprawy winnicy. Korneliusz, gdy zapytano go o zdanie w tej kwestii, odpowiedział, że
paliki, tyczki i motyki są narzędziami, które należą do winnicy; co jest poprawne.
267. Pewien człowiek pozostawił swej żonie działkę ziemi, na której sam mieszkał, wyposażoną do uprawy tak
jak była. Kiedy zapytano, czy niewolnice, które były przędzarkami i tkaczkami, były zawarte w zapisie, odpowiedź
brzmiała, że nie stanowiły one, właściwie mówiąc, części wyposażenia ziemi; ale ponieważ spadkodawca, który
przeznaczył nieruchomość, mieszkał na niej, nie może być wątpliwości, że niewolnice i inne rzeczy, które były na
terenie do użytku głowy gospodarstwa domowego, powinny być uznane za zawarte w zapisie.
268. Marcianus, Instytuty, Księga VII.
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Kiedy pracownia malarza jest zapisana w testamencie wraz z jej wyposażeniem, wosk, kolory i wszystko tego
rodzaju jest włączone do spadku, jak również pędzle, narzędzia do wykańczania płytek enkaustycznych i flakony
na olej.
269. Gdy zapisuje się wyposażenie rybaka, Arysto mówi, że obejmuje ono łodzie używane do połowu ryb. Lepsza
opinia jest taka, że obejmuje to również samych rybaków.
270. Gdy zapisuje się przybory do kąpieli, to ustalono, że wlicza się w to niewolnika odpowiedzialnego za kąpiel;
tak samo, jak w przypadku, gdy obmyśla się las, to wlicza się leśniczego, a gdy obmyśla się winiarnię, to wlicza
się niewolnika odpowiedzialnego za to samo; bo łaźnie nie mogą być używane bez kąpiących się.
271. Paulus, O Vitellius, Księga II.
Ilekroć w przypadku dziedziczenia narzędzi rzeźnika pojawia się jakakolwiek wątpliwość, po wykluczeniu mięsa,
pozostawiamy stoły, wagi, tasaki, wagi, noże i siekiery jako wyposażenie.
272. Gdy się zapisuje w testamencie wyposażenie czegokolwiek, trzeba czasem wziąć pod uwagę osoby tych,
którzy to dziedzictwo zostawiają; tak na przykład, gdy zapisuje się wyposażenie młyna, ponieważ niewolnicy,
którzy są młynarzami, będą uwzględnieni tylko wtedy, gdy głowa domu sama prowadziła interes młyna; jest
bowiem wielką różnicą, czy naczynia były przeznaczone do użytku młynarzy, czy młyna.
273. Neratius mówi, że osioł, który obraca koło młyńskie, i kamień młyński nie należą do wyposażenia, które idzie
w parze z przekazaniem ziemi.
274. Tak samo mówimy, że garnki i patelnie wchodzą w skład wyposażenia działki, bo bez nich nie można
gotować, a nie ma wielkiej różnicy między garnkami a kociołkami, które są zawieszone nad ogniem, bo w tych
drugich podgrzewa się wodę do picia, a w pierwszych gotuje się jedzenie. Jeśli jednak kociołki są włączone do
wyposażenia, to również dzbanki, którymi wlewa się wodę do kociołków, wchodzą w skład tej samej grupy; i w ten
sposób jedno naczynie następuje po drugim w regularnym następstwie. Dlatego Pedius mówi, że najlepiej jest nie
trzymać się zbyt ściśle dosłownego znaczenia słów, ale przede wszystkim dowiedzieć się, co spadkodawca
zamierzał oznaczyć, a następnie upewnić się co do opinii tych, którzy mieszkają w różnych okręgach prowincji.
275. Gdy powstaje pytanie w odniesieniu do rolnika, który jest niewolnikiem, czy jest on włączony jako część
wyposażenia ziemi, i istnieje jakakolwiek wątpliwość w tej kwestii; Scaevola, po konsultacji, orzekł, że niewolnik
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powinien być włączony, gdy był on poufnym agentem swojego pana i nie uprawiał ziemi dla pewnej kwoty
dochodu z niej.
276. Ten sam autorytet, zapytany o dolną część kamienia młyńskiego, odpowiedział, że ona również jest
wliczona, jeśli jest używana na korzyść niewolników zatrudnionych przy pracy w gospodarstwie. Dolna część
kamienia młyńskiego nazywana jest meta, a górna catillus.
277. Gdy pytano o oracza, odpowiadano, że bez względu na to, czy chodziło o tego, który rzeczywiście uprawiał
ziemię, czy o tego, który karmił woły używane do jej uprawy, był on włączony do spadku.
278. Odpowiedział również, że przycinający drzewa byli włączeni, jeśli byli specjalnie uważani za związanych z
ziemią.
279. Pasterze i kopacze również należą do zapisobiercy.
280. Podobnie w przypadku, gdy działka ziemi jest zapisana w następujący sposób: "Daję Maeviusowi posiadłość
Seian w najlepszym stanie, w jakim można ją znaleźć, wraz ze wszystkimi narzędziami, wiejskimi i miejskimi, oraz
niewolnikami, którzy tam są", zadano pytanie, czy ziarno na nasiona będzie wliczone. Odpowiedź brzmiała, że z
pewnością tak, chyba że spadkobierca mógłby udowodnić, że intencja spadkodawcy była inna. Ten sam organ
wydał podobną opinię w odniesieniu do ziarna zarezerwowanego na utrzymanie niewolników.
281. Kasjusz mówi, że w wyposażeniu niewolnika-lekarza są płukanki do oczu, plastry i inne tego typu rzeczy.
282. Pewien spadkodawca pozostawił niektórych swoich niewolników, których wymienił z imienia, osobie, której
zapisał działkę ziemi z jej wyposażeniem. Powstało pytanie, czy jego pozostali niewolnicy, których nie wymienił,
byli włączeni do wyposażenia. Kasjusz mówi, że zdecydowano, iż choć niewolnicy stanowili część wyposażenia
ziemi, tylko ci, którzy zostali wymienieni z imienia, zostali uznani za zapisanych, ponieważ jest oczywiste, że
głowa rodziny nie chciała, aby pozostali również zostali zakwalifikowani jako tacy.
283. Sabinus powiada, że w przypadku przeznaczenia gruntu wraz ze wszystkim, co się na nim znajduje, uważa
się, że pozostawiona została sama ziemia i to, co zwykle jest tam trzymane i pozostaje przez większą część roku,
jak również niewolnicy, którzy mają w zwyczaju wybierać się tam w celu zamieszkania na tym gruncie, ale
wszystko, co zostało celowo przeniesione tam w celu zwiększenia wielkości spadku, nie będzie uważane za
zapisane.
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284. Gdy spadkodawca uczynił zapis w następujący sposób: "Pozostawiam mój dom na wsi w takim samym
stanie, w jakim sam go posiadałem, wraz z meblami, stołami, miejskimi i wiejskimi niewolnikami, którzy zostaną
tam wysłani, oraz winami, które mogą być w tym domu w czasie mojej śmierci, a także dziesięcioma aurei
dodatkowo", jako że w dniu śmierci spadkodawca miał w domu książki, artykuły szklane i małą prasę do ubrań,
powstało pytanie, czy te przedmioty powinny być włączone do tych wymienionych w zapisie. Scaevola
odpowiedział, że tylko te przedmioty, które zostały konkretnie wymienione, stanowią jego część.
285. Spadkodawca pozostawił swój dom umeblowany, wraz ze wszystkim, co się z nim wiąże. Powstało pytanie,
czy zapisobierca był uprawniony do zobowiązań dłużników. Odpowiedź brzmi, że zgodnie ze stwierdzonym
stanem faktycznym nie jest do nich uprawniony.
286. Paulus, Opinie, Księga XIII.
Uznałem, że jeśli po sporządzeniu testamentu spadkodawca umieścił jakichkolwiek niewolników na ziemi
zapisanej Seia w celu jej uprawy, to należą oni do tej ziemi i są włączeni do jej wyposażenia, nawet jeśli
spadkodawca wymienił niewolników, którzy byli tam w czasie, gdy dokonał zapisu, ponieważ wymienił ich nie w
celu zmniejszenia spadku, ale w celu jego zwiększenia. Ponadto nie ma wątpliwości, że niewolnicy, którzy zostali
wprowadzeni na ziemię w celu jej uprawy, są włączeni do jej wyposażenia.
287. Paulus orzekł, że ani plony, które są przechowywane, ani stadnina koni nie wchodzą w skład spadku w
postaci domu wiejskiego z jego wyposażeniem, ale że meble stanowią jego część. Niewolnik znający się na
sztuce budowlanej, który płaci swemu panu co roku pewną sumę pieniędzy, nie wchodzi w skład wyposażenia
domu.
288. Scaevola, Opinie, Księga III.
Pewien spadkodawca pozostawił Sei, którą wyznaczył na spadkobierczynię części swojego majątku, pewne
ziemie jako uprzywilejowany zapis, wraz z rolnikami, którzy je uprawiali, oraz wszelkimi czynszami, które nie
zostały jeszcze zapłacone przez dzierżawców, gdyby została jego spadkobierczynią; a następnie w kodycylu
zawarł następujący zapis: "Później przyszło mi do głowy, aby wspomnieć, że chciałbym, aby Seia, której
przeznaczyłem moją ziemię, otrzymała również wszystkie narzędzia rolnicze, meble, bydło, rolników, czynsz
należny od dzierżawców i zaopatrzenie". Powstało pytanie, czy te przedmioty, które znajdowały się na ziemi i były
przeznaczone do codziennego użytku głowy gospodarstwa domowego, wchodziły w skład spadku. Odpowiedź
brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, majątek ponad ziemię został zapisany Sei, ale nie
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należało się jej więcej niż spadkodawca wyraźnie wymienił w kodycylu, który sporządził po tym, jak zapomniał
wyraźnie zaznaczyć to w testamencie, a który, jak wykazał, miał być zawarty w określeniu wyposażenie.
289. Spadkodawca zapisał swojemu wolnemu człowiekowi pewne ziemie w następujący sposób: "Daję i zapisuję
mojemu wolnemu człowiekowi, Seiusowi, takie-i-takie i takie-i-takie połacie ziemi, zaopatrzone w narzędzia takie,
jakie są, wraz ze wszystkimi posagami i saldami należnymi od dzierżawców, a także z leśnikami, ich żonami i ich
dziećmi". Powstało pytanie, czy niewolnik Stichus, który uprawiał jedną z wymienionych działek ziemi i był winien
znaczną sumę pieniędzy, był należny Seiusowi zgodnie z warunkami trustu. Odpowiedź brzmiała, że jeśli
uprawiał ziemię nie jako zaufany agent swojego pana, ale dla zapłaty czynszu, jak to mają w zwyczaju robić
zagraniczni dzierżawcy, Seius nie miałby do niego prawa.
290. "Pragnę, aby takie a takie połacie ziemi, zaopatrzone we wszystkie narzędzia oraz dom górny, otrzymał mój
przybrany syn Gajusz Sejusz". Powstało pytanie, czy spadkodawca chciał, aby dom został podarowany, w pełni
umeblowany. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, wydaje się, że miał on zamiar go tak
podarować, chyba że strona, od której tego zażądano, mogłaby wyraźnie wykazać, że jego intencja była inna.
Gdyby jednak zapisał w testamencie wyposażenie mieszkania, to znaczy budynku, niewolnicy, którzy byliby
przeznaczeni do innych celów i których usługi byłyby zatrudnione gdzie indziej, nie byliby włączeni do spadku.
291. Pewien człowiek pozostawił w spadku pewne ziemie, zaopatrzone w narzędzia, wraz z całym majątkiem i
należnościami od dzierżawców i rolników, z niewolnikami i bydłem, łącznie z peculia i stewardem. Powstało
pytanie, czy salda należne od dzierżawców, którzy po wygaśnięciu dzierżawy i złożeniu zabezpieczenia opuścili
swoje gospodarstwa, byłyby włączone do darowizny, zgodnie z powyższymi słowami. Odpowiedź brzmi, że
spadkodawca najwyraźniej nie miał na myśli tych roszczeń.
292. W odniesieniu do stewarda, który został zapisany w testamencie, zadano również pytanie, czy jego żona i
córka zostały włączone do spadku, ponieważ steward nie mieszkał na ziemi, ale w mieście. Odpowiedź brzmiała,
że w podanym przypadku nie ma nic, co wskazywałoby na to, że zostały one włączone.
293. Pytano również, czy jeśli spadkodawca po sporządzeniu testamentu udaje się w podróż do prowincji, to czy
w dziedzictwie uwzględnia się tych niewolników, którzy po jego wyjeździe lub po jego śmierci dobrowolnie i bez
niczyjego upoważnienia oddali się do swoich krewnych i znajomych na ziemiach, które zostały przeznaczone do
zapisu. Odpowiedź brzmiała, że ci, którzy, że tak powiem, przechodzili tam i z powrotem, nie zostali zapisani.
294. "Pragnę, aby posiadłość Tycjana, zaopatrzona w sprzęty wraz ze wszystkim, co się tam znajduje, została
przekazana Pamfili, mojej wolnej kobiecie, gdy umrę". Powstało pytanie, czy niewolnik Stichus, który na rok przed
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śmiercią spadkodawcy został usunięty z ziemi w celu edukacji, a potem nie wrócił, miał być włączony do spadku.
Odpowiedź brzmi, że jeśli spadkodawca wysłał go tylko w celu nauki i nie przeniósł go ze wspomnianej działki na
inną, to będzie on wliczony.
295. "Pozostawiam mojej siostrze, Tyrannie, moją grecką posiadłość, wraz ze stodołą i wszystkimi narzędziami
rolniczymi". Powstało pytanie, czy pastwiska, które spadkodawca otrzymał w tym samym czasie, co wspomnianą
ziemię, i które zawsze utrzymywał na użytek tej ziemi, były zawarte w nazwie "posiadłość Grecian" i zostały
włączone do darowizny. Odpowiedź brzmiała, że gdyby połączył je z posiadłościami greckimi, tak że zostałyby
one włączone pod jedną nazwą, stanowiłyby część darowizny.
296. Gdy dom został całkowicie umeblowany, srebrno-złota szafa, która tymczasowo znajdowała się w
magazynie, nie została tam znaleziona w chwili śmierci spadkodawczyni, Titii. Pytam, czy ona również powinna
być wydana zapisobiercy. Odpowiedź brzmiała, że jeśli była ona zwykle przechowywana w miejscu
zamieszkania, a w międzyczasie została zabrana do magazynu, aby znajdować się w bezpieczniejszym miejscu,
to mimo wszystko powinna zostać wydana zapisobiercy.
297. Gdy spadkodawca dodał następujące zdanie: "Tak jak posiadałem", czy odnosi się to do sposobu, w jaki
ziemia była wyposażona w chwili jego śmierci, tj. z niewolnikami, bydłem i narzędziami rolniczymi? Odpowiedź
brzmiała, że nie ma to żadnego odniesienia do praw prawnych zapisobiercy.
298. Pomponiusz, Powiernictwo, Księga I.
Gdy działka ziemi jest przeznaczona bez jej wyposażenia, beczki, młyny do oliwek, prasy i wszystko inne
przymocowane lub zbudowane na ziemi, są zawarte w darowiźnie; ale żadna z tych rzeczy, które mogą być
przenoszone, nie są, z bardzo nielicznymi wyjątkami, zawarte pod nazwą nieruchomości. Jeśli pojawia się
jakakolwiek kwestia dotycząca młynów przymocowanych do ziemi lub wzniesionych na niej, są one uważane za
części budynków.
299. Paulus, Opinie, Księga III.
W przypadku, gdy ziemia jest przekazana "w najlepszym stanie, w jakim może być znaleziona", sieci i wszystkie
inne urządzenia do polowania, które odnoszą się do sprzętu, są zawarte w darowiźnie, jeśli dochody ziemi
pochodzą głównie z pościgu.
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300. W przypadku darowizny nieruchomości, "wraz z niewolnikami i bydłem oraz całym wyposażeniem wiejskim i
miejskim, peculium nabyte przez stewarda przed śmiercią zmarłego, jeśli pochodziło z tej samej ziemi, jest
uważane przez większą liczbę władz za należące do zapisobiercy."
301. Neratius, Opinie, Księga II.
Kiedy zadaje się pytanie, jakie jest wyposażenie sklepu, zwykle sprawdza się, jaki rodzaj działalności jest w nim
prowadzony.
302. Paulus, O Neratiusie, księga III.
Wydzierżawiona ziemia została oddana w dzierżawę wraz z jej wyposażeniem. Narzędzia, które dzierżawca
posiadał w gospodarstwie, są włączone do spadku. Paulus: Czy odnosi się to do tego, co należało do dzierżawcy,
czy tylko do tego, co należało do spadkodawcy? Należy stwierdzić, że lepsza jest opinia, że tak, chyba że żadne
z narzędzi nie należało do właściciela.
303. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Księga II.
Tubero uważa, że w przypadku darowizny wyposażenia działki, w skład darowizny wchodzą wszystkie sztuki
bydła, które ta działka może utrzymać. Labeo jest przeciwnego zdania, bo mówi, że jeżeli na gruncie, na którym
jest tysiąc owiec, trzymano dwa tysiące, to ile z nich powinno być uwzględnione w zapisie? Nie należy badać, ile
owiec spadkodawca powinien był tam mieć w celu określenia liczby, która powinna być zawarta w darowiźnie, ale
ile rzeczywiście miał ich na ziemi; ponieważ szacunek nie powinien być dokonywany na podstawie liczby lub
ilości, która pozostała. Zgadzam się z opinią Labeo.
304. Pewien osobnik, który miał na swoim gruncie garncarnie, zatrudniał przez większą część roku swoich
garncarzy do pracy na roli, a następnie przepisał grunt wraz z jego wyposażeniem. Labeo i Trebatius uważają, że
garncarze nie powinni być wliczani do wyposażenia ziemi.
305. Gdy w zapisie pozostawiono całe wyposażenie ziemi z wyjątkiem bydła, Ofilius niesłusznie uważa, że
pasterze i owce są włączeni do zapisu.
306. Tenże, O ostatnich dziełach Labeo, księga V.
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Naczynia gliniane i ołowiane, w których umieszcza się ziemię, oraz kwiaty zasadzone w doniczkach, zdaniem
Labeo i Trebatiusza, stanowią część domu. Uważam to za słuszne, jeśli są one przymocowane do domu tak, że
zawsze tam pozostają.
307. Ofilius mówi, że młyny ręczne powinny być zaliczone do sprzętów domowych, ale te poruszane siłą zwierząt
są przynależne do ziemi. Labeo, Cascellius i Trebatius uważają, że nie należy ich zaliczać do dóbr domowych,
lecz raczej do ruchomości. Myślę, że to jest prawda.
308. Scaevola, Digest, Księga VI.
Pewien spadkodawca pozostawił człowiekowi, który go wychował, swoją ziemię blisko morza, wraz z
niewolnikami, którzy na niej byli, oraz wszystkie narzędzia i uprawy należące do niej, jak również salda należne
od jego dzierżawców. Powstało pytanie, czy niewolnicy, którzy byli rybakami, którzy byli przywiązani do osobistej
służby spadkodawcy i przyzwyczajeni do podążania za nim wszędzie, i których nazwiska były zapisane na
rachunkach w mieście, a w momencie śmierci spadkodawcy nie znajdowali się na ziemi, która została
przeznaczona, powinni być uważani za zapisanych w testamencie. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
przedstawionym stanem faktycznym nie zostały one zapisane.
309. Spadkodawczyni uczyniła następujący zapis na rzecz jednego ze swoich krewnych: "Pragnę, aby majątek
Cornelian, pod warunkiem, że wszystko, tak jak jest, wraz z całym majątkiem osobistym i niewolnikami oraz
kwotami należnymi od dzierżawców, zostało przekazane Titiusowi". Spadkodawczyni ta, przybywszy z powodu
sprawy sądowej do Rzymu z Afryki, przywiozła ze sobą pewnych niewolników należących do wspomnianej ziemi,
aby móc korzystać z ich usług w czasie zimy. Powstało pytanie, czy wspomniani niewolnicy byli objęci trustem,
ponieważ niektórzy z nich zostali odsunięci od obowiązków na farmie w czasie podróży i pozostawili swoje żony i
dzieci, podczas gdy inni pozostawili swoich ojców i matki. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami,
niewolnicy, którzy byli przedmiotem zapytania, powinni zostać wydani zgodnie z warunkami trustu.
310. Zapytano również, czy plony z tego samego gruntu, które zostały już zebrane i pozostały tam w chwili
śmierci spadkodawczyni, zostały włączone do trustu; ponieważ najwyraźniej jej zamiarem było okazanie
największej liberalności wobec swojego krewnego, co zostało udowodnione przez jej pragnienie, aby saldo
należne od dzierżawców również należało do niego. Odpowiedź brzmiała, że kiedy dokonano takiego zapisu,
należy jedynie upewnić się, czy jest całkowicie jasne, że zmarły zamierzał przekazać w spadku majątek, którego
dotyczy zapytanie.
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311. Spadkodawca przeznaczył działkę ziemi jako uprzywilejowany spadek swojemu wolnemu człowiekowi,
którego ustanowił spadkobiercą części swojego majątku, w następujący sposób: "Pamphilusie, mój wolny
człowieku, pragnę, abyś otrzymał jako uprzywilejowany zapis moją posiadłość Titian, wraz z moją małą
posiadłością Sempronian, ze wszystkimi ich przynależnościami, a także majątkiem osobistym, który będzie tam w
chwili mojej śmierci, wraz z niewolnikami, którzy zamieszkują na tej ziemi, z wyjątkiem tych, których później
poddam manumitingowi". Ponieważ spadkodawca posiadał na wspomnianej ziemi pewną ilość wina w beczkach,
z których wszystkie sprzedał za życia, a trzecią część ceny za nie otrzymał, powstało pytanie, czy wino, które
pozostało w beczkach, będzie należało do wyzwoleńca zgodnie z warunkami preferowanego zapisu. Odpowiedź
brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, będzie ono należało, chyba że współspadkobiercy
udowodnią, że intencja spadkodawcy była inna. Spadkodawca pozostawił również wierzytelności w księdze
rachunkowej oraz pieniądze, które znajdowały się na wspomnianym gruncie. Opinia w odniesieniu do pieniędzy
była taka sama, jak ta podana powyżej.
312. Dokonano następującego zapisu: "Pragnę, aby połowa majątku Seian, który otrzymałem od mojego ojca,
została przekazana mojej siostrze Septitii, tak jak jest obecnie, a druga połowa w stanie, w jakim może się
znajdować w chwili mojej śmierci". Powstało pytanie, czy zgodnie z wyżej zacytowanymi słowami, belki i legary
już ustawione i przygotowane do wstawienia do budynku, jak również miejskie i rustykalne wyposażenie, a także
niewolnicy zatrudnieni na ziemi będą należeć do zapisobiercy. Odpowiedź brzmiała, że następujące słowa: "Tak
jak jest", mogą mieć odniesienie do wyposażenia ziemi.
313. Spadkodawca zapisał pewne ziemie w następujący sposób: "Pozostawiam również mojemu bratu,
Semproniuszowi, moje posiadłości Cassian i Novian, wyposażone tak jak są, wraz z ich wierzbowymi gajami i
lasami". Ponieważ lasy i wierzbowe gaje nie stanowiły części wspomnianej ziemi, lecz znajdowały się w małych
działkach przylegających do niej, które spadkodawca nabył w tym samym czasie i bez których nie można było
uprawiać dawnych ziem, powstało pytanie, czy zostały one włączone do spadku. Odpowiedź brzmiała, że tylko te
nieruchomości stanowiły część spadku, które zostały wyraźnie wskazane przez spadkodawcę.
314. The Same, Digest, Księga XXIII.
Lucjusz Tytus zapisał w testamencie działkę ziemi z całym wyposażeniem. Powstało pytanie, w jaki sposób
ziemia ta powinna być dostarczona, czy w takim stanie, w jakim była wyposażona w chwili śmierci spadkodawcy,
tak że każdy niewolnik urodzony lub zabrany do ziemi w międzyczasie powinien należeć do spadkobiercy, czy też
w takim stanie, w jakim była wyposażona w chwili sporządzenia testamentu, czy też powinna być dostarczona w
stanie, w jakim znajdowała się w chwili zgłoszenia roszczenia, tak że każdy sprzęt znajdujący się tam w tym
czasie byłby na korzyść zapisobiercy. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z warunkami zapisu, własność znaleziona
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na ziemi w czasie, gdy dokonano zapisu, i która była w tym samym stanie, gdy testament został otwarty, będzie
włączona do wyposażenia.
315. Labeo, Rachunek prawdopodobieństwa, Księga I.
Jeśli kupujesz statek wraz z jego wyposażeniem, powinna ci zostać dostarczona należąca do niego łódź. Paulus:
W żadnym razie, bo łódź nie należy do wyposażenia statku, gdyż różni się ona od niego wielkością, ale nie
rodzajem. Konieczne jest, aby wyposażenie czegokolwiek miało inny opis, niezależnie od tego, co to jest. Opinię
tę przyjmuje Pomponiusz w Siódmej Księdze Listów.

Tit. 8. O legatach peculium.

316. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Gdy niewolnik jest zapisany w testamencie wraz z peculium, a on sam zostaje wyalienowany, poddany manumisji
lub umiera, wygasa również dziedzictwo peculium.
317. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XVIII.
Te bowiem rzeczy, które zajmują miejsce akcesoriów, wygasają, gdy zniszczeniu ulegnie własność główna.
318. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Jeśli jednak niewolnica jest zapisana w testamencie wraz z dziećmi i albo umrze, albo zostanie wyobcowana lub
poddana manumisji, jej dzieci będą należeć do zapisobiercy, ponieważ są to dwa różne zapisy.
319. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga XVIII.
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Gdy jednak niewolnik jest zapisany w testamencie wraz z pod-niewolnikami, dziedzictwo pod-niewolników będzie
nadal istnieć, jeśli niewolnik umrze, zostanie wyobcowany lub poddany manumisji.
5. Paulus, O Sabinusie, Księga IV.
W przypadku zapisania w testamencie peculium, jest rzeczą oczywistą, że spadkobierca może ściągnąć wszelkie
długi należne peculium i być zobowiązanym do zapłacenia ich zapisobiercy, ponad to, co sam może być winien
niewolnikowi.
320. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXV.
Jeśli w spadku zapisano peculium, które składa się z dóbr materialnych (jak na przykład ziemia lub dom), można
żądać jego zwrotu w całości, jeśli niewolnik nie jest dłużny swemu panu, współniewolnikom lub dzieciom swego
pana. Jeśli jednak jest on coś winien temu ostatniemu lub innym osobom wymienionym powyżej, majątek
powinien być pomniejszony proporcjonalnie. Julianus i Celsus są tego samego zdania.
321. Jeśli peculium zostanie zapisane w testamencie bez potrącenia długu niewolnika, należy się spodziewać, że
zapis będzie nieważny, ponieważ to, co zostało dodane, jest sprzeczne z naturą zapisu. Myślę jednak, że prawdą
jest, iż ważność zapisu nie została naruszona przez ten dodatek, ale spadkodawca nie dodał również nic o jego
wysokości, ponieważ roszczenie do peculium nie może być zwiększone w ten sposób. Oczywiste jest, że jeśli
założyć, że zapisobierca wszedł w posiadanie nieruchomości, może on skorzystać z wyjątku na podstawie złej
wiary przeciwko spadkobiercy, jeśli wniesie przeciwko niemu pozew; jest on bowiem chroniony wolą
spadkodawcy, który polecił, aby dług nie został potrącony. Gdyby jednak pan oświadczył, że to, co niewolnik był
winien, ma być mu oddane, lub wskazał, że ten ostatni nie jest mu nic winien, to wyżej wspomniane dodanie
będzie ważne; ponieważ pan może, przez samo wyrażenie swojej woli, oddać niewolnikowi to, co ten ostatni jest
mu winien.
322. Jednakże, gdy mój niewolnik został mi zapisany w testamencie, powstaje pytanie, czy peculium tego
niewolnika będzie moje. Uważamy, że jego peculium jest zawarte w dziedzictwie niewolnika, chyba że jest to
sprzeczne z intencją spadkodawcy.
323. Gdy niewolnik i jego poddany są wolni na mocy testamentu, a ich peculia są im zapisane, słowa zapisu
powinny być interpretowane zgodnie z intencją spadkodawcy, tak jakby odnosił się on do oddzielnych i odrębnych
peculia. Zgodnie z tym, pod-niewolnik nie będzie utrzymywany wspólnie, gdy jest dwóch wolnych ludzi, chyba że
taka była intencja spadkodawcy.
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324. Jak z jednej strony dług niewolnika, to znaczy to, co jest należne jego panu, zmniejsza dziedzictwo
peculium, tak z drugiej strony to, co pan jest winien niewolnikowi, powinno je zwiększyć. Przeciwko tej opinii
przemawia jednak Reskrypt naszego Cesarza i jego ojca, który brzmi następująco: "Gdy peculium jest zapisane
w testamencie niewolnikowi, nie przyznaje się temu ostatniemu prawa do odzyskania od spadkobiercy pieniędzy,
które, jak może twierdzić, wydał na rachunek swego pana". Ale co, jeśli taka była intencja spadkodawcy, to czy
nie może on wtedy odzyskać tych pieniędzy? To, co wydał na ten cel, powinno z pewnością podlegać potrąceniu
z tym, co było należne jego panu. Czy to, co jego pan oświadczył na piśmie, że należy się niewolnikowi, zostanie
włączone do spadku w postaci peculium? Zarówno Pegaz, jak i Nerwa twierdzą, że nie. Gdy Gnejusz Domicjusz
zapisał córce swoje peculium, ale przez dwa lata nie wypłacał jej dodatku, który miał w zwyczaju jej dawać, lecz
zatrzymał go dla własnych potrzeb i oświadczył, że jest winien córce pięćdziesiąt aurei, Atilicinus uznał, że nie
wchodzi to w skład spadku. Opinia ta jest słuszna, ponieważ zgadza się z Reskryptem.
325. Od zapisanego peculium odlicza się nie tylko to, co jest należne panu, ale także to, co może być należne
spadkobiercy.
326. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli ktoś podałby się swojemu wierzycielowi za arogata, a przeciwko arogatorowi wszczęto by postępowanie na
podstawie peculium, sądzę, że ta sama zasada będzie obowiązywać w odniesieniu do spadkobiercy.
327. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXV.
Wreszcie Pegaz uważa, że jeśli spadkobierca pożyczy pieniądze niewolnikowi, który ma być wolny pod pewnym
warunkiem, zanim ten warunek zostanie spełniony, kwota ta zostanie potrącona z mocy prawa, a każda
pojedyncza część peculium zostanie pomniejszona o ten dług.
328. Stąd, jeśli niewolnik otrzyma wolność bezwarunkowo, a spadkobierca pożyczy mu pieniądze, czy to za życia
pana, czy też przed wejściem w posiadanie majątku, spadek peculium zostanie pomniejszony, zgodnie z opinią
Julianusa, chociaż spadkobierca nigdy nie mógł stać się panem niewolnika.
329. Gdy spadkodawca posiadał niewolników Stichusa i Pamphilusa, a po ich manumulacji zapisał każdemu z
nich jego peculium, postanowiono, że to, co jeden z niewolników był winien swemu współbratu, powinno być
odjęte od jego peculium i dodane do spadku po drugim.
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330. Gdy niewolnikowi przyznano wolność, jeśli zapłaci dziedzicowi dziesięć aurei, a jego peculium zostało mu
zapisane, pytano również, czy dziesięć aurei, które zapłacił dziedzicowi, powinno zostać odliczone od peculium.
Sabinus uważa, i jest to słuszne, że dziedzictwo peculium jest w tym zakresie pomniejszane.
331. Sabinus idzie jeszcze dalej i mówi, że jeśli niewolnik, który ma być wolny pod warunkiem, sprzeda
spadkobiercy jednego ze swoich niewolników, to ten ostatni musi być odliczony od peculium, tak jakby został
sprzedany obcemu.
332. W związku z tym powstaje pytanie, czy jeśli niewolnik zawarł umowę ze swoim panem co do ceny swojej
wolności i zapłacił część pieniędzy, a zanim zapłacił resztę, jego pan umarł, a ten ostatni w swoim testamencie
nakazał, aby wspomniany niewolnik był wolny i otrzymał dziedzictwo swojego peculium, to czy to, co zapłacił
swojemu panu, musi być wliczone do jego peculium? Labeo twierdzi, że powinno być od niego odliczone. Jest
oczywiste, że jeśli jeszcze tego nie zapłacił, ale trzymał to w swoich rękach jako depozyt, dopóki nie będzie mógł
zapłacić całej sumy, to powinno to być włączone do jego peculium.
333. Podobnie, gdy jego peculium jest zapisane niewolnikowi, a spadkobierca miał zakaz ściągania od dłużnika
tego peculium należności, która była należna, to faktem jest, że to powinno być odjęte od zapisanego peculium,
to znaczy, że to, co zostało pozostawione wspomnianemu dłużnikowi, powinno być wzięte z peculium.
334. Czasami, gdy peculium nie jest zapisane, rozumie się, że zostało to uczynione, jak to wynika z
następującego przykładu. Pewien człowiek dał niewolnikowi wolność, jeśli ten zda rachunki i zapłaci sto aurei
swoim spadkobiercom. W odniesieniu do tego Nasz Cesarz, wraz ze swoimi łacinnikami, stwierdził w Reskrypcie,
że choć peculium nie jest należne, jeśli nie zostało zapisane w testamencie, to jednak, jeśli niewolnik spełni
określone warunki, wnioskuje, że intencją spadkodawcy było, aby zachował on swoje peculium, zwłaszcza, że
polecił mu wypłacić sto aurei ze swojego peculium spadkobiercom.
335. Ponadto, czy peculium należy rozumieć jako kwotę tego ostatniego w chwili śmierci, czy też należy do niego
dodać wszelkie późniejsze przyrosty lub odjąć od niego wszelkie późniejsze zmniejszenia? Julianus mówi, że w
przypadku zapisu peculium należy rozumieć, że różnica istnieje wtedy, gdy zostało ono pozostawione samemu
niewolnikowi, a gdy zostało pozostawione innym. Jeśli pozostawiono je jemu samemu, należy brać pod uwagę
czas nabycia spadku, jeśli zaś pozostawiono je komuś obcemu, należy brać pod uwagę czas śmierci; ale w taki
sposób, że wzrost majątku składającego się na peculium może dostać się w ręce zapisobiercy; jak na przykład
potomstwo niewolnic lub wzrost pogłowia bydła. Jednakże każdy przyrost, pochodzący z pracy niewolników lub z
jakiegokolwiek innego źródła, będzie należał się nie komu innemu, jak tylko niewolnikowi, któremu peculium
zostało zapisane. Julianus mówi, że oba te przypadki powinny być rozstrzygane zgodnie z intencją spadkodawcy;
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ponieważ, gdy jego własne peculium jest zapisane niewolnikowi, jest prawdopodobne, że spadkodawca chciał,
aby cały przyrost tego peculium należał do niego, w którym, po jego manumisji, jego dziedzictwo zostanie
zapisane. Nie jest tak w przypadku, gdy peculium jest zapisane innej osobie; mimo to, można powiedzieć, że
zasada ta będzie miała zastosowanie, jeśli jest oczywiste, że spadkodawca miał taki sam zamiar w odniesieniu
do drugiej strony.
336. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
To, co należy się od niewolnika drugiemu niewolnikowi, któremu ten pierwszy zapisał w testamencie swoje
własne peculium, którego częścią jest zapisobierca, nie jest odliczane od zapisu, nawet jeśli zapisobierca jest
jego współniewolnikiem.
337. Jeśli niewolnik zraniłby jednego ze swoich współniewolników i przez to zmniejszyłby jego wartość, Marcellus
mówi, że nie ma wątpliwości, iż kwota należna panu jako odszkodowanie powinna być odliczona od peculium
niewolnika. Bo co za różnica, czy niewolnik zrani swojego współniewolnika, czy też poćwiartuje, połamie lub
ukradnie jakąś inną własność? W tym przypadku jego peculium będzie niewątpliwie pomniejszone, ale nie w
większym stopniu niż rzeczywista wartość szkody.
338. Gdyby jednak niewolnik sam się zranił, a nawet popełnił samobójstwo, nie powinno się z tego powodu nic
odliczać od peculium. Innego zdania bylibyśmy, gdyby uciekł, ponieważ kwota spadku jego wartości, w
konsekwencji, powinna być odliczona od jego peculium.
339. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli chcesz zapisać jego peculium swemu niewolnikowi lub synowi jako uprzywilejowane dziedzictwo, to majątek
wchodzący w skład peculium musi być specjalnie zapisany, aby to, co jest ci winien, nie zostało od niego
odliczone.
340. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Peculium może być zapisane także temu, kto go nie posiada, ponieważ można zapisać nie tylko peculium
posiadane w danej chwili, ale także to, które może być nabyte później.
341. Julianus, Digest, Księga XXXVII.
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Zapis peculium jest nieważny, jeśli niewolnik umrze za życia spadkodawcy, ale jeśli będzie żył w chwili jego
śmierci, peculium zostanie włączone do spadku.
342. Celsus, Digest, Księga XIX.
Zasada jest inna w przypadku, gdy niewolnik jest zapisany w testamencie wraz z ubraniem.
343. Alfenus Verus, Digest, Księga V.
Pewna osoba umieściła w swoim testamencie następujące postanowienie: "Gdy umrę, niech mój niewolnik
Pamphilus ma dla siebie własne peculium i niech będzie wolny". Zapytano, czy należy uznać, że peculium zostało
prawnie zapisane Pamphilusowi, z tego powodu, że polecono mu wziąć peculium, zanim stanie się wolny.
Odpowiedź brzmiała, że nie ma żadnego porządku w tych dwóch przepisach, które w tym przypadku zostały
połączone, i że nie ma różnicy, który z nich został wymieniony lub napisany jako pierwszy, a zatem uznano, że
peculium zostało legalnie zapisane, tak samo jak gdyby niewolnik został polecony, aby najpierw stać się wolnym,
a następnie otrzymać peculium.
344. Tenże, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga II.
Jego własne peculium zostało zapisane manumitowanemu niewolnikowi. W innej klauzuli testamentu
spadkodawca pozostawił wszystkie swoje niewolnice żonie. Jedna z nich wchodziła w skład peculium niewolnika,
który został poddany manumisji, a zatem uznano, że należała ona do wspomnianego niewolnika i że nie ma
znaczenia, który zapis został dokonany jako pierwszy.
345. Africanus, Pytania, Księga V.
Stichus miał Pamphilusa w swoim peculium, a pan bronił go w procesie o zabójstwo i przegrawszy sprawę,
zapłacił zasądzoną kwotę odszkodowania. Następnie na mocy testamentu dokonał manumisji Stichusa i zapisał
mu swoje peculium. Powstało pytanie, czy to, co zostało zapłacone na rachunek Pamphilusa, jako
odszkodowanie, powinno być odliczone od peculium Pamphilusa, czy też od peculium Stichusa. Odpowiedź
brzmiała, że odliczenie musi być dokonane z peculium Pamfilusa, bez względu na to, jaka to będzie suma; to
znaczy, nawet gdyby było celowe wydanie go jako zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę, ponieważ wszystko,
co pan wypłaca niewolnikowi, czyni go dłużnikiem swego pana. Gdyby peculium Pamphilusa nie było
wystarczające, od peculium Stichusa należałoby odliczyć kwotę nie większą niż wartość Pamphilusa.
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346. Powstało pytanie, czy jeśli Pamphilus, z jakiegoś innego powodu, był winien sumę pieniędzy swojemu panu,
a nie można było tego uzyskać z jego peculium, to czy można było odliczyć kwotę odpowiadającą jego wartości z
peculium Stichusa. Odmówiono tego, gdyż sprawa nie jest podobna do poprzedniej. Powodem, dla którego cena
niewolnika powinna być odliczona, jest to, że Stichus sam stał się dłużnikiem swojego pana z powodu obrony
niewolnika przez tego ostatniego. Ale w zaproponowanym przypadku nic nie może być odliczone od jego
peculium, ponieważ Stichus nie jest niczemu winien, ale odliczenie musi być dokonane tylko dla peculium
Pamphilusa, który z pewnością nie może być rozumiany jako część jego własnego peculium.
347. Javolenus, O Kasjuszu, księga II.
Pewien człowiek, który zapisał w testamencie peculium swojemu niewolnikowi, zobowiązał się bronić go w
sądzie, a potem zmarł. Postanowiono, że spadkobierca nie jest zmuszony do wydania peculium z powodu
spadku, chyba że zostanie złożone zabezpieczenie, które zrekompensuje mu wszelkie straty wynikające z obrony
niewolnika.
348. Marcjanus, Instytuty, Księga VI.
Jeśli własne peculium zostanie zapisane manumitowanemu niewolnikowi, nie ma wątpliwości, że nie będzie
można wnieść przeciwko niemu pozwu na rzecz wierzycieli jego peculium, ale spadkobierca nie będzie
zobowiązany do jego wydania, chyba że zostanie złożone zabezpieczenie w celu obrony go przed wspomnianymi
wierzycielami.
349. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Gdy pan pragnie manumitować swojego niewolnika i nakazuje mu dostarczenie mu wykazu dóbr, z których
składa się jego peculium, a po uczynieniu tego niewolnik otrzymuje wolność, to jest oczywiste, że wszelkie dobra
należące do peculium, które niewolnik zataił przed swoim oświadczeniem, nie zostały mu milcząco przekazane,
gdy był manumitowany.
350. Gdy wolność jest przyznana w testamencie, a spadkodawca zapisuje również peculium, a następnie
manumituje niewolnika, uwolniony może, zgodnie z warunkami testamentu, żądać, aby prawa do roszczeń
należących do peculium zostały mu przyznane.
351. Syn pod władzą ojcowską, któremu ojciec zapisał w testamencie swoje peculium, za życia ojca zrzekł się
niewolnika, który stanowił jego część. Niewolnik ten stał się wspólną własnością wszystkich spadkobierców i
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został usunięty z peculium ze względu na zamiar syna, ponieważ ta część peculium należy tylko do zapisobiercy,
która została uznana za włączoną do niego w chwili śmierci ojca.
352. Marcjanus, Instytuty, Księga VII.
W tego rodzaju przypadku nie ma różnicy, czy zapis peculium został dokonany najpierw, a nielegalne zwolnienie
zostało udzielone później, czy też odwrotnie.
353. Scaevola, Pytania, Księga VIII.
Jeśli po manumikacji Stichusa jego peculium zostanie mu pozostawione, a niewolnik należący do tego peculium
zostanie zapisany Titiusowi, Julianus mówi, że kwota odjęta od peculium na poczet długu należnego panu
zostanie dodana do kwoty otrzymanej przez tego, któremu zapisano podrzędnego niewolnika.
354. Labeo, Ostatnie Epitomy Javolenusa, księga II.
Pewien pan zrzekł się niewolnika na mocy testamentu i pozostawił mu swoje peculium. Niewolnik był winien
swemu panu tysiąc sestercji i wypłacił je spadkobiercy. Wyraziłem opinię, że cały majątek składający się na
peculium należał się uwłaszczonemu niewolnikowi, gdyby zapłacił należne mu pieniądze.
355. Pan zrzekł się niewolnika, który miał z nim wspólnego niewolnika podrzędnego, zostawił temu pierwszemu
swoje peculium, a następnie zapisał konkretnie samego niewolnika podrzędnego, który był w ich wspólnym
posiadaniu, jemu i jego uwolnionej kobiecie. Uznałem, że czwarta część niewolnika będzie należała do
wyzwolonej kobiety, a pozostałe trzy czwarte do wyzwolonego mężczyzny; tak też uważa Trebatius.
356. Scaevola, Digest, Księga XV.
Pewien pan zapisał w testamencie wolność swojemu niewolnikowi Stichusowi, który prowadził interesy jednego z
jego wolnych ludzi, do połowy majątku którego pan był spadkobiercą testamentowym; wśród aktywów znajdowała
się lista wierzytelności. Zapis o wolności uzależniony był od warunku złożenia przez niego rachunku; pozostawił
mu też swoje peculium pod zarządem powierniczym. Stichus zdał rachunek z sum pieniężnych, które zebrał z
wierzytelności, jak również z tych, które uzyskał z innych źródeł, przy czym dłużnicy, w których imieniu sam
zapłacił spadkobiercom swego patrona, nadal odpowiadali za swoje zobowiązania, a uzyskawszy wolność, zmarł.
Powstało pytanie, czy na mocy trustu spadkobiercy patrona mogli być zmuszeni do scedowania na
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spadkobierców Stichusa swoich praw do roszczeń wobec dłużników, za których Stichus dokonał zapłaty, podczas
gdy nic innego nie było należne od Stichusa dla patrona. Odpowiedź brzmiała, że można ich do tego zmusić.
357. Pewien spadkodawca w swoim testamencie i kodycylu dokonał manumisji swoich niewolników, zapisał im
ich peculium, a w odniesieniu do Stichusa poczynił następujące postanowienie: "Chcę, aby mój niewolnik Stichus
był wolny i aby dano mu dziesięć aurei wraz z pieniędzmi, które może mieć w mojej sakiewce, i chcę, aby zdał
sprawę moim spadkobiercom. Pragnę również, aby peculium wszystkich niewolników, których poddałem
manumulacji, zostało im oddane." Powstało pytanie, czy Stichus powinien otrzymać od spadkobierców
jakąkolwiek nadwyżkę ponad zawartość sakiewki swego pana, którą wydał na jego rzecz w chwili jego śmierci,
gdyż zwyczajem domowym było, że jeśli wydał coś więcej niż zawartość sakiewki, to pan zwracał mu za to
pieniądze. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z faktami podanymi w odniesieniu do zwyczajów panujących w
gospodarstwie domowym, to również wchodziło w skład zapisanego peculium, które było mu należne od jego
pana i które ten ostatni miał zwyczaj mu zwracać.
358. Pewien spadkodawca nadał wolność swoim niewolnikom, pozostawił im pewne zapisy, a następnie postawił
następujący warunek: "Pragnę, aby od niewolników, których poddałem manumisji i którym zapisałem w
testamencie, nie żądano żadnych rachunków". Powstało pytanie, czy ich peculium powinno być uważane za
zapisane im w testamencie. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie ze stwierdzonym stanem faktycznym, peculium nie
zostało uznane za zapisane w testamencie.
359. Zapytano również, czy na mocy tego przepisu niewolnicy mogliby zatrzymać jako część swoich zapisów
wszystko, co było im należne od ich pana, albo jeśli mieli w swoich rękach jego własność, albo jeśli, jeśli byli jego
dzierżawcami, byli mu winni czynsz. Odpowiedź brzmiała, że odpowiedź została już udzielona.
360. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
Gdy zapisuje się niewolnika, nie ma potrzeby wyłączać jego peculium, ponieważ, o ile nie jest to wyraźnie
określone, nie wchodzi ono w skład spadku.
361. Celsus, Digest, Księga XIX.
Gdy spadkodawca nakazuje uwolnić niewolnika i pozostawia mu jego peculium, to pod-niewolnicy jego podniewolników są objęci trzema zapisami.
362. Scaevola, Opinie, Księga III.
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"Niech mój syn Tytus weźmie z majątku mojego, jako dziedzictwo uprzywilejowane, taki a taki dom i sto aurei".
Następnie, na mocy innego artykułu, spadkodawca pozostawił swoim dzieciom ich peculia jako uprzywilejowane
dziedzictwo. Powstało pytanie, czy sto aurei i odsetki od nich powinny być włączone do uprzywilejowanego
zapisu peculium, razem z księgami rachunkowymi zawierającymi kwoty należne, zarówno główne jak i odsetki,
dla innych wierzycieli. Odpowiedź brzmi: jeśli ojciec pożyczył pieniądze w imieniu swojego syna i zapisał temu
ostatniemu odsetki od nich, jak można by zasugerować, to również zostanie to włączone do dziedzictwa
peculium.

Tit. 9. Dotyczące zapisów w testamentach.

363. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
Spadkobierca otrzymał od spadkodawcy polecenie, aby co roku dostarczał żonie spadkodawcy pewną ilość
prowiantu, a w razie gdyby tego nie uczynił, zobowiązał go do zapłacenia jej pewnej sumy pieniędzy. Powstało
pytanie, czy może ona wytoczyć powództwo o odzyskanie zapisanych w testamencie zapasów, czy też ich
dostarczenie było jedynie dobrowolne, a jeśli zapasy nie zostały dostarczone, czy można się ich domagać. I
rzeczywiście, jeśli takie dziedzictwo zostało zapisane tylko raz, a nie było płatne co roku, nie ma wątpliwości (jak
zauważa Marcellus w trzydziestej dziewiątej księdze Digestów o Julianusie), że dostarczenie samych artykułów
nie jest wymagane, ale że można wytoczyć powództwo o odzyskanie kwoty w pieniądzu. Dlatego spadkobierca
będzie miał prawo do zaoferowania przedmiotów lub gotówki do czasu, gdy sprawa zostanie dołączona do pozwu
o odzyskanie ich wartości w pieniądzu, chyba że spadkodawca, w sposób dorozumiany lub wyraźny, wskazał
inny termin zapłaty. Jeśli jednak zapis prowiantowy miał być wypłacany corocznie, musi on być dostarczany w
naturze każdego roku, a jeśli nie jest, pozew o należną kwotę może być wniesiony corocznie. Co jednak w
sytuacji, gdy w testamencie zapisana została pojedyncza suma pieniędzy, a prowiant nie został dostarczony na
koniec pierwszego roku? Czy można wątpić, że cała suma byłaby należna, tak jak gdyby cała kwota zapisu
prowiantu była należna; czy też powinna być brana pod uwagę jedynie szacunkowa wartość prowiantu, który miał
być dostarczony w ciągu pierwszego roku? Sądzę, że należy postępować zgodnie z intencją spadkodawcy i
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wypłacić całą sumę od razu, po tym jak spadkobierca nie dostarczył żonie zaopatrzenia, i że powinien zostać
ukarany za swój brak synowskiej pobożności.
364. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Gdy zapisuje się pewien rodzaj prowiantu wraz z naczyniami, w których się znajdował, a został on zużyty, to
naczynia nie wchodzą w skład spadku, tak jak w przypadku peculium.
365. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXII.
Gdy ktoś zapisuje w testamencie zapasy, zobaczmy, co wchodzi w skład spadku. Kwintus Mucjusz w Drugiej
księdze prawa cywilnego powiada, że to, co można zjeść lub wypić, uważa się za część spadku prowiantowego.
Sabinus także mówi, w swoich Księgach o Witeliuszu, że wszystko jest zawarte w takim dziedzictwie, co jest
zwykle spożywane przez głowę gospodarstwa domowego, jego żonę, jego dzieci lub jego niewolników, i że
odnosi się to także do takich zwierząt ciężarnych, które są przeznaczone do użytku spadkodawcy.
366. Arystoteles jednak zauważa, że niektóre rzeczy, których się nie spożywa i nie pije, wchodzą w skład spadku;
na przykład te, których mamy zwyczaj używać z nimi, jak oliwa, sos z ryb, solanka, miód i inne tego rodzaju
artykuły.
367. 367. Jeśli zaś zapisuje się przedmioty używane do jedzenia, to jasne jest (jak mówi Labeo w dziewiątej
księdze Dzieł ostatnich), że żaden z nich nie powinien być włączony do spadku, ponieważ nie jemy tych rzeczy,
ale za ich pomocą przyzwyczajamy się do jedzenia innych. Trebatius jest innego zdania, jeśli chodzi o miód, i ma
ku temu powody, ponieważ mamy zwyczaj spożywania miodu. Prokulus natomiast słusznie uważa, że wszystkie
tego rodzaju artykuły wchodzą w skład spadku, chyba że jest oczywiste, że nie taka była intencja spadkodawcy.
368. 368. Gdy w zapisie jest mowa o prowiancie, to czy obejmuje on artykuły, które mamy zwyczaj jeść, czy też
te, dzięki którym jemy innych? Należy uznać, że te ostatnie również wchodzą w skład spadku, chyba że zostanie
wykazane, że intencja spadkodawcy była inna. Pewne jest, że miód jest zawsze zaliczany do prowiantu. Sam
Labeo nie zaprzecza, że ryby wraz z solanką, w której są marynowane, również wchodzą w skład spadku.
369. Wszystkie napoje, które głowa domu uważała za wino, są zaliczane do prowiantu, ale żaden z wyżej
wymienionych nie jest do niego zaliczany.

2049

370. Nikt nie wątpi, że ocet jest również zawarty w określeniu "prowiant", chyba że był przechowywany w celu
gaszenia ognia, bo wtedy nie może być jedzony ani pity. To Ofilius stwierdził w Szesnastej Księdze Czynów.
371. To, co powiedzieliśmy w odniesieniu do klauzuli "Przeznaczone na użytek spadkodawcy", należy rozumieć
jako odnoszące się do jego przyjaciół, klientów i wszystkich osób, które ma przy sobie, ale nie do jego
niewolników lub tych, którzy nie są przy nim lub jego ludziach; na przykład niewolników zatrudnionych w jego
posiadłości; a Kwintus Mucius uważa, że tylko ci są włączeni do zapisów prowiantowych, którzy nie wykonują
żadnej pracy. To daje okazję Serwiuszowi do zauważenia, że w takim zapisie uwzględnia się żywność na
utrzymanie tkaczy i tkaczek. Mucius jednak miał na myśli tylko tych, którzy są przy spadkodawcy.
372. Podobnie, żywność przeznaczona na utrzymanie zwierząt ciężarowych jest włączona do spadku, ale nie
dotyczy to takich zwierząt ciężarowych, które są używane przez samego spadkodawcę i jego przyjaciół. Żywność
dla takich zwierząt, które są zatrudnione w pracy na roli, lub są wynajmowane, nie są zawarte w tym zapisie.
373. Wszelkie zboże lub warzywa, które spadkodawca trzymał w magazynie, są zawarte w dziedzictwie
prowiantu, jak również wszelki jęczmień na utrzymanie jego niewolników lub jego bydła; jak Ofilius stwierdził w
Szesnastej Księdze o Działaniach.
374. Powstaje pytanie, czy drewno opałowe, węgiel drzewny i inne materiały palne, z których przygotowuje się
jedzenie, wchodzą w skład spadku prowiantowego. Kwintus Mucius i Ofilius zaprzeczają, że tak jest, i twierdzą,
że nie są one wliczone, tak jak kamienie młyńskie. Zaprzeczają również, że kadzidło lub wosk są w to wliczone.
Tutilius jednak utrzymuje, że zarówno drewno opałowe, jak i węgiel drzewny, jeśli nie są przechowywane w celu
sprzedaży, wchodzą w zakres tej pozycji. Sekstus i Caecilius twierdzą także, że kadzidło i woskowe stągwie,
trzymane dla domowego użytku, są włączone.
375. Servius, On Mela, mówi, że perfumy i papirus do listów również powinny być zaliczone do prowiantu. Lepsza
opinia jest taka, że wszystkie te artykuły, w tym perfumy, powinny być włączone, a arkusze papirusu
przeznaczone do codziennych rachunków spadkodawcy należą do tej samej kategorii.
376. Nie ma wątpliwości, że naczynia do obsługi stołu są również włączone. Aristo jednak mówi, że beczki nie są,
i to jest poprawne, zgodnie z rozróżnieniem, które wcześniej poczyniliśmy w odniesieniu do wina. Nie są również
naczynia na ziarno lub warzywa, skrzynie, kosze lub cokolwiek innego tego rodzaju, co jest przechowywane do
użytku w magazynach lub piwnicach, gdzie przechowywane są zapasy, ale tylko te artykuły, bez których zapasy
nie mogą być właściwie wykorzystane.
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377. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Ponieważ ciecze nie mogą być przechowywane bez naczyń, zabierają one ze sobą jako akcesoria wszelkie
przedmioty, bez których nie mogą być przechowywane. Nie zapisuje się natomiast naczyń, które są akcesoriami
do dziedzictwa prowiantu. Wreszcie, po spożyciu prowiantu, naczynia, które go zawierały, nie będą już należne.
Ale nawet jeśli zapasy zostały wyraźnie zapisane w testamencie wraz z naczyniami, te ostatnie nie będą należne
po tym, jak zapasy zostaną zużyte lub zapisobierca zostanie ich pozbawiony.
378. Jeżeli komukolwiek pozostawiono zapasy znajdujące się w magazynie, to wszystkie zapasy spadkodawcy
nie są przedmiotem zapisu.
379. Podobnie, jeśli ktoś, kto ma zwyczaj sprzedawać swoje plony, zapisuje w testamencie zapasy, nie uważa
się, że zostawił wszystko, co miał w rękach jako towar, ale tylko to, co przeznaczył dla siebie jako zapasy. Jeśli
jednak miał on zwyczaj korzystać z tego, co posiadał bez wyjątku, to tylko taka ilość, która wystarczyłaby na
roczne spożycie dla niego samego, jego niewolników i innych osób, które miał przy sobie, zostanie włączona do
spadku. Sabinus powiada, że dzieje się tak zazwyczaj w przypadku kupców, lub gdy magazyn zawierający oliwę
lub wino, które miały być sprzedawane, stanowi część majątku.
380. Poinformowano mnie, że termin "prowiant" odnosi się do każdego rodzaju żywności.
381. Czy w przypadku zapisów dotyczących prowiantu, który znajduje się w Rzymie, zapisywane są te, które
znajdują się na przedmieściach, czy tylko te, które znajdują się w obrębie murów? Podczas gdy prawie wszystkie
miasta są otoczone murami, Rzym jest otoczony przez swoje przedmieścia, a miasto Rzym jest ograniczone
przez swoje przedmieścia.
382. Labeo mówi, że w przypadku pozostawienia spadku w postaci zapasów w mieście, za spadek należy uznać
wszystko, co można znaleźć gdziekolwiek, nawet te artykuły, które znajdują się w wiejskiej siedzibie, ale są
przeznaczone do konsumpcji w mieście, tak jak nazywamy "miejskimi" tych niewolników, z których usług mamy
zwyczaj korzystać poza miastem. Jeśli jednak prowiant znajduje się poza miastem, to mimo wszystko będzie
uważany za znajdujący się w Rzymie, a jeśli w ogrodach przylegających do miasta, to będzie obowiązywała ta
sama zasada.
383. Jeśli w testamencie zapisuje się komukolwiek zapasy z wyjątkiem wina, to uważa się, że wszystkie zapasy z
wyjątkiem wina wchodzą w skład spadku. Jeśli jednak w testamencie wyraźnie zaznaczono, że zapisane zostały
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wszystkie zapasy, z wyjątkiem wina, które znajdowało się w Rzymie, uważa się, że tylko zapasy, które
znajdowały się w Rzymie, wchodzą w skład spadku. Stwierdził to Pomponiusz w szóstej księdze o Sabinusie.
384. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Wszystko, co można wypić, nie jest objęte terminem "prowiant", w przeciwnym razie należałoby włączyć do
spadku wszystkie leki, które są płynne. W związku z tym uwzględnia się tylko te, które pije się w celu odżywiania,
a odtrutki nie należą do tej kategorii, jak słusznie zauważa Kasjusz.
385. Niektóre autorytety zaprzeczają, że pieprz, lubczyk, kminek, assaf dita i inne tego rodzaju artykuły wchodzą
w skład spadku, ale opinia ta nie jest akceptowana.
386. Tenże, O Sabinusie, Księga X.
Przybory piekarni i wszystkie naczynia używane do gotowania nie są włączone do zapisu prowiantu.
387. Scaevola, Opinie, Księga III.
"Pragnę, aby wszystkie moje zapasy poszły do mojej matki, albo do moich dzieci, które są z nią". Pytam, jeśli
opiekunowie wychowanka powiedzieliby, że w spadku zapisano tylko prowiant znajdujący się w jego rezydencji, a
w jego magazynach znaleziono pewne dzbany wina, czy są one włączone do spadku. Odpowiedź brzmiała, że
wszystkie zapasy, które miał gdziekolwiek na własny użytek, były wliczone.

Tit. 10. O zapisach w dobrach domowych.

388. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Meble lub wszelkie sprzęty domowe należące do głowy rodziny, ale nie obejmujące przedmiotów ze srebra lub
złota, ani odzieży,
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389. Florentinus, Instytuty, księga XI.
To znaczy, że ruchomości, ale nie zwierzęta, są klasyfikowane w tej pozycji.
390. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
W zapisie dóbr domowych mieszczą się: szafy, ławy, łoża, łoża, nawet srebrne, materace, poszewki, poduszki,
wazony na wodę, misy, kandelabry, lampy i kadzielnice.
391. Zwykle zalicza się do nich naczynia bezwstydne, na przykład te, które nie są przymocowane do żadnego
określonego miejsca.
392. Do tego dochodzą jeszcze mocne skrzynie i kasetony. Niektóre władze bardzo słusznie utrzymują, że szafy i
komody, jeśli są przeznaczone do przechowywania ubrań lub książek, nie powinny być klasyfikowane jako
artykuły gospodarstwa domowego, ponieważ artykuły, dla których są przeznaczone, nie są zawarte w tej
kategorii.
393. Szklane naczynia stołowe, używane zarówno do jedzenia, jak i do picia, są zaliczane do artykułów
gospodarstwa domowego, podobnie jak naczynia gliniane, nie tylko pospolite, ale również takie, które mają dużą
wartość. Nie ulega bowiem wątpliwości, że srebrne misy i miseczki, stoły i szafki na łóżka inkrustowane złotem
lub srebrem i wysadzane klejnotami są objęte pojęciem artykułów gospodarstwa domowego, nawet w takim
zakresie, w jakim ta sama reguła ma zastosowanie, gdy są one w całości wykonane z tych metali szlachetnych.
394. W odniesieniu do waz ze szkła opalizującego i kryształu istnieje pewna wątpliwość, czy stanowią one część
artykułów gospodarstwa domowego ze względu na ich rzadkość i wartość, ale należy stwierdzić, że ta sama
reguła ma zastosowanie również do nich.
395. Nie ma też różnicy, z jakiego materiału są zrobione artykuły składające się na artykuły gospodarstwa
domowego, ale ani srebrne kubki, ani srebrne wazy nie są włączone, z powodu surowości wieku, który nie
dopuszcza srebrnych mebli. Obecnie jednak, jeśli srebrny świecznik jest umieszczony wśród srebrnych wyrobów,
z powodu błędnego przekonania ignorantów, będzie on uważany za część tych wyrobów, a błąd będzie stanowił
prawo.
396. To samo, co się tyczy znaczenia wyposażenia.
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Rydwan na czterech kołach i jego poduszki są zawarte w pojęciu sprzętów domowych.
397. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Co się tyczy gobelinu i innych pokryć siedzeń i krzeseł, można zapytać, czy są one zaliczane do odzieży, jako
poszewki, czy też do artykułów gospodarstwa domowego, jako poduszki, które, właściwie mówiąc, nie są
poszewkami. Uważam, że lepsza jest opinia, że powinny być one klasyfikowane jako artykuły gospodarstwa
domowego. Jeśli chodzi o tkaniny lub pokrycia lniane, które są umieszczane na pojazdach, czy istnieje
jakakolwiek wątpliwość, czy powinny być one zaliczone do artykułów gospodarstwa domowego? Trzeba
powiedzieć, że powinny być raczej klasyfikowane jako bagaż na podróż, tak jak skóry, w które zawija się odzież,
oraz paski, którymi wspomniane skóry są zwykle mocowane.
398. Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga III.
Sądzę, że rzeczy przeznaczone do zwykłego użytku głowy rodziny powinny być zaliczone do artykułów
gospodarstwa domowego, jeśli nie mają odrębnej, właściwej dla nich nazwy. Dlatego artykuły, które są używane
w jakimś handlu, a nie są przystosowane do zwykłego użytku głowy rodziny, nie są objęte terminem artykuły
gospodarstwa domowego.
399. Małe tablety do pisania i książki z notatkami nie są klasyfikowane jako artykuły gospodarstwa domowego. 7.
Celsus, Digest, Księga XIX.
Labeo twierdzi, że termin "supellex" pochodzi od zwyczaju osób, które, gdy miały wyruszyć w podróż, miały w
zwyczaju umieszczać w skórach takie przedmioty, które mogły im się przydać.
400. Tubero próbuje wyjaśnić termin artykuły gospodarstwa domowego jako naczynia przeznaczone do
codziennego użytku głowy rodziny, które nie podlegają innej nazwie, jak na przykład prowiant, srebrna blacha,
odzież, ozdoby, narzędzia przeznaczone do uprawy roli lub do budowy domu. Nie jest dziwne, że nazwa ta
zmieniała się wraz z obyczajami obywateli i używaniem przez nich różnych artykułów; w dawnych czasach
artykuły gospodarstwa domowego składały się z naczyń glinianych, drewna, szkła lub miedzi, potem były
wykonane z kości słoniowej, skorupy żółwia i srebra, a obecnie złoto, a nawet klejnoty są używane jako materiał
do takich rzeczy. Stąd konieczne jest rozważenie natury tych przedmiotów, a nie materiału, z którego się
składają, aby określić, czy powinny być one sklasyfikowane jako artykuły gospodarstwa domowego, srebrna
blacha czy odzież.
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401. Serwiusz przyznaje, że konieczne jest sprawdzenie intencji osoby, która dokonała zapisu i kategorii, w jakiej
miała zwyczaj umieszczać przedmioty zapisane w testamencie. Jeśli jednak ktoś ma w zwyczaju określać
mianem dóbr domowych rzeczy, które bez wątpienia powinny być klasyfikowane inaczej (jak na przykład srebrne
talerze na stół, peleryny i togi), to nie należy z tego powodu uważać, że przedmioty, które pozostawił są również
zaliczane do jego dóbr domowych; nazwy nie powinny bowiem wynikać z opinii jednostek, ale ze zwyczaju ludzi
w ogóle. Tubero mówi, że to nie wydaje się być dla niego jasne, ponieważ pyta, jaką wartość mają nazwy, jeśli
nie wskazują na intencję osoby, która ich używa. I rzeczywiście, nie sądzę, aby ktokolwiek powiedział coś, czego
nie miał na myśli, zwłaszcza jeśli użył określenia, którym artykuł był powszechnie oznaczany; używamy bowiem
mowy i nikt nie powinien być domniemany, że powiedział to, czego nie miał na myśli. Jednakże, chociaż
orzeczenie i autorytet Tubera mają dla mnie wielką wagę, to jednak nie odbiegam od opinii Serwiusza, że nie
należy uważać, iż człowiek powiedział coś, ponieważ nie użył nazwy, przez którą to zostało określone. Bo
chociaż intencja osoby mówiącej jest lepsza i ważniejsza od jej słów, to jednak nie uważa się, że ktoś powiedział
coś bez mowy, chyba że rzeczywiście ci, którzy nie mogą mówić, a przez swoje gesty i wypowiadanie pewnych
dźwięków, czyli przez nieartykułowane wyrażenia, są uważani za mówiących.
402. Modestinus, Opinie, Księga IX.
Pewien mąż zapisał żonie dom ze wszystkimi jego urządzeniami, przyborami i meblami, zapytano więc, czy
srebrny serwis stołowy, zarówno do jedzenia, jak i do picia, wchodzi w skład spadku. Odpowiedź brzmiała, że
jeśli cokolwiek wykonanego ze srebra zostało znalezione wśród mebli, to zostanie włączone, ale srebro do
zastawy stołowej nie zostanie, chyba że zapisobierca udowodni, że spadkodawca miał zamiar zapisać również to.
403. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Jeśli dokonano zapisu przedmiotów domowego użytku, a opis przedmiotów został, z powodu niewiedzy, podany z
niepotrzebną drobiazgowością, nie ma to wpływu na ogólny zapis. Jeśli jednak podana jest liczba wymienionych
przedmiotów, rozumie się, że kwota została zmniejszona w odniesieniu do rodzaju towarów gospodarstwa
domowego, o których mowa. Tę samą zasadę należy stosować w przypadku, gdy zapisowi podlega ziemia z
całym jej wyposażeniem, a wymieniona jest pewna liczba różnego rodzaju narzędzi.
404. Jest dobrze ustalone, że stoły z każdego rodzaju materiału (na przykład te ze srebra lub inkrustowane
srebrem) są włączone do dóbr gospodarstwa domowego. Zwyczaj obecnego wieku zalicza srebrne łoża i srebrne
kandelabry do przedmiotów domowego użytku; albowiem, jak mówi Homer, Odyseusz ozdobił złotem i srebrem
łoże z pnia zielonego drzewa, po którym Penelopa rozpoznała swego męża.
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405. Gdy spadkodawca zapisał w testamencie wszystkie swoje dobra domowe, nie uznano, że pewna srebrna
blacha, którą otrzymał w zastaw, wchodzi w to, ponieważ zapisał w testamencie tylko swoje własne rzeczy,
zwłaszcza że wspomniana srebrna blacha nie została użyta przez wierzyciela za zgodą dłużnika, lecz odłożył ją
jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania, które miało być zwrócone, gdy to ostatnie zostanie wykonane.
406. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga III.
Pewien człowiek, który miał zwyczaj wpisywać do rachunku wydatków całą swoją odzież, a także przedmioty
różnego rodzaju, jako "meble", zapisał w testamencie swoje dobra domowe żonie. Labeo, Ofilius i Cascellius
bardzo słusznie zaprzeczają, że odzież była objęta spadkiem, ponieważ nie można powiedzieć, że odzież jest
klasyfikowana jako meble.
407. Tenże, O ostatnich dziełach Labeo, księga X.
Labeo i Trebatus uważają, że mosiężne wazy ustawione pod strumieniami wody, a także inne przedmioty
przeznaczone raczej dla przyjemności niż do użytku, nie należą do wyposażenia domu. Naczynia z opalizującego
szkła i kryształu, które mają służyć do picia, powinny być zaliczone do artykułów gospodarstwa domowego.
408. Labeo, Epitomy o prawdopodobieństwie Paulusa, księga IV.
Tak jak niewolników miejskich i wiejskich odróżnia się nie ze względu na miejsce, w którym się znajdują, ale ze
względu na charakter ich pracy, tak samo miejskie zapasy i dobra domowe powinny być klasyfikowane według
ich zastosowania w mieście, a nie ze względu na sam fakt, że znajdują się w nim lub gdzie indziej; i robi to wielką
różnicę, czy zapasy i dobra domowe, które znajdują się w mieście, są zapisywane w testamencie, czy też tam,
gdzie są zapisywane jako należące do miasta.
409. Modestinus, Opinie, Księga IX.
Uważa on, że jeśli mąż zapisuje w testamencie swoje dobra domowe żonie, to nigdy nie powinno się uważać, że
zapisał jej miejsce zamieszkania, w którym te dobra się znajdowały; i dlatego nie ma wątpliwości, że gdyby
kobieta miała rościć sobie prawo do tego miejsca zamieszkania, byłoby to sprzeczne z intencją zmarłego.
410. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga III.
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W przypadku darowizny gruntu, jego wyposażenie nie wchodzi w skład spadku, chyba że zostało to wyraźnie
wspomniane; w przypadku darowizny domu, ani jego sprzęty, ani meble nie wchodzą w skład spadku, chyba że
zostało to wyraźnie określone przez spadkodawcę.

Księga XXXIV
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1. Dotyczące zapisów na utrzymanie lub żywność.
2. W sprawie zapisów złota, srebra, ozdób, klejnotów, perfum, odzieży, gobelinów i posągów.
3. Dotyczące zapisu zwolnienia od odpowiedzialności.
4. Dotyczące odwołania lub przeniesienia zapisów i trustów.
5. Dotyczące spraw wątpliwych.
6. Dotyczące zapisów dokonanych przez karę.
7. W sprawie reguły Katona.
8. Rozważania na temat zapisów testamentowych, które uważa się za nienapisane.
9. O tych, którzy są pozbawieni dziedzictwa jako niegodni.

Tyt. 1. Dotyczące zapisów na utrzymanie lub wyżywienie.

Ulpianus, O wszystkich trybunałach, Księga V.
W przypadku zapisu alimentów można powiedzieć, że w skład spadku wchodzi również woda, jeśli zapis jest
dokonany w regionie, w którym zwykle sprzedaje się wodę.
1. Marcjanus, Instytuty, Księga VIII.
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Jeśli ktoś zapisuje w testamencie alimenty niewolnikom, których uwłaszczył, to nawet jeśli sami niewolnicy byli
zapisani w testamencie, a zapisobiercy byli proszeni o ich manumitację, będą oni dopuszczeni do korzystania z
dobrodziejstw trustu, jak to stwierdzili Boscy Sewerus i Antoninus w Reskrypcie.
2. 2. I nawet gdyby majątek, z którego pochodzi aliment, przepadł na rzecz Skarbu Państwa, to i tak aliment musi
być zapewniony, tak jakby przeszedł na każdego następcę.
3. Ulpianus, O obowiązkach konsula, Księga II.
Kiedy zapisy na utrzymanie są dokonywane na rzecz wolnych ludzi, sędziowie mają w zwyczaju dzielić się z nimi
proporcjonalnie do liczby spadkobierców, aby nie byli zmuszeni do otrzymywania środków utrzymania w małych
ilościach od każdego z nich; i ten podział powinien być utrzymany, tak jakby głowa domu sama podzieliła wolnych
ludzi. Przyjęli oni praktykę wybierania jednego spadkobiercy, któremu należy zapewnić środki utrzymania, albo
zgodnie z życzeniem zmarłego, albo zgodnie z ich własnym osądem, jak pokazują poniższe reskrypty:
"Przesyłam wam kopię petycji przedstawionej mi przez wyzwolonych z Favilli, z tego powodu, że wiele osób w
swoich testamentach nakazuje dostarczanie środków utrzymania swoim wyzwolonym, które, jako że są
niewielkie, zostają zredukowane prawie do zera, gdy jest kilku spadkobierców majątku. Dlatego uważam, że
postąpisz właściwie, jeśli po zwołaniu spadkobierców Fawilli lub ich przedstawicieli, zdecydujesz, któremu z nich
należy przyznać pewną sumę pieniędzy, z której odsetek będzie można opłacić utrzymanie wspomnianego
wyzwoleńca. Ten, kto otrzyma te pieniądze, musi zapewnić tych, którzy je wpłacają, że w przypadku, gdyby
któryś z tych wolnych ludzi umarł lub w jakikolwiek inny sposób przestał być obywatelem, zwróci on tyle z kwoty
głównej, ile wyniesie proporcjonalne obliczenie." Boski Pius stwierdził, co następuje w Reskrypcie skierowanym
do niejakiego Rubriusa Telesphorusa: "Konsulowie, po zwołaniu wszystkich tych, którzy zostali zobowiązani do
zapewnienia ci utrzymania zgodnie z warunkami trustu, ustalą, czy wszyscy zapisobiercy mają otrzymać to, co im
się należy od jednego ze spadkobierców, czy też podział ma być dokonany proporcjonalnie, oraz kto ma być o
tym powiadomiony i przez kogo. Gdyby z tego tytułu coś należało się Panu od spadkodawcy, Skarb Państwa
również postąpi w ten sam sposób; i niech Pan teraz wie, że udziały tych, którzy są niewypłacalni, nie spowodują
zwiększenia ciężarów pozostałych spadkobierców."
4. Modestinus, Opinie, Księga X.
"Pragnę, aby ziemie, które posiadam na wyspie Chios, zostały oddane moim wyzwolonym mężczyznom i
wyzwolonym kobietom, których za życia poddałem manumizacji na mocy mojego testamentu lub kodycylu, lub
których mogę poddać manumizacji w przyszłości, aby otrzymywali od nich pożywienie i odzież, tak jak to czynili
za mojego życia." Pytam, jakie znaczenie mają te słowa; czy oznaczają one, że wyzwoleni sami otrzymają swoje
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utrzymanie ze wspomnianych ziem, czy że otrzymają od spadkobiercy swoje jedzenie i ubranie, oprócz tego, co
jest uzyskiwane z ziem? A czy pozostawiono własność lub użytkowanie ziemi? Jeśli pozostawiono własność, a z
dochodów z tych ziem uzyskano by sumę wyższą niż ta, która jest potrzebna na wyżywienie i ubranie, to czy
nadwyżka ta będzie należała do spadkobiercy patrona? A jeśli niektórzy z tych wolnych ludzi umrą, czy ich
udziały przejdą na żyjących beneficjentów trustu; a jeśli umrą po czasie wyznaczonym na wejście w życie trustu,
czy ich udziały będą należeć do ich spadkobierców, czy też przejdą na spadkobierców spadkodawcy?
Modestinus odpowiedział: "Wydaje mi się, że te ziemie, a nie tylko użytkowanie na nich, zostały pozostawione dla
wyzwolonych, aby mogli oni mieć nad nimi pełną kontrolę; a zatem, jeśli cokolwiek więcej niż jest konieczne do
ich utrzymania jest uzyskiwane z dochodów z tych ziem, będzie to należało do wyzwolonych. Nawet jeśli jeden z
beneficjentów trustu umrze, zanim wejdzie on w życie, jego udział będzie należał do pozostałych beneficjentów, a
ci, którzy umrą po wejściu trustu w życie, przekażą swoje udziały spadkobiercom."
5. Lucjusz Tytus, na mocy swojego testamentu i bez stawiania żadnych warunków, nakazał, aby jedzenie i odzież
były dostarczane jego wyzwolonym mężczyznom i wyzwolonym kobietom przez jego dzieci, które były jego
spadkobiercami. Pytam, czy wspomniani wyzwoleńcy powinni wszcząć postępowanie bez porozumienia się z
dziećmi swojego patrona, czy mogą otrzymać swoje pożywienie i ubranie. Modestinus odpowiedział, że we
wspomnianym przypadku nie ma nic, co uniemożliwiałoby wniesienie przez nich pozwu, jeśli spadek został
zapisany w testamencie bezwarunkowo.
6. Tenże, Opinie, Księga XI.
W testamencie umieszczono następujące słowa: "Dostarczysz żywności wszystkim naszym wolnym ludziom
według twego uznania, gdyż wiesz, z jakim uczuciem ich traktuję". Również w innym miejscu spadkodawca
powiedział: "Powierzam Prothymusa, Polychroniusa i Hypatiusa twojej opiece, aby mogli żyć z tobą, i proszę cię,
abyś zapewnił im jedzenie." Pytam, czy żywność powinna być dawana wszystkim, czy tylko tym, których polecił
swoim spadkobiercom i nakazał zamieszkać z nimi. Modestinus odpowiedział, że zgodnie z podanym
przypadkiem, wszystkim wyzwolonym pozostawiono utrzymanie, którego ilość miała być określona przez osąd
dobrego obywatela.
7. Jawolenus, O Kasjuszu, księga II.
Tam, gdzie zapisane jest utrzymanie, jedzenie, ubranie i mieszkanie są wliczone, ponieważ bez tego ciało nie
może być utrzymane; ale rzeczy, które odnoszą się do nauczania nie są objęte dziedzictwem,
8. Paulus, Opinie, Księga XIV.
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Chyba że zostanie udowodnione, że spadkodawca zamierzał inaczej.
9. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Uznano, że w przypadku, gdy główna część sumy pieniężnej, przeznaczona na utrzymanie wolnych strzelców,
została pozostawiona jako uprzywilejowany zapis jednemu z kilku spadkobierców, zgodnie z wolą zmarłego, nie
może on być zmuszony do udzielenia zabezpieczenia w celu dostarczenia swoim współspadkobiercom udziałów
każdego z wolnych strzelców, który może umrzeć. Dlatego w tym przypadku nie można wnieść powództwa z
tytułu nienależnych pieniędzy, ani nie można przyznać powództwa pretorskiego, nawet po śmierci wszystkich
uwolnionych. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy spadkobierca został zobowiązany do podziału spadku; ta
sprawa wymaga bowiem tylko chwilowej uwagi, natomiast konieczność zapewnienia wsparcia rozciąga się na
miesiące i lata, a także jest źródłem kłopotów dla osoby za to odpowiedzialnej.
10. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Pewien spadkodawca, wyznaczywszy dwóch spadkobierców, umieścił w swoim testamencie następujący zapis:
"Proszę cię, Gajuszu Secjuszu, abyś z tego, co uzyskasz z mojego majątku, dał takiemu a takiemu mojemu
przybranemu dziecku po dziesięć aurei za sztukę, i pragnę, abyś zatrzymał taką samą sumę w swoich rękach,
aby utrzymać je z jej odsetek; a resztę wypłacił Numeriuszowi, naszemu wspólnemu wolnemu strzelcowi".
Zgodnie z wydaną opinią, mimo że Gajusz Seius nie mógł sprzedać majątku, ponieważ został wyznaczony inny
spadkobierca, to jednak miał prawo domagać się pieniędzy, które zostały pozostawione przybranym dzieciom,
aby mógł je zatrzymać i wypłacić im, z zastrzeżeniem przepisów prawa falcydiańskiego; nie będzie to jednak
dotyczyło nadwyżki ponad zapisaną sumę.
11. Uważałem, że jeśli patronka zapisała pewnemu wolnemu człowiekowi dwadzieścia aurei, płatne rocznie, oraz
pewną ilość pszenicy i wina, które miały być dostarczane co miesiąc, to można było prawnie żądać korzyści z
trustu, na mocy którego zapisała innym taką samą ilość żywności i odzieży, jaką miała zwyczaj dostarczać im za
życia.
12. The Same, Opinie, Księga IX.
Gdy jednemu z kilku spadkobierców polecono przyjąć pewną sumę pieniędzy jako uprzywilejowany zapis, który
miał być użyty w celu wspierania wolnych ludzi spadkodawcy, postanowiono, że spadkobierca tego spadkobiercy
powinien również otrzymać wspomniany uprzywilejowany zapis. Jeśli jednak wspomniany spadkobierca miałby
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kilku spadkobierców, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że zlekceważono wolę zmarłego, ale nie można przyjąć
innego rozwiązania. Bo co by było, gdyby spadkodawca nie chciał obciążać innych spadkobierców, a mając na
uwadze dobro swoich wolnych ludzi i pragnąc, aby podział majątku został dokonany po cichu i honorowo przez
stronę, która jest wypłacalna, wolał, aby dokonał tego jeden członek gospodarstwa domowego? Dlatego też
alimenty powinny być dostarczane przez wszystkich spadkobierców wspomnianego spadkobiercy.
13. 13. Jeżeli niewolnik został poddany bezwarunkowej manumulacji na podstawie warunków trustu, należy
zapewnić mu utrzymanie przez miniony czas, nawet jeśli uzyskał wolność po innych, a spadkobierca nie był w
zwłoce w jej przyznaniu; przyczyna zwłoki musi zostać ustalona, gdy powstaje pytanie o odsetki należne na
podstawie trustu, ale nie gdy dotyczy to samego trustu.
14. W przypadku, gdy córce pozostawiono alimenty, których wysokość należy określić zgodnie z oceną
rzetelnego obywatela, wyraziłem opinię, że zapis, którym został obciążony syn, będący spadkobiercą, powinien
odpowiadać posagowi należnemu w czasie jej małżeństwa, który ojciec pozostawił wspomnianej córce, którą
wydziedziczył, zgodnie z jej wzrostem wieku, a nie proporcjonalnie do wartości jego majątku.
15. Paulus, Pytania, Księga X.
Pewien osobnik, któremu zapisano w testamencie wsparcie płatne co roku, został skazany na kopalnie, a
następnie przywrócony do swoich praw dzięki przychylności cesarza. Orzekłem, że zgodnie z prawem otrzymał
on wsparcie za poprzednie lata i że ma do niego prawo za lata następne.
16. Tenże, Opinie, Księga XIV.
Lucjusz Tytus pozostawił żywność i odzież na utrzymanie swoich wolnych ludzi, przeznaczając na ten cel pewną
sumę pieniędzy rocznie, a w ostatniej części testamentu zawarł następujący zapis: "Pozostawiam takie a takie i
takie działki ziemi w zaufaniu na rzecz moich wspomnianych wolnych ludzi, aby mogli otrzymywać wspomniane
wyżej utrzymanie z dochodów z nich". Powstało pytanie, czy jeśli w jakimkolwiek czasie dochód z tych ziem byłby
mniejszy niż to, co było wymagane do zapewnienia żywności i odzieży dla wyzwolonych, czy spadkobiercy nie
powinni być obciążeni uzupełnieniem tego niedoboru; lub jeśli w jakimkolwiek roku wystąpiłaby nadwyżka, czy
byliby uprawnieni do tego, aby uzupełnić to, co stracili w poprzednim roku? Paulus odpowiedział, że żywność i
ubrania muszą być w całości dostarczane wolnym strzelcom zmarłego, i że spadkodawca nie zamierzał
zwiększyć ani zmniejszyć spadku, który im zapisał, ponieważ później chciał, aby wspomniane ziemie były
trzymane w zastaw, tak aby wolni strzelcy mogli otrzymywać swoje wsparcie z dochodów z nich.
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17. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Pewien człowiek zapisał w testamencie trzysta aurei Gajuszowi Secjuszowi, aby z odsetek od tej sumy zapewnić
swoim wyzwoleńcom żywność i odzież, tak jak to określił; ale potem, na mocy kodycylu, zabronił przekazania tej
sumy Gajuszowi Secjuszowi, lecz chciał, aby została ona wypłacona Publiuszowi Maeviusowi. Pytam, czy
Maevius był zobowiązany do wykonania trustu na rzecz wyzwolonych. Odpowiedziałem, że Maevius, zgodnie z
intencją spadkodawcy, wydaje się być obciążony obowiązkami, dla których wspomniana suma pieniędzy została
pozostawiona, które zostały przeniesione na niego przez kodycyl; chyba że mógłby udowodnić, że jakieś inne
zobowiązania zostały nałożone na niego przez spadkodawcę, które nie są obecnie przedmiotem dyskusji.
18. Cesarz Antoninus Pius do wolnomularza Sextia Basilia, Pozdrowienie: "Chociaż warunki testamentu
wskazują, że będziesz zaopatrzony w żywność i odzież tak długo, jak długo będziesz mieszkał u Klaudiusza
Justusa, to jednak uważam, że intencją zmarłego było, aby zostało ci to przekazane po śmierci Justusa".
Wyrażono opinię, że klauzulę tę należy rozumieć w ten sposób, że wymóg zapewnienia utrzymania jest
bezterminowy.
19. Ja sam byłem konsultowany w odniesieniu do następującej klauzuli w testamencie: "I pragnę, aby zawsze
pozostawali z wami". Pytam, czy w przypadku, gdy wolni ludzie zostali poddani manumisji przez spadkobiercę i
pozostawali z nim przez długi czas, ale w końcu odeszli, ponieważ usługi, których od nich wymagał, były zbyt
surowe; czy byliby uprawnieni do wsparcia, którego odmówił im, chyba że miałby korzyści z ich usług. Odpowiedź
brzmi, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, byłby on zobowiązany do zapewnienia im wsparcia.
20. Ulpianus, Trusts, Księga II.
Mela twierdzi, że jeśli alimenty są zapisane w testamencie chłopcu lub dziewczynce, muszą być one zapewnione
do czasu osiągnięcia przez nich wieku dojrzewania. Nie jest to jednak słuszne, gdyż powinni oni otrzymywać je
tylko tak długo, jak życzył sobie tego spadkodawca, a jeśli jego zamiar nie był oczywisty, muszą być utrzymywani
dożywotnio.
21. Jeśli jednak alimenty są zapisane do wieku dojrzewania, a ktoś chciałby stosować dawny zwyczaj w
odniesieniu do chłopców i dziewcząt, informuje się go, że Hadrian postanowił, iż chłopcy powinni być
utrzymywani do osiemnastego roku życia, a dziewczęta do czternastego. Nasz Cesarz stwierdził w Reskrypcie,
że ta zasada ogłoszona przez Hadriana musi być przestrzegana. Ale chociaż wiek dojrzewania nie jest zwykle
ustalany w ten sposób, to jednak nie jest niezgodne z prawem, aby był tak ustalony w indywidualnym przypadku
sprawy o alimenty, gdzie w grę wchodzi naturalne uczucie.
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22. 22. Jeśli spadkodawca zapisuje w testamencie alimenty w takim samym zakresie, w jakim zapewniał je za
życia, należy uczynić tylko takie świadczenie, jakie miał w zwyczaju czynić w chwili śmierci. Jeżeli zatem w
różnych okresach dostarczane były różne kwoty, należy wziąć pod uwagę tę, która została dostarczona tuż przed
śmiercią spadkodawcy. Ale co by się stało, gdyby spadkodawca przekazał mniej w chwili sporządzenia
testamentu, a więcej w chwili śmierci, lub odwrotnie? W takim przypadku należy uznać, że kwota musi być
uzależniona od tego, co zapewnił jako ostatnie.
23. Pewien człowiek zapisał w testamencie swoim wyzwoleńcom żywność i wodę. Porada została udzielona w
odniesieniu do trustu, ponieważ kwestia ta została podniesiona w tej części Afryki lub Egiptu, gdzie woda była
sprzedawana. W związku z tym stwierdziłem, że korzyść płynąca z trustu zależała od tego, czy strona, która go
zostawiła, posiadała cysterny, czy nie, i czy były one włączone do trustu w celu zapewnienia jakiejkolwiek kwoty,
którą beneficjent mógłby zapłacić za wodę dla siebie, i czy trust nie wydawał się być nieważny, ponieważ nie był
to zapis służebności na działce ziemi na korzyść osoby, która nie była właścicielem tej, która do niej przylegała;
Bo choć czerpanie wody i prawo pędzenia bydła do wody jest służebnością osobistą, to jednak jest ona
nieważna, jeśli pozostawiono ją komuś, kto nie jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości. Pod tą samą nazwą
kryje się prawo przewożenia ciężarów, tłoczenia winogron, młócenia pszenicy i innych zbóż na cudzym gruncie;
ale w tym przypadku prawo do pobierania wody jest zapisane na korzyść samej osoby.
24. Scaevola, Digest, Księga XVII.
Pewien spadkodawca, ustanowiwszy swego syna spadkobiercą, w kodycylu zobowiązał go do zapłacenia
dziesięciu aurei na rzecz Seia, a także zapewnił przybrane dziecko w następujący sposób: "Pragnę, aby
czterdzieści aurei zostało przekazane mojemu przybranemu dziecku, Maeviusowi, którą to sumą proszę Seię,
aby zajęła się i wypłaciła Maeviusowi odsetki od niej w wysokości pięciu procent rocznie, dopóki nie osiągnie on
wieku dwudziestu lat; proszę ją również, aby zajęła się nim i wychowała go". Powstało pytanie, czy jeśli Seia, po
otrzymaniu spadku, odmówi lub zaniedba zajmowania się pieniędzmi pozostawionymi na rzecz przybranego
dziecka, czy będzie zmuszona do przyjęcia na siebie obowiązku zapewnienia mu utrzymania od czasu śmierci
spadkodawcy. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, będzie ona zmuszona do
alimentacji, gdyż została obciążona wykonaniem zapisu. Zapytano również, czy spadkobierca Seia będzie
zobowiązany do utrzymywania Maeviusa do ukończenia przez niego dwudziestego roku życia? Odpowiedź
brzmiała, że będzie do tego zobowiązany.
25. Pewien spadkodawca zapisał swojej konkubinie ośmiu niewolników należących do jego wiejskiej siedziby i
polecił jej, aby dostarczała im pożywienia w następujący sposób: "Życzę sobie, aby wspomniani niewolnicy,
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których zapisałem w testamencie, jak wyżej podano, byli zaopatrzeni w żywność przez moich spadkobierców, tak
jak byli za mojego życia". Ponieważ niewolnicy za życia spadkodawcy byli zawsze zatrudnieni przy pracy na roli w
czasie żniw i podczas młócenia zboża, a z wyjątkiem stewarda zarządzającego ziemią w tym czasie, nigdy nie
otrzymywali żadnego pożywienia dostarczanego przez ich pana, powstało pytanie, czy spadkobierca będzie
zobowiązany do zaopatrywania konkubiny, również w tym czasie, to znaczy w okresie żniw i młócenia, w
prowiant dla wspomnianych niewolników należących do gospodarstwa. Odpowiedź brzmiała, że należy to
pozostawić sądowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy. Klaudiusz: Jest to rozsądne, bo gdyby niewolnicy mieli
być zatrudnieni w ten sam sposób przez konkubinę, co przez spadkodawcę, nie byłoby konieczne, aby w tym
czasie dostarczać im żywności. Gdyby jednak zostali oni zapisani do służby w mieście, żywność musi być im
dostarczana.
26. Titia, w chwili swojej śmierci, w testamencie zapisała, co następuje: "Pragnę, aby żywność i odzież, które
miałam zwyczaj dostarczać im za życia, zostały przekazane wszystkim moim wyzwolonym mężczyznom i
wyzwolonym kobietom". Ponieważ za życia dostarczała żywność i odzież tylko trzem z nich, co wynikało z jej
rachunków, powstało pytanie, czy jej spadkobierca mógłby być pozwany przez pozostałych wolnych ludzi, czy też
byłby odpowiedzialny tylko wobec tych trzech, którzy, jak wynikało z rachunków spadkodawczyni, otrzymywali
wcześniej żywność i odzież. Odpowiedź brzmiała, że będzie on odpowiedzialny wobec wszystkich.
27. The Same, Digest, Księga XVIII.
Pewien spadkodawca zapisał żywność i odzież swoim wolnym strzelcom. W związku z tym, że spadkodawca
nakazał, aby z tego obowiązku wywiązał się Moderatus, jeden z jego spadkobierców, którego wymienił z imienia,
powstało pytanie, czy tylko Moderatus będzie odpowiedzialny, tak aby jego spadkobiercy nie byli odpowiedzialni
po jego śmierci. Odpowiedź brzmiała, że jego spadkobiercy będą odpowiedzialni.
28. Pewna spadkodawczyni pozostawiła swoim uwolnionym mężczyznom i kobietom, których również poddała
manumizacji na mocy testamentu i kodycylu, odpowiednie utrzymanie, takie jakie zapewniała za życia, a także
poleciła, aby pewne ziemie zostały im wszystkim przyznane. Powstało pytanie, czy wolnemu człowiekowi ojca
spadkodawczyni, do którego miała ona zwyczaj zwracać się w następujący sposób: "Do naszego wyzwoleńca,
syna Rufinusa", powinien być dopuszczony do udziału w dziedzictwie. Wysłała również list do magistratów
swojego rodzinnego miasta, w którym prosiła, aby z funduszy publicznych wypłacano mu pensję, ponieważ był
lekarzem i oświadczyła, że był jej wolnym człowiekiem. Odpowiedź brzmiała, że ta kwestia powinna być
rozstrzygnięta przez sąd właściwy dla tej sprawy; i że wolny człowiek może być dopuszczony do udziału w
korzyściach z trustu, jeśli spadkodawczyni, za życia, zapewniła mu wsparcie; w przeciwnym razie nie może.
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29. Spadkodawca zapisał swojej wolnej kobiecie, Bazylice, dziesięć aurei, które zgodnie z jego wolą miały
pozostać w rękach jego wolnomyślicieli Epictetusa i Callistusa i być wypłacane Bazylice z odsetkami w wysokości
pięciu procent, dopóki nie osiągnie ona wieku dwudziestu pięciu lat, tak aby mogła być utrzymywana z odsetek
od tych pieniędzy stosownie do jej wieku. Powstało pytanie, czy Bazylika była uprawniona do wsparcia na
podstawie innej klauzuli tego samego testamentu, w którym spadkodawca, w sposób ogólny, pozostawił jedzenie,
ubranie i mieszkanie swoim wolnym ludziom i kobietom. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, nie
byłaby do tego uprawniona, chyba że można by udowodnić, że zostało jej to przyznane razem z innymi.
Klaudiusz: Ponieważ spadkodawca zamierzał, aby odsetki od sumy pieniędzy, którą specjalnie jej zapisał, jako
uprzywilejowany zapis, były przeznaczone na jej utrzymanie.
30. Pewien osobnik, który posiadał cały swój majątek w partnerstwie ze swoją żoną przez ponad czterdzieści lat,
pozostawił ją i wnuka przez swojego syna, spadkobierców równych udziałów w swoim majątku, i przewidział co
następuje: "Zapisuję również moim wyzwolonym, których za życia poddałem manumisji, to, co miałem zwyczaj im
zapewniać". Powstało pytanie, czy ci niewolnicy, którzy zostali poddani manumulacji przez obie strony w czasie
istnienia spółki i stali się wolnymi ludźmi swoich współwłaścicieli, mogli, zgodnie z warunkami trustu, żądać całej
kwoty, którą mieli zwyczaj otrzymywać za życia męża. Odpowiedź brzmiała, że nie miały prawa do niczego więcej
niż to, co mąż miał w zwyczaju dostarczać jako swój udział.
31. The Same, Digest, Księga XIX.
Spadkodawca pozostawił pewnych niewolników pod opieką świątyni i obciążył swojego spadkobiercę zapisem na
ich rzecz w następujący sposób: "Proszę i zobowiązuję cię na moją pamiątkę, abyś moim lokajom, których
zostawiłem do opieki nad świątynią, dawał i dostarczał co miesiąc taką a taką ilość żywności, a co roku taką a
taką ilość odzieży". Ponieważ świątynia nie była jeszcze wzniesiona, powstało pytanie, czy niewolnicy mieli prawo
otrzymać swój spadek od dnia śmierci spadkodawcy, czy od czasu, gdy świątynia została ukończona. Odpowiedź
brzmiała, że obowiązkiem sędziego byłoby zmusić spadkobiercę, aby zapewnił niewolnikom to, co im pozostało
do czasu wybudowania świątyni.
32. The Same, Digest, Księga XX.
Pewien człowiek zapisał swoim wyzwoleńcom, których poddał manumulacji na mocy testamentu, dziesięć aurei
płatnych miesięcznie na ich utrzymanie, a następnie, w sposób ogólny, zapisał w kodycylu siedem aurei
wszystkim swoim wyzwoleńcom, płatnych miesięcznie na wyżywienie, oraz dziesięć aurei płatnych rocznie na
zapewnienie im odzieży. Powstało pytanie, czy spadkobiercy byli obciążeni jednym zobowiązaniem na mocy
testamentu, a drugim na mocy kodycylu, na rzecz wolnych ludzi. Odpowiedź brzmiała, że w podanym przypadku
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istniał powód, dla którego spadkobierca nie powinien dostarczać tego, co zostało pozostawione przez kodycyl,
ponieważ przez zapisy zawarte w tym ostatnim, spadkodawca, jak się wydaje, odwołał te dotyczące żywności,
które zapisał w testamencie.
33. Spadkodawca, który w swoim testamencie dokonał manumisji swoich niewolników, pozostawił im, w zaufaniu,
żywność na ich roczne utrzymanie, jeśli mieliby zamieszkać z jego matką. Matka przeżyła syna o trzy lata, ale nie
zapewniła wyzwolonym ani żywności, ani odzieży, ponieważ nie domagali się oni wykonania zapisu, a córka,
która następnie została spadkobierczynią matki, przez czternaście lat jej życia nie była proszona o spłatę zapisu
przez niewolników. Powstało pytanie, czy po śmierci córki, wolni ludzie mogli żądać od ostatniego spadkobiercy,
zarówno za przeszły, jak i przyszły czas, zapisu, który został pozostawiony, aby zapewnić im jedzenie i ubranie.
Odpowiedź brzmiała, że jeśli warunek został spełniony, nic w tym przypadku nie stało na przeszkodzie, aby
zgłosić roszczenie.
34. Spadkodawca życzył sobie, aby Stichus został poddany manumisji przez swoich spadkobierców, i polecił, aby
Seius dostarczał mu jedzenie i ubranie, jeśli będzie z nim mieszkał, a następnie dodał następujące słowa:
"Proszę cię też, Sejuszu, abyś, gdy osiągniesz wiek dwudziestu pięciu lat, wykupił dla niego stanowisko w
wojsku, jeśli nie opuści cię przed upływem tego czasu". Ponieważ Stichus uzyskał wolność natychmiast, a Seius
zmarł zanim osiągnął wiek dwudziestu pięciu lat, powstało pytanie, czy komisja w armii powinna być zakupiona
dla Stichusa przez tych, którzy nabyli majątek Seiusa; a jeśli zdecydowano, że tak należy uczynić, czy powinna
być zakupiona bezzwłocznie, czy w czasie, gdy Seius ukończyłby swój dwudziesty piąty rok, gdyby przeżył.
Odpowiedź brzmiała, że skoro postanowiono, że prowizja powinna zostać zakupiona, nie było konieczne, aby
zostało to uczynione przed upływem czasu wyznaczonego przez spadkodawcę.
35. W przypadku, gdy pośmiertne dzieci, wraz z ojcem i matką spadkodawcy, zostały wyznaczone na jego
spadkobierców, a następnie on, dokonawszy substytucji, dokonał manumisji niewolników, którzy byli jego
stewardami, i zapisał im ich peculium, jak również roczną sumę na ich utrzymanie, a także pozostawił zapisy
niektórym ze swoich wyzwolonych ludzi, jak również osobom obcym; i wreszcie, gdy urodziła mu się córka, po
tym jak jego testament został wykonany, umieścił następujący zapis w kodycylu: "Pragnę, aby wszelki majątek,
który do tej pory zapisałem komukolwiek, został mu przekazany i proszę, aby trzecią część tego majątku
przekazał mojej córce Petinie". Po dokonaniu takiej zamiany życzył sobie, aby wyzwoliciele, którzy nie osiągnęli
wieku dojrzałego, a których spadkodawca zobowiązał do wyzwolenia, otrzymali, oprócz zapisu żywności i
odzieży, tyle samo, ile pozostawił im w pieniądzach. Ponieważ jego córka przeżyła otwarcie testamentu i
kodycylu, ale potem zmarła i przekazała swoim spadkobiercom fundusz powierniczy, przez który została
zobowiązana do dostarczenia trzeciej części spadku, powstało pytanie, czy trzecia część żywności i odzieży
może być również żądana zgodnie z warunkami funduszu powierniczego. Odpowiedź brzmiała, że nie. Podobnie
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zadano pytanie, czy trzecia część majątku zapisanego w testamencie w formie kodycylu będzie należała do córki.
Odpowiedź brzmiała, że nie. Zapytano również, czy postanowienie zawarte w substytucji, zgodnie z którym wolni
ludzie, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzałego, będą mieli prawo do takiej samej kwoty, jaka została im
pozostawiona w pieniądzu, a trzecia część zapisów testamentowych została odliczona, powinna zostać obliczona
w taki sposób, że dwie trzecie kwoty, oprócz tego, co zostało pozostawione w kodycylu, będzie należne; trzecia
część tych zapisów, zgodnie z życzeniem spadkodawcy, powinna należeć do jego córki. Odpowiedź brzmiała, że
cała kwota wymieniona w substytucji powinna zostać wypłacona.
36. Pewien spadkodawca pozostawił żywność i odzież w zaufaniu swoim wolnym strzelcom i dodał: "Pragnę, aby
oni, moi wolni strzelcy, zamieszkali tam, gdzie jest pochowane moje ciało, tak aby każdego roku mogli świętować
rocznicę mojej śmierci, przy moim grobie, pod nieobecność moich córek." Powstało pytanie, czy należy udzielić
wsparcia jednemu z wolnych ludzi, który po śmierci spadkodawcy nie stawił się u spadkobierców i odmówił
zamieszkiwania w pobliżu grobu. Odpowiedź brzmiała, że nie należy mu się wsparcie.
37. The Same, Digest, Księga XXII.
W testamencie umieszczono następujący zapis: "Pragnę, aby jedzenie i wszystko inne, co miałem zwyczaj dawać
moim wolnym ludziom, było im dostarczane przez moich spadkobierców". Jeden ze wspomnianych wolnych ludzi,
za zgodą swego patrona, był nieobecny przez cztery lata przed śmiercią spadkodawcy, w celu załatwiania swoich
prywatnych spraw i z tego powodu nie otrzymał w chwili śmierci spadkodawcy żywności, którą wcześniej
otrzymywał. Mimo to, patron pozostawił mu w tym samym testamencie spadek w wysokości pięciu aurei,
podobnie jak innym osobom, które poddał manumulacji za życia. Powstało pytanie, czy ten wolny człowiek miał
prawo do żywności i innych rzeczy, które zostały zapisane pozostałym wolnym ludziom. Odpowiedź brzmiała:
dlaczego nie?
38. Tenże, Opinie, Księga III.
"Niech Stichus, wnuk mojej pielęgniarki, będzie wolny, a ponadto życzę sobie, aby co roku wypłacano mu
dziesięć aurei". Następnie spadkodawca, odłożywszy pewne kredyty na jego korzyść, zapisał wspomnianemu
Stichusowi swoją żonę i dzieci, a tym ostatnim to, co im zapewnił za życia; a potem, w innej rubryce, polecił dać
wszystkim swoim wolnym ludziom to, co on, za życia, miał zwyczaj im zapewniać. Pytam, czy Stichus będzie miał
prawo, oprócz swojego dziedzictwa, do alimentów. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, nie
będzie.
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39. Ten sam spadkodawca, zobowiązawszy gminę pewnego miasta do zapewnienia utrzymania dla swoich
wyzwoleńców obojga płci, które to utrzymanie ma być wypłacane z pewnych gruntów, które zapisał gminie;
pytam, czy diety i ubrania, które spadkodawca za życia dawał Stichusowi, jego żonie i dzieciom, powinny być im
przekazywane przez wyznaczonego spadkobiercę, czy przez gminę. Odpowiadam, że zgodnie z najbardziej
liberalną interpretacją testamentu, należy stwierdzić, że powinny być one zapewnione przez miasto.
40. Tytania zapisała prawo użytkowania ziemi Maeviusowi i zobowiązała go do wypłacania Pamphili i Stichusowi
stu sestercji rocznie z dochodów z tej ziemi, dopóki żyją; pytam, czy po śmierci Maeviusa spadkobierca Tytii
będzie zobowiązany do zapewnienia im utrzymania. Odpowiadam, że we wskazanym przypadku nie ma nic, co
wymagałoby, aby było ono świadczone przez spadkobiercę Tytusa lub przez spadkobiercę zapisobiercy, chyba
że zostałoby jasno udowodnione, że spadkodawca zamierzał świadczyć je po wygaśnięciu użytkowania, pod
warunkiem, że kwota uzyskana z użytkowania byłaby wystarczająca.
41. Pewna matka, ustanowiwszy swego syna spadkobiercą, przyznała wolność swemu niewolnikowi
Pamphilusowi, na zasadzie powiernictwa, i zapisała mu pięć aurei w celu zapewnienia mu wyżywienia oraz
pięćdziesiąt aurei, płatnych rocznie, na jego ubranie, pod warunkiem, że będzie on mieszkał z jej synem. Pytam,
czy wsparcie musi być zapewnione po śmierci syna. Odpowiedź brzmi, że jeśli warunek został spełniony, to musi
być zapewnione po jego śmierci.
42. Ulpianus, Powiernictwo, Księga II.
Jeśli w testamencie zapisana jest dzienna dieta lub jedzenie, jasne jest, że ani mieszkanie, ani odzież, ani buty
nie powinny być zapewnione, ponieważ spadkodawca miał na myśli jedynie zapewnienie jedzenia.
43. Valens, Trusts, Księga I.
Jeśli w warunkach trustu pozostawiono alimenty, a ich wysokość nie jest określona, należy dowiedzieć się, co
zmarły miał w zwyczaju zapewniać zapisobiercy, zanim zrobi się cokolwiek innego, a następnie należy ustalić, co
pozostawił innym osobom tej samej rangi. Jeśli żadna z tych rzeczy nie może zostać ustalona, kwota musi zostać
określona zgodnie ze środkami zmarłego i uczuciem, jakie żywił wobec strony, na rzecz której trust został
utworzony.
44. Pewien spadkodawca, który już wcześniej był zobowiązany do wspierania wolnych strzelców swojego brata,
zapisał im w testamencie pewne winnice, z następującym dodatkiem: "Aby mogli je mieć w celu zapewnienia
sobie wyżywienia". Jeśli pozostawił im te winnice zamiast wsparcia, które był zobowiązany zapewnić, nie powinny
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one być przeniesione zgodnie z warunkami trustu, chyba że spadkobiercy zostaną uwolnieni od zobowiązań
nałożonych przez testament; gdyby to nie zostało uczynione, a on następnie wniósłby pozew na podstawie
testamentu, spadkobierca mógłby się zabezpieczyć przez wyjątek na podstawie oszustwa; to znaczy, jeśli
winnice nie byłyby warte mniej niż kwota dostarczona na wsparcie. Dodatek: "Aby mogli je mieć w celu
zapewnienia sobie pożywienia" wskazuje raczej na powód dokonania zapisu, niż na zamiar ustanowienia
użytkowania.
45. Paulus, O Neratiusie, Księga IV.
Jeśli żąda się od ciebie, abyś kogoś wykształcił, możesz być zmuszony do zaopatrzenia go w dobra niezbędne
do życia. Paulus: Dlaczego zakres dziedzictwa zapewniającego utrzymanie jest szerszy, gdy stwierdza się, że
obejmuje ono także ubranie i mieszkanie? Tak nie jest, bo jedno i drugie jest równe.

Tyt. 2 O zapisach w złocie, srebrze, ozdobach, klejnotach, perfumach, odzieży, arrasach i posągach.

46. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga VI.
Jeśli jednej osobie pozostawiono odzież w ogóle, a drugiej osobno odzież damską, to odzież damska zostanie
zdjęta i przekazana tej osobie, której została specjalnie zapisana, a reszta będzie należeć do drugiej. Ta sama
reguła odnosi się do srebrnych artykułów zawartych w ozdobach, gdzie ozdoby odpowiednie dla kobiet są
zapisane w testamencie jednej osobie, a wszystkie srebrne artykuły są zapisane w testamencie drugiej.
Podobnie, gdy dwa marmurowe posągi są pozostawione tobie, a następnie wszystkie marmury należące do
spadkodawcy są pozostawione innemu zapisobiercy, żaden marmurowy posąg, z wyjątkiem tych dwóch, nie jest
pozostawiony tobie. Ta sama zasada obowiązuje, gdy miejskie niewolnice spadkodawcy są zapisane tobie, a
steward spadkodawcy jest zapisany mnie.
47. Jeżeli spadkobierca ma wydać komuś pewną wagę srebra, jest zwolniony od odpowiedzialności z mocy
prawa, jeżeli zapłaci mu pieniądze, pod warunkiem, że pieniądze mają tę samą wartość co srebro; ten pogląd jest
słuszny, jeżeli pewien rodzaj srebra nie został zapisany w testamencie.
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48. Africanus, Pytania, Księga II.
Jeśli ktoś polecił ci zakup pewnych ozdób dla swojej żony, a następnie, jak to jest w zwyczaju, zostawił żonie
wszystko, co miał dla niej do użytku, a ty, po śmierci spadkodawcy i nie wiedząc, że nie żyje, dokonałeś zakupu,
kobieta nie będzie miała prawa do tych ozdób, ponieważ użyte słowa odnoszą się do czasu śmierci
spadkodawcy. Jeśli jednak dokonałby Pan zakupu za życia spadkodawcy, ale po śmierci jego żony, można by
uznać, że zapis będzie nieważny, ponieważ nie można prawdziwie utrzymywać, że ozdoby były przeznaczone do
użytku osoby, która już nie żyje. To samo należy powiedzieć w przypadku kobiety, która nadal żyje, ale została
rozwiedziona, gdy pojawia się pytanie, czy ma ona prawo do tego, co zostało nabyte po jej rozwodzie, ponieważ
nie wydaje się, aby było to przewidziane do jej użytku jako żony.
49. Celsus, Digest, Księga XIX.
Pewien człowiek zostawił żonie wszystko, co miał na jej użytek, i rozwiódł się z nią przed swoją śmiercią.
Prokulus mówi, że nie będzie miała prawa do tego majątku, bo wygląda na to, że został jej odebrany. Jest to
jednak kwestia faktów, gdyż nawet jeśli się jej wyrzekł, nie mógł mieć zamiaru pozbawić jej dziedzictwa.
50. Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Pewien osobnik wysłał swoich wolnych ludzi do Azji w celu zakupu purpury, a w testamencie zapisał wełnę
purpurową swojej żonie. Serwiusz uznał, że dobra, które ten wolny człowiek nabył za życia spadkodawcy, należą
do niej.
51. Africanus, Pytania, Księga II.
W Drugiej Księdze Pytań Fufidiusza znajduje się następująca wypowiedź: "Gdyby jakaś kobieta poleciła ci
zakupić perły na jej użytek, a ty zrobiłbyś to po jej śmierci, ale w czasie, gdy myślałeś, że ona jeszcze żyje",
Atilicinus zaprzecza, że perły zostały pozostawione osobie, której kobieta uczyniła następujący zapis: "Zapisuję w
testamencie wszystkie klejnoty, które zostały lub zostaną uzyskane na mój użytek", nie można bowiem uznać, że
zostały one uzyskane na jej użytek, gdyż w chwili dokonywania zakupu już nie żyła.
52. Marcellus, Opinie.
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Seia obciążyła swojego spadkobiercę, Publiusza Maeviusa, zapisem o następującej treści: "Daję i zapisuję
Antonii Tertylli taką a taką wagę złota oraz moje duże perły wysadzane hiacyntami". Później pozbyła się tych
pereł, a w chwili śmierci nie pozostawiła żadnych wśród swoich klejnotów. Pytam, czy spadkobierca będzie,
zgodnie z warunkami trustu, zmuszony do podania wartości majątku, który nie wchodzi w skład masy spadkowej.
Marcellus odpowiada, że nie będzie do tego zobowiązany.
53. Pytam również, czy jeśli zostanie udowodnione, że Seia zamieniła swój naszyjnik z pereł i hiacyntów na
innego rodzaju ozdobę, która następnie stała się bardziej wartościowa poprzez dodanie innych klejnotów i małych
pereł, czy zapisobierca może zażądać wspomnianych pereł i hiacyntów; i czy spadkobierca będzie zmuszony do
usunięcia ich z innej biżuterii i dostarczenia ich. Marcellus odpowiada, że takiego żądania nie można postawić.
Jak bowiem można uznać, że istnieje zapis lub powiernictwo, skoro to, co zostało przekazane w testamencie, nie
zachowuje swojego pierwotnego charakteru? Zapis bowiem niejako wygasa, tak że w międzyczasie traci się go z
oczu, a zatem przez to rozczłonkowanie i zmianę wydaje się, że zmienił się także zamiar spadkodawcy.
54. Lucjusz Tycjusz w swoim testamencie uczynił następujący zapis: "Nakazuję mojemu spadkobiercy
wzniesienie w moim rodzinnym mieście publicznego portyku, w którym chciałbym, aby umieszczono moje srebrne
i marmurowe posągi." Pytam, czy zapis ten jest ważny. Marcellus odpowiada, że tak, a zapis dotyczący pracy i
innych rzeczy, które spadkodawca chciał tam umieścić, będzie należał do gminy, ponieważ rozumiał, że miasto
otrzyma z tego tytułu jakąś ozdobę.
55. Paulus, O Plaucjuszu, księga VIII.
Gdy uczyniony jest zapis w następujący sposób: "Niech dziedzic mój będzie zobowiązany dać moje ubranie i
srebrną blachę", to cokolwiek należało do spadkodawcy, gdy sporządzał swój testament, będzie uważane za
zapisane; z tego powodu, że zawsze rozumie się, że chodziło o czas teraźniejszy, gdy coś innego nie jest
uwzględnione; ponieważ, gdy mówi on: "Moje ubranie i srebrna blacha", przez zaimek "moje" wskazuje na
teraźniejszość, a nie na przyszłość. Ta sama zasada będzie obowiązywać, gdy ktoś uczyni zapis "Moi
niewolnicy".
56. Tenże, O Plaucjuszu, księga IX.
Plaucjusz: Pewna kobieta uczyniła zapis w następujący sposób: "Nakazuję mojemu spadkobiercy, kimkolwiek
będzie, aby moje ubrania, moje przybory toaletowe i moje kobiece ozdoby przekazał Titii". Kasjusz mówi, że jeśli
nie można ustalić, jaka była intencja spadkodawczyni, to zgodnie z warunkami testamentu będzie się uważać, że
wszystkie jej ubrania zostały zapisane. Paulus: Javolenus mówi to samo, ponieważ, jak zauważa, jest
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prawdopodobne, że testatorka zamierzała ograniczyć swój zapis do klejnotów, którym nadała nazwę "ozdoby
kobiece". Można ponadto powiedzieć, że termin "kobiece" nie jest, zgodnie z właściwym sposobem mówienia,
stosowany ani do odzieży, ani do artykułów toaletowych.
57. Modestinus, Reguły, Księga IX.
Tam, gdzie zapisuje się pewną wagę złota lub srebra, a rodzaj nie jest wskazany, należy podać nie sam materiał,
ale jego wartość w chwili obecnej.
58. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga V.
Kwintus Mucjusz mówi, że jeśli głowa domu zapisuje żonie wazę, ubranie lub cokolwiek innego, jak następuje:
"Co zostało zakupione i dostarczone dla jej użytku", uważa się, że zapisał to, co zostało uzyskane dla niej
indywidualnie, a nie dla ich wspólnego użytku. Pomponiusz: Jest to prawdą nie tylko wtedy, gdy przedmioty
zostały nabyte dla użytku męża i żony, ale także wtedy, gdy zostało to uczynione dla ich dzieci lub kogokolwiek
innego, ponieważ takie postanowienie zdaje się wskazywać, że majątek został nabyty dla prywatnego użytku
samej żony. Ale kiedy Kwintus Mucius stwierdził, że wazony, ubrania lub cokolwiek innego jest włączone,
fałszywość tego, co stwierdziliśmy wydaje się być ustalona; ponieważ, z reguły, jest duża różnica, gdzie artykuły
tego rodzaju są ogólnie lub specjalnie zapisane w testamencie, ponieważ jeśli są one zapisane w sposób ogólny
(jak na przykład: "Które zostały nabyte dla użytku mojej żony"), jego wyjaśnienie jest poprawne. Jeśli jednak
przedmiot zapisu zostałby opisany w następujący sposób: "Taka a taka purpurowa szata", przez co wskazana
została pewna szata, nawet jeśli dodano słowa: "Którą nabyłem lub przeznaczyłem do jej użytku"; z tego powodu,
że nie była ona ani zakupiona, ani przeznaczona, ani też nie została jej dana na jej użytek, spadek będzie bez
wątpienia ważny, ponieważ kiedy pewien przedmiot zostaje pozostawiony, fałszywy opis tego samego nie
unieważnia spadku; tak samo, gdyby napisano: "Stichus, którego nabyłem na sprzedaży Titiusa"; ponieważ jeśli
spadkodawca w ogóle go nie nabył, lub nabył go na innej sprzedaży, spadek będzie mimo to ważny. Jasne jest,
że jeśli spadek został zapisany w następujący sposób: "Wazony, ubrania lub przedmioty przeznaczone do użytku
mojej żony", to opinia Kwintusa Muciusa będzie również poprawna w tym przypadku. Należy zauważyć, że nawet
jeśli wspomniane przedmioty należały do kogoś innego, ale spadkodawca miał wrażenie, że należą do niego,
spadkobierca będzie zobowiązany do ich dostarczenia.
59. Prokulus, Epistoły, Księga V.
Gdy ktoś zapisuje złoto, srebro i perły, które są osadzone w złocie, złoto, w którym nie są osadzone ani klejnoty,
ani perły, będzie uważane za zapisane.
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60. Papinianus, Pytania, Księga XVII.
Jeśli spadkobierca zniszczy obraz, który był zapisany w testamencie, i dostarczy deskę, na której był on
namalowany, można powiedzieć, że powództwo nadal będzie przysługiwało na podstawie testamentu, ponieważ
spadek składał się z obrazu, a nie z deski.
61. Scaevola, Digest, Księga XV.
Pewien mężczyzna zapisał swojej żonie następującą rzecz: "Pragnę, aby wszystkie przybory toaletowe i klejnoty,
i cokolwiek innego, co dałem lub ofiarowałem mojej żonie, lub nabyłem, lub uczyniłem dla jej użytku za życia,
zostało jej przekazane". Powstało pytanie, czy czterokołowy powóz do celów sypialnych, wraz z mułami, z
którego żona zawsze korzystała, wchodził w skład spadku. Odpowiedź brzmiała, że skoro został on nabyty na jej
użytek, to ma do niego prawo. Zapytano również, czy na mocy tej samej klauzuli, ubrania, które spadkodawca
zakupił dla niewolnic lub niosek swojej żony, powinny również zostać jej przekazane. Odpowiedź brzmiała, że
powinny one zostać przekazane.
62. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Jeśli zapisuję w testamencie posąg, a potem dodaję do niego ramię wzięte z innego posągu, to cały posąg może
być żądany przez zapisobiercę.
63. Scaevola, Digest, księga XV.
Pewien spadkodawca zapisał Sei pewien rodzaj złota i srebra i skierował do niej następującą prośbę: "Proszę cię,
Seia, w chwili mojej śmierci, abyś dostarczyła wszelkie złoto lub srebro, które specjalnie ci zapisałem, So-and-So,
moim niewolnikom, a użytkowanie tego majątku będzie dla ciebie wystarczające za życia". Pojawiło się pytanie,
czy samo użytkowanie złota i srebra powinno być przekazane zapisobiercy. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanym stanem faktycznym, własność tych przedmiotów również została zapisana w testamencie zgodnie z
warunkami trustu.
64. The Same, Digest, Księga XVIII.
Pewna matka ustanowiła swoją córkę spadkobierczynią, gdy ta była jeszcze pod władzą ojcowską, zastąpiła jej
ojca Maeviusa, a w testamencie zawarła następujący zapis: "Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą, zobowiązuję
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go, aby nie sprzedawał żadnej mojej biżuterii, ani złotych czy srebrnych naczyń, ani ubrań, z których korzystam,
ale niech je zachowa dla mojej córki". Córka odmówiła przyjęcia spadku, a ojciec, który był spadkobiercą w
ramach substytucji, zmarł bezpotomnie, powstało pytanie, czy może ona nadal domagać się wykonania trustu.
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, wykonanie trustu prawnie należy do następcy
ojca. Klaudiusz: Ponieważ poprzez termin "zachować", który został użyty przez testatorkę, wydaje się, że trust
został odroczony do czasu, gdy strona, na rzecz której został stworzony, powinna zostać uwolniona spod kontroli
ojcowskiej.
65. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXI
Gdy w testamencie zapisuje się klejnot osadzony w pierścieniu lub inne ozdoby lub przedmioty, które są ze sobą
połączone, jest to zgodne z prawem i powinny one zostać rozdzielone i dostarczone zapisobiercy.
66. Scaevola, Digest, Księga XXII.
Spadkodawca pozostawił dziesiątą część swojego majątku, swoich niewolników i pewne przedmioty srebrne,
które wyszczególnił, swojej żonie, i zobowiązał swoich spadkobierców, aby dali jej swoje pierścienie i ubrania, tak
jakby były jej prywatną własnością. Jeśli te rzeczy nie należały w rzeczywistości do niej, powstało pytanie, czy
byłaby do nich uprawniona na mocy zapisu. Odpowiedź brzmiała, że wydaje się, iż spadkodawca miał zamiar je
jej przekazać, chyba że spadkobierca udowodni, że jest inaczej.
67. 67. Ten sam spadkodawca, na mocy zapisu powierniczego, zobowiązał swoją żonę do przekazania ich
wspólnemu przybranemu dziecku wszystkiego, co na mocy jego testamentu trafi do jej rąk. Powstało pytanie, czy
spadkobierca będzie zmuszony do wydania wspomnianemu przybranemu dziecku rzeczy, o których
spadkodawca wiedział, że należą do jego żony, a które polecił jej przekazać. Odpowiedź brzmiała, że jeśli
przedmioty te byłyby jej własnością, spadkobierca nie byłby zobowiązany do ich wydania, ale jeśli zostałyby
nabyte na mocy zapisu, byłby zmuszony do ich wydania.
68. Pewna kobieta na mocy zapisu testamentowego, a następnie kodycylu, pozostawiła specjalnie kilka rodzajów
ubrań i srebrnych przedmiotów, które, jak oświadczyła, wykonała sama lub które znajdowały się w jej posiadaniu.
Powstało pytanie, czy jakiekolwiek inne przedmioty, które nie znalazły się w majątku spadkowym, będą należały
do zapisobierców. Odpowiedź brzmiała, że tylko te, które zostały tam znalezione, będą do nich należały.
69. Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
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Gdy w testamencie zapisuje się złoto lub srebro, w skład spadku wchodzi każde złoto lub srebro, które pozostało,
bez względu na to, czy zostało wytworzone, czy nie. Jest jednak dobrze ustalone, że pieniądz, który jest ukuty,
nie wchodzi w skład spadku.
70. Stąd też, jeśli w testamencie zapisana jest pewna waga złota lub srebra, uważa się, że ilość ta została
pozostawiona luzem, a spadek nie odnosi się do waz.
71. Jeśli jednak w testamencie zapisano sto sztuk srebra, to spadek jest należny w srebrze. Dlatego też Celsus
zapytał, czy małe naczynia powinny być wykluczone. Był on zdania, że nie można ich wykluczyć, nawet gdyby ich
wybór pozostawiono spadkobiercy.
72. Celsus, w dziewiętnastej księdze Pytań, pyta również, czy w przypadku zapisu stu wag srebra, ołowiane
złącza muszą być rozlutowane, aby można było zważyć srebro. Zarówno Prokulus jak i Celsus twierdzą, że musi
być ono zważone po usunięciu ołowiu, ponieważ srebro jest dostarczane nabywcom bez lutowania, a waga tegoż
jest brana pod uwagę; która to opinia jest rozsądna.
73. Oczywiste jest, że gdy zapisuje się w testamencie małe srebrne naczynia, na przykład kwadratowe talerze, to
ołów, którym są one przylutowane, idzie razem z nimi.
74. Podobnie, gdy zapisywane są srebrne naczynia, powstaje pytanie, czy wliczone są w to złote ozdoby, które
są z nimi połączone. Pomponiusz w Piątej księdze o Sabinusie powiada, że wielka jest różnica, czy zapisuje mu
się pewną wagę srebra fabrycznego, czy też tylko srebro fabryczne. Jeśli zapisano pewną wagę srebra, nie
będzie ono uwzględnione; jeśli zaś zapisano srebro fabryczne, będzie ono uwzględnione, ponieważ wszystko, co
łączy się z jakimkolwiek rodzajem srebrnej zastawy, jest niejako jej dodatkiem, podobnie jak złoty warkocz i
purpura stanowią część ubrania. Pomponiusz, w Księdze Listów, mówi, że warkocz wchodzi w skład dziedzictwa
odzieżowego, nawet jeśli nie jest do niego przyszyty.
75. Również Celsus w dziewiętnastej księdze Digestów i siódmej w Komentarzach stwierdza, że w przypadku
zapisu złota nie należą się ani przedmioty pozłacane, ani złote ozdoby na srebrnej blasze.
76. Czy złote obrączki są objęte terminem "złoto"? Kwintus Saturninus mówi w Dziesiątej Księdze Edyktu, że są
one wliczone.
77. Oczywiste jest, że srebrne łóżko nie jest objęte terminem "srebrne naczynia", ani żadne inne srebrne meble,
jeśli spadkodawca nie uważał ich za takie. Wiem, że tak było w odniesieniu do srebrnej klamry, ponieważ głowa
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domu nie uważała jej za część swoich srebrnych wyrobów. I ani kandelabry, ani srebrne lampy, ani małe obrazki
trzymane w domu, ani srebrne statuetki nie mogą być objęte terminem "srebrne naczynia". Również lustra
przymocowane do ścian, których kobiety używają do swojej toalety, nie są zaliczane, o ile nie uważają ich za
część swoich srebrnych naczyń.
78. Kwintus Mucjusz mówi, że w przypadku zapisów dotyczących srebrnych naczyń wliczane są srebrne
naczynia, jak na przykład brytfanny, garnki na oliwę, miski, miseczki i inne tego rodzaju przybory, które jednak nie
są zaliczane do mebli.
79. W przypadku, gdy wazony są zapisywane komukolwiek, nie tylko te, które są przeznaczone do jedzenia i
picia, ale także te, które są używane do podtrzymywania czegoś, jak na przykład spodki i tace. Obejmują one
również kredensy, w których są przechowywane, ponieważ termin "wazy" jest ogólny i oznacza naczynia do
przechowywania wina, jak również te, które są używane do celów chłodniczych.
80. Wyrażenie "nieprodukowane srebro" obejmuje surowiec, czyli taki, który nie został obrobiony. Ale co, jeżeli
pewna praca została wykonana na srebrze, ale nie została jeszcze ukończona? W tym przypadku może być
pewna wątpliwość, czy będzie to podpadać pod termin "nieobrobione", ale myślę, że termin "srebro wytworzone"
będzie bardziej odpowiedni. Byłoby ono z pewnością wytworzone i objęte tą nazwą, gdyby znajdowało się w
rękach złotnika, który miał je ozdobić złotem. Czy w przypadku, gdy złote zdobienie zostało rozpoczęte, powinno
być ono objęte terminem zdobione złotem? Myślę, że tak, jeśli srebrne wyroby zostały zapisane w testamencie, a
złote ornamenty nie zostały ukończone.
81. Jeśli zapis dotyczy srebrnej zastawy stołowej, zapisobiorcy należy się tylko to, co spadkodawca włączył do
swojej zastawy stołowej, czyli to, czego używał do jedzenia i picia. W związku z tym istnieje pewna wątpliwość co
do umywalki do mycia rąk; mimo to uważam, że zostałaby ona uwzględniona, ponieważ ma odniesienie do służby
przy stole. Jest pewne, że jeśli spadkodawca posiadał srebrne garnki lub kociołki, lub przybory kuchenne, lub
inne przedmioty używane do gotowania, może być wątpliwe, czy zostaną one włączone do spadku. Moim
zdaniem takie rzeczy należą raczej do wyposażenia kuchni.
82. Pomówmy teraz o klejnotach w złocie i srebrze. Sabinus mówi, że są one dodatkiem do złota i srebra, tak jak
mniejsze rzeczy są dodatkiem do tych większych. Jest to słusznie powiedziane, ponieważ niekiedy nie jesteśmy
w stanie określić, który z dwóch przedmiotów jest dodatkiem, musimy rozważyć, który z nich służy do ozdoby
drugiego, ponieważ dodatek podąża za głównym. Dlatego klejnoty włożone do kubków do picia, albo do złotych
lub srebrnych talerzy, są dodatkami do tego samego.
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83. Jeśli chodzi o korony stołów, to ich klejnoty są dodatkiem do koron, a te ostatnie są dodatkiem do stołów.
84. Ta sama reguła stosuje się do pereł osadzonych w złocie, bo jeśli perły są włożone do złota w celu ozdoby, to
będą do niego dodatkiem; jeśli jest przeciwnie, to złoto będzie dodatkiem do pereł.
85. Ta sama zasada odnosi się do klejnotów osadzonych w pierścieniach.
86. Klejnoty są z przezroczystego materiału. Servius odróżnił je od kamieni szlachetnych, jak Sabinus stwierdza
w swoich Księgach o Vitellius, z tego powodu, że klejnoty są przezroczyste; jak, na przykład, szmaragdy,
chryzolity i ametysty, podczas gdy kamienie szlachetne są innej natury, jak, na przykład, obsydian, i te, które
znajdują się w pobliżu Veii.
87. Sabinus mówi również, że perły nie powinny być zaliczane ani do klejnotów, ani do kamieni szlachetnych, co
często było potwierdzane, ponieważ muszla, na której się znajdują, jest formowana i rośnie w pobliżu Morza
Czerwonego.
88. Ponadto Kasjusz mówi, że naczynia z opalizującego szkła nie są zaliczane do klejnotów.
89. Tam, gdzie zapisywane jest złoto, wazony z tego metalu są włączone, a tam, gdzie zapisywane są klejnoty,
wazony wysadzane klejnotami stanowią część dziedzictwa. Zgodnie z tym, gdy złote lub srebrne wazony są
inkrustowane klejnotami, są one dodatkiem do złota lub srebra; ponieważ musimy rozważyć, który z przedmiotów
był przeznaczony do ozdoby drugiego, a nie który z nich jest bardziej wartościowy.
90. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Gdy klejnoty są oprawione w złoto, aby łatwiej je było zachować, mówimy wtedy, że złoto jest dodatkiem do
klejnotów.
91. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VII.
Jeśli chodzi o srebrne naczynia używane do picia, to może powstać wątpliwość, czy należy do nich zaliczyć te,
które służą tylko do picia, czy też te, które są używane do przygotowywania napojów, jak na przykład cedzaki i
małe dzbanki. Lepsza opinia jest taka, że one również powinny być włączone.
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92. W przypadku, gdy perfumy są zapisywane, nie tylko te, które są używane dla przyjemności, ale także takie,
które używamy w chorobie, jak comagena, esencje destylowane z lilii, róż i mirry, jak również czysty nard, którego
kobiety używają, aby wyglądać bardziej elegancko i czysto.
93. Kasjusz mówi w odniesieniu do umywalek używanych do mycia rąk, że kiedy pytano go o radę, dał do
zrozumienia, że jeśli było dwóch legatów, z których jednemu zapisano naczynia do jedzenia, a drugiemu do picia,
to powinny być one uważane za dodatek do stołowej służby żywności.
94. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXII.
Pod pojęciem odzieży kryje się każdy materiał, który został utkany, nawet jeśli nie został odcięty, czyli uszyty.
Materiałem jest tkanina, która nie jest jeszcze całkowicie utkana lub wykończona. Dlatego też, jeśli ktoś zapisuje
w testamencie odzież, ani osnowa, ani wątek nie będą włączone.
95. Tenże, O Sabinusie, Księga XLIV.
Nie ma różnicy, czy zapisuje się odzież czy ubranie.
96. Pod pojęciem "odzież" kryją się wszystkie towary wykonane z wełny, lnu, jedwabiu lub bawełny, które są
przeznaczone do noszenia lub używania jako odzież, przepaski, peleryny, zawoje, dywany lub poszewki, a
wszelkie wzory, paski lub hafty przyszyte do takich artykułów są klasyfikowane jako akcesoria do nich.
97. Odzież jest albo przeznaczona do użytku mężczyzn, kobiet lub dzieci, albo jest wspólna dla obu płci, albo jest
używana przez niewolników. Odzież przeznaczona dla mężczyzn to taka, która jest przeznaczona do użytku
głowy rodziny, na przykład togi, tuniki, małe pelerynki, płaszcze, peleryny wojskowe i inne tego typu rzeczy.
Odzież osobliwa dla dzieci, to taka, która nie jest używana do żadnych innych celów, jak na przykład toga
praetexta, krótkie tuniki, greckie peleryny i pelerynki, takie jakie kupujemy dla naszego potomstwa. Odzież
kobieca to ta, która przeznaczona jest do użytku matki rodziny, a której mężczyzna nie może łatwo nosić bez
cenzury; jak na przykład suknie, płaszcze, tuniki, peleryny, pasy i kaptury, które są przeznaczone raczej do
ochrony głowy niż do ozdoby, welony i peleryny podróżne. Te są wspólne dla obu płci, które zarówno kobiety jak i
mężczyźni używają w sposób niedyskretny, takie jak peleryny, kapelusze i inne tego rodzaju szaty, które zarówno
mężczyzna jak i jego żona mogą nosić bez narażania się na nieprzychylne komentarze. Odzienie niewolników
jest takie, które jest przeznaczone do ich ubrania, na przykład peleryny, tuniki, lniane suknie, peleryny, zawoje,
fartuchy i inne artykuły tego rodzaju.
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98. Jeżeli w testamencie jest zapisana odzież, to może się ona składać także z futer;
99. Paulus, O Sabinusie, księga XI.
Jako że niektóre osoby mają tuniki i szaty z futer.
100. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIV.
Świadczy o tym fakt, że niektóre narody, na przykład Sarmaci, odziewają się w skóry.
101. Arystoteles mówi, że do tego rodzaju dziedzictwa zalicza się także naczynia na odzież i pokrycia siedzeń.
102. Filet z perłami, jak również sprzączki, powinny być raczej zaliczane do ozdób niż do odzieży.
103. Gobelin, który jest używany albo do oparcia się, albo jako przykrycie, jest także zawarty w zapisie odzieży.
Nie sądzę, aby tkaniny i obudowy używane dla koni były uważane za odzież.
104. Szmatki, którymi owija się uda lub nogi, oraz filcowe czapki są objęte terminem odzież, ponieważ za ich
pomocą przykrywa się część ciała. Włączone są również skarpety filcowe, ponieważ są one używane do ochrony
stóp.
105. Określenie odzież obejmuje również poduszki.
106. Gdy ktoś używa wyrażenia "jego ubranie", to jest oczywiste, że ma na myśli to, co sam ma na własny użytek.
107. Materace są również odzieżą.
108. Skóry kozłów i jagniąt są odzieżą.
109. Pomponiusz w Dwudziestej Drugiej Księdze o Sabinusie bardzo słusznie mówi, że tam, gdzie zapisuje się
garderobę kobiecą, obejmuje się również odzież niemowląt i małych dziewczynek, gdyż termin "kobieta" oznacza
wszystkie osoby płci żeńskiej.
110. Ozdoby charakterystyczne dla kobiety to te, którymi ona sama się ozdabia, jak na przykład kolczyki,
bransolety, naszyjniki, pierścionki (z wyjątkiem tych używanych do pieczęci) i wszystkie przedmioty, które nie są
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przeznaczone do żadnego innego celu, jak tylko do ozdoby ciała, do której to klasy należą również bibeloty ze
złota, klejnoty i kamienie szlachetne, z tego powodu, że same nie mają innego zastosowania. Toaleta-artykuły
składają się z tych rzeczy, przez użycie których kobieta staje się bardziej schludna i czysta. Wśród nich są
zawarte lustra, pisuary, maści, naczynia do przechowywania tych ostatnich i inne artykuły tego samego rodzaju,
przybory kąpielowe i skrzynie. Następujące są sklasyfikowane jako ozdoby, mianowicie, filety, koafiury, małe
kaptury, sukienki na głowę, szpilki z perłami, które kobiety mają w zwyczaju mieć, i małe siatki na włosy. Kobieta
może być czysta, a mimo to nie być ozdobiona, jak to jest w przypadku tych, którzy umyli się do czysta w kąpieli,
a jeszcze nie włożyli swoich ozdób; z drugiej strony, kobieta może powstać ze snu ozdobiona swoimi ozdobami, a
mimo to nie będzie czysta.
111. Perły, gdzie nie są rozpięte, lub jakiekolwiek inne kamienie szlachetne, gdzie mogą być łatwo odłączone od
ich oprawy, można powiedzieć, że są zaliczane do ozdób. Gdy jednak kamienie szlachetne, perły lub klejnoty są
nadal szorstkie, nie będą uważane za ozdoby, chyba że intencją spadkodawcy było co innego, gdy chciał, aby
artykuły tego rodzaju przeznaczone do ozdoby były włączone do klasy i pod nazwą ozdób.
112. Maści, takie jak używane w chorobie, nie są zaliczane do artykułów toaletowych.
113. Paulus, O Sabinusie, Księga XI.
Chociaż istnieją pewne przedmioty ubioru, które są przeznaczone raczej do ozdoby niż do okrycia ciała, to
jednak, ponieważ są one określane mianem odzieży, należy je uważać za należące do kategorii odzieży, a nie do
kategorii ozdób. W podobny sposób, jest dobrze ustanowione, że te artykuły powinny być klasyfikowane jako
ozdoby, których kobiety używają, aby zwiększyć ich piękno i ozdobić się; i nie ma różnicy, czy niektóre z tych
rzeczy są używane do innych celów (jak kaptury i inne nakrycia głowy), bo chociaż chronią ciało, nadal są
uważane za ozdoby, a nie za odzież.
114. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIV.
Kwintus Mucjusz w Drugiej księdze prawa cywilnego twierdzi, że srebrna blacha powinna być klasyfikowana jako
srebro wytworzone.
115. Powstaje pytanie, czy w przypadku zapisu całego srebra spadkodawcy, jego srebrna moneta powinna być
również włączona do zapisu. Uważam, że nie powinno się tego robić, ponieważ nikt zazwyczaj nie klasyfikuje
swoich pieniędzy jako srebrne wyroby. Podobnie, gdy w spadku zapisywane jest wytworzone srebro, nie sądzę,
aby uwzględniano w nim monety, chyba że wyraźnie widać, że intencją spadkodawcy było coś innego.
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116. W przypadku, gdy w testamencie zapisane zostały wszystkie srebra spadkodawcy, nie ma wątpliwości, że
te, które mogły zostać złożone u niego na przechowanie, nie będą należne zapisobiercy, z tego powodu, że to,
czego nie może on uznać za swoje, nie jest uważane za należące do niego.
117. Jeśli komukolwiek zapisano w testamencie złoto lub srebro, które zostało stłuczone lub uszkodzone, to nie
będzie ono wliczone do spadku; Serwiusz jest bowiem zdania, że za złoto lub srebro fabryczne należy uważać
takie, które można wygodnie używać, ale srebrne naczynia, które są stłuczone lub uszkodzone, nie wchodzą w
zakres tej pozycji i powinny być klasyfikowane jako srebro fabryczne.
118. Jeżeli zapisano komukolwiek całe złoto, które może należeć do spadkodawcy w chwili jego śmierci, może on
żądać całego złota, które spadkodawca posiadał w tym czasie. Jeżeli jednak spadkodawca dokonał podziału
swoich wyrobów ze złota, ważne jest ustalenie, w jaki sposób zapis ten został wyrażony. Jeśli zapisane jest złoto
przetworzone, to jeśli cokolwiek zostało wykonane ze złota, to wszystko będzie należało do tego, komu zapis
został pozostawiony, bez względu na to, czy było przeznaczone do użytku spadkodawcy, czy kogoś innego; jak
na przykład złote wazy, ozdoby, pieczęcie, biżuteria dla kobiet i wszystkie inne artykuły tego rodzaju. Jeśli jednak
zapisane jest złoto nieobrobione, które jest tego rodzaju, że nie może być użyte bez obróbki, a które
spadkodawca uważał za złoto nieobrobione, będzie ono uważane za zapisane. Jeśli jednak w testamencie
zapisane jest grawerowane złoto lub srebro, spadkodawca będzie uważał, że pozostawił w testamencie to, na
czym wyryty jest jakikolwiek wzór, jak na przykład przedmioty wykonane w Filippi, a także medale i inne rzeczy
tego rodzaju.
119. Gdy w testamencie zapisane jest srebro, nie sądzę, aby naczynia używane jako pojemniki na wydzielinę z
jelit były włączone, ponieważ nie są one klasyfikowane jako wyroby srebrne.
120. Każdy może właściwie zdefiniować srebro wytworzone jako takie, które nie jest luzem lub w arkuszach, lub
które nie składa się z kawałków inkrustowanych, lub z mebli, artykułów toaletowych lub ozdób osobistych.
121. Alfenus Verus, Digest, Księga VII.
Gdy srebro przeznaczone do użytku spadkodawcy jest pozostawione w testamencie komukolwiek, wraz z jego
garderobą i meblami, powstaje pytanie, do jakiego użytku te przedmioty były przeznaczone; czy chodziło o srebro
przeznaczone do codziennego użytku przy stole głowy domu, czy też o srebrne stoły i inne rzeczy tego samego
rodzaju, których spadkodawca nie używał stale, ale miał zwyczaj pożyczać na zabawy i inne ważne okazje.
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Lepsza opinia jest taka, że tylko srebro jest zawarte w takim zapisie, który był przeznaczony dla zwykłej służby
stołowej spadkodawcy.
122. Florentinus, Instytuty, Księga XI.
Jeśli do złota lub srebra włożono materiał innego rodzaju, a spadek składa się z wytworzonego złota lub srebra,
to wszystko, co w nich umieszczono, będzie należne zapisobiercy.
123. W celu ustalenia, który z tych dwóch materiałów ma charakter akcesoryjny, należy ustalić intencję i zwyczaj
spadkodawcy, jak również sposób, w jaki korzystał on z przedmiotowego artykułu.
124. Paulus, On the Allotment of Freedmen.
Gdy ktoś zapisuje spadek w następujący sposób: "Daję i zapisuję mojej żonie jej przedmioty toaletowe, jej
ozdoby, lub wszystko, co nabyłem dla jej użytku", jest dobrze ustalone, że wszystko jest należne. Podobnie, gdy
zapis jest dokonany w następujący sposób: "Daję i zapisuję Titiusowi wino, które mam w mieście lub w porcie",
będzie on miał prawo do wszystkich, ponieważ słowo "lub" jest wprowadzone w celu rozszerzenia zakresu
zapisu.
125. Labeo, Epitomy ostatnich dzieł Javolenusa, Księga II.
Pewien człowiek pozostawił w spadku duże naczynie, jedno średniej wielkości i jedno jeszcze mniejsze, w
następujący sposób: "Zapisuję So-and-So moje mniejsze naczynie". Uznano, że w testamencie zapisano
naczynie średniej wielkości, jeśli nie wynikało z niego, które naczynie spadkodawca zamierzał wskazać.
126. Paulus, O Vitellius, Księga II.
Tam gdzie w testamencie zapisane jest wytworzone srebro, dziedzictwo będzie obejmować bezwstydne ozdoby
dodane do nóg srebrnych naczyń oraz wszystkie inne przedmioty, które można zaliczyć do tej samej kategorii.
127. 127. Pod pojęciem "wytworzonego złota" kryją się klejnoty osadzone w pierścieniach, nawet jeśli należą do
pierścieni. Małe puchary inkrustowane złotem i perły, które są osadzone w biżuterii kobiet, aby blask złota mógł
być wzmocniony, są również włączone pod pojęciem wyprodukowanego złota. Złote ozdoby, które są
umieszczone w kamieniach szlachetnych i srebrnych płytkach, i które mogą być odlane, Gaius mówi, że są
zawarte w dziedzictwie; ale Labeo nie przyjmuje jego opinii. Tubero natomiast twierdzi, że w skład spadku
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wchodzi wszystko to, co spadkodawca zakwalifikował jako złoto, w przeciwnym razie wyroby ze złoconego srebra
i wazy z jakiegokolwiek innego materiału zamkniętego w złocie nie powinny być zaliczane do złota.
128. Jeśli zapisane są srebrne naczynia do jedzenia lub picia, a powstaje wątpliwość, do której z tych klas
należą, należy wziąć pod uwagę zwyczaj spadkodawcy; ale nie jest tak w przypadku, gdy jest pewne, że artykuł
nie należy do żadnej z tych klas.
129. Pewien urzędnik triarii pozostawił swojej żonie srebrne przedmioty do jedzenia, a ponieważ spadkodawca
zaliczył do swoich sreber naczynia używane zarówno do jedzenia jak i picia, powstało pytanie, czy one również
wchodzą w skład spadku. Scaevola stwierdził, że tak.
130. Podobnie, gdy podniesiono kwestię w odniesieniu do następującego zapisu: "Niech moja droga córka,
dodatkowo, weźmie z większej części mojego majątku, i niech ma na swój użytek całą moją garderobę, wraz ze
złotem i wszystkim innym przeznaczonym do użytku kobiet", jako że spadkodawczyni była zaangażowana w
działalność gospodarczą, zapytano, czy nie tylko srebro, które było w jej domu lub w jej magazynie na jej własny
użytek zostało pozostawione, a także, czy to, co miała w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej może
być uznane za srebro na użytek kobiet i będzie zawarte w zapisie. Odpowiedź brzmiała, że jeśli spadkodawczyni
posiadała srebrne talerze przeznaczone do własnego użytku, to te, które przechowywała w celu sprzedaży nie
zostaną uznane za zapisane w testamencie, chyba że strona, która się o nie upomina udowodni, że miała to
również na uwadze dokonując zapisu.
131. Neratius opowiada, że Prokulus uważał, iż w przypadku zapisania waz z elektrum nie ma różnicy, ile srebra
czy elektrum zawierają te wazy. Ale jak można było zdecydować, czy srebro było dodatkiem do srebra, czy srebro
do elektrum? Można to było łatwo ustalić na podstawie wyglądu waz. Jeśli kwestia ta nadal pozostawałaby
wątpliwa, należałoby ustalić, do jakiej klasy strona, która sporządziła testament, miała zwyczaj zaliczać
wspomniane wazy.
132. Labeo, w swoim testamencie, zapisał swojej żonie Neratii specjalną garderobę, w następujący sposób:
"Wszystkie jej przedmioty toaletowe i wszystkie ozdoby przeznaczone do użytku kobiet, wszystkie tkaniny
wełniane, lniane i purpurowe farbowane na różne kolory, zarówno wykończone, jak i niewykończone, itd.". To
niepotrzebne mnożenie pojęć nie zmienia natury majątku, ponieważ Labeo wymienił wełnę, a po niej wiele
różnokolorowych artykułów wełnianych, tak jakby wełna przestała być taka po zafarbowaniu, bo nawet gdyby
pominięto wyrażenie "różnokolorowe", wełna różnokolorowa nadal byłaby należna, gdyby nie było jasne, że
intencja zmarłego była inna.
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133. Titia zapisała Septicii swoje przedmioty toaletowe przeznaczone do użytku kobiet. Ta ostatnia zrozumiała,
że biżuteria i naszyjniki wysadzane kamieniami i perłami oraz pierścienie, a także ubrania w jednym kolorze i w
różnych kolorach zostały jej pozostawione. Pojawiło się pytanie, czy wszystkie te rzeczy były zawarte w rubryce
artykułów toaletowych. Scaevola odpowiedział, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, tylko takie srebrne
naczynia, które były używane do kąpieli, byłyby włączone do artykułów toaletowych do użytku kobiet.
134. Również w przypadku, gdy spadkodawca zapisał w testamencie kolczyki z dwiema dużymi perłami i dwoma
szmaragdami, a następnie usunął perły, powstało pytanie, czy kolczyki byłyby należne po usunięciu pereł.
Odpowiedź brzmiała, że byłyby one nadal należne, gdyby kolczyki pozostały, nawet jeśli perły zostały z nich
usunięte.
135. Podobną opinię wydał również w innej sprawie, w której mężczyzna zapisał naszyjnik składający się z
trzydziestu czterech cylindrycznych kamieni i takiej samej liczby okrągłych pereł, a następnie usunął cztery
cylindry i sześć pereł.
136. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga IV.
Nie ma różnicy między wyrażeniami odzież dla mężczyzn i odzież dla mężczyzn, ale intencja spadkodawcy
czasami stwarza trudności, jeśli on sam miał zwyczaj używać jakiejś odzieży, która była również odpowiednia dla
kobiet. Dlatego też powinno się wszelkimi sposobami upewnić, czy zapisane w testamencie ubranie było tym,
które spadkodawca miał na myśli, a nie tym, które w rzeczywistości było przeznaczone do użytku kobiet lub
mężczyzn. Kwintus Mucius mówi, że znał pewnego senatora, który miał w zwyczaju nosić kobiece ubrania przy
stole, i który, gdyby zapisał w testamencie ubranie używane przez kobiety, nie zostałby uznany za takiego, który
miał na myśli takie, którego sam zwykł używać, tak jakby było ono odpowiednie dla jego płci.
137. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga IX.
Kwintus Mucjusz powiedział, że jeśli głowa domu zapisałaby żonie całe swoje złoto, to nie miałaby ona prawa do
tego, co oddał złotnikowi w celu wytworzenia, ani do tego, co mu się należało, a nie zostało zwrócone przez
złotnika. Pomponiusz: Opinia ta jest częściowo prawdziwa, a częściowo fałszywa. Jeśli chodzi o złoto, które było
mu należne, nie może być żadnych wątpliwości; na przykład, jeśli umówił się na pewną liczbę funtów złota, złoto,
do którego był uprawniony na mocy umowy, nie należałoby do jego żony, ponieważ nie stało się jeszcze
własnością jej męża; zapisał jej bowiem to, co należało do niego, a nie to, co miał prawo odebrać w drodze
powództwa sądowego. Co się tyczy złotnika, opinia jest błędna, jeśli strona dała mu metal, aby ten mógł z niego
coś zrobić dla niego; ponieważ, mimo że złoto było w rękach złotnika, nie zmienia to jego własności, ponieważ
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nadal pozostaje własnością tego, kto je dał, a on jest tylko zobowiązany do wynagrodzenia złotnika za jego pracę,
z tego powodu dochodzimy do wniosku, że żona nadal będzie miała do niego prawo. Jeśli jednak dał on metal
złotnikowi nie po to, aby jakiś przedmiot mógł być z niego wytworzony, ale z innego złota, wtedy, ponieważ
własność metalu przechodzi na złotnika, ponieważ uważa się, że nastąpiła wymiana, złoto to nie przechodzi na
żonę.
138. Kwintus Mucjusz mówi również, że jeśli mąż, posiadający pięć funtów złota, dokona zapisu w następujący
sposób: "Niech mój spadkobierca dostarczy mojej żonie każde złoto, które nabyłem dla jej użytku", nawet jeśli
mąż sprzedał funt złota, a w chwili jego śmierci nie znaleziono więcej niż cztery funty, spadkobierca będzie
zobowiązany dostarczyć całe pięć funtów, ponieważ użyte określenia wskazują na czas teraźniejszy. Opinia ta,
tak dalece jak ma zastosowanie do zobowiązania prawnego, jest poprawna; to znaczy, że spadkobierca jest
odpowiedzialny z mocy prawa. Należy jednak pamiętać, że jeśli spadkodawca wyalienował wspomniany funt
złota, ponieważ chciał zmniejszyć spadek na rzecz swojej żony, wówczas zmieniona intencja zmarłego pozwoli
na powołanie się na wyjątek oparty na złej wierze, tak że jeśli kobieta będzie nalegać na wniesienie pozwu w celu
odzyskania pięciu funtów złota, może zostać zablokowana przez wyjątek na tej podstawie. Jeżeli jednak
spadkodawca pozbył się złota, będąc do tego zmuszonym z konieczności, a nie z chęci zmniejszenia spadku,
wówczas pięć funtów złota będzie należne kobiecie z mocy prawa, a wyjątek z powodu złej wiary nie przyniesie
spadkobiercy żadnej korzyści wobec powoda.
139. Gdy spadkodawca zapisuje swojej żonie w następujący sposób: "Zapisuję mojej żonie wszelkie złoto, które
może być nabyte dla jej użytku", Kwintus Mucius bardzo słusznie mówi, że ta klauzula zawiera w sobie
oznaczenie i dowód dziedzictwa. Dlatego też, jeśli spadkodawca wyalienował funt złota, nie więcej niż cztery
funty wagi pozostanie należne z mocy prawa i nie będzie konieczne rozważanie, z jakiego powodu spadkodawca
pozbył się go.
140. Paulus, Opinie, Księga XIV.
"Pragnę, aby pięć funtów wagi złota otrzymała Titia, z którą zawsze żyłem bez żadnej niezgody". Pytam, czy
spadkobiercy mają być zmuszeni do dostarczenia złota w całości w naturze, czy do zapłacenia jego wartości; i
jaką kwotę muszą zapłacić. Paulus odpowiada, że albo złoto, o którym mowa, musi być dostarczone, albo jego
wartość, za jakąkolwiek cenę można je nabyć.
141. Pytam także, czy po połączeniu spraw w wyżej wymienionej sprawie i po tym, jak pretor zdecydował, że
złoto musi być dostarczone, czy opiekunowie małoletniego, który jest spadkobiercą, przeciwko któremu wydano
dekret, i którzy zwrócili się do następcy pretora o wydanie dekretu o całkowitym zwrocie ich podopiecznego,
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zostaną wysłuchani w odniesieniu do wspomnianego dekretu. Paulus odpowiedział, że pretor podjął właściwą
decyzję, nakazując wydanie odpowiedniej ilości złota, które zostało zapisane w testamencie.
142. Scaevola, Opinie, Księga III.
"Nakazuję moim spadkobiercom, aby dostarczyli mojej najdroższej Sei dowolny złoty puchar, który ona sobie
wybierze". Ponieważ w skład majątku nie wchodzi nic poza misami, pucharami, małymi miarkami, czyli
naczyniami do picia, pytam, czy z tych artykułów Seia może zrobić swój zbiór. Odpowiedź brzmiała, że skoro
słowo "puchar" odnosi się do wszystkiego, co jest przeznaczone do picia, to może z nich dokonać wyboru.
143. Paulus, Opinie, Księga XXI
Podałem jako moją opinię, że odzież kobieca nie jest objęta terminem "ozdoby", i że błąd dziedzica nie zmienia
prawa.
144. Scaevola, Opinie, Księga V.
Titia, w swoim testamencie i kodycylu, w sposób szczególny zapisała pod zarządem powierniczym kilka
przedmiotów ze srebra i ubrań. Pytam, czy do spadku zostanie włączona jakakolwiek inna własność niż ta, która
może być znaleziona w majątku spadkowym. Odpowiedź brzmi, że to, co zostanie znalezione, zostanie włączone
i że musi być zapewnione zabezpieczenie, aby dostarczyć resztę, w przypadku gdyby została znaleziona.
145. "Pragnę, aby moje płaszcze tabiańskie, oraz trzy tuniki wraz z kapami, również zostały przekazane
Sempronii-Pii, do wyboru przez nią samą". Pytam, czy Sempronia będzie miała prawo dokonać wyboru różnych
tunik i peleryn z całej odzieży zmarłego, czyli z całej swojej szafy. Odpowiadam, że gdyby tuniki z pelerynami były
pozostawione osobno, mogłaby dokonać wyboru tylko z tych, które są tego samego rodzaju; gdyby jednak tak nie
było, spadkobierca miałby prawo wyposażyć ją w nie z całej szafy, albo zapłacić jej ich wycenioną wartość.
146. Seia zawarła w swoim testamencie następujące postanowienie: "Gdybym ja sama nie mogła tego uczynić z
powodu niepewności spraw ludzkich, pragnę i nakazuję, aby popiersie takiego a takiego boga, o wadze stu
funtów, zostało umieszczone przez moich spadkobierców w takiej a takiej świętej świątyni, z napisem
zawierającym moje imię i stwierdzającym, że spowodowałam jego ustawienie w moim rodzinnym mieście".
Ponieważ w tej świątyni nie było innych darów poza kilkoma z brązu lub srebra, powstało pytanie, czy
spadkobiercy Seneki będą zmuszeni do dostarczenia popiersia srebrnego, złotego czy brązowego. Odpowiedź
brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, powinno być tam umieszczone jedno ze srebra.
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147. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
Gdy przedmioty toaletowe przeznaczone dla kobiet są zapisywane w testamencie żonie, Ofilius i Labeo uważają,
że będzie ona miała prawo tylko do tych, które zostały jej podarowane przez męża dla jej własnego użytku.
Jeśliby to interpretować inaczej, mogłoby to przynieść wielką szkodę złotnikowi lub srebrnikowi, który dokonuje
takiego zapisu na rzecz swojej żony.
148. Gdy zapis był następujący: "Zostawiam So-and-So srebro, które może być znalezione w moim domu w
czasie mojej śmierci", Ofilius uważa, że srebro zdeponowane u spadkodawcy lub pożyczone mu, nie powinno być
włączone. Cascellius jest tego samego zdania w odniesieniu do srebra, które zostało pożyczone. Labeo uważa,
że to, co zostało zdeponowane u spadkodawcy, będzie należne zapisobiercy, jeśli zostało u niego na zawsze
jako skarb, a nie tylko na czasowe przechowanie, ponieważ słowa: "Co może być znalezione w moim domu w
czasie mojej śmierci" należy rozumieć jako to, co zwykle tam się znajdowało. Popieram tę opinię.
149. Attius twierdzi, że Servius orzekł, iż gdy spadkodawca pozostawił pewnej osobie srebro, "które może mieć w
swojej toskańskiej posiadłości, gdy umrze", to również zostało włączone do spadku, który przed śmiercią
spadkodawcy, z jego polecenia, został zabrany z miasta do toskańskiej posiadłości. Sprawa wyglądałaby jednak
inaczej, gdyby został on usunięty bez jego polecenia.
150. Scaevola, Digest, Księga XVII.
Pewien spadkodawca zapisał swemu lekarzowi, który z nim mieszkał i towarzyszył mu we wszystkich podróżach,
między innymi, co następuje: "Chcę, aby srebro, które jest używane w moich podróżach, zostało mu przekazane".
Ponieważ spadkodawca był nieobecny w różnych okresach w sprawach publicznych, powstało pytanie, jakie
srebro powinno być uznane za zawarte w tym zapisie. Odpowiedź brzmiała, że wliczone byłoby to, co
spadkodawca posiadał w czasie, gdy sporządzał testament.
151. Mąż zapisał żonie następującą rzecz: "Zapisuję mojej żonie Sempronii dodatkowo srebrne naczynia
używane w kąpieli". Powstało pytanie, czy srebra, których spadkodawca miał zwyczaj używać w kąpieli w dni
świąteczne, wchodziły w skład spadku. Odpowiedź brzmiała, że uznano, iż zapisano je w całości.
152. Pewna kobieta w chwili śmierci zapisała swoje ozdoby w następujący sposób: "Pragnę, aby cała moja
biżuteria została przekazana mojej przyjaciółce Sei". W tym samym testamencie dodała również: "Pragnę, aby
mój pogrzeb został przeprowadzony zgodnie z życzeniem mojego męża, i niezależnie od tego, jakie będą moje
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ceremonie pogrzebowe, pragnę, aby pochowano ze mną, z mojej biżuterii, dwa sznury pereł i moje szmaragdowe
bransolety". Kiedy ciało zmarłej zostało złożone do ziemi, ani jej spadkobiercy, ani jej mąż nie pochowali jej wraz
z biżuterią, którą zgodnie z jej poleceniem miała być umieszczona na jej ciele. Powstało pytanie, czy wspomniane
przedmioty miałyby należeć do kobiety, której zmarła pozostawiła całą swoją biżuterię, czy do jej spadkobierców.
Odpowiedź brzmiała, że nie będą one należały do spadkobierców, lecz do zapisobiercy.

Tit. 3. W sprawie zapisu zwalniającego od odpowiedzialności.

153. Ulpianus, O Sabinusie, Księga I.
Zobowiązania należne od wszelkiego rodzaju dłużników mogą być zgodnie z prawem zapisane na ich rzecz,
nawet jeśli są oni właścicielami tych zobowiązań.
154. Julianus stwierdził, że jeśli wierzyciel zapisuje dłużnikowi zastawioną nieruchomość, to zapis będzie ważny,
a dłużnik będzie mógł wystąpić z powództwem o zwrot zastawu, zanim zapłaci należne pieniądze. Wydaje się, że
w tym przypadku Julianus miał na myśli sytuację, w której dłużnik nie odniósłby korzyści z transakcji. Jeśli jednak
intencja spadkodawcy była inna, może on zostać zwolniony z zobowiązania tak samo, jak gdyby zapłacił dług.
155. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Gdy spadkobierca miał zakaz żądania czegokolwiek z zabezpieczenia, może ściągnąć dług od dłużnika
głównego; lecz gdy miał zakaz ściągania go od tego ostatniego, a żąda go z zabezpieczenia, Celsus uważa, że
zgodnie z warunkami testamentu będzie odpowiedzialny wobec dłużnika głównego.
156. Celsus mówi także, że nie ma wątpliwości, iż tam, gdzie spadkobierca miał zakaz ściągania długu od
dłużnika, jego własny spadkobierca nie może go ściągnąć.
157. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIII.
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Jest pewne, że obecnie zwolnienie może być zapisane w testamencie dłużnikowi.
158. Ale nawet gdyby spadkodawca w chwili śmierci przekazał dłużnikowi swój weksel, to sądzę, że ten ostatni
będzie miał prawo do wyjątku, gdyż wydanie weksla będzie ważne jako trust.
159. Julianus w czterdziestej księdze Digestów mówi, że jeśli ktoś w chwili śmierci przekaże weksel Sejusza
Tycjuszowi i poleci mu, aby po jego śmierci przekazał go Sejuszowi, lub jeśli wyzdrowieje, zwróci mu go, a
następnie Tycjusz przekaże weksel Sejuszowi po śmierci wierzyciela, a spadkobierca tego ostatniego będzie
próbował ściągnąć dług, Sejusz będzie miał prawo do wyjątku z powodu oszustwa.
160. Zobaczmy teraz, jaki będzie skutek tego zapisu. I rzeczywiście, jeśli zwolnienie z długu zostanie
pozostawione mnie, jedynemu dłużnikowi, i zostanie podjęta próba ściągnięcia go ode mnie, mogę skorzystać z
wyjątku; lub, jeśli taka próba nie zostanie podjęta, mogę wytoczyć powództwo o zwolnienie z odpowiedzialności
za pomocą pokwitowania. Nawet jeśli jestem współdłużnikiem z inną osobą, na przykład, gdy oboje jesteśmy
dłużnikami głównymi, a spadkodawca chciał mnie tylko uprzywilejować, mogę wnieść pozew nie po to, aby
zwolnić się z odpowiedzialności przez pokwitowanie, ani aby mój współdłużnik został zwolniony wbrew intencji
spadkodawcy, ale abym ja został zwolniony przez umowę. Ale co by było, gdybyśmy byli wspólnikami?
Zobaczmy, czy ja mógłbym być zwolniony przez pokwitowanie; w przeciwnym razie, czy nie byłbym narażony na
przykrości, gdyby wytoczono powództwo przeciwko mojemu współdłużnikowi? Julianus, w trzydziestej drugiej
księdze Digestów, stwierdza, że jeśli nie jesteśmy wspólnikami, to powinienem być zwolniony przez umowę, ale
jeśli jesteśmy wspólnikami, to powinno to być dokonane przez pokwitowanie.
161. W związku z tym powstaje pytanie, czy partner powinien być uważany za zapisobiercę, którego nazwisko nie
jest wymienione w testamencie, chociaż jest to korzystne dla obu stron, jeśli są partnerami. Prawdą jest, że nie
tylko ten, którego nazwisko jest wymienione w testamencie, powinien być uważany za zapisobiercę, ale także
ten, który nie jest w nim wymieniony, jeśli spadkodawca miał go na uwadze w czasie, gdy dokonano zapisu.
162. Obie strony są jednak w tym przypadku uważane za zapisobierców. Jeśli bowiem jestem coś winien
Tycjuszowi, a dla mojej przychylności uczyniono mu zapis pod warunkiem, że zostanę zwolniony, nikt nie
zaprzeczy, że jestem zapisobiercą, jak stwierdza Julianus w tej samej Księdze; a Marcellus powiada w notatce,
że zapis jest przekazywany obu stronom, tak samo jak mojemu wierzycielowi, choćbym był wypłacalny, gdyż
zawsze jest w interesie wierzyciela, aby dwóch dłużników odpowiadało za to samo zobowiązanie.
163. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga VII.
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Co zatem należy uczynić, skoro wierzyciel może wnieść powództwo na podstawie testamentu? Spadkobierca nie
powinien otrzymać wyroku przeciwko niemu, chyba że zostanie mu zapewnione zabezpieczenie obrony przed
dłużnikiem. Podobnie, gdyby dłużnik wszczął postępowanie, od spadkobiercy nie wymaga się niczego więcej, jak
tylko zabezpieczenia go przed wierzycielem.
164. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIII.
Gdy spadkodawca ma dłużnika głównego i poręczyciela, i zapisuje zwolnienie głównemu, Julianus w tym samym
miejscu stwierdza, że główny powinien być zwolniony przez pokwitowanie, w przeciwnym razie, gdyby
spadkobierca pozwał poręczyciela, główny dłużnik zostanie w inny sposób wciągnięty do sprawy. Co jednak w
przypadku, gdy poręczyciel występuje w celu dokonania darowizny i nie ma możliwości odwołania się do dłużnika
głównego? Albo jak należy postąpić, jeżeli pieniądze trafiły do rąk poręczyciela, a on w ich miejsce udzielił
zleceniodawcy, za którego sam poręczył? W tym przypadku dłużnik główny powinien być zwolniony na podstawie
umowy. Mamy jednak zwyczaj uważać, że ten sam wyjątek na podstawie umowy, do którego uprawniony jest
główny dłużnik, powinien być przyznany poręczycielowi. Twierdzimy, że w żaden sposób nie ma to zastosowania
w tym przypadku; ponieważ, gdy spadkodawca pozostawia spadek, jego intencja jest jedną rzeczą, a intencja
spadkobiercy, gdy zawiera on umowę, jest inną rzeczą.
165. 165. Jeśli jednak poręczenie zostanie zapisane w testamencie, nie ma wątpliwości, jak mówi Julianus, że
poręczenie powinno zostać zwolnione za zgodą spadkobiercy. Myślę jednak, że w takim przypadku powinien on
być czasem zwolniony przez pokwitowanie, jeśli sam był dłużnikiem, lub jeśli był wspólnikiem zleceniodawcy w
transakcji.
166. Julianus w tej samej księdze stwierdza, że jeśli syn pod ojcowską kontrolą stanie się dłużnikiem, a jego
zwolnienie zostanie zapisane ojcu, ten ostatni powinien być zwolniony z odpowiedzialności przez umowę, aby
uniknąć zwolnienia syna. I dodaje, że nie ma większej różnicy, czy w dniu nabycia spadku istnieje jakakolwiek
własność w peculium syna, czy nie, ponieważ ojciec zawsze będzie zabezpieczony przez spadek; i twierdzi, że
jest tak szczególnie w przypadku, gdy wysokość peculium jest rozpatrywana w odniesieniu do czasu, w którym
wydano wyrok. Julianus porównuje męża do ojca, gdy jego żona po rozwodzie zapisała mu zwolnienie z
odpowiedzialności za posag; on również, choć mógł nie być wypłacalny w chwili nabycia spadku, będzie
zapisobiercą i mówi, że obie strony nie mogą odzyskać tego, co już zostało zapłacone. Jednakże, jak zauważa
Marcellus, lepsza opinia jest taka, że ojciec może wnieść powództwo, ponieważ nie był jeszcze dłużnikiem, kiedy
dokonał zapłaty, tak jak mąż nie może tego zrobić, jeśli zapłacił dług. Bo nawet jeśli ktoś uważa, że ojciec był
dłużnikiem, to i tak zajmuje on tylko miejsce dłużnika warunkowego i nie ma wątpliwości, że może odzyskać to,
co zapłacił.
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167. Gdy jednak spadkobierca jest zobowiązany do zwolnienia syna, Julianus nie dodaje, że ten pierwszy
powinien być zwolniony, czy to przez pokwitowanie, czy przez umowę, ale wydaje mu się, że syn powinien być
zwolniony z odpowiedzialności, niejako przez pokwitowanie; taka transakcja byłaby również korzystna dla ojca.
Ta zasada powinna przeważać, chyba że można wyraźnie udowodnić, że spadkodawca chciał inaczej, to znaczy,
że ani syn, ani ojciec nie powinni być poszkodowani; w tym przypadku powinien on być zwolniony nie przez
pokwitowanie, ale przez umowę.
168. Julianus mówi także, że gdy ojciec poręcza za syna, a jego zwolnienie jest mu zapisane, to powinien być
zwolniony z odpowiedzialności umową, jako poręczyciel, a nie jako ojciec, i dlatego można wytoczyć przeciwko
niemu powództwo o peculium. Wreszcie, uważa on, że zasada ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy
spadkodawca zamierzał uwolnić się od odpowiedzialności jako poręczyciel, ale jeśli zamierzał uwolnić się
również jako ojciec, powinien być również zwolniony od odpowiedzialności za peculium.
169. Javolenus, Epistles, Księga VI.
Ale po wyswobodzeniu syna, ojciec będzie miał prawo do powództwa tylko w zakresie tego, co stanowi część
peculium jego syna, lub gdy ten ostatni mógł wypłacić cokolwiek na rzecz ojca; ponieważ majątek, którego
posiadanie leży w interesie ojca, będzie należał do niego na mocy dziedzictwa.
170. Można zadać pytanie, czy ojciec może w tym celu wytoczyć powództwo na podstawie testamentu, co
spowoduje, że syn również będzie zwolniony z odpowiedzialności. Niektóre władze uważają, że postępowanie
ma taki skutek, ponieważ uważa się, że w interesie ojca jest, aby jego prawa pozostały nienaruszone, gdy
przekazuje on synowi swoje peculium po jego emancypacji. Ja jednak jestem przeciwnego zdania i uważam, że
zgodnie z warunkami testamentu nie powinno się przyznawać ojcu nic więcej, niż to, że powinien on być
zobowiązany do zapłacenia tylko tego, co może być pobrane przez spadkobiercę.
171. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIII.
Ponadto można umorzyć nie tylko to, co jest należne, ale także część tego, czyli część zobowiązania, jak
stwierdza Julianus w trzydziestej trzeciej księdze Digestów.
172. Jeśli ten, kto zobowiązał się do dostarczenia Stichusu, czyli dziesięciu aurei, zobowiązuje swojego
spadkobiercę, by nie żądał Stichusu, to uznaje się, że zapis jest ważny; zastanówmy się jednak, co on obejmuje.
Julianus mówi, że z testamentu wynika, iż można wytoczyć powództwo o zwolnienie dłużnika przez
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pokwitowanie, które uwolni go także od dziesięciu aurei, ponieważ pokwitowanie jest równoznaczne z zapłatą; i
tak jak dłużnik powinien być zwolniony, gdyby dostarczył Stichus, tak będzie zwolniony od odpowiedzialności
przez pokwitowanie za Stichus.
173. Gdyby jednak spadkobierca miał zwolnić dłużnika z zapłaty dwudziestu aurei, Julianus w Trzydziestej
Trzeciej Księdze stwierdza, że dłużnik powinien być jednak zwolniony z odpowiedzialności za dziesięć, ponieważ
jeśli otrzyma pokwitowanie na dwadzieścia, będzie zwolniony z odpowiedzialności za pierwszą kwotę.
174. Jeśli dłużnik wyznaczył dwóch spadkobierców, a jednego z nich zobowiązał do zapłaty wierzycielowi, zapis
będzie ważny, jeśli chodzi o jego współspadkobiercę, a ten ostatni będzie miał prawo wnieść pozew, aby zmusić
go do zapłaty wierzycielowi.
175. Zwolnienie zapisane dłużnikowi staje się skuteczne tylko wtedy, gdy za życia spadkodawcy nie żądano od
niego zapłaty; gdyby jednak żądano, zapis wygasa.
176. Dlatego Julianus pyta, czy jeśli zapisano w testamencie zwolnienie z długu i obciążono nim zastępcę
małoletniego dziecka, a ten następnie zażąda zapłaty należnej kwoty, to czy zapis wygasa. A ponieważ jest
ustalone, że małoletni, jeśli chodzi o spadek, którym jest obciążony jego zastępca, zajmuje taką samą pozycję jak
spadkobierca obciążony zapisem warunkowym, wynika z tego, że zastępca będzie odpowiedzialny za powództwo
na podstawie testamentu, jeśli małoletni zażąda zapłaty należności od dłużnika.
177. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy małoletni nie żąda zapłaty, lecz tylko wszczyna postępowanie
sądowe, ponieważ zastępca będzie zmuszony do oddalenia powództwa.
178. Jeżeli bowiem zwolnienie zostało zapisane dłużnikowi warunkowo, a przed ziszczeniem się warunku
nastąpiło przyłączenie się do sprawy lub wymagana była zapłata, dłużnik nadal będzie uprawniony do wytoczenia
powództwa na podstawie testamentu w celu uzyskania zwolnienia, które zostało mu zapisane.
179. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Możemy nie tylko uczynić zapis zwalniający naszego dłużnika, ale także zwalniający naszego spadkobiercę i
kogokolwiek innego.
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180. Spadkobiercy można zarzucić, że nie będzie żądał zapłaty od dłużnika w określonym czasie, ale nie ma
wątpliwości, że nie powinien go zwolnić w czasie pośrednim; a jeśli dłużnik umrze, to dług nie może być
ściągnięty od spadkobiercy we wspomnianym czasie.
181. Należy rozważyć, czy spadkobierca może pobierać odsetki od kar za czas, w którym nie wolno mu żądać
zwrotu długu. Priscus Neratius orzekł, że takie żądanie byłoby sprzeczne z testamentem, co jest słuszne.
182. Zapis taki jak następujący: "Mojemu spadkobiercy nie wolno ściągać długu tylko od Lucjusza Titiusa" nie
przechodzi na spadkobiercę Lucjusza Titiusa, jeśli za życia tego ostatniego spadkobierca nie uczynił nic wbrew
testamentowi, próbując ściągnąć od niego dług; zawsze bowiem, gdy zapisana w testamencie własność przylega
do osoby zapisobiercy, ma ona charakter służebności osobistej i nie przechodzi na jego spadkobiercę; jeśli
jednak nie przylega do jego osoby, zostanie przekazana jego spadkobiercy.
183. Jeśli słowa przyznające zwolnienie od odpowiedzialności odnoszą się do spraw rzeczowych, skutek jest taki
sam, jak gdyby spadkobierca miał wyraźny zakaz ściągania należności od dłużnika lub jego spadkobiercy,
ponieważ dodanie spadkobiercy nie ma żadnej mocy ani skutku; podobnie byłoby, gdyby nie uwzględniono osoby
samego dłużnika.
184. Nie uważa się za spełnionego życzenia spadkodawcy tego, komu polecono sporządzenie rachunków, jeśli
nie przedstawi on swoich rachunków, lecz tylko zapłaci resztę, która pozostała w jego rękach.
185. Jeśli spadkobiercy zabroniono wytoczenia powództwa przeciwko pełnomocnikowi, który zajmował się
sprawami zmarłego, nie uważa się, że jest to z korzyścią dla zapisobiercy, jeśli zobowiązanie zostało zaciągnięte
w złej wierze lub przez oszustwo tego, kto prowadził interesy, a spadkodawca będzie uważał, że był tego zdania.
Dlatego też, jeśli spadkobierca wszcząłby postępowanie przeciwko agentowi na podstawie dokonanej transakcji,
a ten ostatni wniósłby pozew na podstawie testamentu na nieokreśloną kwotę, może on zostać wykluczony przez
wyjątek z powodu oszustwa.
186. Zwolnienie z długu może być też zgodnie z prawem zapisane temu, komu zostawiam depozyt, komu
udzielam pożyczki do użytku lub daję w zastaw nieruchomość, albo temu, kto jest zobowiązany do wyrównania
mi zysków z kradzieży.
187. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
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Gdy spadkobierca ma zakaz żądania rachunków, bardzo często w reskryptach stwierdza się, że nie przeszkadza
mu to w żądaniu należnych sald, jeśli strony są w ich posiadaniu lub jeśli pośrednik, który dokonał transakcji,
dopuścił się oszustwa. Jeśli ktoś chciałby zwolnić kogoś innego od odpowiedzialności również z tego tytułu,
powinien uczynić swój zapis w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca będzie zobowiązany do zwrotu Soand-So wszystkiego, co pobrał od niego przez takie-i-takie i takie-i-takie powództwo, lub zwolnić go z
odpowiedzialności z tytułu wspomnianych działań".
188. Julianus, Digest, Księga XXXIII.
Gdy spadkobierca ma nie pobierać niczego od poręczyciela i zapłacić Titiusowi to, co jest winien zleceniodawcy,
powinien zgodzić się nie żądać od poręczyciela i scedować na zapisobiercę swoje prawa do powództwa
przeciwko dłużnikowi głównemu; tak samo, gdy spadkobierca ma nie pobierać niczego od dłużnika głównego i
zapłacić osobie trzeciej kwotę, którą jest winien poręczyciel, musi dać pokwitowanie zleceniodawcy i będzie
zmuszony zapłacić zapisobiercy kwotę ustaloną przez sąd jako należną od poręczyciela.
189. The Same, Digest, Księga XXXVI.
Jeśli dłużnik nakazałby zwolnienie poręczenia przez spadkobiercę, czy powinien zostać zwolniony? Odpowiedź
jest, że powinien być zwolniony. Ponieważ spadkobiercy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności
mandatowej, zapytano również, czy zapis nie jest nieważny, ponieważ dłużnik uczynił zapis na rzecz swojego
wierzyciela. Odpowiedziano, że w każdym przypadku, gdy dłużnik dokonuje zapisu na rzecz swojego wierzyciela,
zapis jest nieważny, jeśli w interesie wierzyciela nie leży raczej wniesienie powództwa na podstawie testamentu,
niż na podstawie pierwotnego zobowiązania; jeśli bowiem Tycjusz polecił Maeviusowi przyrzec zapłatę pewnej
sumy pieniędzy, a następnie polecił mu zwolnić się z tego zobowiązania, to jasne jest, że w interesie
składającego przyrzeczenie jest raczej zwolnienie się z tego zobowiązania, niż zapłacenie sumy zgodnie z
postanowieniem, a następnie wniesienie powództwa na podstawie mandatu.
190. Tenże, Digest, Księga XXXIX.
Lucjusz Tacyt, który zatrudnił Erosa jako swojego agenta, zawarł w swoim kodycylu następujący zapis: "Pragnę,
aby Eros był wolny i chcę, aby zdał sprawę ze wszystkiego, co zrobił w czasie, który upłynął od mojego
ostatniego podpisu." Następnie, jeszcze za życia, dokonał manumisji Erosa i w tym samym czasie niewolnik zdał
relację, a spadkodawca podpisał ją do tego dnia, który był zaledwie kilka dni przed jego śmiercią. Spadkobiercy
Lucjusza Titiusa twierdzili, że Eros otrzymał pewne sumy pieniędzy, zarówno gdy był jeszcze niewolnikiem, jak i
po tym, jak stał się wolny, i nie uwzględnili ich w rachunkach podpisanych przez Lucjusza Titiusa. Pytam, czy
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spadkobiercy mogą cokolwiek ściągnąć od Erosa za czas poprzedzający ostatni podpis Lucjusza Titiusa.
Odpowiedziałem, że zgodnie z podanym stanem faktycznym Eros nie może domagać się wolności, chyba że
wspomniane sumy zostały mu wyraźnie przekazane.
191. Tenże, Digest, Księga LXXXI.
Jeśli wierzyciel zapisałby dłużnikowi to, co ten jest mu winien, a ten pierwszy mógłby się zabezpieczyć
wieczystym wyjątkiem, zapis nie będzie miał żadnej mocy ani skutku. Gdyby jednak ten sam dłużnik zapisał
swojemu wierzycielowi to, co jest mu winien, będzie się rozumieć, że jego intencją było, aby jego wierzyciel był
zwolniony z działania wspomnianego wyżej wyjątku.
192. Ulpianus, Trusts, Księga I.
Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy dłużnik był zobowiązany do dokonania płatności w określonym
czasie lub pod pewnym warunkiem.
193. Tenże, O edyktach, księga LXIV.
Jeśli ktoś jest zobowiązany w testamencie, aby nie ściągać długu od Titiusa, nie może pozwać ani jego, ani jego
spadkobiercy; ani spadkobierca spadkobiercy nie może wnieść pozwu; ani nie można żądać spłaty zobowiązania
od spadkobiercy spadkobiercy dłużnika. Spadkobiercy spadkobiercy spadkodawcy można również postawić
zarzut, aby nie ściągał należności od dłużnika.
194. Paulus, On Plautius, księga IX.
Gdybym wydzierżawił komukolwiek działkę na pięć lat, a następnie zapisał w testamencie to, co dzierżawca był
zobowiązany dla mnie uczynić lub mi zapłacić, albo byłby zobowiązany zapłacić lub dać mi w przyszłości, a
spadkobierca byłby zobowiązany do pozwolenia dzierżawcy, aby sam to posiadał; Zarówno Nerva, jak i Atilicinus
twierdzą, że jeśli spadkobierca uniemożliwiłby dzierżawcy korzystanie z dziedzictwa, byłby odpowiedzialny za
powództwo z tytułu dzierżawy, a jeśli zatrzymałby cokolwiek wynikającego z umowy najmu, byłby odpowiedzialny
za powództwo z tytułu testamentu; z tego powodu, że nie ma różnicy, czy żąda czegoś od dzierżawcy, czy też
zatrzymuje to w posiadaniu, ponieważ uważa się, że cała dzierżawa została zapisana w testamencie.
195. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
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W skład spadku wchodzi także ewentualne saldo należne z tytułu dzierżawy.
196. Paulus, O Plaucjuszu, księga IX.
Kasjusz: Nawet jeśli mieszkanie zostało zapisane w testamencie w ten sposób, spadkobierca będzie
zobowiązany wyposażyć je bezinteresownie; co więcej, postanowiono, że dzierżawca może wytoczyć przeciwko
spadkobiercy powództwo oparte na testamencie, aby zostać zwolnionym z odpowiedzialności z tytułu dzierżawy;
która to opinia jest całkowicie słuszna.
197. Modestinus, Reguły, Księga IX.
Jeżeli uczynimy zapis w następujący sposób: "Niech spadkobierca mój będzie zobowiązany do zwolnienia od
odpowiedzialności So-and-So, który prowadził moje interesy, i nie żądać od niego niczego, co mógłby być
zobowiązany zapłacić lub zrobić dla mnie", spadkobierca będzie zobowiązany do niepobierania od zapisobiercy
żadnych pieniędzy, które zostały mu pożyczone. Nie jest jednak wiarygodne, że spadkodawca chciał, aby w tego
rodzaju zapisie znalazło się również to, co było należne jego niewolnikom jako ich peculium.
198. Tenże, Opinie, Księga X.
"Do mego brata Aureliusza Semproniusza. Nie życzę sobie, aby którykolwiek z moich dłużników doznawał
przykrości z powodu swoich zobowiązań, ani aby cokolwiek, czy to kapitał, czy odsetki, było od nich pobierane,
dopóki żyją; zwracam więc, wolny od odpowiedzialności i zwolniony z zastawu, dom i ziemię karpacką stronie
zainteresowanej." Modestinus podaje za swoją opinią, że gdyby sam dłużnik został pozwany, będzie chroniony
wyjątkiem, ale nie będzie to miało miejsca, jeśli chodzi o jego spadkobiercę.
199. Gdy Gajusz Seius dorastał, za opiekunów miał Publiusza Maeviusa i Lucjusza Semproniusza. Będąc
jeszcze w wieku pełnoletnim, wspomniany Gajusz Seius, mając umrzeć, uczynił w testamencie następujące
postanowienie w odniesieniu do swoich kuratorów: "Niech nikt nie podnosi żadnych wątpliwości co do moich
kuratorów, bo ja sam załatwiłem swoje sprawy". Pytam, czy spadkobiercy małoletniego mogą domagać się od
kuratorów rozliczenia za kuratelę, skoro zmarły, jak wynika z postanowień testamentu, przyznał, że sam załatwiał
wszystkie swoje sprawy. Modestinus był zdania, że gdyby kuratorzy dopuścili się oszustwa lub gdyby jakikolwiek
majątek spadkodawcy znajdował się w ich rękach, to można by wytoczyć przeciwko nim powództwo na tej
podstawie.
200. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga XI.
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Jeśli zapisałbym ci coś, co jesteś mi winien, czy to sobie, czy osobie trzeciej, a ty byś mi to zapłacił lub został
przeze mnie zwolniony z jakiegokolwiek innego powodu, dziedzictwo wygasa.
201. Stąd też Julianus uważał, że nawet jeśli wierzyciel stanie się spadkobiercą swojego dłużnika, a potem
umrze, to dziedzictwo wygasa; i to jest słuszne, ponieważ zobowiązanie wygasa niejako przez pomieszanie, tak
samo jak przez zapłatę.
202. Gdy jednak spadek jest zapisany pod pewnym warunkiem, a spadkobierca przychodzi przedtem i pobiera
dług, należy wydać inne zdanie, ponieważ, gdy warunek jest jeszcze w toku, uniemożliwienie wypłaty spadku
zapisobiercy, jeśli nadal żyje i jest uprawniony do jego otrzymania, nie zależy od skłonności spadkobiercy, ani
też, jeśli zapisobierca nie jest prawnie zdolny do jego przyjęcia, spadkobierca nie może przeszkodzić osobie
uprawnionej do otrzymania spadku w otrzymaniu go.
203. Papinianus, Pytania, Księga XIX.
"Nie życzę sobie, aby cokolwiek, co Semproniusz jest mi winien, zostało odebrane". Postanowiono, że dłużnik,
aby wymusić swoje zwolnienie, miał prawo nie tylko do wyjątku, ale także do powództwa na podstawie
testamentu.
204. Tenże, Opinie, Księga VII.
Pełnomocnik, od którego spadkobierca miał zakaz żądania rachunkowości i którego również zobowiązano do
zwolnienia od wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie czynności dokonane w tym charakterze, może mimo to
zostać zobowiązany w drodze powództwa mandatowego do zapłacenia spadkobiercom wszystkich pieniędzy,
które mogą mu być należne od bankiera na podstawie umowy, którą zawarł jako pełnomocnik, lub do
przeniesienia swoich praw do powództwa przeciwko wspomnianemu bankierowi.
205. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Jeśli żąda się od spadkobiercy uwolnienia dłużnika, uważa się, że dotyczy to tylko tego, co jeszcze jest należne z
tytułu zobowiązania. Dlatego też, jeśli jakikolwiek dług został spłacony przed otwarciem testamentu, nie będzie on
włączony do trustu. Jeśli jednak po otwarciu testamentu i przed wejściem w posiadanie spadku przez
spadkobiercę, który był świadomy intencji zmarłego, zażąda się zapłaty należności, będzie to bardzo
przypominało oszustwo, a zatem kwota ta może zostać odzyskana przez zapisobiercę.
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206. Paulus, Pytania, Księga X.
Tam, gdzie zapisałem Titiusowi to, co był mi winien, podając lub nie podając kwoty, albo z drugiej strony, gdzie
czynię zapis z różnicą, jak na przykład: "Zostawiam Titiusowi to, co mu jestem winien", albo "Zostawiam Titiusowi
sto aurei, które mu jestem winien"; pytam, czy uważasz, że należy wszelkimi sposobami upewnić się, czy
rzeczywiście coś się należy; i proszę cię ponadto, abyś mnie poinformował, w jaki sposób interpretujesz te
sprawy, które zdarzają się codziennie. Odpowiedziałem, że jeśli ten, komu Tycjusz jest dłużny, chce zwolnić go z
długu, to nie ma różnicy, czy poleci spadkobiercy zwolnić go z odpowiedzialności, czy zabroni mu ściągać dług; w
obu przypadkach dłużnik powinien zostać zwolniony i w obu przypadkach dłużnik może wystąpić przeciwko
spadkobiercy z powództwem o zwolnienie z długu. Jeśli spadkodawca wymienił sumę stu aurei, lub pewną
działkę ziemi jako należną, i można udowodnić, że zapisobierca był dłużnikiem, powinien on zostać zwolniony.
Jeśli jednak nie jest on niczemu winien, ponieważ zostało złożone fałszywe oświadczenie, można powiedzieć, że
może on również wnieść powództwo o odzyskanie tego, co jest zawarte w zapisie. Zasada ta ma zastosowanie
również w przypadku, gdy zapis brzmiał następująco: "Niech spadkobierca mój będzie obciążony, aby nie
odbierał stu aurei, które jest mi winien" lub "Stichus, którego jest mi winien". Gdyby jednak powiedział: "Niech mój
spadkobierca będzie zobowiązany do oddania Titiusowi stu aurei, które jest mi winien", można by utrzymywać, że
może on się ich domagać, choć stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Jednak w żadnym wypadku nie zgadzam się z
tym, ponieważ spadkodawca musiał myśleć, że słowo "dać" odnosi się do długu. Z drugiej strony, jeśli dłużnik
czyni zapis na rzecz swojego wierzyciela, nie widzę, aby zapis ten miał jakąkolwiek ważność, jeśli kwota nie jest
podana. Jeśli jednak wymieniłby sumę, którą uznaje za swoją należność, zapis nie będzie ważny, z wyjątkiem
tych przypadków, w których jego spłata będzie korzystniejsza niż spłata długu. Jeśli bowiem dłużnik zapisałby w
testamencie sto aurei, o których mówi, że są mu winne, a rzeczywiście są mu winne, zapis jest nieważny. Jeśli
jednak nie jest im winien, uważa się, że zapis jest ważny, ponieważ w przypadku, gdy wspomniana jest pewna
suma pieniędzy, sprawa jest podobna do tej, w której Stichus został zapisany pod fałszywym oświadczeniem. Tę
zasadę podał Boski Pius w Reskrypcie, gdzie zapisano pewną sumę pieniędzy jako otrzymaną w posagu.
207. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Pewien opiekun, który w chwili śmierci wyznaczył pewnych spadkobierców, chciał przekazać swojemu
podopiecznemu, którym zarządzał, trzecią część swojego majątku, pod warunkiem, że nie będzie podnosił
żadnych kontrowersji ze swoimi spadkobiercami z powodu opieki, ale zwolni ich wszystkich od odpowiedzialności
w tym zakresie. Podopieczny otrzymał spadek, a następnie zażądał od spadkobierców wszystkiego, co wpadło w
ręce jego opiekuna ze sprzedaży nieruchomości lub z jakiegokolwiek innego źródła związanego z kuratelą.
Pytam, czy zgodnie z warunkami testamentu powinien być wykluczony z wnoszenia tego rodzaju pozwów.
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Odpowiedź brzmiała, że jeśli otrzymał korzyść z trustu przed spełnieniem nałożonego warunku, a następnie
przystąpił do roszczenia wbrew warunkom zapisu, spadkobiercy mogliby wnieść przeciwko niemu wyjątek z
powodu złej wiary, chyba że byłby gotów zwrócić to, co otrzymał z trustu, który został mu przyznany jako łaska ze
względu na jego wiek.
208. Tryphoninus, Dysputy, Księga VIII.
Zobaczmy, czy osoba, której przyznano w testamencie zwolnienie, a przeciwko której toczy się sprawa o
peculium, powinna być uważana za zajmującą pozycję zapisobiercy, jeśli w czasie, gdy zapis zwykle się należy,
nic nie znajduje się w peculium. Nawet jeśli nie jest on jeszcze dłużnikiem, nie wynika z tego, że czerpałby on
jakąkolwiek korzyść ze spadku, chyba że poprzez nadzieję na jakieś przyszłe uzupełnienie swojego peculium.
Czy zatem jego stan jako zapisobiercy będzie w zawieszeniu, tak samo jak w przypadku, gdy z jakiegokolwiek
powodu sprawi, że oczekiwanie na zapis będzie wątpliwe? Ta opinia jest lepsza.
209. Scaevola, Digest, Księga XVI.
Aureliusz Symforus został poręczony za pewnego opiekuna, a po jego śmierci uczynił zapis na rzecz
podopiecznych tego ostatniego w następujący sposób: "Zapisuję Arelliuszowi Latinusowi i Arelliuszowi Feliksowi
po pięć aurei, gdy ukończą czternaście lat, a następnie pragnę, aby każdemu z nich wypłacano po sześć
denarów miesięcznie na utrzymanie i po dwadzieścia pięć denarów rocznie na ubranie, z czego muszą być
zadowoleni, gdyż ich opieka sprawiała mi niemało przykrości. Zobowiązuję też moich spadkobierców, aby nie
pobierali od nich nic z tytułu opieki, ani nie zatrzymywali niczego z tytułu tego dziedzictwa." Powstało pytanie, czy
gdyby wspomniani spadkobiercy wypłacili cokolwiek na poczet poręczenia, to czy mogliby to odzyskać od
spadkobiercy dzieci, czy od strony, za którą spadkodawca został poręczony. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanymi faktami, spadkobiercy tego ostatniego zostali oskarżeni wyłącznie o to, że nie mogą żądać niczego z
tytułu opieki, którą sprawował Symphorus, a która mogłaby być należna od podopiecznych Arelliusza.
210. Pewien człowiek, sporządziwszy testament, zapisał zwolnienie swoim dłużnikom, a następnie odkleiwszy
testament i przeczytawszy go ponownie, sporządził kolejny, w którym powtórzył zapis w następujący sposób:
"Potwierdzam każdy zapis uczyniony w testamencie, który odpieczętowałem, i wszystko, co w nim jest napisane".
Po wejściu do spadku na podstawie drugiego testamentu powstało pytanie, czy dłużnicy, którzy zostali zwolnieni
przez pierwszy testament, mogliby żądać zwolnienia od odpowiedzialności za sumy pieniężne, na które stali się
dłużnikami po sporządzeniu pierwszego testamentu; a jeśli spadkobiercy wytoczyliby przeciwko nim powództwo,
czy mogliby je przedawnić na zasadzie wyjątku z powodu złej wiary. Odpowiedź brzmiała, że nie zostaną
zwolnieni.
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211. Titius zapisał swojemu dłużnikowi Seiusowi następujący testament: "Daję i zapisuję Seiusowi dziesięć
denarów. Oprócz tego daję mu pięć, a także wszystko to, co jest mi winien, zarówno kapitał, jak i odsetki." W
klauzuli ogólnej zobowiązał też swoich spadkobierców, aby każdemu z legatów przekazali to, co mu zostawił.
Następnie Secjusz pożyczył od Tycjusza więcej pieniędzy. Pytam, czy te pieniądze, które zostały pożyczone po
sporządzeniu testamentu, również należy rozumieć jako zapisane Secjuszowi. Odpowiedź brzmiała, że ponieważ
słowa użyte przez spadkodawcę odnosiły się do czasu przeszłego, nie należy uważać, że ostatnia pożyczona
suma została zapisana w testamencie.
212. Titius, sporządziwszy testament i ustanowiwszy swoich synów spadkobiercami, wyraził się w następujący
sposób w odniesieniu do swojego ojca, który również był wcześniej jego opiekunem: "Pragnę, aby mój ojciec
Seius został zwolniony od odpowiedzialności za wszelkie działania dotyczące kurateli". Pytam, w jaki sposób
należy rozumieć te słowa, to znaczy, czy oznaczają one, że pieniądze, które zostały uzyskane ze sprzedaży
nieruchomości lub ściągnięcia należności, a które ojciec zamienił na własny użytek lub pożyczył na procent we
własnym imieniu, powinny zostać wypłacone dzieciom i spadkobiercom spadkodawcy, czy też jego wnukom.
Odpowiedź brzmiała, że musi to być ustalone przez sąd właściwy dla sprawy, ponieważ domniemanie prawne
jest takie, że z powodu naturalnego uczucia żywionego przez syna, ojciec powinien być zwolniony z wszelkiej
odpowiedzialności, chyba że może być udowodnione przez spadkobierców spadkodawcy, że jego intencja była
inna.
213. Maevius w swoim testamencie życzyła sobie, aby jeden z jej spadkobierców został zwolniony od
odpowiedzialności z tytułu powództwa opiekuńczego, w następujących słowach: "Nie życzę sobie, aby żądano od
niego rozliczenia z kurateli, którą Julianus Paulus sprawował z Antystiuszem Cyceronem, i pragnę, aby został
zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu". Pytam, czy gdyby jakieś pieniądze pochodzące z kurateli
pozostały w jego rękach, to czy można je od niego odebrać. Odpowiedź brzmiała, że w podanej sprawie nie ma
żadnego powodu, dla którego pieniądze, które należały do podopiecznego i pozostały w rękach opiekuna,
miałyby zostać uznane za zapisane w testamencie.
214. Pewien spadkodawca zawarł w swoim testamencie następujący zapis: "Pragnę, aby mój krewny Titius został
zwolniony z każdego długu, jaki jest mi winien, a ponadto daję mu dziesięć aurei;", a w kodycylu umieścił
następującą treść: "Pragnę ponadto, aby mój spadkobierca zwolnił mego krewnego i dłużnika, Titiusa, od
płacenia odsetek od wszelkich pieniędzy, które był mi winien za życia. Gdyby mój spadkobierca próbował
ściągnąć od niego wspomniane odsetki wbrew mojej woli, wówczas życzę sobie, aby wspomniane odsetki były
wypłacane Titiusowi przez moich spadkobierców tak długo, jak długo on żyje." Ponieważ spadkodawca
ewidentnie miał zamiar raczej powiększyć niż pomniejszyć spadek, powstało pytanie, czy jego spadkobiercy,
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zgodnie z warunkami trustu, będą odpowiedzialni wobec Titiusa, aby zmusić ich do zwolnienia go z wszelkich
długów. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionymi faktami, spadek, który spadkodawca zapisał na
pierwszym miejscu, wydaje się być zmniejszony.
215. W przypadku, gdy testament został sporządzony w następujący sposób: "Chcę, aby wszystko, co Seius jest
mi winien, lub za co przyrzekłem mu moją wiarę, zostało mu przekazane", pytam, czy tylko to, co było należne w
czasie, gdy testament został sporządzony, zostało zapisane w testamencie, czy też kwota, która narosła później z
tytułu odsetek, została włączona do spadku. Odpowiedź brzmi, że intencją spadkodawcy było, aby każde
zobowiązanie dłużnika zostało anulowane przez trust.
216. Stichusowi, który został poddany manumisji na mocy testamentu, spadkodawca pozostawił działkę ziemi z
całym jej wyposażeniem wraz z innymi dobrami i dodał, co następuje: "Zabraniam, aby jakiekolwiek rachunki były
przez niego świadczone, ponieważ posiada on akta w swoim posiadaniu". Powstało pytanie, czy Stichus będzie
zobowiązany do oddania jakiejkolwiek sumy pieniędzy pozostałej w jego rękach z zarządzania jego zarządem.
Odpowiedziałem, że Stichus nie jest odpowiedzialny z tego tytułu. Klaudiusz: Nikt, po odprawieniu z niewoli, nie
odpowiada za czyny popełnione w czasie niewoli, a zasięgnięto rady w sprawie ustalenia prawa, co się należy.
Spadkobiercy mogą więc zatrzymać resztę, która pozostała w ich rękach, razem z peculium, albo odliczyć ją od
peculium, jeśli to ostatnie zostanie zapisane w testamencie.
217. "Pragnę, aby sto aurei, które zdeponowałem u Apronianusa, pozostało w jego rękach, dopóki mój syn nie
osiągnie wieku dwudziestu lat, i zabraniam pobierania od niego jakichkolwiek odsetek od tych pieniędzy".
Powstało pytanie, czy Apronianus mógł, zgodnie z warunkami trustu, utrzymywać, że wspomniana suma nie
została od niego pobrana przed czasem wyznaczonym przez spadkodawcę. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanymi faktami, mógł on dochodzić takiego roszczenia.
218. Spadkodawca ustanowił swoje córki spadkobiercami i powierzył im powiernictwo w następujący sposób:
"Córki moje, nie żądajcie od Gajusza Seiusa żadnego rachunku za administrowanie moim majątkiem, którym
zarządzał w swoim banku lub poza nim, aż do czasu mojej śmierci, i zwolnijcie go od wszelkiej odpowiedzialności
w tym względzie". Ponieważ wspomniany Gaius Seius sprawował pieczę nad całym majątkiem spadkodawcy w
chwili jego śmierci i zainwestował go w swoim banku, a także poza nim, powstało pytanie, czy będzie zmuszony
do złożenia rachunku z tego tytułu spadkobiercom spadkodawcy. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym
stanem faktycznym nastąpiło zwolnienie, ale sąd musi zdecydować, co należy zrobić w tych okolicznościach.
219. Spadkodawca powołał na spadkobiercę swojego byłego opiekuna, wraz z własnym bratem i pewnymi innymi
osobami, i zapisał swojemu opiekunowi dziesięć aurei, które ten ostatni wydał na swój rachunek i na rachunek
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swojego brata. Powstało pytanie, czy ten zapis był ważny, jeśli chodzi o opiekuna. Odpowiedź brzmiała, że jeśli
spadkodawca pozostawił kwotę, która była należna w ramach trustu, nie można żądać wykonania trustu.
220. Zapytano również, czy gdyby zapis okazał się nieważny w odniesieniu do opiekuna, to czy byłby on ważny w
odniesieniu do brata spadkodawcy, ponieważ był on na jego korzyść, jak również na korzyść strony, która
zarządzała jego opieką. Odpowiedź brzmiała, że zapis jest ważny w odniesieniu do brata, ponieważ został on
zwolniony z długu.
221. Zadano również pytanie, czy opiekun powinien być wysłuchany, jeśli zgodziłby się na przyjęcie trustu, pod
warunkiem, że pewne postanowienia testamentu zostałyby utrzymane w mocy, a inne odrzucone, powołując się
na to, że kwota określona w testamencie była niższa niż ta, którą przeznaczył na wydatki. Odpowiedź brzmiała,
że warunki testamentu nie zabraniały mu domagać się wszystkiego, co, jak udowodnił, było mu należne.
222. Spadkodawca dokonał następującego zapisu: "Przeznaczam sumę pięćdziesięciu aurei, którą pożyczyłem
od mojej żony na weksel, aby została wykorzystana w moim biznesie, do wypłacenia jej przez moich
spadkobierców". Pojawiło się pytanie, czy trust będzie ważny, jeśli mąż okaże się faktycznie dłużnikiem żony.
Odpowiedź brzmiała, że gdyby dług istniał, trust byłby nieważny.
223. Zadano również pytanie, czy można żądać wykonania trustu, jeżeli żona, po wniesieniu pozwu o odebranie
należnych pieniędzy, przegrałaby sprawę. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, może
ona żądać wykonania trustu, ponieważ było oczywiste, że dług nie był należny z żadnego innego powodu.
224. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Jeżeli spadkodawca ma dwóch dłużników głównych i zleca swojemu spadkobiercy zwolnienie obu, a jeden z nich
nie jest zdolny do przyjęcia spadku i nie są oni wspólnikami, spadkobierca powinien przenieść swoje prawo do
działania z dłużnika, który nie może przyjąć spadku, na tego, któremu prawo przyznaje to świadczenie, a przez to
postępowanie staną się dwie rzeczy, to znaczy ten, który nie może otrzymać spadku, będzie uczestniczył w
świadczeniu, a ten, który może go otrzymać, zostanie zwolniony. Jeżeli jednak dłużnicy są wspólnikami, to ten,
który jest ubezwłasnowolniony, z konieczności zyska przez drugiego, który może otrzymać spadek, i zostanie on
zwolniony przez pokwitowanie; to samo bowiem stanie się, nawet gdyby spadkodawca polecił zwolnić jedynego
uprawnionego do przyjęcia na podstawie testamentu.
225. Tenże, Pytania, Księga X.
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Powód lub pozwany, zobowiązawszy swego spadkobiercę, aby nie podejmował wyroku w Sądzie Centumwirów,
powstało pytanie, jaki to ma wpływ na spadek. Postanowiono, że to ostatnie jest ważne tylko wtedy, gdy
przeciwnik spadkodawcy miał złą sprawę, tak że zostałby pokonany w walce ze spadkobiercą; wtedy bowiem
spadkobierca byłby nie tylko zobowiązany do wydania majątku, który był przedmiotem pozwu, ale także do
zapłacenia wszystkich kosztów procesu na rzecz zapisobiercy. Jeśli jednak miałby on dobrą sprawę, nie wydaje
się, aby w spadku nie było niczego, nawet wydatków, jak uważają niektóre władze.
226. Scaevola, Opinie, Księga III.
Pewien wierzyciel uczynił następujący zapis na rzecz swego dłużnika: "Pragnę, aby wszystko, co jest mi należne
od Gajusza Seiusa, a co on zabezpieczył zastawiając swoje ogrody, zostało mu przekazane przez moich
spadkobierców". Gdyby spadkodawca za życia otrzymał od Seiusa jakąś zapłatę, to pytam, czy można by się
tego domagać jako należnego w ramach spadku. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem
faktycznym nie może być dochodzona. Ta sama strona ponownie zwróciła się o poradę, twierdząc, że
spadkodawca, przed sporządzeniem kodycylu, w którym pozostawił zapis, otrzymał prawie całą kwotę główną i
odsetki od długu, tak że pozostała tylko bardzo mała część długu, i zapytała, czy miałaby prawo do powództwa o
zwrot z powodu klauzuli "wszystko, co jest mi należne, a co jest związane z przeszłością". Odpowiedź brzmiała,
że w odniesieniu do faktów podanych na pierwszym miejscu, moja opinia była prawidłowa; ale w odniesieniu do
tych podanych później, coś zostało dodane, a kwestia ta musi zostać rozstrzygnięta przez sąd, który powinien
ustalić, czy spadkodawca, zapomniawszy, że pieniądze zostały zapłacone, dokonał tego zapisu; lub ponieważ
płatność była bez jego wiedzy; lub czy działał celowo, ponieważ chciał, aby należna kwota, a nie prawo do
żądania zwolnienia, została zapisana w testamencie.
227. Pewien spadkodawca, między innymi, uczynił następujący zapis na rzecz swojego wolnego strzelca: "Jeśli
za mojego życia prowadził on dla mnie jakiekolwiek interesy, zabraniam żądać od niego z tego tytułu
jakiegokolwiek rozliczenia". Powstało pytanie, czy będzie on zmuszony wydać spadkobiercom księgi, w których
prowadzone były rachunki, jak również wszelkie sumy pozostające w jego rękach, jak wynika z zapisów wpływów
i wydatków. Odpowiedź, w odniesieniu do omawianej kwestii, była taka, że spadkobierca był również uprawniony
do żądania tego, co steward pożyczył swoim współniewolnikom, którzy wchodzili w skład majątku, a które to
sumy, wydane na rzecz jego pana, powinny być odliczone od salda w jego rękach.
228. Titia, która miała dwóch opiekunów, uczyniła w swoim testamencie następujące postanowienie: "Nie życzę
sobie, aby od tego pierwszego żądano rachunku z mojej opieki, którą zarządzali Publiusz Maevius i Lucjusz
Titius". Pojawiło się pytanie, czy jakiekolwiek pieniądze pozostałe w jego rękach z administrowania kuratelą mogą
być od niego odebrane. Odpowiedź brzmiała, że w podanym przypadku nie ma nic, co mogłoby prowadzić do
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przekonania, że pieniądze, które należały do podopiecznego i pozostały w rękach opiekuna, zostały zapisane w
testamencie.
229. Zadano również pytanie, czy współopiekun powinien również zostać uznany za zwolnionego. Odpowiedź
brzmi, że współopiekun nie został zwolniony.
230. "W odniesieniu do Gajusza Secjusza, który szczególnie się zasłużył, nie życzę sobie, aby cokolwiek, co jest
mi winien w banknotach lub na rachunek, lub cokolwiek ode mnie pożyczył, lub jakiekolwiek zobowiązania, które
mogłem zaciągnąć na jego rzecz, były wymagane albo od niego, albo od jego spadkobierców". Pytam, czy
zapisana została tylko suma pieniędzy należna w chwili sporządzenia testamentu, czy też w zapisie
uwzględniono jakiekolwiek odsetki, które narosły od wspomnianej sumy po tym czasie. Odpowiedź brzmiała, że
zgodnie z podanymi faktami, wydaje się, że spadkodawca chciał, aby wszystkie zobowiązania Seiusa wobec
niego samego zostały wypełnione na mocy trustu.
231. 231. Zapytano również, czy po odnowieniu zobowiązania i zwiększeniu kwoty długu, to, co było należne na
mocy starej umowy, nadal będzie zawarte w spadku, czy też w przypadku odnowienia, gdy strona stała się
niejako nowym dłużnikiem, może zostać pozwana o zwiększoną kwotę. Odpowiedź brzmiała, że za zapisane w
testamencie uważa się tylko to, co strona była winna w tym czasie, ale jeśli spadkodawca nadal trzymał się
swojej pierwotnej intencji, zapis obejmowałby wszystkie długi istniejące w momencie jego śmierci.

Tit. 4. W sprawie odwołania lub przeniesienia zapisów i trustów.

232. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Gdy spadkodawca, zapisawszy prawo przepędzania bydła przez swój grunt, nie daje prawa drogi, nic nie pomija
w zapisie, bo prawo przepędzania bydła nie może istnieć bez prawa drogi.
233. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
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W przypadku darowizny gruntu można dokonać zastrzeżenia: "Nie daję ani nie zapisuję So-and-So żadnego
innego prawa związanego z tym gruntem, z wyjątkiem użytkowania tegoż", aby użytkowanie mogło stanowić
spadek.
234. 234. Użytkowanie może jednak zostać zastrzeżone, tak aby pozostało tylko zwykłe prawo własności.
235. W podobny sposób można zastrzec część zapisanego gruntu.
236. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
Jeśli ktoś dokona testamentowego rozporządzenia w następujący sposób: "Daję i przeznaczam taki a taki
kawałek ziemi Titiusowi, a jeśli Titius umrze, niech mój spadkobierca będzie zobowiązany do przekazania go
Seiusowi", uznaje się, że darowizna jest prawnie przeniesiona. Nawet jeśli osoba, na rzecz której została ona
zapisana, nie żyje w momencie przekazania nieruchomości, Seius będzie do niej uprawniony.
237. Jeśli ktoś uczyniłby zapis na rzecz Titiusa w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca da taki a taki
artykuł Titiusowi, lub jeśli Titius umrze przed otrzymaniem go, niech da go Semproniuszowi", zgodnie ze ścisłą
konstrukcją prawa, spadkobierca będzie wydawał się być związany z obiema stronami, to znaczy z
Semproniuszem i spadkobiercą Titiusa. Jeśli jednak spadkobierca spadkodawcy zwlekałby z dostarczeniem
nieruchomości Titiusa, prawo do żądania spadku przejdzie na jego spadkobierców, a Semproniusz nie będzie
miał do niego prawa; jeśli jednak nie byłoby zwłoki, to Semproniusz, a nie spadkobiercy Titiusa, będzie wtedy
uprawniony do otrzymania spadku. Gdyby jednak Tytus umarł przed czasem, w którym dziedzictwo stanie się
prawomocne, wówczas tylko Semproniusz będzie miał do niego prawo.
238. To samo należy powiedzieć, gdy pozostawiono majątek w spadku na rzecz chłopca, a jego matka staje się
zapisobierczynią, jeśli umrze on przed uzyskaniem spadku, tak że jeśli umrze on przed czasem, gdy spadek
przypadnie matce, będzie ona do niego uprawniona; ale jeśli umrze później, korzyść ze spadku przejdzie na
spadkobierców dziecka, tak jak gdyby doszło do uchybienia w wykonaniu samego spadku.
239. Jeśli jednak ktoś uczyni zapis w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca dostarczy taką a taką
nieruchomość Titiusowi, a jeśli on tego nie uczyni, niech dostarczy ją Semproniusowi", Sempronius będzie
uprawniony do zapisu tylko wtedy, jeśli w chwili jego nabycia Titius nie będzie w stanie go nabyć.
240. 240. Gdyby ktoś uczynił zapis w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca da taki a taki kawałek ziemi
Titiusowi, a gdyby Titius zbył tę ziemię, niech mój spadkobierca odda ją Secjuszowi", spadkobierca będzie
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obciążony obydwoma powiernictwami; Titiusa bowiem nie obciąża powiernictwo, gdyby zbył ziemię, lecz
spadkobiercę - darowizna na jego rzecz. Dlatego spadkobierca, wnosząc wyjątek z powodu złej wiary, powinien
zabezpieczyć się i wymóc na Titiusie, aby nie odstępował ziemi.
241. Jeśli ktoś rezerwuje więcej niż zostawia, jego rezerwacja będzie ważna; tak na przykład, jeśli zapisałby
dwadzieścia aurei, a zarezerwował czterdzieści.
242. Jeśli spadkodawca zapisałby w testamencie użytkowanie pewnej ziemi, a zastrzegłby sobie prawo drogi,
jego zastrzeżenie jest nieważne, ale spadek nie zostanie unieważniony, podobnie jak w przypadku, gdy osoba
pozostawia własność ziemi, zastrzegając sobie prawo drogi, spadek nie zostanie pomniejszony.
243. 243. Jeśli spadkodawca zapisałby spadek oddzielnie dwóm osobom o imieniu Titius, a następnie pozbawiłby
jedną z nich zapisu, ale nie jest jasne, o którą z nich chodzi, obie będą miały prawo do zapisu; podobnie, jeśli
przy dokonywaniu zapisu nie jest jasne, której z dwóch stron jest on dany, mówimy, że nie jest on zapisany
żadnej z nich.
244. Jeżeli działka ziemi została przekazana Titiusa w sposób absolutny, a następnie została mu pozostawiona
pod warunkiem, a w końcu został on jej pozbawiony w następujący sposób: "Mój spadkobierca nie przekaże
Titiusa działki ziemi, którą pozostawiłem mu warunkowo", nie będzie on do niej uprawniony na podstawie
żadnego z tych postanowień, chyba że spadkodawca wyraźnie oświadczył, że chce, aby otrzymał on spadek w
sposób absolutny.
245. Zobaczmy, czy warunek, od którego zależy spadek, majątek lub wolność niewolnika, może być odwołany.
Julianus twierdzi, że w przypadku wolności niewolnika usunięcie warunku nie powoduje natychmiastowego
przyznania mu wolności. Również Papinianus w Siedemnastej księdze Pytań mówi, że ogólnie rzecz biorąc,
warunek nie może być odwołany, ponieważ uważa, że warunek nie jest dany, ale narzucony, a to, co jest
narzucone, nie może być odebrane, ponieważ dotyczy to tylko tego, co jest dane. Lepiej jest jednak, aby brać pod
uwagę znaczenie słów, a nie same słowa; i tak jak warunki mogą być nałożone, tak też mogą być odwołane.
246. Jeśli spadkodawca w testamencie zapisał Titiusowi sto aurei, a w kodycylu uczynił na jego rzecz
następujący zapis: "Niech mój spadkobierca da Titiusowi pięćdziesiąt aurei i ani grosza więcej", zapisobierca nie
może żądać więcej niż pięćdziesiąt aurei.
247. Nie tylko zapisy, ale także powiernictwa mogą być odwołane, nawet przez zwykłe życzenie. Stąd pytanie,
czy trust będzie należny w przypadku, gdy między stronami powstała wrogość. Jeżeli bowiem nieprzyjaźń
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dotyczy przestępstwa śmiertelnego lub bardzo poważnego, to to, co zostało zapisane w testamencie, będzie
uznane za odwołane; jeżeli jednak przestępstwo jest lekkie, to trust będzie nadal istniał. Zgodnie z tym możemy
uwzględnić zapisy testamentowe, a wyjątek z powodu złej wiary może być zgłoszony.
248. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIII.
Jeśli strony odnowią swoją przyjaźń, a spadkodawca będzie żałował swojego poprzedniego postanowienia,
pozostawiony spadek lub trust zostanie przywrócony w całości, ponieważ wola zmarłego była zmienna do
ostatniej chwili jego życia.
249. Gaius, O Edykcie miejskim, Księga II.
Tak jak spadek może być odebrany jednej osobie, tak też może być przeniesiony na inną, na przykład w
następujący sposób: "Daję i zapisuję Seiusowi to, co zapisałem Titiusowi". Klauzula ta zawiera milczące
pozbawienie dziedzictwa, o ile chodzi o Titiusa osobiście.
250. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Przeniesienie spadku odbywa się na cztery sposoby. Może być przeniesiony przez zastąpienie jednej osoby
przez drugą; może to też uczynić ten, kto polecił go obdarować, aby inna osoba mogła go przekazać; albo gdy
jeden rodzaj własności jest pozostawiony zamiast innego, jak dziesięć aurei zamiast działki ziemi; albo gdy
dziedzictwo było absolutne, a jest przeniesione pod warunkiem.
251. Gdybym jednak przekazał Maeviusowi to, co już przekazałem Titiusowi, chociaż zwyczajowo uważa się, że
obaj są zobowiązani do przekazania tej samej rzeczy, to jednak lepsza opinia jest taka, że w tym przypadku
pierwszy zapisobierca jest pozbawiony zapisu, ponieważ gdy mówię: "Niech Seius będzie zobowiązany do
przekazania tego, co zobowiązałem do przekazania Titiusowi", to uważa się, że powiedziałem, że Titius nie może
przekazać tej rzeczy.
252. Podobnie, gdy zamiast działki ziemi zapisuje się dziesięć aurei, niektóre autorytety uważają, że pierwszy
zapis nie jest odwołany; ale w rzeczywistości jest, ponieważ ostatnia wola jest tą, która ma być wykonana.
253. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
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Gdy zapis rzeczy jest uczyniony komukolwiek pod warunkiem, a ten sam przedmiot został już bezwzględnie
pozostawiony innemu, nie uważa się, że pierwszy zapis został bezwzględnie odwołany, lecz tylko na wypadek,
gdyby warunek drugiego został spełniony. Jeśli jednak intencją spadkodawcy było, aby pierwszy zapis został w
każdych okolicznościach odwołany, należy uznać, że tak właśnie się stało.
254. Julianus, Digest, Księga XXXII.
Dlatego też, jeśli ten, na kogo spadek został przeniesiony, umrze za życia spadkodawcy, nie będzie on jednak
należał do osoby, która wcześniej została go pozbawiona.
255. Julianus, Dysputy, Księga V.
Jeśli ktoś, pozostawiwszy komuś sto aurei w sposób absolutny, zapisał mu tę samą sumę warunkowo i zamierzał
pozostawić mu dodatkowo tę drugą sumę, to to, co zapisał mu w sposób absolutny, będzie od razu należne, a to,
co zapisał mu pod warunkiem, będzie płatne, jeśli warunek zostanie spełniony. Jeżeli jednak, po zmianie zdania,
pozostawił mu tę samą sumę pod warunkiem, można uznać, że zapis bezwzględny stał się warunkowy. Jeśli więc
w tym samym testamencie, w którym zapisał sto aurei, pozostawił pięćdziesiąt, a te pięćdziesiąt miało stanowić
nowy zapis, sto pięćdziesiąt aurei będzie należne. Jeśli jednak jego zamiarem było zapisanie tylko pięćdziesięciu
aurei, należne będzie tylko pięćdziesiąt. Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, gdy zapis został
dokonany w formie kodycylu.
256. Julianus, Digest, Księga XXXVII.
Jeśli dziedzictwo zostało bezwzględnie zapisane Titiusowi, a on został go pozbawiony pod pewnym warunkiem i
umrze w czasie trwania warunku, to nawet jeśli warunek nie zostanie spełniony, dziedzictwo nie będzie należało
do spadkobiercy Titiusa; jeśli bowiem dziedzictwo raz nadane zostanie odebrane pod warunkiem, skutek jest taki
sam, jak gdyby w pierwszej kolejności zostało pozostawione pod przeciwnym warunkiem.
257. Gdy uczyniono zapis w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca zapłaci dziesięć aurei Titiusowi, a jeśli
nie zapłaci ich Titiusowi, niech zapłaci wspomniane dziesięć aurei Semproniuszowi", to jeśli Titius umrze przed
dniem, w którym zapis stanie się prawomocny, Semproniusz może zgodnie z prawem domagać się zapisu, gdyż
należy rozumieć, że został on na niego przeniesiony.
258. Tenże, Digest, Księga LIV.
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Gdy spadkodawca zapisuje niewolnika w sposób ogólny i zastrzega sobie Stichusa, nie unieważnia spadku, lecz
go osłabia;
259. Ulpianus, O Sabinusie, księga L.
Ponieważ zapisobierca nie może wybrać Stichusa.
260. Marcjanus, Instytuty, księga VI.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli spadkodawca, powodowany takim czy innym
motywem, wymienił w testamencie jednego ze swoich poddanych jako wyjątkowo złego charakteru, uważano, że
pozbawił go wszystkiego, co mu wcześniej pozostawiono.
261. Florentinus, Instytuty, Księga XI.
Dziedziczenia, które są nieważne w momencie ich udzielenia, nie stają się ważne poprzez ich zniesienie; na
przykład, po ustanowieniu pana niewolnika swoim spadkobiercą, spadkodawca warunkowo pozbawia
wspomnianego niewolnika absolutnego zapisu, który uczynił na jego rzecz. Gdy bowiem zapis absolutny zostaje
odebrany przez nałożenie warunku, uważa się, że został on uczyniony pod przeciwnym warunkiem, a zatem
zostaje potwierdzony. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy spadek, który został odwołany, był nieważny.
262. Z tych samych powodów, dla których zapis staje się nieważny, jego zniesienie również staje się
bezskuteczne, jak na przykład w przypadku pozbawienia zapisobiercy części prawa drogi lub uznania niewolnika
za częściowo wolnego.
263. Paulus, On the Allotment of Freedmen.
Jeśli niewolnik zapisany w testamencie przez spadkodawcę jest wyobcowany, a następnie przez niego
odkupiony, nie będzie on należny zapisobiercy, przeciwko któremu może być zastosowany wyjątek z powodu złej
wiary. Oczywiste jest jednak, że nie będzie on przedawniony, jeżeli zapisobierca może udowodnić, że
spadkodawca ponowił swój zamiar darowania mu niewolnika.
264. Tenże, O prawie kodycyliów.
Nie ma różnicy, czy zapis zawarty w testamencie jest wymazany, czy odebrany.
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265. Celsus, Digest, Księga XXII.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spadkodawca poprawił, zmienił lub odwołał poprzedni testament kolejnym.
266. Modestinus, Rozbieżności, Księga VIII.
Jeżeli spadkodawca za życia odda komuś innemu majątek, który zapisał w testamencie, dziedzictwo wygasa
całkowicie, nie czynimy też żadnego rozróżnienia co do tego, czy rozporządził on swoim majątkiem z
konieczności, czy też tylko przez skłonność; tak więc, jeżeli oddał go z konieczności, dziedzictwo będzie nadal
płatne, ale jeżeli rozporządził nim tylko przez skłonność, nie będzie ono płatne. To rozróżnienie nie będzie jednak
dotyczyło strony, która czyni darowiznę przez liberalność, ponieważ nikt nie jest liberalny, gdy jest zmuszony
przez konieczność.
267. Tenże, Opinie, Księga XI.
Modestinus podał za swoją opinią, że jeśli zmarły, pozbawiając Maeviusa spadku, który został mu zapisany, nie
zamierzał odwołać zaufania, którym został obciążony, spadkobiercy mogą być pozwani na mocy zaufania; i ta
opinia zostanie zatwierdzona.
268. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga I.
Chociaż mogę przenieść spadek na osobę, która nie ma prawa go otrzymać na mocy mojego testamentu, lub
przekazać spadek bez przyznania wolności mojemu własnemu niewolnikowi, to nawet jeśli nie jest on uprawniony
do jego otrzymania, to i tak nie będzie on należny osobie, która została go pozbawiona.
269. Licinius Rufinus, Reguły, Księga IV.
Tylko ten może być pozbawiony spadku, komu został on zapisany, a zatem jeśli zapis zostałby uczyniony na
rzecz syna lub niewolnika innego, ojciec lub pan nie może być go pozbawiony.
270. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Spadkobierca wyznaczony do udziału w majątku również otrzymał spadek na mocy testamentu. Spadkodawca
odnosił się do niego z głęboką nienawiścią i zamierzał sporządzić kolejny testament, który rozpoczął, ale nie mógł

2111

go ukończyć, i pominął tę stronę, nie wspominając o niej. Jego prawa do wniesienia skargi jako spadkobiercy nie
można było mu odmówić, ale gdyby domagał się spadku, mógłby zostać wykluczony przez wyjątek ze względu
na złą wiarę.
271. Tenże, Opinie, Księga VII.
Ojciec, który podzielił swój majątek między dzieci, życzył sobie, aby jego córka otrzymała sumę trzystu aurei,
pochodzącą z zysku, który uzyskał z przywilejów, jakimi cieszył się jako główny centurion Triarii; a następnie użył
tych pieniędzy do nabycia działki ziemi. Niezależnie od tego faktu bracia i współspadkobiercy siostry będą nadal
zobowiązani do wykonania trustu, ponieważ to, co zostało użyte na korzyść spadkodawcy, nie może być uznane
za zużyte. Ponieważ jednak rozdzielił on swój majątek pomiędzy dzieci, zamierzał, aby wszystko, co nie zostało
podzielone, należało do nich wspólnie; stąd też postanowiono, że ziemia, która została nabyta za środki
pochodzące z urzędu w armii, również powinna zostać podzielona, tak aby córka mogła otrzymać swój udział w
spadku z kwoty zapłaconej za tę ziemię. Tak byłoby również w przypadku, gdyby w skład majątku spadkowego
wchodziły pieniądze.
272. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Jeśli spadek zapisany pod pewnym warunkiem zostaje przeniesiony na inną osobę, uważa się, że został on
przeniesiony pod tym samym warunkiem, chyba że nie był to warunek związany z osobą pierwszego
zapisobiercy. Jeśli bowiem ktoś zapisałby majątek swojej żonie, pod warunkiem, że będzie ona miała dzieci, i
zapis ten zostałby przeniesiony, warunek, który był koniecznie związany z osobą pierwszej kobiety, nie będzie
uważany za powtórzony.
273. Ojciec zapisał córce swoje ogrody wraz ze wszystkimi przynależnościami, a następnie przekazał żonie kilku
niewolników należących do tych ogrodów. Czy potwierdził darowiznę czy nie, jego ostatnia wola będzie miała
pierwszeństwo przed zapisem na rzecz córki. Ale nawet gdyby darowizna nie była ważna, to i tak będzie się
uważać, że ojciec zmniejszył spadek po córce.
274. Tenże, Opinie, Księga IX.
Spadkodawca pozostawił jednemu ze swoich spadkobierców działkę ziemi jako uprzywilejowany zapis, a
następnie polecił, aby pewne prawa do działania, do wysokości zakupu wspomnianej działki ziemi, zostały
przypisane innemu. Następnie, po sprzedaniu ziemi bez wyrządzenia szkody stronie uprawnionej do niej jako
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uprzywilejowanego zapisu, zaliczył otrzymaną za nią cenę do majątku swojego majątku. Uznałem, że prawa do
działania nie powinny być przypisane jego współspadkobiercy.
275. Paulus, Pytania, Księga IX.
Jeśli zapisano niewolnikowi dziedzictwo z wolnością, a następnie sprzedano go i odwołano zapis o wolności, to
chociaż takie odwołanie jest nieważne w odniesieniu do niewolnika należącego do innej osoby, nabywca nie
będzie miał prawa do dziedzictwa. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ odwołanie będzie ważne, gdyż niewolnik
może zostać odkupiony, podobnie jak zapis w testamencie jest ważny, gdy jest dokonany na rzecz osoby, która w
chwili sporządzenia testamentu należała do spadkodawcy, ale po sprzedaży uzyskała wolność na mocy kodycylu.
276. Co by się stało, gdyby spadkodawca za życia dokonał manumitacji niewolnika, któremu w testamencie
nakazał wolność, a następnie odwołał przyznaną mu wolność w drodze kodycylu? Zobaczmy, czy samo
odwołanie wolności niewolnika unieważniłoby spadek. Niektóre autorytety uważają, że tak, ale zbyteczne
postanowienie nie ma wpływu na spadek.
277. Tenże, Pytania, Księga XXV.
Gdy niewolnik jest zapisany w testamencie i coś mu się zostawia, a on potem zostanie sprzedany i pozbawiony
tego, co mu zapisano, odwołanie będzie ważne, ponieważ zapis będzie skuteczny, jeśli niewolnik zostanie
odkupiony.
278. Jeżeli niewolnik został zapisany w testamencie i poddany manumulacji za życia stron, a on sam został
pozbawiony swego dziedzictwa, to pozbawienie to nie ma żadnej mocy ani skutku; może on zatem przyjąć zapis,
który został mu zapisany w testamencie, ponieważ nawet gdyby został ponownie sprowadzony do niewolnictwa,
to i tak jego dziedzictwo nie zostanie odnowione, ponieważ uważa się go za nowego człowieka.
279. Valens, Powiernictwa, Księga V.
Jeśli zapisałbym ci pewien majątek i poprosił, abyś dostarczył go Tycjuszowi, a następnie zostawiłbym ci ten sam
majątek pod zarządem powierniczym, ale nie prosiłbym cię o dostarczenie go komukolwiek, powstaje pytanie, czy
jest w twojej mocy wybrać majątek na warunkach drugiego zarządu, aby uniknąć wykonania pierwszego.
Ustalono, że lepiej jest wziąć pod uwagę ostatnie postanowienie testamentu.
280. Paulus, Sentencje, Księga III.
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Wolny człowiek, który otrzymał spadek na podstawie pierwszej części testamentu, został następnie napiętnowany
przez spadkodawcę jako niewdzięczny w tym samym dokumencie, a spadkodawca zmienił zdanie, wolny
człowiek nie będzie miał prawa do powództwa opartego na testamencie.
281. Scaevola, Digest, Księga XXX.
Pewna spadkodawczyni pozostawiła swemu przybranemu dziecku kilka przedmiotów, a następnie odwołała zapis
niektórych z nich i zobowiązała swego spadkobiercę do zastąpienia ich innymi, wśród których życzyła sobie, aby
dwadzieścia funtów złota zostało obdarowane, w następujący sposób: "Oprócz tego daję i zapisuję, i pragnę, aby
dwadzieścia funtów złota było jej dane". I dodała jeszcze: "A ciebie, Attiusie, zobowiązuję przede wszystkim, abyś
z należytym uczuciem opiekował się i chronił swoją siostrę Sempronię, a jeśli uznasz, że wróciła do dobrego
trybu życia, zostaw jej po śmierci wspomniane wyżej dwadzieścia funtów złota; a w międzyczasie wypłacaj jej
dochód z tej sumy, to znaczy odsetki od niej w wysokości sześciu procent." Następnie przekazała te same
dwadzieścia funtów złota swojemu zapisobiercy, Maeviusowi, na mocy kodycylu, i powierzyła mu powiernictwo w
następujący sposób: "Pragnę, aby dwadzieścia funtów złota, które pozostawiłam w testamencie mojej przybranej
córce Sempronii, zostało przekazane Maeviusowi, po uzyskaniu od niego zabezpieczenia, że z tej sumy będzie
wypłacał co miesiąc pięć denarów wspomnianej Sempronii, dopóki będzie żyła, oprócz stu dwudziestu pięciu
denarów na jej ubranie; i o to cię proszę. Jestem pewien, że ty, Maeviusie, ze względu na swoje uczucie, po
swojej śmierci zobowiążesz swojego dziedzica do spełnienia moich życzeń w odniesieniu do mojej przybranej
córki." Powstało pytanie, czy Maevius, jako zapisobierca, będzie w chwili swojej śmierci zmuszony do zapłacenia
dwudziestu funtów złota Sempronii, tak jak został do tego zobowiązany spadkobierca Attius. Odpowiedź brzmiała,
że zgodnie z podanymi faktami nie może być zmuszony do zapłacenia jej dwudziestu funtów złota, ale pozostałe
rzeczy, które zostały mu powierzone na rzecz przybranego dziecka, muszą być dostarczone przez Maeviusa i
jego spadkobiercę, dopóki żyje wspomniane przybrane dziecko.
282. Tytania w testamencie wyznaczyła swoją niewolnicę Seię, która była jej przybraną siostrą, na
spadkobierczynię dwunastej części swojego majątku. Swojemu wolnemu Pamfilusowi pozostawiła pod zarządem
powierniczym pewne ziemie, wśród których były pewne pola o dużej powierzchni, określone jako znajdujące się w
pobliżu Colon; a następnie listem przekazała temu samemu wolnemu także inne dobra, w którym to liście
odniosła się do Sei i Pamfilusa w następujący sposób: "Do moich spadkobierców, Pozdrowienie. Pragnę, aby
wszystko, co poniżej zostało powiedziane, zostało wykonane, jak również wszelkie postanowienia, które już
poczyniłam w odniesieniu do Pamphilusa. Gdyby moja przybrana siostra, Seia, nie stała się moim spadkobiercą
w tej części mego majątku, do której ją wyznaczyłem, życzę sobie, aby wszystkie ziemie w pobliżu Colon zostały
jej przekazane." Ponieważ wolna kobieta Seia odrzuciła część majątku pozostawioną jej w testamencie i wybrała
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to, co zostało jej przyznane na mocy kodycylu, powstało pytanie, czy gdyby Pamphilus miał rościć sobie prawo do
tych samych ziem zgodnie z warunkami trustu, to czy mógłby zostać wykluczony przez wyjątek z powodu złej
wiary. Odpowiedź brzmiała, że powiernictwo odnoszące się do ziem, to znaczy tych, które znajdowały się w
pobliżu Colon, zostało uznane za przeniesione na uwolnioną kobietę Seia.
283. Spadkodawca zażądał od swoich spadkobierców, aby w razie jego śmierci w jakiejś prowincji, sześćdziesiąt
aurei przekazali Lucjuszowi Titiusowi, aby ten zajął się jego ciałem i sprowadził je do swojego kraju. Dodał też, co
następuje: "Jeśli coś pozostanie z wymienionej sumy pieniędzy, życzę sobie, aby zostało mu to przekazane".
Tego samego dnia skierował kodycyl do swoich spadkobierców, w następujących słowach: "Jeśli zdarzyłoby mi
się umrzeć albo w prowincji, albo w podróży, proszę was, abyście moje ciało zabrali do Kampanii i złożyli w
grobowcu moich dzieci". Powstało pytanie, czy spadkodawca tym postanowieniem milcząco pozbawił Lucjusza
Titiusa czegokolwiek pozostałego z wyżej wymienionej sumy sześćdziesięciu aurei. Odpowiedź brzmiała, że
należy uznać, iż został jej pozbawiony.
284. Pewien ojciec wyznaczył w testamencie swoje córki spadkobierczyniami nierównych części swojego
majątku, a tym samym testamentem dokonał podziału prawie całego swojego majątku, po czym dodał, co
następuje: "Cały mój pozostały majątek, jak również wszelkie zobowiązania związane z moim majątkiem, będą
należały tylko do moich dwóch córek, mianowicie Prima i Secunda, lub do którejkolwiek z nich, która przeżyje".
Później, poprzez kodycyl, dokonał zupełnie innego podziału swojego majątku pomiędzy nie, niż uczynił to w
testamencie, a części z nich nie pozostawił konkretnie nikomu. Powstało pytanie, czy córki, Prima i Secunda,
mogły, zgodnie z warunkami testamentu, twierdzić, że tylko one były uprawnione do majątku, który nie został
wyraźnie zapisany nikomu przez ostatnie rozporządzenie, jakie ich ojciec uczynił ze swoim majątkiem.
Odpowiedź brzmiała, że nie wydaje się, aby odwołał on cały swój testament, a jedynie dokonał zmian w
odniesieniu do niektórych nieruchomości, którymi rozporządził w inny sposób.
285. Pewna matka w liście dotyczącym spadku i udziału w swoim majątku zapisanym synowi zawarła
następujące postanowienie: "Ponieważ wiem, że mój syn Priscillianus jest na granicy śmierci, uważam za słuszne
i właściwe, aby zapisać mojemu bratu Marianusowi i mojemu mężowi Januariusowi równe udziały w tej części
mojego majątku, którą przekazałam mojemu synowi; a na wypadek, gdyby on umarł, daję i zapisuję, i pragnę, aby
dostarczono im wszystko inne, dodatkowo, co mogę mu zostawić". Priscillianus żył do czasu po otwarciu
testamentu, a następnie zmarł na tę samą chorobę. Powstało pytanie, czy pozostawiony mu spadek będzie,
zgodnie z warunkami trustu, należał do Januariusa i Marianusa. Odpowiedź brzmiała, że można by uznać, że
gdyby syn zmarł na tę samą chorobę, na którą cierpiał w tym czasie, spadek bezwzględnie przeszedłby na tych,
w stosunku do których dokonano zapytania.
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286. The Same, Digest, Księga XIV.
Spadkodawca, który ustanowił swojego syna spadkobiercą części swojego majątku, pozostawił mu również dwa
grunty wraz z niewolnikami i wszystkimi urządzeniami należącymi do nich. Pozostawił także kilka rzeczy swojej
żonie, jak również niewolników Stichusa i Damasa. Upewniwszy się jednak, że nie ma zarządcy jednej z
posiadłości zapisanych synowi, wysłał Stichusa, mianując go nadzorcą uprawy tej ziemi i powierzając mu
prowadzenie rachunków związanych z tą ziemią. Powstało pytanie, czy Stichus będzie należał do jego żony czy
do syna. Odpowiedź brzmiała, że ponieważ spadkodawca pamiętał o sprawach, które zostały przewidziane w
jego testamencie, Stichus, jako zarządca, będzie należał do ziemi, do której został przeniesiony, a żona nie może
rościć sobie do niego pretensji zgodnie z warunkami zaufania.
287. Pewien człowiek zapisał cztery pola swojej matce, którą ustanowił spadkobierczynią części swojego
majątku, i zobowiązał ją do przekazania dwóch z tych pól swojemu teściowi, a następnie, poprzez kodycyl,
zlikwidował trust, który stworzył na rzecz swojego teścia. Pojawiło się pytanie, czy wspomniane dwa pola będą
należeć do matki jako uprzywilejowany spadek. Odpowiedziałem, że nie ma żadnego powodu w tej sprawie, dla
którego nie miałyby one należeć do niej.
288. Seia zapisała w testamencie pięć funtów złota. Tycjusz oskarżył ją o zlecenie śmierci jej ojca. Po wniesieniu
oskarżenia Seja sporządziła kodycyl, ale nie pozbawiła swego pasierba Titiusa wspomnianego wcześniej zapisu,
a sama zmarła, zanim oskarżenie zostało rozpatrzone. Po przeprowadzeniu rozprawy sądowej uznano, że ojciec
Titiusa nie stracił życia z powodu przestępstwa popełnionego przez Seę. Ponieważ nie pozbawiła ona kodycylem
Titiusa dziedzictwa, które dała mu w testamencie, pytam, czy powinni je wypłacić Titiusowi spadkobiercy Sei.
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami nie jest im należny.
289. Pewien osobnik, między innymi, zapisał swoje peculium córce, która była pod jego kontrolą. Po
sporządzeniu testamentu odebrał pieniądze należące do córki od dłużnika tej ostatniej i wykorzystał je na własny
rachunek. Pytam, czy córka może na tej podstawie wystąpić z powództwem przeciwko spadkobiercom ojca.
Odpowiedź brzmi: jeśli udowodni, że zrobił to bez zamiaru pozbawienia jej spadku, może wnieść powództwo.
290. Venuleius, Actions, Księga X.
Łatwo jest odjąć lub dodać coś do spadku, gdy zapisana została tylko suma pieniędzy, ale gdy chodzi o pewne
dobra materialne, trudniej jest wyrazić to na piśmie, a podział może być niezrozumiały.
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291. W przypadku, gdy wolność zapisana w testamencie niewolnikom jest im odebrana, nic się nie zyskuje przez
szczególne pozbawienie ich dziedzictwa.

Tit. 5. W sprawach wątpliwych.

292. Papinianus, Opinie, Księga VII.
Spadkodawca pozostawił Titiusa w posiadaniu Maevian lub Seian. Ponieważ kilka działek ziemi zostało
wymienionych w aktach pod nazwą Maevian Estate, odpowiedziałem, że nie wydaje się, aby zmarły chciał, aby
wszystkie te działki zostały włączone do darowizny, pod warunkiem, że wartość Seian Estate nie różni się
znacznie od wartości Maevian Estate.
293. The Same, Opinie, Księga IX.
Gdy spadek jest zapisany lub utworzony jest trust na rzecz obywateli miasta, uważa się, że został on
pozostawiony miastu.
294. Paulus, Pytania, księga XIV.
Gdy zdanie jest niejednoznaczne, nie możemy go interpretować na dwa sposoby, lecz tylko zgodnie z intencją
spadkodawcy. Dlatego też, gdy ktoś powiedział coś, czego nie zamierzał powiedzieć, nie powiedział tego, co
znaczą słowa, ponieważ nie było to jego intencją; ani nie powiedział tego, co zamierzał, ponieważ nie użył języka
odpowiedniego do tego celu.
295. Tenże, Opinie, Księga XIX.
Paulus był zdania, że w przypadku, gdy spadek jest uzależniony od spełnienia warunku, musi on być bez
wątpienia wypłacony pewnym lub niepewnym osobom w taki sposób, że powództwo o przymuszenie do
wykonania trustu będzie zasadne.
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296. Tenże, Opinie, Księga XIX.
Paulus również uważa, że jeśli nazwisko beneficjenta trustu nie jest umieszczone w testamencie, nie ma
wątpliwości, że żadna osoba, ani pewna, ani niepewna, nie jest uprawniona do korzystania z trustu.
297. Gaius, Trusts, Księga I.
Pewna osoba, będąc zesłana na wygnanie, sporządziła testament, a po wyznaczeniu spadkobiercy i dokonaniu
zapisów na rzecz kilku osób dodała następujący zapis: "Gdyby któryś z moich spadkobierców lub innych
przyjaciół, których wymieniłem w tym moim testamencie, albo ktokolwiek inny, uzyskał moje odwołanie od
cesarza, a ja umarłbym, zanim zdołałbym okazać mu swoją wdzięczność, życzę sobie, aby taka a taka suma
pieniędzy została przekazana przez moich pozostałych spadkobierców temu, kto to uczyni". Jeden z
wyznaczonych przez niego spadkobierców uzyskał jego odwołanie, ale zanim spadkodawca się o tym dowiedział,
zmarł. Pojawiło się pytanie co do wykonania powiernictwa. Julianus, po zasięgnięciu opinii, stwierdził, że trust
powinien być wykonany, a nawet jeśli ten, który uzyskał odwołanie spadkodawcy nie był jego spadkobiercą ani
zapisobiercą, ale jednym z jego przyjaciół, to ten ostatni był uprawniony do korzystania z trustu.
298. Jeśli ktoś zażąda od ciebie, abyś przekazał jego majątek spadkobiercy pośmiertnemu lub obcej osobie; 7.
Marcianus, Trusts, Księga III.
Albo gdyby cię ustanowił swoim spadkobiercą wraz ze swoim pośmiertnym dzieckiem, albo gdyby zapisał wam
obu dziedzictwo, albo uczynił was beneficjentami trustu;
299. Gaius, Trusts, Księga I.
Pyta się, czy pośmiertne dziecko, niezależnie od tego, czy się urodziło, czy nie, może przeszkodzić ci w
czerpaniu korzyści z twojego udziału w majątku. Myślę, że bardziej właściwe jest twierdzenie, że jeśli dziecko
pośmiertne nie urodzi się, nie umożliwi ci udziału w majątku, ale całość będzie należeć do ciebie, tak jakby była
całkowicie pozostawiona tobie na pierwszym miejscu; Jeśli jednak się urodzi, oboje będziecie mieli prawo do
tego, co zostało pozostawione każdemu z was, a jeśli urodzi się jedno dziecko, będziecie mieli prawo do połowy
majątku; jeśli urodzi się dwoje, będziecie mieli prawo do jednej trzeciej; a jeśli urodzi się troje dzieci na raz (bo
trojaczki też się rodzą), będziecie mieli prawo do jednej czwartej majątku. Nawet w naszych czasach Serapias,
aleksandryjska kobieta, została przedstawiona Boskiemu Hadrianowi ze swoimi pięciorgiem dzieci, które urodziła
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za jednym razem. Gdy jednak więcej niż troje dzieci przychodzi na świat w tym samym czasie, wydarzenie to
uważane jest za cudowne.
300. Gdy pewien człowiek, po wyznaczeniu kilku spadkobierców, powierzył jednemu z nich w zaufaniu
przekazanie części majątku, która może wejść w jego ręce, każdemu ze współspadkobierców, którego wybierze
w chwili swojej śmierci, jest całkowicie pewne, że to zaufanie jest ważne, ponieważ nie pozostawia się do uznania
spadkobiercy, którego dotyczy żądanie, czy powinien w ogóle przekazać majątek, ale komu woli go przekazać.
Jest bowiem bardzo ważne, czy spadkodawca pozostawia w gestii powiernika, komu chce dostarczyć lub nie
dostarczyć określoną nieruchomość, czy też, po nałożeniu na niego obowiązku dostarczenia jej, daje mu
nieograniczony wybór dystrybucji.
301. W sytuacji, gdy współspadkobiercy są powołani do nierównych udziałów w spadku, powstało pytanie, czy
spadkobierca powinien być zobowiązany do przyznania każdemu z nich równych udziałów, czy też tylko udziałów
proporcjonalnych do tych, do których zostali powołani jako spadkobiercy. Uznano, że jeżeli spadkodawca polecił
jednemu ze swoich spadkobierców, aby odstąpił swój udział współspadkobiercom, jeżeli ci zapłacili mu pewną
sumę pieniędzy, do której zostali zobowiązani w równym stopniu, to wydaje się być sprawiedliwe, aby równe
części majątku zostały im przyznane na mocy trustu. Jeżeli jednak przy podziale tych pieniędzy spadkodawca
zamierzał, aby wnieśli oni nierówne udziały, aby odpowiadały one udziałom w majątku, do których byli
uprawnieni, wydaje się rozsądne, aby zgodnie z warunkami trustu majątek został im wydany proporcjonalnie do
ich udziałów w majątku.
302. Paulus, Sentencje, Księga II.
Gdy darowizna jest dokonana między mężem a żoną, a ten, któremu została ona uczyniona, umrze przed drugim,
majątek powraca do tego, który go podarował. Jeśli obie strony umarłyby w tym samym czasie, aby rozstrzygnąć
tę kwestię, uważano, że darowizna jest ważna, zwłaszcza że darczyńca, który mógłby rościć sobie prawo do
majątku, nie przeżył.
303. Tryphoninus, Dysputy, Księga XXI.
Spadkodawca, który miał dwoje małoletnich dzieci, wyznaczył Titiusa na to, które z nich umrze jako pierwsze.
Oboje zginęli w tym samym czasie w katastrofie statku. Pojawiło się pytanie, czy majątek przejdzie na zastępcę i
którego z dwóch małoletnich dzieci należy uznać za spadkobiercę. Odpowiedziałem, że gdyby bracia zmarli w
zwykłym biegu natury, brat tego, który zmarł pierwszy, stałby się jego spadkobiercą ab intestato, a substytut byłby
spadkobiercą drugiego; niemniej jednak byłby on uprawniony do majątku tego, który zmarł pierwszy, ponieważ
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został on włączony do majątku drugiego. Czy jednak w zaproponowanym pytaniu, gdy obaj zmarli w tym samym
czasie, a żaden z braci nie przeżył drugiego, należy uznać, że obaj zmarli jako ostatni, czy też, że żaden z nich
nie zmarł jako ostatni, ponieważ decyzja, który z nich zmarł jako ostatni była uzależniona od faktu, że jeden z nich
zmarł jako pierwszy? Powinna jednak przeważyć ta pierwsza opinia, a mianowicie, że substytut jest spadkobiercą
obu małoletnich. Gdy bowiem spadkodawca, który ma tylko jednego syna, wyznacza zastępcę dla tego, który
umarł ostatni, nie uważa się, że dokonał nieważnego zastępstwa; podobnie jak najbliższa rodzina jest rozumiana
tam, gdzie jest tylko jeden, który nie wyprzedza nikogo innego, a w tym przypadku, ponieważ żaden z braci nie
przeżył drugiego, uważa się, że obaj zmarli jako pierwsi i ostatni.
304. Gdy syn i jego ojciec stracili życie na wojnie, a matka domagała się majątku syna na tej podstawie, że umarł
on jako ostatni, zaś krewni ojca oświadczyli, że syn umarł jako pierwszy, Boski Hadrian zadecydował, że ojciec
umarł jako pierwszy.
305. Jeśli wolny człowiek umrze w tym samym czasie co jego syn, majątek przechodzi z mocy prawa na patrona
wolnego człowieka, chyba że zostanie udowodnione, że syn przeżył swojego ojca. Uważamy, że tak jest w tym
przypadku z powodu szacunku przywiązanego do prawa patronatu.
306. Jeśli mąż i żona umarli w tym samym czasie, a w odniesieniu do posagu zawarto postanowienie, że ma on
należeć do męża, jeśli kobieta zmarła w czasie trwania małżeństwa, to postanowienie to staje się skuteczne, jeśli
nie zostanie udowodnione, że przeżyła męża.
307. Jeśli Lucjusz Tytus straciłby życie w tym samym czasie co jego syn, który osiągnął wiek dojrzały i którego
ustanowił swoim jedynym spadkobiercą na mocy testamentu, rozumie się, że syn przeżył ojca i będzie jego
spadkobiercą na mocy testamentu, a majątek syna przejdzie na spadkobierców tego ostatniego, chyba że
spadkobiercy ojca udowodnią coś przeciwnego. Jeśli jednak syn, który zginął wraz z ojcem, nie osiągnął wieku
dojrzałości, uważa się, że jego ojciec przeżył go, chyba że można udowodnić coś przeciwnego.
308. Ulpianus, Dysputy, Księga VI.
Jeśli spadek został pozostawiony temu z moich krewnych, który jako pierwszy wstąpi na Kapitol, a dwóch z nich
podobno uczyniło to w tym samym czasie i nie wiadomo, który z nich przybył pierwszy, to czy spadek nie będzie
mógł wejść w życie? Albo, można zapytać, jaka jest reguła, gdy spadkodawca zapisał "temu, kto powinien
postawić mu pomnik", a kilku z nich postawiło pomnik; albo gdy zapis jest dokonany na rzecz starszego z dwóch
osób, a obie są w tym samym wieku; albo gdy spadkodawca zapisał spadek swojemu przyjacielowi
Semproniuszowi, a są dwie osoby o tym samym imieniu cieszące się równym szacunkiem? Jeśli jednak spadek
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został zapisany dwóm osobom o tym samym imieniu, na przykład dwóm o imieniu Semproniusz, a jeden z nich
został później pozbawiony spadku i nie wiadomo, o którego z nich chodziło, to czy spadek wygasa, jeśli chodzi o
obie strony, czy też jego odwołanie jest nieważne? Pytanie to może powstać także wtedy, gdy wolność jest
pozostawiona kilku niewolnikom o tym samym nazwisku, lub niektórym z nich. Lepsza opinia jest taka, że we
wszystkich tych przypadkach zapisy i nadania wolności powinny być skuteczne, ale gdy ma miejsce odwołanie,
dotyczy to wszystkich stron.
309. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli niewolnica otrzyma wolność na podstawie następującego przepisu: "Niech
będzie wolna, jeśli pierwsze dziecko, które urodzi, będzie płci męskiej" i urodzi przy jednym porodzie dziecko płci
męskiej i żeńskiej, i jest pewne, które z nich urodziło się pierwsze, nie powinno być żadnych wątpliwości co do jej
stanu, to znaczy, czy będzie wolna, czy nie; nie powinno być też żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o dziewczynkę,
ponieważ jeśli urodziła się po chłopcu, będzie wolna. Jeśli jednak istnieje jakakolwiek niepewność w tym
względzie, a nie może być usunięta przez dochodzenie sądowe, w przypadku wątpliwości, lepiej jest przyjąć
bardziej sprawiedliwą opinię i domniemywać, że dziecko płci męskiej urodziło się jako pierwsze, tak aby
niewolnica mogła uzyskać wolność, a jej córka była wolna.
310. Julianus, Digest, Księga XXXVI.
Kiedykolwiek użytkowanie jest zapisane na rzecz wyzwolonych, a własność nieruchomości na rzecz ostatniego
żyjącego, zapis jest ważny, ponieważ uważam, że w tym przypadku nieruchomość jest pozostawiona pod
następującym warunkiem: "Jeśli on będzie ostatnim żyjącym".
311. The Same, Digest, Księga V.
Ilekroć we frazeologii powództwa lub wyjątku znajduje się jakakolwiek dwuznaczna klauzula, najwygodniej jest
rozumieć ją w taki sposób, aby majątek, do którego się odnosi, został raczej zachowany niż utracony.
312. Tenże, O dwuznacznościach.
Gdy człowiek, który złożył dwieście aurei, uczynił następujący zapis: "Pozostawiam Secjuszowi trzysta aurei,
oprócz dwustu, które u niego złożyłem", te dwie sumy, rozpatrywane oddzielnie, mają określone przeznaczenie,
ale gdy są rozpatrywane razem, powodują dwuznaczność. Należy jednak uznać, że należne jest nie trzysta, lecz
pięćset aurei, ponieważ obie sumy są połączone.
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313. Gdy ktoś dokonuje zapisu w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca przekaże Attiuszowi, wraz z
Dionem, niewolnikiem Maeviusa, posiadłość Seian", pojawia się wątpliwość, czy ziemia została również
pozostawiona Dionowi, czy też Dion został zapisany razem z ziemią. Lepiej jest uznać, że nie tylko ziemia, ale
także niewolnik Dion został pozostawiony, a zwłaszcza jeśli spadkodawca nie miał dobrego powodu, aby zapisać
spadek Dionowi.
314. W przypadku, gdy zawarliśmy postanowienie w następujący sposób: "Jeśli nie dostarczysz takiego a takiego
niewolnika, albo takiego a takiego kawałka ziemi, czy obiecujesz zapłacić sto aurei?". Kara będzie należna bez
względu na to, czy postanowienie zostanie wykonane, czy nie; to znaczy, że postanowienie będzie wiążące, bez
względu na to, czy jeden, czy drugi czyn zostanie wykonany. Jest oczywiste, że ta sama reguła będzie miała
zastosowanie, gdy kilka rzeczy, które chcemy, aby zostały zrobione, są konkretnie wymienione i zastrzegamy w
następujący sposób: "Jeśli któraś z tych rzeczy nie zostanie zrobiona" lub, na przykład, "Czy zgadzasz się stawić
w sądzie za Stichusa, Damusa i Erosa? Jeśli jeden z nich nie będzie reprezentowany, czy obiecujesz zapłacić
dziesięć aurei?". Konieczne jest, aby strona stawiła się za nich wszystkich, aby warunki postanowienia mogły być
spełnione. Aby sprawa była bardziej przejrzysta, załóżmy, że klauzula została sformułowana w następujący
sposób: "Czy przyrzekasz zapłacić dziesięć aurei, jeśli nie stawisz się za Stichusa, Damusa i Erosa?". Nie
możemy bowiem mieć wątpliwości w tym przypadku, że wszyscy oni muszą być reprezentowani.
315. Jest różnica między dwoma następującymi postanowieniami: "Zapłacisz So-and-So so much if such-andsuch a thing, or such-and-such a thing is not done," or, "If either of the things which it has been agreed should be
done, is not done, you will pay such-and-such a sum," for while it is true that one or the other other other is to be
done, it is not, for this reason, true that one or the other of the two things is not to be done, for both of these
propositions may be true, although they are opposed to each other; ponieważ kiedy znaczenie nie jest ogólne, ale
odnosi się do jakiejś konkretnej sprawy, jeśli któreś z nich jest prawdziwe, to czyni całą klauzulę prawdziwą. Tak
samo, z drugiej strony, dwie klauzule zawierające stwierdzenia, które są przeciwstawne, są jednocześnie
fałszywe; na przykład, gdy niektóre dzieci spadkodawcy umierają po osiągnięciu wieku dojrzewania, a inne
umierają przed osiągnięciem tego wieku, ponieważ z jednej strony nie jest poprawne stwierdzenie, że wszystkie z
nich zmarły przed osiągnięciem wieku dojrzewania, a z drugiej strony jest również błędne stwierdzenie, że
wszystkie zmarły po osiągnięciu tego wieku. Wynika to z tego, że znaczenie jest brane w sensie ogólnym, a w
tym przypadku, jeśli cokolwiek jest fałszywe, to czyni całą klauzulę nieprawdziwą. Dlatego należy ustalić, co jest
przedmiotem zapytania, bo jeśli powiem, że taka a taka rzecz, albo że taka a taka rzecz nie powinna być
zrobiona, to należy zapytać, czy coś nie zostało zrobione? Skutkiem pierwszej propozycji jest to, że żadna z tych
rzeczy nie powinna być zrobiona; skutkiem drugiej, że obie powinny być zrobione. W pierwszym przypadku nie
będzie korzystne dla osoby, która nie zrobiła jednej z tych dwóch rzeczy, jeśli zrobiła drugą; a w drugim
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przypadku nie będzie korzystne dla niej, jeśli udowodni, że zrobiła jedną z tych dwóch rzeczy, jeśli nie zrobiła
drugiej.
316. Stąd też, gdyby ktoś postawił następujące interrogatorium: "Czy zrobiłeś którąś z tych rzeczy, o które jesteś
oskarżony?", a strona powie, że nie, to znaczy, że chce powiedzieć: "Nie zrobiłem żadnej z tych rzeczy, o które
jestem oskarżony", to znaczy: "Nie zrobiłem żadnej z nich".
317. Gdy ktoś w postanowieniu umieszcza kilka rzeczy, z których jedna ma być wykonana, powinien sformułować
postanowienie w następujący sposób: "Czy przyrzekasz, że taka-i-taka rzecz lub taka-i-taka rzecz zostanie
wykonana, a jeśli żadna z nich nie zostanie wykonana, czy zapłacisz taką-i-taką sumę?".
318. Ponadto, jeśli głowa gospodarstwa domowego umieściłby w swoim testamencie następujące zdanie: "Jeśli
urodzi mi się syn lub córka, niech on lub ona będzie moim spadkobiercą; ale jeśli ani syn, ani córka nie staną się
moimi spadkobiercami, niech Seius będzie moim spadkobiercą", nie deklaruje on swojego celu wystarczająco
jasno, jeśli zamierzał ustanowić obcego spadkobiercę, tylko na wypadek, gdyby ani jego syn, ani jego córka nie
stali się jego spadkobiercami; powinno to być bowiem wyrażone w następujący sposób: "Gdyby ani mój syn, ani
moja córka nie mieli zostać moimi spadkobiercami". Czasami jednak pierwsza klauzula staje się konieczna; jak
na przykład wtedy, gdy ktoś, kto ma syna i córkę, pragnie uczynić oboje swoimi spadkobiercami, a jeśli tylko
jedno z nich miałoby zostać jego spadkobiercą, wyznaczyć obcego wraz z nim lub nią, lub jeśli żadne z nich nie
zostałoby jego spadkobiercą, zastąpić obcego. Należy jednak przyjąć tę opinię, która wydaje się raczej
odpowiadać intencji spadkodawcy, tak że jeśli urodzi mu się syn lub córka, obca osoba nie zostanie dopuszczona
do dziedziczenia, chyba że spadkodawca wyraźnie zaznaczył, że tak należy uczynić.
319. Marcjanus, Instytuty, Księga VI.
Jeśli ktoś uczyni w testamencie następujący zapis: "Niech mój spadkobierca zapłaci dziesięć solidi świadkom,
którzy zapieczętowali mój testament", Trebatius uważa, że zapis jest ważny. Pomponiusz również uważa to za
prawdę, ponieważ sam testament jest potwierdzony przez przedstawienie świadków. Uważam, że ta opinia jest
słuszna.
320. Tenże, Reguły, księga II.
Są pewne sprawy, w których na początku trudno jest dojść do wniosku, ale w końcu okazuje się, że to, co zostało
zrobione, jest jasne; na przykład, gdy został uczyniony zapis, a podczas gdy zapisobierca zastanawia się, czy go
przyjąć, czy nie, spadkobierca przekazuje przedmiotową nieruchomość osobie trzeciej. W tym przypadku
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przeniesienie będzie nieważne, jeśli zapisobierca zdecyduje się przyjąć zapis, ale jeśli go odrzuci, przeniesienie
będzie ważne. Podobnie byłoby w przypadku, gdyby spadkobierca pożyczył pieniądze należące do majątku, który
został zapisany; gdyby zapisobierca nie odrzucił zapisu, uznano by, że spadkobierca pożyczył pieniądze
należące do kogoś innego, ale gdyby zapisobierca odrzucił zapis, uznano by, że pożyczył swoje własne
pieniądze. Ale co w przypadku, gdy pieniądze zostały wydane? Ta sama zasada miałaby zastosowanie, zgodnie
z okolicznościami sprawy.
321. To samo, Reguły, Księga III.
Gdy rozważamy przypadek osób umierających w tym samym czasie, jak również dyskusję na temat innych
spraw; na przykład, gdy matka zastrzegła, że posag jej córki powinien być jej zwrócony przez męża, jeśli jej córka
umrze podczas małżeństwa, a matka umarła w tym samym czasie co jej córka, powstaje pytanie, czy powództwo
oparte na tym postanowieniu byłoby uzasadnione na korzyść spadkobiercy matki. Boski Pius stwierdził w
Reskrypcie, że zapis nie pozwala na wytoczenie takiego powództwa, ponieważ matka nie przeżyła córki. Pytano
także, czy jeśli obcy człowiek, który zobowiązał się do zwrotu posagu, umarłby w tym samym czasie co mąż lub w
tym samym czasie co żona, na której rachunek zawarł zobowiązanie, czy mógłby przenieść prawo do powództwa
na swojego spadkobiercę?
322. Paulus, O Plaucjuszu, księga XII.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy posag jest pozostawiony jako uprzywilejowane dziedzictwo żonie, a ona umiera
w tym samym czasie co jej mąż.
323. Marcjanus, Reguły, księga III.
W następującym przypadku, gdy w tym samym czasie umarł nieletni i jego brat, który był jego koniecznym
spadkobiercą i został zastąpiony, powstaje pytanie, czy brat byłby spadkobiercą brata, czy nie. Ponadto, jeśli
dwóch spadkobierców koniecznych zostało zastąpionych przez siebie nawzajem i razem zginęli, czy obaj będą
uważani za spadkobierców spadkodawcy, czy też jeden z nich będzie spadkobiercą drugiego, to znaczy, jeśli w
chwili śmierci zostali poproszeni o przekazanie sobie nawzajem spadku? W tego rodzaju przypadkach, jeśli umrą
w tym samym czasie i nie będzie wiadomo, który z nich pierwszy stracił życie, nie będzie się uważać, że jeden z
nich przeżył drugiego.
324. W odniesieniu do prawa falcydiańskiego, jeśli pan umrze w tym samym czasie co jego niewolnicy, ci ostatni
nie będą zaliczani do jego majątku w chwili jego śmierci.
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325. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXV.
Gdy spadek jest zapisany krewnym, a ci utracili swoje prawa jako tacy, ale nadal pozostają obywatelami, należy
stwierdzić, że mają oni prawo do spadku, ponieważ byli członkami rodziny w czasie, gdy testament został
sporządzony. Jest pewne, że jeśli ktoś nie był członkiem rodziny w momencie sporządzania testamentu, ale stał
się nim przez arogancję, w momencie śmierci spadkodawcy, będzie on, tym bardziej, uprawniony do spadku.
326. Jeśli ktoś uczyniłby zapis na rzecz swoich krewnych, jest to to samo, co gdyby uczynił go na rzecz swoich
krewnych.
21. Paulus, O Plaucjuszu, księga XII.
Ponieważ w czasach Boskiego Marka senat zezwalał na zapisy na rzecz korporacji, nie ulega wątpliwości, że jeśli
zapis zostanie uczyniony na rzecz ciała, które ma prawne prawo do zgromadzenia, to będzie ono do niego
uprawnione. Jednakże, zapis pozostawiony na rzecz podmiotu, który nie ma prawa do zgromadzenia się, nie
będzie ważny, chyba że zostanie specjalnie pozostawiony członkom tworzącym ten podmiot, ponieważ ci ostatni
będą wówczas uprawnieni do otrzymania zapisu, nie jako stowarzyszenie, ale jako odrębne jednostki.
327. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Jeśli istnieje jakakolwiek niejasność językowa, to ważność transakcji zależy od intencji stron; na przykład,
gdybym zapisał się na Stichusa, a jest kilku niewolników o tym imieniu, albo na niewolnika w ogóle, albo na coś,
co ma być dostarczone w Kartaginie, a są dwa miasta tak nazwane; i w każdym przypadku, gdy pojawia się
wątpliwość, należy uznać, że umowa została zawarta w dobrej wierze, aby była wykonana w miejscu, gdzie jest
to najbardziej dogodne, chyba że jest jasne, że została sporządzona niezgodnie z prawem.
328. Javolenus, O Kasjuszu, księga V.
Pewna matka straciła życie w katastrofie statku w tym samym czasie, co jej syn, który osiągnął wiek dojrzewania.
Jeśli nie można ustalić, które z nich zginęło pierwsze, bardziej naturalne jest przypuszczenie, że syn żył dłużej.
329. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga V.
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Gdy kobieta ginie w katastrofie statku, w tym samym czasie co jej syn, który nie osiągnął wieku dojrzałego,
rozumie się, że syn stracił życie jako pierwszy.
330. Marcellus, Digest, Księga XI.
Postanowiono, że gdy w testamencie znajduje się jakiekolwiek stwierdzenie, które jest niejednoznaczne lub
nawet błędne, należy je interpretować korzystnie i zgodnie z tym, co przypuszcza się, że było intencją
spadkodawcy.
331. Celsus, Digest, Księga XXII.
"Niech będzie uwolniony ten, o którym mogę powiedzieć mojemu dziedzicowi, że pragnę, aby otrzymał wolność, i
niech mój dziedzic będzie zobowiązany do przekazania takiej a takiej sumy temu, kogo wskażę". Życzenia
spadkodawcy powinny być wykonane, jeśli tożsamość niewolnika, którego miał na myśli, może być w jakikolwiek
sposób ustalona.
332. The Same, Digest, Księga XXVI.
W przypadku wątpliwości co do intencji stron w umowie, niejasności należy interpretować na niekorzyść strony
zawierającej umowę.
333. Modestinus, Reguły, księga I.
Jeśli ktoś życzył sobie, aby jeden z jego niewolników został poddany manumulacji, a nie jest jasne, który z nich
miał być wyzwolony, żaden z nich nie będzie miał prawa do wolności na podstawie warunków trustu.
334. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga III.
Pewien człowiek, który posiadał niewolnika Flaccusa, który był farbiarzem, i Philonicusa, który był piekarzem,
zostawił swojej żonie piekarza Flaccusa; i powstało pytanie, który z niewolników jest należny i czy obaj nie są
włączeni do spadku. W pierwszej kolejności uznano, że zapisany został ten niewolnik, który zgodnie z intencją
spadkodawcy miał wejść w skład spadku. Jeśli nie można było tego ustalić, należało zbadać, czy pan znał
nazwiska swoich niewolników. Jeśli tak było, należałby się niewolnik, którego wymienił z imienia i nazwiska,
nawet jeśli popełnił błąd w odniesieniu do swojego zawodu. Jeśli jednak nazwiska niewolników nie były mu
znane, za przedmiot zapisu należy uznać piekarza, tak jak gdyby jego nazwisko nie zostało wymienione.
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335. Scaevola, Digest, Księga XVIII.
Pewien spadkodawca manumunikował swoim testamentem kilku niewolników, a wśród nich Sabinę i Cyprogenię,
gdy każdy z nich osiągnął wiek trzydziestu lat i gdy tylko staną się wolni, życzył sobie, aby pewna suma pieniędzy
została im przekazana; i uczynił następujący zapis, w którym obie niewolnice zostały uwzględnione: "Pragnę, aby
Sabina i Cyprogenia otrzymały po dziesięć aurei, gdy osiągną wyżej wymieniony wiek, a ponadto pragnę, aby
każdej z nich wypłacano co roku dziesięć aurei na utrzymanie, dopóki będą żyły". Pojawiło się pytanie, czy
wsparcie powinno być zapewnione wszystkim manumitowanym niewolnikom, czy tylko Sabinie i Cyprogenii.
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, wsparcie wydaje się być zapisane wszystkim z nich.

Tit. 6. W sprawie zapisów dokonanych w drodze kary.

336. Africanus, Pytania.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą lub niewolnik jest mianowany spadkobiercą, a spadkodawca również bezprawnie
lub obraźliwie zapisuje spadek, który będzie działał jako kara przeciwko ojcu lub panu, uważa się, że zapis ten
nie ma żadnej mocy ani skutku; ponieważ każdy zapis zawarty w testamencie, który jest spowodowany chęcią
zemsty, niezależnie od tego, czy jest pozostawiony spadkobiercy, czy komukolwiek innemu, kto czerpie korzyści
z ostatniej woli spadkodawcy, musi być uznany za nieważny.
337. Marcjanus, Instytuty, Księga VI.
Wola spadkodawcy odróżnia karę od warunku, a to, czy w zapisie jest mowa o karze, warunku, czy o
przeniesieniu, należy ustalić na podstawie intencji zmarłego. Stwierdzili to Boscy Sewerus i Antoninus w
Reskrypcie.
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Tit. 7. Co się tyczy zasady Katona.

338. Celsus, Digest, Księga XXXV.
Reguła Katona brzmi następująco: "Wszelkie zapisy, które byłyby nieważne, gdyby spadkodawca zmarł
natychmiast po sporządzeniu testamentu, nie będą ważne bez względu na to, jak długo potem umrze." Reguła ta
nie sprawdza się w niektórych przypadkach.
339. Ale co by było, gdyby ktoś uczynił zapis w następujący sposób: "Niech taka a taka suma będzie wypłacona
Titiusowi, gdybym umarł po Kalendach". Czy w odniesieniu do tego mamy się kłócić? W tym przypadku, jeśli
spadkodawca umarłby natychmiast, lepiej jest uznać, że zapis nie został w ogóle zapisany, niż że został zapisany
nielegalnie.
340. Podobnie, jeśli pozostawiony ci kawałek ziemi należał do ciebie w chwili sporządzenia testamentu, a ty
zbyłeś go za życia spadkodawcy, będziesz miał prawo do zapisu, ale nie będziesz miał do niego prawa, jeśli
spadkodawca zmarł natychmiast po sporządzeniu testamentu.
341. Paulus, O Plaucjuszu, księga IV.
Jeśli jednak zapis będzie brzmiał następująco: "Jeśli moja córka wyjdzie za Titiusa", uznaje się go za ważny, jeśli
w chwili śmierci spadkodawcy będzie ona zamężna, nawet jeśli w chwili sporządzania testamentu nie była zdolna
do małżeństwa.
342. Papinianus, Pytania, Księga XV.
Reguła Katona nie ma zastosowania ani do spadków, ani do zapisów, których moment nabycia spadku nie
powinien być odnoszony do daty śmierci spadkodawcy, ale do daty przyjęcia spadku.
343. Ulpianus, O Sabinusie, księga X.
Dobrze wiadomo, że Reguła Katona nie ma zastosowania do warunkowego powołania spadkobierców.
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344. Tenże, O Sabinusie, księga XXII.
Reguła Katona nie ma zastosowania do nowych praw.

Tit. 8. Rozpatrywanie postanowień testamentowych, które uważa się za nienapisane.

345. Julianus, Digest, Księga LXXVIII.
Gdy ktoś został poproszony o zapisanie w testamencie na swoją rzecz majątku lub spadku, powstaje pytanie, czy
wspomniany zapis majątku lub spadku należy uważać za niezapisany; a także czy na mocy tak dokonanego
powołania spadkobierca może mieć zastępcę. Odpowiedź brzmiała, że część majątku, co do której prosiłeś o
radę, należy do zastępcy, ponieważ kiedy Senat ustalił kary Prawa Kornelii przeciwko osobie, która w
testamencie mianowała się spadkobiercą lub zapisobiercą majątku, uważa się, że w ten sam sposób, "Niech
Tytus będzie moim spadkobiercą tej samej części majątku, do której sam mnie wyznaczył w swoim testamencie",
ponieważ tego rodzaju postanowienia są uważane za takie same, jak gdyby nie zostały umieszczone w
testamencie.
346. Alfenus Varus, Digest, Księga V.
Jeśli nie można ustalić znaczenia jakiegoś postanowienia testamentowego, to jest ono tak, jakby nie zostało
zapisane, ale inne postanowienia nadal będą ważne.
347. Marcjanus, Instytuty, księga XI.
Wszystko ponad zapis na utrzymanie, co pozostawiono przestępcy skazanemu na kopalnie, uważa się za
niezapisane, ale nie przepada na rzecz Skarbu Państwa, ponieważ zapisobierca jest niewolnikiem kary, a nie
niewolnikiem cesarza. Boski Pius stwierdził to w Reskrypcie.
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348. Gdyby dziedzic lub legat, który został wyznaczony, został skazany na kopalnie po wykonaniu testamentu,
majątek lub dziedzictwo nie przepadnie na rzecz Skarbu Państwa.
349. Podobnie, jeśliby coś zostawiono niewolnikowi innemu, a ten byłby potem nabyty przez spadkodawcę,
dziedzictwo to nie będzie wygasłe; bo wszelkie zapisy, które są przeniesione do miejsca, z którego nie mogą
pochodzić, uważa się za nie napisane.
350. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XIII.
Gdy zapis jest dokonany na rzecz kogoś w czasie, gdy ten już nie żyje, uważa się go za niebyły.
351. Ponadto, gdy zapisobierca w chwili sporządzania testamentu znajduje się w mocy wroga i nie wraca z
niewoli, uważa się, że zapis nie został sporządzony. Stwierdził to również Julianus.
352. Paulus, Pytania, Księga XII.
Gdy ktoś mianuje się spadkobiercą w testamencie, w którym nakazuje się mu wydać majątek komuś innemu, to
zaufanie z jego ciężarem nadal będzie na niego nałożone, chociaż to, co uczynił, będzie uważane za
nienapisane. Ta sama zasada odnosi się również do testamentu żołnierza.

Tit. 9. Odnośnie do tych, którzy są pozbawieni dziedzictwa jako niegodni go.

353. Marcjanus, Instytuty, Księga VI.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że wolnomularz, który otrzymał majątek w testamencie od
swego patrona, powinien być pozbawiony dziedzictwa lub powiernictwa jako niegodny, jeśli po śmierci patrona
oskarżył go o udział w jakiejś nielegalnej transakcji, nawet jeśli zasłużył na nagrodę za to.
354. Tenże, Instytuty, Księga XI.
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Jeśli wyemancypowany syn, po przejściu na emeryturę, wbrew woli ojca żąda posiadania majątku po ojcu i
wchodzi w ten majątek w zastępstwie dziecka, które nie osiągnęło wieku dojrzałego, zostaje całkowicie
pozbawiony majątku, który przepada na rzecz Skarbu Państwa.
355. I znowu, gdyby ktoś wbrew prawu ożenił się z żoną w prowincji, w której wykonuje jakąkolwiek pracę
publiczną, to Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że nie może on zachować niczego, co mógłby
nabyć z woli ojca, podobnie jak w przypadku opiekuna, który ożenił się ze swoją podopieczną z naruszeniem
dekretu Senatu. Dlatego w obu przypadkach, jeśli dana osoba zostanie wyznaczona na spadkobiercę całego
majątku i wejdzie w jego posiadanie, będzie podstawa do konfiskaty przez Skarb Państwa, ponieważ zostanie
pozbawiona majątku jako niegodna.
356. Z drugiej jednak strony, zasada ta nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy kobieta poślubiła
mężczyznę, który sprawuje urząd publiczny w prowincji, ani do wychowanki, która bezprawnie wyszła za mąż za
swojego opiekuna; lepiej jest jednak uznać, że może ona objąć spadek na mocy testamentu i nie powinna być
odrzucana jako niegodna.
357. Ta sama zasada będzie obowiązywać, gdy ktoś odda cały majątek lub jego część jakiemuś krewnemu,
którego ma prawo do dziedziczenia, ale o którym nie wie, że jeszcze żyje, bo zostanie pozbawiony majątku jako
niegodny.
358. Tenże, Reguły, Księga V.
Boski Pius uznał za niegodnego (jak podaje Marcellus w XII księdze Digestów) tego, komu wyraźnie
udowodniono, że przez własne zaniedbanie i z własnej winy dopuścił do śmierci kobiety, przez którą został
wyznaczony na dziedzica.
359. Ulpianus, O Edykcie, księga XIV.
Papinianus w V księdze Pytań powiada, że gdy ktoś oskarży spadkobiercę o sfałszowanie powołania w
testamencie, nie zostanie on pozbawiony spadku, którym został obciążony jego współspadkobierca, któremu nie
przeszkadzał.
360. Paulus, O prawach Skarbu Państwa.
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Po przyjęciu spadku będzie jeszcze można dowodzić, że testament był sfałszowany, a także będzie można
twierdzić, że jest nieważny, ale nie będzie dozwolony zarzut, że był on nieudolny.
361. Kto twierdzi, że testament jest nieważny, a przegrał sprawę, nie jest wykluczony z jakiegokolwiek zapisu
dokonanego na jego korzyść. Kto więc, otrzymawszy spadek, zarzuca potem, że testament został sfałszowany,
musi stracić to, co otrzymał na jego mocy. Jednakże, w odniesieniu do tego, kto otrzymał spadek, a zaprzecza,
że testament jest ważny, Boski Pius złożył następujące oświadczenie w Reskrypcie: "Chociaż krewni Sophro
otrzymali swoje dziedzictwo od należycie wyznaczonego spadkobiercy, to jednak, jeśli mają dobry powód, aby
przypuszczać, że spadkobierca nie jest uprawniony do majątku, i że należy on do nich na mocy prawa
spadkowego, mogą domagać się go na mocy wspomnianego prawa. O tym, czy powinni oni zostać wyłączeni z
dziedziczenia, decyduje sąd po odpowiednim zbadaniu sprawy, po należytym rozważeniu ich osoby, rangi i
wieku."
362. Stwierdzono, że jeśli opiekun został wyznaczony i uchyla się od zarządzania swoim majątkiem, traci
wszystko, do czego był uprawniony zgodnie z warunkami testamentu. Jeśli jednak już je uzyskał, nie będzie mógł
się usprawiedliwić. Sądzę, że ta zasada nie będzie miała zastosowania do tego, kto otrzymał tylko spadek, a
poproszony przez matkę małoletniego, aby został jego opiekunem, woli się usprawiedliwić; w tym przypadku
bowiem nie uczynił nic przeciwnego woli zmarłego. Ale spadek, którego odmówiono opiekunowi, nie przejdzie na
Skarb Państwa, lecz zostanie pozostawiony synowi, którego interesów zapisobierca zaniechał.
363. Jeśli ojciec lub pan zaatakowałby testament, nie będzie mu przysługiwało powództwo, jeśli spadek zostałby
pozostawiony synowi lub niewolnikowi, jeśli odnieśliby oni z tego tytułu jakąkolwiek korzyść. Odmienne zdanie
należy wydać, gdy wspomniany zapisobierca otrzymał wyłączną korzyść z zapisu.
364. Gdy ktoś uprawniony do zapisu żąda, aby manumitował swego niewolnika, a w testamencie jest mu
wszystko dane, należy powiedzieć, że czyn pana nie zaszkodzi niewolnikowi; i powinien on być nabyty przez
Skarb Państwa w celu manumitowania, o ile pan jest gotów go sprzedać; ale ten, który odmówił wzięcia na mocy
testamentu, nie może być do tego zmuszony.
365. Jeśli syn pod kontrolą ojca twierdzi, że testament jest sfałszowany, zastanówmy się, czy należy odmówić
ojcu wniesienia powództwa. Sądzę, że jeśli oskarżył go o to wbrew woli ojca, nie należy odmawiać mu prawa do
wniesienia powództwa.
366. Gdyby ktoś, komu jestem zobowiązany wypłacić spadek w ramach trustu, powiedział, że testament jest
sfałszowany, będę zobowiązany wypłacić spadek do Skarbu Państwa.
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367. Jeżeli ktoś, kto twierdzi, że testament jest sfałszowany, staje się spadkobiercą zapisobiercy lub
spadkobiercy, który jest wyznaczony, należy uznać, że jego oświadczenia nie przynoszą mu szkody.
368. Podobnie rzecz się ma, gdy ktoś zarzuca, że testament jest nieudolny.
369. Należy okazać pobłażliwość osobie, która wnosi oskarżenie ze względu na jej wiek, a zwłaszcza jeśli jej
opiekun lub kurator pragnie udowodnić, że testament jest albo sfałszowany, albo nieudolny. To stwierdzili cesarze
Sewerus i Antoninus w Reskrypcie.
370. Odmawia się powództwa tym, którzy złożyli zeznania na korzyść strony, która twierdziła, że testament został
sfałszowany. Tak zadecydował Boski Sewerus.
371. Niektóre władze uważają, i to bardzo słusznie, że należy odmówić powództwa tym, którzy pomogli
oskarżycielowi lub poręczyli za niego.
372. Niektóre autorytety uważają, że niegodny jest namiestnik, który uznał testament za sfałszowany, jeśli
spadkobierca, który został wyznaczony na jego mocy, zyskuje sprawę w apelacji.
373. W każdym przypadku, wymagania jego urzędu będą wystarczającym usprawiedliwieniem dla Rzecznika
Skarbu, który udzielił pomocy projektom oskarżyciela.
374. Jeśli ktoś atakuje testament główny, powinien być wykluczony z korzyści płynących z drugiego testamentu,
jak również z korzyści przyznanych przez kodycyl później wykonany, nawet jeśli nie są one potwierdzone przez
niego. Tej samej zasady nie należy stosować, gdy strona atakuje drugi testament lub kodycyl, ponieważ w tym
przypadku nie uważa się, że podważyła ważność obu dokumentów.
375. Rozważmy, czy niewolnik, który usiłował złamać testament swoim zeznaniem, powinien być pozbawiony
wolności przyznanej mu przez wspomniany testament. Nie jest on godny uzyskania korzyści z trustu, a jeśli
chodzi o jego wolność, Boski Pius postanowił, że powinien być jej pozbawiony.
376. Jeśli strona została ustanowiona opiekunem, nie może, przez zarzut, że testament został sfałszowany,
zostać usprawiedliwiona od pełnienia tej funkcji, ale może zostać wykluczona z korzyści płynących ze spadku.
377. Kto otrzymał od spadkodawcy darowiznę mortis causa, nie jest pod tym względem podobny do zapisobiercy.
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378. Inaczej rzecz się ma z tym, kto na mocy testamentu ma otrzymać coś od zapisobiercy, albo z niewolnikiem,
który ma być wyzwolony warunkowo, bo może być wyłączony jako niegodny.
379. Boscy Pius i Marek postanowili, że w takich okolicznościach wyznaczony spadkobierca powinien być
wyłączony z dobrodziejstwa prawa falcydiańskiego.
380. Wszyscy, którzy zostaną odrzuceni jako niegodni, zostaną wykluczeni z udziału w nagrodzie, którą zgodnie
z edyktem Boskiego Trajana powinni otrzymać ci, którzy się oskarżają.
381. Marcellus, Digest, Księga XXII.
Cesarz w Reskrypcie stwierdził, że spadkobierca nie może zatrzymać czwartej części majątku, jeśli przywłaszczył
sobie jakikolwiek jego składnik; Jeśli więc zmarły pozostawił majątek liczący czterysta aurei, a spadkobierca
wyabstrahuje sto z nich, zatrzyma jedną czwartą z trzystu, czyli siedemdziesiąt pięć, a legatom da dwieście
pięćdziesiąt, to musi im dać także siedemdziesiąt pięć ze stu, które ukradł, a reszta, czyli dwadzieścia pięć,
przepadnie na rzecz skarbu państwa.
382. Modestinus, Rozbieżności, Księga VI.
Jeśli ktoś twierdzi, że testament Titiusa jest sfałszowany, a nie udowodni swego twierdzenia, nie przeszkodzi mu
to w zostaniu spadkobiercą spadkobiercy Titiusa, ponieważ nie dziedziczy on bezpośrednio majątku Titiusa.
383. Tenże, Jazda, księga IX.
Jeżeli spadkobierca został uznany za niegodnego i pozbawiony majątku, to prawa do działania, które mogły ulec
połączeniu, nie mogą być przywrócone do stanu pierwotnego.
384. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XIV.
Jeśli między spadkobiercą a spadkodawcą powstała śmiertelna nienawiść i jeśli jest prawdopodobne, że ten
ostatni nie chciał, aby ten, któremu zapisano spadek lub korzyść z trustu, korzystał z tego samego, lepsza opinia
jest taka, że zapis nie może być przez niego dochodzony.
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385. Również w przypadku, gdy spadkodawca jawnie i publicznie znieważał spadkodawcę i wygłaszał przeciwko
niemu złośliwe przemówienia, ta sama zasada będzie miała zastosowanie.
386. Jeśli jednak stan cywilny spadkodawcy jest powodem kontrowersji podnoszonej przez zapisobiercę, ten
ostatni nie będzie miał prawa do tego, co zostało mu pozostawione, które w tym przypadku natychmiast
przepadnie na rzecz Skarbu Państwa.
387. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga XV.
Winien oszustwa przeciwko prawu jest ten, kto milcząco zgadza się na przekazanie tego, co mu pozostawiono,
lub czegokolwiek innego, osobie, której zgodnie z prawem nie wolno brać na mocy testamentu, niezależnie od
tego, czy wystawi w tym celu pisemny dokument, czy też zobowiąże się do tego zwykłą obietnicą.
388. Jeśli ktoś został zobowiązany do dostarczenia pewnego majątku osobie, która może go przyjąć na mocy
testamentu, a której w chwili śmierci tego zabroniono, nie mam wątpliwości, że mimo iż zaufanie wygasło,
powinno ono nadal pozostać przy tym, kto został poproszony o dostarczenie majątku, ponieważ nie uważa się, że
popełnił oszustwo, chyba że zobowiązał się w odniesieniu do tego, co wiedział, że nastąpi; to znaczy, że
dostarczy majątek beneficjentowi, nawet jeśli może on być prawnie niezdolny do jego otrzymania.
389. Bardzo słusznie uznano, że jeśli ojciec syna, który jest pod jego kontrolą, zawiera milczącą umowę, nie
powinno to szkodzić synowi, ponieważ jest on zobowiązany do posłuszeństwa ojcu.
390. Papinianus, Pytania, Księga XV.
Jeśli spadkobierca zawarł nielegalną, milczącą umowę, nie może skorzystać z prawa fallicznego w odniesieniu do
tej części, która była przedmiotem oszukańczej umowy. Zasada ta została ustanowiona przez Senat. Jeśli jednak
część majątku, do której został powołany, jest większa niż ta, którą oszukańczo zgodził się dostarczyć, może on
zachować czwartą część falcydyjską od nadwyżki swojego udziału w testamencie.
391. Tenże, Pytania, Księga XVI.
Gdy pewien człowiek wyznaczył spadkobierców, których nie miał prawa wybrać, to chociaż takie wyznaczenie nie
jest ważne, a pierwszy testament nie został w konsekwencji złamany, to jednak Senat już dawno zadecydował,
że spadkobiercy, którzy byli uprawnieni do spadku na mocy ostatniej woli zmarłego, powinni zostać go
pozbawieni jako niegodni. Tak postanowił Boski Marek w odniesieniu do osoby, której nazwisko spadkodawca
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wymazał z testamentu po jego sporządzeniu, gdyż skierował sprawę do Prefektów Skarbu Publicznego.
Dziedzictwo pozostawione w testamencie pozostało jednak nienaruszone. W odniesieniu do zapisów
uprzywilejowanych na rzecz spadkobiercy może powstać pytanie o intencję spadkodawcy i zapisy te nie zostaną
mu odmówione, chyba że wyraźnie okaże się, że intencja spadkodawcy była inna.
392. Tenże, Pytania, Księga XXXII.
Klaudiusz Seleucus do swego przyjaciela, Papinianusa, Pozdrowienie. Maevius, skazany za cudzołóstwo z
Sempronią, ożenił się ze wspomnianą Sempronią, która nie była skazana za to przestępstwo, a on, po swojej
śmierci, mianował ją swoją spadkobierczynią. Pytam, czy to małżeństwo było legalne i czy ta kobieta może być
dopuszczona do dziedziczenia. Odpowiedziałem, że takie małżeństwo nie może się ostać, a kobieta nie ma
prawa do korzystania z majątku, natomiast to, co zostanie w testamencie, przepada na rzecz Skarbu Państwa.
Nawet jeśli w takim przypadku kobieta ustanowiłaby swojego męża spadkobiercą, uważamy, że powinien on
zostać pozbawiony majątku jako niegodny tegoż.
393. Tenże, Pytania, Księga XXXIII.
Gdy kobieta żyła z żołnierzem jako jego konkubina, to nawet gdyby tenże żołnierz zmarł w ciągu roku po
zwolnieniu ze służby, po sporządzeniu testamentu na rzecz kobiety, ostatnio podałem wam jako moją opinię, że
nie może ona korzystać z dobrodziejstwa takiego testamentu wykonanego zgodnie z prawem wojskowym, a to,
co jej pozostanie, będzie należało do Skarbu Państwa.
394. Tenże, Opinie, Księga VI.
Spadkobierca, który twierdzi, że kodycyl jest fałszywy, a nie udowodni swojej racji, nie zostanie pozbawiony
spadku. Jeśli jednak współspadkobierca został obciążony tym samym dokumentem powierniczym na jego rzecz,
powództwo o wykonanie tego powiernictwa zostanie mu oddalone. Dlatego też, jeśli zmarły dokonał podziału
majątku pomiędzy spadkobierców za pomocą kodycylu, ten kto twierdzi, że został on sfałszowany, zachowuje
swój udział dziedziczny, z wyjątkiem sytuacji, w której spadek został mu pozostawiony w zaufaniu; nie może on
jednak korzystać z dobrodziejstw prawa falcydyjskiego, jeśli w części majątku, którą utracił, znajdowałoby się
wystarczająco dużo majątku, aby zrekompensować część falcydyjską, którą utracił na mocy słusznej zasady
potrącenia.
395. Tenże, Opinie, Księga VIII.
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Gdy w drugim testamencie ojciec dokonał szczenięcej substytucji swoich siostrzeńców za syna, który nie osiągnął
wieku dojrzałego, a który już został mianowany współspadkobiercą tego ostatniego, a wspomniani siostrzeńcy,
podstawieni po śmierci nieletniego, oskarżyli jego matkę o spłodzenie fałszywego dziecka, w celu uzyskania
spadku na podstawie dziedziczenia, odpowiedziałem, że jeśli przegrają sprawę, powinni zostać pozbawieni
udziału w spadku, do którego byli uprawnieni przez podstawienie, ponieważ dekret dotyczący testamentu nie
został wydany na ich korzyść.
396. Ponieważ nie jest uważane za hańbę, aby kobieta stała się konkubiną mężczyzny, który nie jest jej
patronem, nie będzie można odmówić powództwa o odzyskanie tego, co zostało mu pozostawione przez jej
testament, temu, kto trzymał kobietę jako konkubinę. Nasi najznakomitsi cesarze przyjęli ten pogląd w przypadku
Cocceiusa Cassianusa, człowieka najwyższej rangi, który bardzo faworyzował Rufinę, kobietę wolną, do której był
bardzo przywiązany, a której córkę określił w swoim testamencie jako przybraną i wyznaczył na współdziedziczkę
wraz z wnuczką, chociaż później okazało się, że była ona nieślubna.
397. Divine Marcus postanowił, że w przypadku, gdy spadkodawca, po odpieczętowaniu testamentu, wymazał
nazwisko spadkobiercy, ponieważ zmienił zdanie, a w konsekwencji jego udział został zasądzony jako przepadek
na rzecz Skarbu Państwa, fakt ten nie narusza legatów, w odniesieniu do których intencja spadkodawcy
pozostała niezmieniona, a zatem udział wspomnianego spadkobiercy przechodzi na rzecz Skarbu Państwa ze
wszystkimi jego obciążeniami.
398. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Orzekłem, że spadkobierca, który wiedząc o zabójstwie zmarłego, nie pomścił jego śmierci, powinien być
zmuszony do zrzeczenia się wszystkich zysków z majątku, bez możliwości legalnego żądania przywrócenia do
poprzedniego stanu praw do działania, które zostały połączone w chwili uzyskania przez niego majątku.
Jednakże, gdy spadkobierca został wprowadzony w błąd przez swoją niewiedzę o przestępstwie, będzie
uprawniony do takiej samej obrony, jak posiadacz w dobrej wierze, w zakresie zysków zebranych przed
powstaniem kontrowersji; i w tym przypadku jego żądanie, aby prawa do działania, które zostały połączone,
zostały przywrócone do ich poprzedniego stanu, nie będzie niewłaściwe.
399. Tenże, Opinie, Księga XV.
Wyraziłem opinię, że osoba, która oszukańczo podjęła się wykonania trustu, może być zmuszona do wydania
również tych zysków, które zebrała przed wszczęciem postępowania sądowego; ponieważ nie uważa się, że była
ona posiadaczem w dobrej wierze; podobnie jak w przypadku tych, którzy posiadają własność, której domaga się

2137

Skarb Państwa. Orzekłem, że po powstaniu kontrowersji w odniesieniu do wykonania trustu tego rodzaju, wartość
wcześniej pobranych zysków, wraz z odsetkami od nich, powinna być zwrócona; i to dotyczy wszystkich zysków,
za które zapłacono cenę, ale jeśli strona sama korzystała z zysków, tylko ich wartość bez odsetek powinna być
zwrócona. Boski Sewerus w tego rodzaju przypadku łaskawie zadecydował, że tylko zyski z nieruchomości, a nie
odsetki od nich, będą należne bez względu na czas, w którym zostały pobrane. Taka jest praktyka w obecnym
czasie.
400. Jeżeli cały majątek spadkowy przepadł na rzecz Skarbu Państwa z powodu wykonania trustu podjętego w
sposób oszukańczy, nie jest właściwe, aby spadkobierca nadal był obciążony długami spadkowymi. Ta sama
zasada obowiązuje, gdy śmierć spadkodawcy nie została pomszczona. Jeśli jednak spadkobierca poniósł
jakąkolwiek szkodę, wkraczając do spadku poprzez połączenie praw do działania lub służebności, nie będzie on
uważany za godnego ulgi restytucyjnej.
401. Spadkobierca, który został powołany do udziału w spadku, otrzymał darowiznę działki i zgodził się
dostarczyć to, co otrzymał, osobie, która była prawnie niezdolna do otrzymania tego samego. Chociaż darowizna
nie była zgodna z prawem, tak dalece jak dotyczyła jego udziału, to znaczy części, do której był uprawniony jako
spadkobierca, to jednak, moim zdaniem, jego prawo do ziemi było nienaruszone, ponieważ ani zasada prawa, ani
różnica w posiadaniu nie mogły dokonać podziału woli spadkodawcy.
402. Paulus, Opinie, Księga XVI.
Jeśli wyznaczeni spadkobiercy zostali pozbawieni spadku, ponieważ spadkodawca, zmieniwszy zdanie, chciał
sporządzić kolejny testament i został przez nich powstrzymany, uważa się, że całkowicie odwołał swój poprzedni
testament.
403. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga III.
Mąż, który nie pomści śmierci swojej żony, zostanie pozbawiony jej posagu jako niegodny.
404. Paulus, Sentencje, księga III.
Udziały w majątkach wolnych ludzi, którzy w podejrzanych okolicznościach stracili życie, należne patronom,
którzy zaniedbali pomścić ich śmierć, przepadają na rzecz Skarbu Państwa. Wszyscy bowiem spadkobiercy, a
także ci, którzy zajmują pozycję spadkobierców, są zobowiązani z urzędu do pomszczenia śmierci zmarłego.
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405. Tryphoninus, Dysputy, Księga V.
Z najlepszych powodów można utrzymywać, że opiekun, który w imieniu swojego podopiecznego twierdzi, że
testament jest sfałszowany lub nieudolny, ale nie jest w stanie udowodnić swojego twierdzenia, nie traci
dziedzictwa. I nawet jeśli oskarży on w imieniu ojca swego podopiecznego o popełnienie przestępstwa, nie
będzie on wyłączony z posiadania spadku wbrew postanowieniom testamentu, ponieważ wymogi jego obowiązku
i jego odpowiedzialność jako opiekuna powinny go usprawiedliwić; Nie można też skazać opiekuna za złośliwe
oskarżenie, kto wnosi oskarżenie w imieniu swego wychowanka, i to nie z powodu jakiejkolwiek wrogości
żywionej przez niego samego, lecz być może pod wpływem oświadczeń matki wychowanka lub za namową
wyzwoleńców ojca. Jeśli opiekun oskarży kogoś o przestępstwo w imieniu swego wychowanka, a nie wniesie
oskarżenia, ponieważ w międzyczasie wychowanek osiągnął wiek dojrzały, nie można powiedzieć, że stał się
odpowiedzialny za Dekret Turpiliański Senatu, ponieważ prawa są różne, nawet jeśli kilka z nich jest połączonych
w tej samej osobie, ponieważ prawa opiekuna są jedną rzeczą, a prawa zapisobiercy inną; A gdy opiekun wnosi
oskarżenie nie we własnym imieniu, lecz w imieniu swego podopiecznego, nie zasługuje na karę. Wreszcie
majątek pozostawiony w testamencie podopiecznemu w takich okolicznościach przepada, chyba że zostanie
zachowany z rozkazu cesarza; do tego stopnia jest on obrońcą i niejako patronem tego, kto wnosi oskarżenie.
Sabinus mówi to samo w swoich pracach na temat Vitelliusa.
406. Gaius, On Implied Trusts.
Jeżeli jakikolwiek spadkobierca, po tym jak został milcząco wezwany przez testament spadkodawcy do
przekazania jakiejś osobie nieuprawnionej do otrzymania czwartej części majątku, do którego jest uprawniony na
mocy prawa falcydyńskiego, będzie również podstawa do zastosowania dekretu senatu; nie ma bowiem większej
różnicy między tego rodzaju trustem a takim, w którym spadkobierca jest zobowiązany do przekazania majątku,
który otrzymał z majątku, osobie niezdolnej do jego otrzymania.
407. Papinianus, Pytania, Księga XVIII.
Jeśli syn zaprzecza, że testament ojca jest ważny, ponieważ spór dotyczy legalności dokumentu, a nie atakuje
postanowień testamentowych dokonanych przez ojca, ani nie oskarża go o żadne przestępstwo, zatrzymuje to,
co zostało mu pozostawione przez zmarłego.
408. Tenże, Opinie, Księga XIV.
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Gdy zięć wyznacza swego teścia na spadkobiercę, to sam bodziec ojcowskiego uczucia nie pozwoli, aby
jakiekolwiek podejrzenie dotyczyło dorozumianego wykonania tego powiernictwa.
409. Klaudiusz w trzydziestej księdze Digestów o Scaevoli zauważa, że jeśli osoba, na rzecz której dokonano
bezprawnego zapisu, umrze za życia spadkodawcy, zapis nie przepada na rzecz Skarbu Państwa, lecz pozostaje
w rękach tego, kto był odpowiedzialny za wykonanie trustu.
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Księga XXXV
1. Dotyczące warunków i oznaczeń testamentowych, ich przyczyn i modyfikacji.
2. O prawie falcydiańskim.
3. Gdzie mówi się, że więcej zostało zapisane komukolwiek niż dopuszcza Prawo Falcydiańskie.

Tyt. 1. O warunkach i oznaczeniach testamentowych, ich przyczynach i ich
zmianach.

Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga III.
Na zapisy testamentowe nakłada się albo nieokreślony czas, albo warunki; a jeśli tego nie uczyniono, stają się
one skuteczne od razu, chyba że z natury rzeczy zależą od jakiegoś warunku.
(1) Jeżeli przepisana jest określona data płatności zapisu, to chociaż termin ten jeszcze nie nadszedł,
spadkobiercy mogą go jednak zapłacić, ponieważ jest pewne, że będzie on należny.
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(2) Kiedy termin jest niepewny, jak w następującym przypadku: "Niech mój spadkobierca zapłaci dziesięć aurei,
kiedy umrze", ponieważ data jego śmierci jest niepewna, a zatem, jeśli zapisobierca umrze przed nim, zapis nie
przejdzie na jego spadkobiercę, z tego powodu, że termin nie nadszedł za jego życia, chociaż jest pewne, że
spadkobierca umrze w tym czy innym czasie.
(3) W zapisie umieszcza się warunek, na przykład, gdy czynimy zapis w następujący sposób: "Niechaj mój
spadkobierca da dziecku zrodzonemu z Arescusa niewolnika", albo "Niechaj mój spadkobierca da plony, które
mogą być zebrane z takiego a takiego majątku", albo "Niechaj mój spadkobierca da Sezjuszowi niewolnika,
którego nie zapisałem nikomu innemu".
2. Ulpianus, O Sabinusie, księga V.
Istnieją pewne warunki, które mogą być spełnione nawet za życia spadkodawcy, na przykład: "Jeśli statek
przypłynie z Azji", ponieważ warunek zostanie uznany za spełniony, gdy statek przypłynie. Są też inne, które nie
mogą być spełnione aż do śmierci spadkodawcy, jak na przykład: "Jeśli zapłaci mu dziesięć aurei, jeśli wstąpi na
Kapitol". Zanim bowiem ktokolwiek będzie mógł być uznany za spełniającego warunek, musi wiedzieć, że został
on umieszczony w testamencie; gdyby bowiem spełnił go nieumyślnie, nie byłby uznany za spełniającego
życzenie spadkodawcy.
0. Tenże, O Sabinusie, Księga VI.
Ustalono, że jeśli testament przewiduje warunki niemożliwe do spełnienia, uważa się je za nieważne.
(256) Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
W przypadku zapisów na rzecz osób, którym patron jest zobowiązany je wypłacić, pretor powinien tak uregulować
warunek, aby kwoty otrzymane przez patrona i wyznaczonych spadkobierców, zgodnie z warunkiem zapisanym
w testamencie, były proporcjonalne do udziałów zapisobierców.
4. Jeśli w testamencie znalazł się następujący zapis: "Jeśli w ciągu najbliższych pięciu lat Tytusowi nie urodzi się
syn, niech mój spadkobierca zapłaci wtedy dziesięć aurei na rzecz Sei", a Tytus umrze przed upływem tego
czasu, Seia nie będzie miała natychmiastowego prawa do dziesięciu aurei, ponieważ słowo "wtedy" oznacza datę
upływu pięciu lat.
5. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
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Wychowanek może spełnić warunek bez upoważnienia swego opiekuna. Niech więc nikt nie obawia się, że po
spełnieniu warunku może w niektórych przypadkach stać się dziedzicem koniecznym, gdyż stanie się nim na
mocy prawa ojcowskiego, a nie przez spełnienie warunku.
(1) Podobnie niewolnik lub syn pod ojcowską kontrolą może spełnić warunek bez rozkazu ojca lub pana,
ponieważ nikt nie jest oszukany przez swój własny czyn.
0. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Testament nie nakłada kary na spadkobiercę, zapisobiercę lub kogokolwiek, kto w jakiś sposób korzysta z
ostatniej woli spadkodawcy, jeśli nakazuje mu się wzniesienie pomnika zgodnie z czyimś osądem, a ten, z którym
należało się skonsultować, nie żyje, nie może być obecny lub nie chce udzielić rady.
(1) Gdy spadkobierca otrzymał polecenie manumitowania pewnych niewolników, a niektórzy z nich zmarli przed
wykonaniem testamentu, Neratius uznał, że spadkobierca nie spełnił warunku, ale nie rozstrzygnął, czy ten
ostatni był w stanie spełnić warunek, czy też nie. Serwiusz natomiast uznał, że w przypadku, gdy napisano: "Jeśli
moja matka i moja córka przeżyją mnie", a jedna z nich zmarła, warunek nie został naruszony. Tę samą zasadę
podaje również Labeo. Sabinus i Kasjusz uważają, że jeśli w testamencie umieszcza się warunki uznane za
niemożliwe, to należy je uważać za niebyłe, i tę opinię należy przyjąć.
7. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVIII.
Korzyść płynąca z więzi mucjańskiej jest widoczna w warunkach, w których coś nie ma być zrobione; jak na
przykład: "Jeśli nie wejdzie na Kapitol", "Jeśli nie będzie manumit Stichus" i w innych przypadkach tego samego
rodzaju. Takiego zdania byli Arystydes, Neratius i Julianus, a potwierdza je także Konstytucja Piusa VI. Powyższy
środek zaradczy miał zastosowanie nie tylko do zapisów, ale także do spadków.
8. Jeżeli żona wyznacza swego męża, któremu obiecała posag, na dziedzica swojej części majątku: "Gdyby on
nie zażądał lub nie zażądał posagu, który mu obiecałam", mąż musi zawiadomić współspadkobiercę, że jest
gotów dać pokwitowanie za posag lub udzielić zabezpieczenia, że nie będzie się go domagał, i wtedy może wejść
do majątku. Gdyby jednak mąż został powołany na spadkobiercę całego spadku, pod tym samym warunkiem, a
nie byłoby nikogo, komu mógłby udzielić takiego zabezpieczenia, nie będzie on pozbawiony możliwości wejścia
do spadku z tego powodu. Warunek zostanie bowiem uznany za spełniony z mocy prawa, ponieważ po tym, jak
raz wszedł na majątek, nie ma nikogo, przeciwko komu mógłby wnieść powództwo o odzyskanie posagu.
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9. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Gdy ktoś uczyni zapis w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca płaci taką a taką sumę mojej żonie,
dopóki pozostaje ona z moim synem", a żona, chcąc uniknąć swego patrona, opuszcza okolicę, ale nadal
zachowuje zamiar zatrzymania przy sobie dzieci, Trebatius i Labeo twierdzą, że będzie ona uprawniona do
zapisu, ponieważ nie powinna być zobowiązana do przebywania w każdej chwili ze swymi dziećmi; Ale jedyną
kwestią jest to, czy ma ona zamiar i zamiar nie odesłania syna i czy nie jest jej obowiązkiem zatrzymać go przy
sobie, gdy jest wychowywany.
10. Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
Gdy mąż zapisał żonie spadek płatny, gdy ta miała dzieci, zwykło się mówić, że w chwili sporządzania testamentu
nie miał na myśli tych dzieci, które jego żona już miała.
0. Tenże, O Sabinusie, Księga XXIII.
Następujący warunek: "Zapisuję mojej córce, gdy wyjdzie za mąż" oznacza, że osoba, która sporządziła
testament, miała zamiar, aby warunek ten został spełniony i że nie ma znaczenia, kiedy to nastąpi. Dlatego też,
jeśli córka wyjdzie za mąż po sporządzeniu testamentu, a za życia spadkodawcy, warunek zostanie uznany za
spełniony, a zwłaszcza jeśli jest on tego rodzaju, że powinien być spełniony tylko raz. Wszystkie jednak związki
materialne nie prowadzą do spełnienia warunku; na przykład, gdy dziewczyna, która nie jest jeszcze młoda,
zostaje wydana za mąż, nie spełnia warunku. Mówimy, że ta sama zasada będzie obowiązywać, jeśli poślubi ona
kogoś, z kim nie może być połączona zgodnie z prawem. Ale czy może powstać jakakolwiek wątpliwość, czy
może ona spełnić warunek, wychodząc później za mąż, tak jakby nie wyszła za mąż za pierwszym razem? Jeśli
spadkodawca miał na myśli pierwsze małżeństwo córki, uważam, że warunek nie został spełniony; mimo to
należy przyjąć pobłażliwą interpretację, że ponieważ warunek nie został jeszcze spełniony, nie został on
odrzucony.
12. W przypadku, gdy spadek został zapisany pod następującym warunkiem: "Gdyby przybył statek z Azji", a
statek ten przybyłby w czasie, gdy sporządzono testament, lecz spadkodawca nie wiedział o tym fakcie; należy
stwierdzić, że warunek został spełniony. Tak samo należy powiedzieć w przypadku, gdy zapis jest pozostawiony
komukolwiek: "Gdy osiągnie wiek dojrzały".
13. Paulus, O Sabinusie, Księga IV.
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Jeżeli te rzeczy zostały już dokonane, które zostały nałożone w drodze warunku, a spadkodawca wiedział, że
mogą być dokonane po raz drugi, strony muszą poczekać, aż zostaną dokonane po raz drugi. Jeśli jednak
spadkodawca o tym nie wiedział, zapisy będą należne natychmiast.
0. Należy również pamiętać, że warunki zwykłe muszą być spełnione po śmierci spadkodawcy, jeżeli jest to
konieczne dla wypełnienia postanowień testamentu, jak np. "Gdyby wstąpił na Kapitol" i inne tego rodzaju.
Nietypowe warunki mogą być również spełnione za życia spadkodawcy, na przykład: "Jeśli Titius powinien zostać
konsulem".
0. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXIV.
Gdy zapis jest następujący: "Ponieważ mój najstarszy syn wziął dziesięć aurei z mojej skrzyni, niech mój młodszy
syn weźmie tyle samo z większej części mojego majątku", spadek będzie należny, ponieważ został pozostawiony
po to, aby stan dzieci był równy. I jest jasne, że tak jest, ponieważ tam, gdzie coś jest zapisane z jakiegoś
powodu, odnosi się do przeszłości, ale to, co jest pozostawione jako kara, odnosi się do przyszłości.
(23) Paulus, O Sabinusie, księga V.
Gdy majątek jest pozostawiony komukolwiek pod warunkiem: "Jeśli zapłaci pewną sumę nieletniemu lub
obłąkanemu", uważa się, że zapisobierca spełnił warunek, jeśli zapłaci pieniądze kuratorowi lub opiekunowi
zainteresowanego.
23. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VIII.
"Niech Titius będzie moim dziedzicem, jeśli wzniesie posągi w mieście". Jeśli jest on gotów postawić posągi, ale
władze miejskie nie zapewnią mu miejsca na ten cel, Sabinus i Proculus utrzymują, że stanie się on
spadkobiercą, a do zapisu stosuje się tę samą zasadę prawa.
(23) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Gdy zapisano w testamencie następujący warunek: "Gdyby wyszła za mąż w mojej rodzinie", warunek ten uważa
się za spełniony z chwilą zawarcia małżeństwa, chociaż kobieta nie weszła jeszcze do łoża swego męża, gdyż
małżeństwem jest zgoda, a nie konkubinat.
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256. Gaius, O Edykcie pretora w sprawie testamentów.
Gdy powstają pytania dotyczące spraw obcych testamentowi, należy je interpretować sprawiedliwie i liberalnie;
lecz te, które dotyczą samego testamentu, muszą być rozstrzygane ściśle według zasad prawa pisanego.
(1) Tenże, W sprawie edyktu pretora dotyczącego zapisów.
Zapis jest nieprawidłowy, gdy jest dokonany w następujący sposób: "Zapisuję niewolnikowi Stichusowi, którego
kupiłem od Titiusa, posiadłość toskulańską, którą podarował mi Seius", ponieważ jeśli wiadomo, do jakiego
niewolnika lub do jakiej posiadłości odnosił się spadkodawca, nie będzie miało znaczenia, czy ten, o którym
powiedział, że go kupił, został mu rzeczywiście podarowany, czy też to, co wskazał, że zostało mu podarowane,
w rzeczywistości nabył.
18. Dlatego też, gdy niewolnik jest zapisany w testamencie w następujący sposób: "Zapisuję Titiusa mojemu
kucharzowi Stichusowi, mojemu szewcowi Stichusowi", chociaż niewolnik nie może być ani kucharzem, ani
szewcem, będzie on należał do zapisobiercy, jeśli zostanie pozytywnie ustalone, że spadkodawca miał go na
myśli, gdy dokonywał zapisu. Nawet jeśli popełni się błąd w określeniu osoby zapisobiercy, ale jest jasne, komu
spadkodawca zamierzał uczynić zapis, będzie on tak samo ważny, jak gdyby nie popełniono żadnego błędu.
19. Zasada ta w odniesieniu do fałszywego wskazania ma jeszcze większe zastosowanie, gdy powód jest błędnie
podany, jak na przykład: "Daję taki a taki majątek Tycjuszowi, ponieważ zajmował się moimi interesami".
Podobnie: "Niech mój syn Tycjusz otrzyma, jako uprzywilejowany spadek, taki a taki kawałek ziemi, ponieważ
jego brat wziął taką a taką sumę aurei z mojej skrzyni", bo nawet jeśli brat nie wziął wspomnianej sumy pieniędzy
ze skrzyni, spadek będzie ważny.
20. Jeśli jednak zapis jest wymieniony w sposób, który nakłada warunek, na przykład: "Daję taki a taki kawałek
ziemi Tycjuszowi, jeśli załatwił moją sprawę", "Niech mój syn Tycjusz otrzyma taki a taki kawałek ziemi, jako
uprzywilejowany zapis, jeśli jego brat wziął sto aurei z mojej skrzyni", zapis będzie ważny, jeśli zapisobierca
załatwił sprawę lub jego brat wziął sto aurei ze skrzyni.
21. W przypadku, gdy spadek jest zapisany komukolwiek w zależności od tego, czy wykona on jakąś czynność,
na przykład wzniesie pomnik spadkodawcy, zbuduje jakieś dzieło publiczne, wyda bankiet dla mieszkańców
miasta lub wypłaci część spadku innemu, spadek będzie uważany za zapisany z pewną modyfikacją.
19. Tenże, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XVIII.
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Jeśli komuś zostawia się majątek pod warunkiem, że nie będzie czegoś robił, musi on dać zabezpieczenie w
postaci obligacji mucickiej temu, do kogo dziedzictwo lub majątek będzie należał zgodnie z prawem cywilnym,
jeśli warunek nie zostanie spełniony.
20. Ulpianus, Dysputy, Księga V.
Intencja zmarłego zajmuje pierwsze miejsce w warunkach przez niego przepisanych i kontroluje je. Dlatego też, w
odniesieniu do następującego zdania: "Jeśli moja córka wyjdzie za Titiusa", uznano, że data śmierci
spadkodawcy nie zawsze powinna być brana pod uwagę, ale że czas na spełnienie warunku może być
przedłużony poza to wydarzenie, jeśli taka była wola spadkodawcy.
0. Następująca klauzula: "Jeśli pierwszy będzie moim spadkobiercą, niech będzie obciążony obowiązkiem
zapłaty" nie powinna być uważana za sugerującą warunek, ponieważ wydaje się, że spadkodawca chciał raczej
wskazać, kiedy zapis powinien być płatny, niż wprowadzić postanowienie, chyba że chciał narzucić warunek; stąd
też nie powinno się uważać, że następujący zapis nakazuje warunek: "Daję i zapisuję wszystko, co jest mi
należne w Efezie". Jeśli jednak zapis jest dokonany w następujący sposób: "Jeśli pierwszy nie będzie moim
spadkobiercą, niech drugi będzie obciążony zapłatą", a pierwszy zostanie spadkobiercą, zapis nie będzie
należny. Jeśli pierwszy wejdzie do spadku wraz z drugim, nie może być wątpliwości, że warunek nie został
spełniony.
1. Jeżeli mecenas, wszedłszy w posiadanie spadku wbrew postanowieniom testamentu, otrzyma udział należny
mu z mocy prawa, jego współspadkobierca nie będzie zobowiązany do wypłacenia mu zapisów, które zostały
zapisane pod następującym warunkiem: "Gdyby mój mecenas nie był moim spadkobiercą".
2. W przypadku, gdy pierwszy spadkobierca został obciążony zapisem następującej treści: "Jeśli drugi nie będzie
moim spadkobiercą, niech zapłaci Titiusowi dwadzieścia aurei", i w podobny sposób, jeśli drugi spadkobierca
zostanie obciążony zapisem na rzecz Titiusa następującej treści: "Jeśli pierwszy nie będzie moim spadkobiercą",
a obie strony staną się spadkobiercami, warunek zapisu nie będzie spełniony. Jeśli jeden ze spadkobierców
uzyskałby spadek, a drugi nie, zapis będzie należny.
22. Marcellus w następujący sposób odnosi się do Julianusa, Digest, Księga XXVII.
Nie mamy wątpliwości, że niehonorowe warunki powinny być odesłane do tych, którzy je narzucili.
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Wśród nich są, ogólnie mówiąc, takie, które wymagają przysięgi.
0. Julianus, Digest, Księga XXXI.
Jest wielką różnicą, czy warunek jest faktyczny czy prawny. Warunki takie jak: "Jeśli statek przypłynie z Azji",
"Jeśli Tycjusz zostanie konsulem", choć mogą nie zostać spełnione, nie pozwalają spadkobiercy wejść do
majątku, dopóki nie wie, że nie zostały spełnione. Natomiast te, które odnoszą się do kwestii prawnych,
wymagają niewypełnienia tylko wtedy, gdy spadkobierca jest tego świadomy lub nie. Na przykład, gdy ktoś myśli,
że jest pod władzą ojcowską, podczas gdy w rzeczywistości jest głową rodziny, może nabyć majątek. Dlatego też,
gdy ktoś jest mianowany spadkobiercą części majątku, mimo że może nie wiedzieć, czy testament został otwarty
czy nie, może wejść w posiadanie tego majątku.
(23) The Same, Digest, Księga XXXV.
Ilekroć uczyniono zapis żonie pod warunkiem, że nie wyjdzie za mąż, i zobowiązano ją do wydania majątku
zapisanego w testamencie Titiusowi, gdyby wyszła za mąż, to zostało dobrze ustalone, że jeśli wyjdzie za mąż,
może domagać się zapisu i nie będzie zmuszona do wykonania powiernictwa.
23. The Same, Digest, Księga XLIII.
Gdy spadkodawca polecił swojemu zapisobiercy, aby zapłacił dziesięć aurei dwóm spadkobiercom i wziął dla
siebie pewien kawałek ziemi, to zgodnie z lepszą opinią spadkobierca nie może podzielić warunku, chyba że
zapis jest również podzielony. Dlatego też, mimo że zapłacił pięć aurei jednemu ze spadkobierców, nie może
rościć sobie prawa do części ziemi, chyba że zapłaci pozostałe pięć spadkobiercy, który wchodzi w posiadanie
spadku; lub jeśli ten odrzuci zapis, zapłaci całe dziesięć temu, który sam go przyjmie.
23. The Same, Digest, Księga XXXV.
W prawie cywilnym ustalono, że warunek uważa się za spełniony zawsze wtedy, gdy strona zainteresowana jego
niespełnieniem sprzeciwia się jego spełnieniu. Wiele autorytetów rozszerzyło zastosowanie tej zasady na zapisy i
powoływanie spadkobierców. Niektórzy prawnicy uważali również, że w tego rodzaju przypadkach postanowienia
stają się skuteczne, gdy przyrzekający stara się przeszkodzić przyrzekającemu w spełnieniu warunku.
26. The Same, Digest, Księga LXIX.
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Gdy mąż zapisuje swój majątek żonie, z którą ma dzieci, a kobieta po rozwodzie ma dzieci z innym mężczyzną, a
następnie po rozwiązaniu drugiego małżeństwa wraca do pierwszego męża, nie rozumie się, że warunek został
spełniony, gdyż jest prawdopodobne, że spadkodawca nie miał na myśli dzieci, które za życia zostały spłodzone
przez innego mężczyznę.
0. The Same, Digest, Księga LXXXII.
Następująca klauzula: "Jeśli zapłaci dwadzieścia aurei lub przysięgnie, że wykona pewną czynność" zawiera
warunek, który składa się z dwóch części. Tak więc, jeśli ktoś zostanie mianowany spadkobiercą pod warunkiem,
że przysięgnie, iż zapłaci dziesięć aurei lub postawi pomnik, to mimo, że zgodnie z warunkami Edyktu będzie
mógł otrzymać majątek lub spadek, nadal będzie zmuszony do wykonania tego, co nakazano mu przysiąc, że
zrobi, gdyż tylko przysięga może zostać umorzona.
(23) Jeżeli ten sam majątek zapisany jest jednej osobie bezwzględnie, a drugiej warunkowo, albo jeżeli jeden
spadkobierca wyznaczony jest bezwzględnie, a drugi pod warunkiem, a warunek nie spełni się, to połowa spadku
lub dziedzictwa przypadnie spadkobiercy lub zapisobiercy, któremu zapis lub dziedzictwo było bezwzględnie
zapisane, pod warunkiem, że strona ta przyjęła swój udział.
23. Alfenus Varus, Digest, Księga V.
Pewien osobnik postanowił w swoim testamencie, że należy mu postawić pomnik, taki jak Publiuszowi
Septymiuszowi Demetriuszowi, który stoi na Drodze Salariańskiej, a jeśli tego nie uczyni, to jego spadkobiercy
powinni podlegać znacznej grzywnie. Ponieważ nie można było znaleźć żadnego pomnika Publiusza
Septymiusza Demetriusza, ale był jeden wzniesiony Publiuszowi Septymiuszowi Damasowi, i przypuszczano, że
ten, kto sporządził testament, chciał, aby wzniesiono mu pomnik podobny do tego, o którym była mowa,
spadkobiercy poprosili o radę, jaki pomnik będą musieli wznieść i czy będą podlegać karze, jeśli nie wzniosą
żadnego, ponieważ nie mogą znaleźć takiego, który mógłby posłużyć za wzór. Odpowiedź brzmiała, że jeśli
można ustalić, jaki rodzaj pomnika strona, która sporządziła testament, zamierzała wyznaczyć, nawet jeśli nie
opisała go w testamencie, to i tak powinien on zostać wzniesiony zgodnie z tym, co chciał wskazać. Jeśli jednak
jego intencja nie była znana, kara nie miałaby mocy ani skutku, ponieważ nie znaleziono żadnego pomnika, który
mógłby służyć za wzór dla tego, który nakazał postawić; niemniej jednak spadkobiercy muszą postawić pomnik
odpowiadający pod każdym względem bogactwu i randze zmarłego.
23. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Księga III.
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Pewien spadkodawca zapisał swojej córce następującą rzecz: "Jeśli moja córka, Atia, wyjdzie za mąż za zgodą
Lucjusza Titiusa, niech mój spadkobierca da jej taką a taką sumę". Titius zmarł zanim spadkodawczyni Attia
wyszła za mąż, powstało pytanie czy będzie ona uprawniona do zapisu. Odpowiedź brzmiała, że tak.
1. "Niech moja żona Attia weźmie chłopca Philargyrusa i dziewczynę Agatheę z niewolników, którzy będą należeć
do mnie w chwili mojej śmierci". Spadkodawca sprzedał Agatheę, którą posiadał w chwili sporządzania
testamentu, a następnie kupił inne niewolnice, jednej z nich nadał imię Agathea. Powstało pytanie, czy należy ją
uznać za zapisaną w testamencie. Odpowiedź brzmiała, że tak.
2. Julianus, O Urseius Ferox, Księga I.
Poniższy warunek: "Jeśli wstąpi na Kapitol" należy rozumieć w ten sposób, że powinien wstąpić na Kapitol tak
szybko, jak tylko będzie mógł.
3. Tenże, O Minicjuszu, Księga I.
Jeśli cały majątek zostanie zapisany mi oddzielnie i bezwzględnie, a tobie warunkowo, a ty umrzesz, zanim
warunek zostanie spełniony, nie będę musiał się do niego stosować, ponieważ nawet jeśli warunek zawiedzie,
udział, którego mógłbyś się domagać, przypadnie mi.
4. Africanus, Pytania, Księga II.
W testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech Stichus i Pamfila będą wolni, a gdyby się połączyli w
małżeństwie, niech mój spadkobierca będzie zobowiązany zapłacić im sto aurei." Stichus zmarł, zanim testament
został otwarty. Odpowiedź brzmiała, że" prawo do udziału Stichusa wygasło, a ponieważ okazało się, że Pamfila
nie spełniła warunku, jej udział pozostanie w posiadaniu spadkobiercy. Gdyby jednak oboje żyli, a Stichus
odmówił jej poślubienia, podczas gdy kobieta była gotowa wyjść za niego, miałaby ona prawo do swojej części
spadku, ale prawo Stichusa do jego części wygasłoby. Gdy bowiem zapisano komukolwiek dziedzictwo w
następujący sposób: "Niech mój spadkobierca zapłaci sto aurei Titiusowi, jeśli ten ożeni się z Seią", a Seia
umrze, rozumie się, że Titius nie spełnił warunku. Jeśli jednak on sam umrze, nie przekaże dziedzictwa swojemu
spadkobiercy, ponieważ przez jego śmierć warunek nie zostanie spełniony. Jeśli jednak oboje żyją, a on nie chce
się z nią ożenić, ponieważ warunek nie jest spełniony przez jego działanie, nie może otrzymać spadku; jeśli
jednak kobieta nie chce się z nim ożenić, a on jest gotów ją poślubić, będzie miał do niego prawo.
5. Tenże, Pytania, Księga IX.
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Chociaż słowa "zdać rachunki" nie mają innego znaczenia niż zapłacić należną sumę, to jednak, jeśli niewolnik,
który ma być wolny pod pewnym warunkiem, z winy spadkobiercy, a nie z powodu oszustwa popełnionego przez
niewolnika, zapłaci mniej niż jest należne, a uważa się, że zdał on rachunki w dobrej wierze, stanie się on wolny; i
jeśli ta zasada nie będzie przestrzegana, żaden niewolnik, który został poddany manumulacji pod warunkiem,
nigdy nie uzyska wolności, jeśli z powodu niewiedzy zapłaci mniej niż powinien. Należy to rozumieć jako
odnoszące się do przypadków, w których niewolnik otrzymuje polecenie przedstawienia swoich rachunków, a
przez pewien błąd, ale bez oszukańczych intencji, czyni to w taki sposób, że jego pan może również pomylić się
w odniesieniu do jego obliczeń.
6. Marcjanus, Instytuty, Księga VI.
Fałszywe oznaczenie nie przynosi korzyści zapisobiercy, beneficjentowi trustu lub spadkobiercy, który został
powołany; na przykład, gdy" spadkodawca błędnie odnosi się do swojego brata, swojej siostry, swojego wnuka
lub czegokolwiek innego. Przewidywało to prawo cywilne, jak również konstytucje Boskiego Sewera i Antoninusa.
7. Jeśli jednak powstanie kontrowersja w odniesieniu do kilku osób noszących to samo nazwisko, do
dziedziczenia zostanie dopuszczony ten, kto udowodni, że zmarły miał do niego odniesienie.
8. Gdy zapis jest uczyniony na rzecz kogokolwiek jak na rzecz wyzwoleńca, to znaczy przez wymienienie go
wśród innych wyzwoleńców, nie powinien on utracić dziedzictwa z tego powodu, że potem mógł otrzymać złoty
pierścień od cesarza, ponieważ jego godność jest zwiększona, a jego stan nie ulega zmianie, jak to stwierdzili
Boscy Sewerus i Antoninus w Reskrypcie.
9. Jeśli ktoś zapisałby majątek w następujący sposób: "Jeśli będzie należał do mnie w czasie mojej śmierci", a nie
zostałby znaleziony w tym czasie, to oszacowana wartość tego majątku nie będzie uważana za zapisaną.
10. 10. A gdyby ktoś zapisał w testamencie: "Stichusa i Pamphilusa przekazuję i zapisuję Titiusowi, jeśli będą
należeć do mnie w chwili mojej śmierci", i zbyłby jednego z nich, to czy zapisobierca mógłby się domagać
drugiego? Zdecydowano, że może on być roszczony, ponieważ ta klauzula, mimo że jest w liczbie mnogiej, musi
być rozumiana tak, jakby spadkodawca powiedział osobno: "Daję i zapisuję Stichusa, jeśli będzie mój w czasie
mojej śmierci".
11. Florentczyk, Instytuty, Księga XI.
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W przypadku, gdy zapis jest dokonany na rzecz konkretnej osoby, jak na przykład na rzecz Lucjusza Titiusa, nie
ma znaczenia, czy spadkodawca określił go w ten sposób, czy też poprzez wymienienie jego cech fizycznych,
zawodu, zatrudnienia, pokrewieństwa lub powinowactwa; ponieważ tego rodzaju określenie zazwyczaj zastępuje
imię, ani nie ma znaczenia, czy jest ono fałszywe czy prawdziwe, pod warunkiem, że wiadomo, kogo
spadkodawca miał na myśli.
12. Jest ta różnica między określeniem a warunkiem: określenie odnosi się do czegoś, co już zostało zrobione,
warunek do czegoś, co ma nastąpić.
13. Pomponius, Reguły.
Najłatwiejszy z kilku warunków, od których zależy wolność, jest uważany za ten, który prowadzi najbardziej
bezpośrednio do wolności, chociaż może być z natury trudniejszy i trudniejszy do spełnienia niż inne.
14. Marcellus, Opinie.
Publius Maevius zapewnił w swoim testamencie, co następuje: "Daję i zapisuję, i obciążam tych, którzy będą
moimi spadkobiercami, aby zapłacili synowi mojej siostry Gajuszowi Seiusowi, czterdzieści aurei na jego wydatki
podczas jego konsulatu". Seius został mianowany konsulem za życia Maeviusa i wręczył zwyczajny prezent, a
następnie w Kalendy Styczniowe objął obowiązki konsulatu, po czym Maevius zmarł. Pytam, czy Secjusz miałby
prawo do czterdziestu aurei. Marcellus odpowiedział, że tak.
15. Tytania zawarła następujący zapis w odniesieniu do pewnych ziem, które pozostawiła w testamencie Septitii:
"Zobowiązuję cię, Septitio, abyś przekazała te same ziemie mojemu synowi, gdy osiągnie on wiek szesnastu lat.
Gdyby jednak mój syn nie ukończył szesnastu lat, nakazuję ci przekazać te ziemie Publiuszowi Maeviusowi i
Gajuszowi Corneliusowi." Ponieważ Septitia zmarła, a syn również zmarł w piętnastym roku życia, pytam, czy
powiernictwo powinno być wykonane, a spadkobiercy Septitii zmuszeni do wydania ziemi Publiuszowi
Maeviusowi i Gajuszowi Korneliuszowi, skoro syn nie ukończył piętnastego roku życia. Marcellus odpowiedział,
że Septymia przekazała swoim spadkobiercom to samo prawo, które sama posiadała do ziemi; byłoby bowiem
sprzeczne z intencją spadkodawczyni, aby natychmiast domagać się wykonania zapisu, gdyż w takim przypadku
więcej korzyści odnieśliby zastępcy niż chłopiec, czy to przez Septymię, czy przez jej spadkobierców. Słowa
użyte przez spadkodawczynię rzeczywiście zdają się wskazywać, że trust powinien być wykonany zaraz po
śmierci jej syna, ale nie jest prawdopodobne, że zamierzała ona, aby korzyści były czerpane przez substytuty
wcześniej niż przez jej syna. Nie zmienia to faktu, że Septitia zmarła jako pierwsza, bo nawet gdyby chłopiec żył,
spadkobiercy Septitii nie mogliby zostać przez niego pozwani wcześniej niż sama Septitia.
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16. Paulus, O Lex Fufia Caninia.
Jeśli ktoś uczyniłby zapis niewolnikowi, którego sam nie mógłby objąć, pod warunkiem, że "jego zapisobierca
powinien go objąć", zapisobierca nie będzie wykluczony z otrzymania zapisu, ale nie można go zmusić do objęcia
niewolnika, ponieważ jest się zobowiązanym do wykonania woli spadkodawcy tylko wtedy, gdy zgodnie z jej
warunkami nie należy czynić niczego wbrew prawu; tę opinię wyraził Neratius. Zapisobierca nie zostanie
pozbawiony spadku, ponieważ spadkodawca wolał, aby to on otrzymał korzyść z niewolnika, niż aby jego własny
spadkobierca miał go otrzymać.
17. Tenże, O prawie kodycyliów.
Jeśli w moim testamencie powiem: "zapisuję So-and-So tyle, ile zapiszę Titiusowi w moim kodycylu", to chociaż
zapis ten jest wyraźnie wymieniony tylko w kodycylu, to jednak jest on ważny zgodnie z warunkami testamentu i
tylko kwota zapisana w kodycylu będzie należna. Albowiem zapisy takie jak następujący były podtrzymywane
przez starożytnych, mianowicie: "Niech mój spadkobierca da So-and-So kwotę równą tej, którą mu podam w
liście, lub którą otrzymam z takiego a takiego działania."
18. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, Księga I.
Gdy warunek odnosi się do pewnej klasy osób, a nie do jednostek, które są dobrze znane, uważamy, że odnosi
się on do całego testamentu i do wszystkich spadkobierców, którzy zostali wyznaczeni; ale gdy warunek odnosi
się tylko do pewnych jednostek, powinniśmy uważać, że odnosi się on tylko do tego stopnia, w którym
wspomniane strony zostały wyznaczone na spadkobierców.
19. W przypadku, gdy w testamencie umieszczono klauzulę, że "budynek może być wzniesiony na Forum", a nie
podano, w jakim Forum, Labeo mówi, że jeśli nie wynika z tego, jaka była intencja zmarłego, budynek powinien
być wzniesiony na Forum miasta, w którym zamieszkiwał ten, kto sporządził testament. Ja również przychylam
się do tej opinii.
20. Tenże, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
Jeśli twój sąsiad w pewne dni przeszkadza ci w korzystaniu z drogi, gdy chcesz się nią poruszać, aby spełnić
warunek, a ty nie jesteś winny, że nie wniosłeś przeciwko niemu pozwu, aby mu w tym przeszkodzić, to tych dni
nie wlicza się do czasu narzuconego przez warunek.
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21. Pewien człowiek uczynił zapis w następujący sposób: "Jeśli Publiusz Korneliusz zapłaci mojemu
spadkobiercy za wydatki, które poniosłem w związku z posiadłością Seian, to niech mój spadkobierca przekaże
posiadłość Seian Publiuszowi Korneliuszowi." Cascellius powiedział, że zapisobierca powinien również zapłacić
spadkobiercy cenę ziemi. Ofilius zaprzecza, że cena jest zawarta w pojęciu "wydatki", ale że chodzi tylko o te
wydatki, które strona poniosła z ziemi po jej nabyciu. Cinna jest tego samego zdania i dodaje, że rachunek
wydatków musi być sporządzony bez odliczania zysków. Uważam, że ta opinia jest lepsza.
22. Pewien spadkodawca zapisał sto aurei Titiusowi, a następnie zawarł w swoim testamencie następujący zapis:
"Niech mój spadkobierca przekaże sumy pieniędzy, które zapisałem, jeśli moja matka umrze." Titius przeżył
spadkodawcę, a zmarł za życia matki. Ofilius uznał, że po śmierci matki spadkobiercy Titiusa mają prawo do
spadku, ponieważ nie został on pozostawiony pod warunkiem, lecz w pierwszej kolejności został zapisany w
sposób absolutny, a dopiero później dodano termin jego wypłaty. Labeo mówi: "Zobaczmy, czy ta opinia nie jest
fałszywa", ponieważ nie ma różnicy, czy zapis jest dokonany w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca
zapłaci mojemu zapisobiercy pieniądze, które mu zapisałem, jeżeli moja matka umrze", czy też w następujący
sposób: "Niech nie płaci pieniędzy, chyba że moja matka umrze", ponieważ w obu przypadkach spadek jest
przekazany lub odebrany pod warunkiem. Przychylam się do opinii Labeo.
23. Pewien pan zapisał swojemu niewolnikowi pięć aurei w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca zapłaci
mojemu niewolnikowi Stichusowi, któremu na mocy mojego testamentu kazałem być wolnym, pięć aurei, które
jestem mu winien na poczet". Namusa powiada, że Serwiusz podał jako swoje zdanie, że zapis na niewolnika był
nieważny, ponieważ pan nie może być dłużny swemu niewolnikowi. Sądzę, że zgodnie z intencją spadkodawcy,
dług ten powinien być raczej uznany za naturalny niż cywilny, i taka jest obecna praktyka.
24. Pewien mąż, który nie otrzymał ziemi, dokonał następującego rozporządzenia testamentowego: "Niech mój
spadkobierca przekaże mojej żonie posiadłość Cornelian, którą ona dała mi w posagu". Labeo, Ofilius i Trebatius
uważali, że darowizna ziemi jest jednak wiążąca, ponieważ ponieważ posiadłość Cornelian rzeczywiście istniała,
fałszywe określenie nie miało wpływu na darowiznę.
25. Termus Młodszy wymienił w swoim testamencie imiona pewnych osób, za których radą chciałby, aby
wzniesiono mu pomnik, a następnie uczynił następujący zapis: "Niech mój spadkobierca zapłaci Lucjuszowi,
Publiuszowi i Korneliuszowi tysiąc aurei w celu wzniesienia mojego pomnika". Trebatius stwierdził, że jest to
tożsame z zapisem, który został uczyniony pod warunkiem, że spadkobierca zabezpieczy wzniesienie pomnika
wspomnianymi pieniędzmi. Labeo zgadza się z opinią Trebatiusza, ponieważ intencją spadkodawcy było, aby
suma ta została przeznaczona na wzniesienie pomnika. Zarówno Proculus, jak i ja aprobujemy tę opinię.
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26. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Gdy zapis jest zapisany pod warunkiem, nie staje się on płatny od razu, ale dopiero po spełnieniu warunku, a
więc nie może być w międzyczasie przeniesiony przez spadkobiercę.
27. Africanus, Pytania, Księga II.
Dziedzictwo zostało zapisane synowi pod kontrolą ojca, pod warunkiem, że pozostanie on we władzy ojca.
Uznano, że spadek wydaje się być zapisany ojcu i że ten ostatni może się go domagać we własnym imieniu. Ta
sama zasada prawa ma zastosowanie, gdy zapis jest dokonany w ten sposób na rzecz niewolnika. Dowodem
tego twierdzenia jest to, że nawet jeśli zapisy zostałyby przekazane niewolnikom Titiusa, nie ma wątpliwości, że
dziedzictwo należy do pana, a nie do niewolników.
28. Paulus, O Plaucjuszu, księga VIII.
Plautius: Spadkobierca został zobowiązany przez spadkodawcę, który był wolnym człowiekiem, do sprzedania
całego majątku i zarezerwowania dla siebie dziesięciu aurei. Mecenas zmarłego wbrew testamentowi wszedł w
posiadanie majątku i wziął tę jego część, do której był uprawniony na mocy prawa. Prokulus i Kasjusz twierdzą,
że beneficjent może odzyskać od spadkobiercy sumę proporcjonalną do tego, co sam zapłacił. Paulus: Taka jest
obecna praktyka, gdyż tak jak spadkobierca przez zapłatę trustów i legatów jest zwolniony z odpowiedzialności
przez pretora, tak też powinien otrzymać swoją część z tego.
29. Inaczej rzecz się ma, gdy zastosowanie ma prawo falcydiańskie, które obniża wysokość zapisów, gdyż w
takich przypadkach nie można nic odzyskać, gdyż warunek został całkowicie spełniony.
30. Podobnie, prawo do zapłaty jest ograniczone w przypadku, gdy osoba, która otrzymała zapis, nie może wziąć
całej części spadku, który może jej zostać pozostawiony, ponieważ panuje opinia, że powinna ona zapłacić
część, a także, że powinni zapłacić część ci, których udziały zostały powiększone o kwotę odebraną temu,
któremu pozostawiono więcej niż jest dozwolone przez prawo.
31. Neratius w Pierwszej Księdze Opinii stwierdza, że jeśli wyznaczono dwóch spadkobierców i jeden z nich ma
przekazać ci majątek, a ty masz zapłacić pewną sumę Titiusowi, a spadkobierca korzysta z dobrodziejstwa prawa
falcydyńskiego przy przekazywaniu majątku, to nie jest niesprawiedliwe, abyś zapłacił Titiusowi tyle mniej, ile
spadkobierca powinien zapłacić tobie.
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32. Tenże, O Plaucjuszu, księga IX.
Jeśli komuś polecono wypłacić pewną sumę spadkobiercy, a ten jest niewolnikiem należącym do kogoś innego,
to nie powinien on wypłacać tej sumy panu, bo nawet gdyby wyznaczono jakiegoś innego spadkobiercę i
polecono wypłacić tę sumę spadkobiercom Titiusa, to i tak należałoby ją wypłacić samemu niewolnikowi, gdyż
rzeczy już dokonane nie przechodzą na pana; podobnie gdy ja zapisuję na siebie lub na niewolnika Titiusa, to
należy wypłacić nie Titiusowi, lecz jego niewolnikowi. Te opinie są słuszne.
33. Jeśli jednak strona jest zobowiązana do zapłacenia spadkobiercy, zobaczmy, czy zapłata powinna być
dokonana na rzecz jego pana. W tym przypadku wynika z tego, że zapłata powinna być dokonana na rzecz
niewolnika.
34. Pewne jest, że niewolnik, który ma być wolny pod jakimś warunkiem, musi zapłacić panu.
35. Z drugiej strony, zapisobierca, który jest zobowiązany do zapłaty panu, nie spełnia warunku, przekazując
kwotę niewolnikowi, chyba że pan wyrazi na to zgodę. Nikt bowiem nie może spełnić warunku w tego rodzaju
przypadku, jeśli ja jestem albo nieświadomy, albo niechętny.
36. Gdy majątek jest zwracany zgodnie z dekretem trebelińskim senatu, powinien być przekazany spadkobiercy,
aby warunek mógł być spełniony, a nie powinien być przez niego zwracany w ramach zaufania.
37. Kiedy spadkobierca wchodzi do majątku, który podejrzewa o niewypłacalność, i oddaje go powiernikowi,
może powstać wątpliwość, czy zostanie go pozbawiony, a bardziej sprawiedliwa opinia jest taka, że w tym
przypadku nie zostanie on pozbawiony niczego.
38. Jeśli jednak zostanę wyznaczony na spadkobiercę i powstanie kontrowersja co do mojego prawa do spadku,
jeśli zapisobierca zapewni zabezpieczenie zwrotu spadku na wypadek eksmisji, należy również zapewnić mu
zabezpieczenie zwrotu tego, co zapłacił.
39. Jeśli jednak na mocy dekretu senatu zostaniesz zobowiązany do zapłacenia mi kwoty dziesięciu aurei i
otrzymania spadku, nie będę zmuszony do zwrócenia ci wspomnianych dziesięciu aurei na mocy trustu.
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40. Gdy zapisuje się dziedzictwo niewolnikowi należącemu do dwóch panów, pod warunkiem, że zapłaci on coś
spadkobiercy, niektóre autorytety uważają, że warunek ten nie może być spełniony częściowo, ale że pieniądze
powinny być zapłacone od razu. Ja jednak jestem przeciwnego zdania.
41. W przypadku, gdy część majątku zapisanego w testamencie została nabyta przez osobę trzecią w drodze
darowizny, mam wątpliwości, czy warunek powinien być spełniony w całości. Myślę, że można powiedzieć, że
może on być spełniony częściowo, zgodnie z intencją spadkodawcy.
42. Plautius: Zapisuję działkę ziemi jednemu z kilku spadkobierców pod warunkiem, że zapłaci on sto aurei moim
spadkobiercom. Musi on odliczyć swój udział w majątku, a resztę przekazać spadkobiercom proporcjonalnie do
ich udziałów. Jeśli jednak został on wyznaczony na spadkobiercę udziału w spadku, "jeśli zapłaci dziesięć aurei
spadkobiercom", może on zostać spadkobiercą tylko poprzez zapłatę całych dziesięciu aurei swoim
współspadkobiercom, ponieważ nie może on zostać dopuszczony do dziedziczenia zanim nie zapłaci całej sumy.
W przypadku bowiem, gdy niewolnikowi przyznano wolność na mocy testamentu i uczyniono go spadkobiercą
części majątku pod warunkiem, że zapłaci on dziesięć aurei spadkobiercom, postanowiono, że nie będzie on
wolny i nie stanie się spadkobiercą, dopóki nie zapłaci całej sumy dziesięciu aurei swoim współspadkobiercom.
Paulus: Taka jest obecnie nasza praktyka.
43. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVI.
Julianus mówi, że jeśli dziedzictwo zostało pozostawione osobie pod warunkiem, że zapłaci ona swojemu
spadkobiercy dziesięć aurei, a spadkobierca da mu pokwitowanie na to, co jest mu winien, to nie uważa się, że
spełnił on warunek, tak jak by to zrobił, gdyby rzeczywiście dokonał zapłaty; ale ponieważ to spadkobierca
zawinił, że warunek nie został spełniony, można domagać się dziedzictwa tak, jakby zostało ono spełnione.
44. The Same, On Vitellius, Księga III.
Jeśli, na przykład, niewolnik, który ma być wolny pod warunkiem zapłacenia pewnej sumy pieniędzy w ciągu stu
dni, a początek terminu nie jest wymieniony, to zacznie on biec od dnia, w którym nieruchomość została
wprowadzona, ponieważ absurdem jest twierdzić, że rozpocząłby się przed nadejściem czasu, kiedy ten, kto był
uprawniony do dziedzictwa, mógłby je otrzymać. Zasada ta będzie miała zastosowanie do wszystkich
zapisobierców, którym w takich okolicznościach zlecono zapłatę na rzecz spadkobiercy. W związku z tym czas na
spełnienie warunku przez zapisobiercę będzie liczony od dnia, w którym nastąpiło objęcie spadku.
45. Marcellus, Digest, Księga XIV.
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Pewien pan zapisał wolność swojemu niewolnikowi w następujący sposób: "Niech będzie wolny, jeśli należy do
mnie w chwili mojej śmierci". Dał mu bezwarunkowo spadek lub majątek, a następnie go sprzedał. Dziedzictwo
lub majątek będzie należało się jego nowemu panu, a niewolnik może je przyjąć na jego polecenie; ponieważ
spadkodawca, przyznając mu wolność, wyraźnie stwierdził: "Jeśli będzie do mnie należał", w wyniku czego,
nawet gdyby ten warunek nie został wyraźnie wymieniony, jego wolność byłaby uniemożliwiona. Mimo to
rozrządzenie majątkowe jest bardzo często zmieniane, nawet gdy spadkodawca wyraźnie wskazał coś, co, gdyby
tego nie uczynił, byłoby nadal zrozumiałe.
46. Tenże, Digest, Księga XV.
Nie sądzę, że czas na wykonanie trustu nadszedł, gdy beneficjent tego trustu wszedł w swój szesnasty rok życia,
a warunkiem było, by osiągnął on wiek szesnastu lat. Cesarz Aureliusz Antoninus wydał taką decyzję w sprawie
apelacji z Niemiec.
47. Celsus, Digest, Księga XXII.
Jeśli spadkobierca jest zobowiązany do zapłaty sumy pieniężnej lub niewolnik ma być wolny w ciągu dziesięciu
lat, dziedzictwo będzie płatne lub przyznanie wolności stanie się skuteczne w ostatnim dniu tego terminu.
48. Ulpianus, O obowiązkach konsula, Księga I.
W przypadku, gdy wolność została zapisana bezpośrednio niewolnikowi pod warunkiem złożenia przez niego
rachunków, Boski Pius zezwalał konsulom na wyznaczenie arbitra, który rozstrzygałby tę kwestię w
następujących słowach: "Konsulowie, po otrzymaniu od was prośby, wyznaczą arbitra, który zbada rachunki, i
zadecyduje nie tylko o tym, co Epaphroditusowi się należy, ale także jakie rachunki i jakie dokumenty ma
dostarczyć lub pokazać swoim panom, a kiedy wyrok arbitra zostanie wykonany, wolność Epaphroditusa nie
będzie już naruszana. "
49. Modestinus, Rozbieżności, Księga V.
Gdy niewolnikowi nakazuje się wolność pod różnymi warunkami, nałożonymi oddzielnie, może on wybrać ten
warunek, który wydaje mu się najłatwiejszy do spełnienia. Gdy jednak w ten sposób zapisuje się dziedzictwo,
zapisobierca musi spełnić ostatni z nałożonych warunków.
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50. Niewolnikowi polecono zapłacić dziesięć aurei spadkobiercy i stać się wolnym, a płacąc tę kwotę
spadkobiercy spadkobiercy, może on uzyskać wolność. Publicius twierdzi, że w podobnych okolicznościach
zasada ta nie może być przestrzegana w odniesieniu do zapisobiercy.
51. Tenże, Różnice, Księga VII.
Zdarza się czasem, że pewne postanowienia testamentu, gdy są wyraźnie sformułowane, są niekorzystne, choć
gdyby mogły być rozumiane milcząco, nie byłoby to prawdą. Dzieje się tak w przypadku zapisu dziedzictwa w
następujący sposób: "Daję i zapisuję dziesięć aurei Titiusowi, jeśli Maevius wstąpi na Kapitol". Chociaż bowiem
wybór pozostawiono Maeviusowi, czy wstąpi na Kapitol, czy też nie, a zatem spowoduje, że spadek będzie
należny Titiusowi, to jednak nie można legalnie zapisać spadku w tych warunkach, a mianowicie: "Daję dziesięć
aurei Titiusowi, jeśli Maevius się zgodzi", ponieważ spadek nie może być uzależniony od woli innej osoby; stąd
też powiedziano, że zapisy testamentowe określone w sposób szczególny powodują szkodę, natomiast te
wyrażone w sposób ogólny - nie.
52. To samo o wynalazkach.
Jeśli ktoś nakazuje niewolnikowi, aby był wolny, jeśli będzie się rozliczał ze spadkobiercą, a ten mu tego potem
zabroni, to przyznaje mu wolność niejako bezwzględnie i będzie do niej uprawniony na mocy testamentu.
53. Jawolenus, O Kasjuszu, księga II.
Gdy ktoś nakazuje, aby zapisy, których terminu płatności nie określa, były wypłacane za rok, dwa i trzy lata, a
także zapisuje sumę pieniędzy nieletniemu, gdy ten osiągnie wiek dojrzewania, w Komentarzach Gajusza
stwierdza się, że ostatni z wymienionych zapisów powinien być wypłacony za rok, dwa lub trzy lata po osiągnięciu
przez chłopca wieku dojrzewania, ponieważ z zapisem związany jest ważniejszy warunek niż termin płatności.
Uważam, że przeciwna opinia jest poprawna, ponieważ tam gdzie jest określony czas, odnosi się on do
odroczenia płatności dziedzictwa, które jest należne obecnie, ale nie dotyczy tych, które są płatne w przyszłości,
a wiek dojrzewania ustanawia pewną datę płatności dziedzictwa.
54. Ta sama nieruchomość została zapisana dwóm osobom, jeśli zapłaciłyby one dziedzicowi sto aurei. Jeśli
jedna z nich zapłaci mu pięćdziesiąt, będzie miała prawo do swojej części spadku, a udział tej, która nie zapłaciła,
przypadnie drugiej, zależnie od spełnienia warunku.
55. Tenże, Listy, Księga XIII.
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Majątek został pozostawiony Maeviusowi, jeśli zapłacił dwieście aurei Kallimakusowi, który nie mógł nic wziąć na
mocy testamentu, a zapisobierca był jednak zobowiązany do spełnienia warunku i zapłacenia dwustu aurei, aby
stać się uprawnionym do ziemi, która została mu przekazana, nawet jeśli nie przeniósł własności wspomnianej
sumy na osobę, która ją otrzymała. Bo co to za różnica, czy komuś polecono wypłacić pieniądze takiej osobie,
czy złożyć je w jakimś miejscu, czy też wrzucić do morza? Pieniądze tego rodzaju nie mogą wejść do rąk osoby
fizycznej na mocy testamentu, ale może ona je nabyć jako darowiznę mortis causa.
56. Tenże, Listy, Księga XIV.
Gdy majątek jest pozostawiony komukolwiek pod warunkiem zapłacenia dziesięciu aurei, darczyńca nie może
otrzymać żadnej części ziemi bez zapłacenia całej sumy. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy identyczna
nieruchomość pozostawiona jest dwóm osobom pod tym samym warunkiem, gdyż w tym przypadku, zgodnie z
warunkami testamentu, warunek nałożony na różne strony może wydawać się podzielony pomiędzy nie
oddzielnie, a zatem mogą one, jako osoby, spełnić go proporcjonalnie do ich udziałów i otrzymać spadek. Bo
chociaż cała suma, od której zapłaty zależy spadek, wydaje się być podzielona przez wyliczenie różnych osób,
warunek nie może być podzielony, gdy ma miejsce jakieś przypadkowe zdarzenie, w przypadku gdy spadek jest
pozostawiony jednej osobie warunkowo, a cała liczba tych, którzy są zastępowani przez zapisobiercę, powinna
być uważana za stanowiącą tylko jedną osobę.
57. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga IX.
Gdy niewolnikowi nakazano "wykonać pięć czynności dla obcego i stać się wolnym", powstało pytanie, czy
warunek ten należy rozumieć tak samo, jak w przypadku nakazu zapłaty sumy pieniężnej, a więc zamiast jej
wydania możemy określić wykonanie pracy. Taka jest nasza obecna praktyka, tak jak w przypadku, gdy jest
przewidziane, że jeśli niewolnik zapłaci obcej osobie pewną sumę pieniędzy ze swojego peculium, zostanie
wyzwolony, tak też, jeśli dostarczy pracę, musi również otrzymać wolność. Dlatego też w tym przypadku dziedzic
postąpi mądrze, jeśli powstrzyma swojego niewolnika od wykonywania pracy, ponieważ w ten sposób niewolnik
uzyska wolność, ale obcy nie otrzyma korzyści z jego usług.
58. Tenże, O różnych fragmentach, Księga X.
Gdy pozostawiono dziedzictwo niewolnicy należącej do kogoś innego, "pod warunkiem, że wyjdzie za mąż",
Prokulus mówi, że dziedzictwo jest ważne, ponieważ może ona wyjść za mąż po dokonaniu manumisji.
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59. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Księga XIII.
Dziedzictwo staje się bezskuteczne, jeśli osoba, której zostało zapisane warunkowo, umrze, zanim warunek
zostanie spełniony.
60. A co jeśli nie umrze, ale utraci swoje prawa obywatelskie? Na przykład, gdy uczyniono zapis na rzecz
pewnego człowieka, "jeśli zostanie konsulem", a on zostanie deportowany na wyspę, to czy zapis nie wygaśnie w
międzyczasie, ponieważ może on zostać przywrócony do swoich praw obywatelskich? Myślę, że jest to bardzo
prawdopodobne.
61. Nie można powiedzieć, że ta sama zasada ma zastosowanie, gdy nakłada się na niego karę polegającą na
poddaństwie, ponieważ poddaństwo przypomina śmierć.
62. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VII.
Warunki odnoszące się do czynów są różnego rodzaju i można je podzielić niejako na trzy rodzaje, to znaczy,
gdy coś musi być dane, coś musi być wykonane, coś musi się wydarzyć; albo, z drugiej strony, gdy coś nie może
być dane, nie może być wykonane lub nie może się wydarzyć. Warunki dania czegoś lub wykonania jakiejś
czynności odnoszą się albo do tych, którym zapis został uczyniony, albo do innych; trzecia klasa zależy od
jakiegoś wydarzenia, które ma miejsce.
63. Skarb Państwa jest zobowiązany do spełnienia tych samych warunków, którymi była związana osoba, od
której Skarb Państwa uzyskał posiadanie nieruchomości; tak samo może żądać nieruchomości, która jest
przedmiotem zapisu, wraz z wszelkimi związanymi z nią obciążeniami.
64. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Gdy mężczyzna pozostawia żonie spadek płatny w czasie, gdy ona ma dzieci, może powstać wątpliwość, czy
spadkodawca miał na myśli tylko te dzieci, które mogą się urodzić po jego śmierci, czy też miał na myśli również
te, które urodziły mu się po sporządzeniu testamentu, jeśli zmarł w czasie trwania małżeństwa. Uważam za
słuszne, że powinno to mieć zastosowanie nie tylko do dzieci urodzonych za życia męża, ale także do tych, które
urodziły się po jego śmierci.
65. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga IV.
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Dzieci urodzone kobiecie przez inną osobę po śmierci jej męża będą mogły otrzymać spadek, jeśli spadkodawca
wyraźnie to zaznaczył.
66. 66. Gdy zapisano więcej niż prawo zezwalało pewnej osobie, która nie mogła otrzymać całej sumy, "gdyby
zapłaciła coś spadkobiercy", powstało pytanie, czy to, co dała w celu spełnienia warunku, może być nabyte na
mocy zapisu, z tego powodu, że nie otrzymała tego, co zapłaciła spadkobiercy; czy też to, co zapłaciła, powinno
być uważane za nadwyżkę zapisu, a zatem, że nie będzie ona uprawniona do żadnej większej części majątku
spadkodawcy, niż byłaby, gdyby zapis został dokonany bezwarunkowo. Julianus bardzo słusznie uważa, że
będzie miał prawo do tyle więcej z dziedzictwa, ile mógł zapłacić w celu spełnienia warunku, i nie ma różnicy, czy
polecono mu zapłacić spadkobiercy, czy obcej osobie, ponieważ po zakończeniu obliczeń, do których zawsze jest
zobowiązany, nie pozostanie dla niego więcej niż udział dozwolony przez prawo.
67. Jeśli mężczyzna zapisuje żonie roczny spadek pod warunkiem, że nie wyjdzie ona za mąż, dopóki będzie
miała dzieci, jaka jest zasada prawa? Julianus odpowiada, że kobieta może wyjść za mąż i przyjąć spadek.
Gdyby jednak spadkodawca zastrzegł, że nie może ona wyjść za mąż, dopóki jej dzieci nie osiągną wieku
dojrzałego, zasada ta nie miałaby zastosowania, ponieważ obowiązek opieki nad dziećmi, a nie pozostawanie w
stanie wdowieństwa, został nałożony przez spadkodawcę.
68. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga II.
Gdy zapisano dziedzictwo w następujący sposób: "Jeśli nie wyjdzie za Titiusa" lub "Jeśli nie wyjdzie za Titiusa,
Seiusa lub Maeviusa", a w końcu zakazem tym objęto wiele osób, uznano, że lepszym rozwiązaniem jest, by
kobieta utraciła dziedzictwo, jeśli poślubi któregoś z nich; nie wydaje się bowiem, by taki warunek narzucał
wdowieństwo, ponieważ bardzo łatwo mogła poślubić kogoś innego.
69. Zobaczmy, co by się stało, gdyby dziedzictwo zostało zapisane kobiecie pod warunkiem, że poślubi ona
Titiusa. I rzeczywiście, jeśli mogłaby ona wyjść za Titiusa honorowo, to nie ma wątpliwości, że zostałaby
wykluczona z dziedzictwa, chyba że spełniłaby warunek. Jeśli jednak wspomniany Tycjusz nie był godzien
zawrzeć z nią małżeństwa, należy stwierdzić, że na mocy dobroczynnego przepisu prawa może ona poślubić
każdego, kogo zechce. Gdy bowiem nakazano jej poślubić Titiusa, zabroniono jej poślubić kogokolwiek innego, a
zatem, jeśli Titius jest jej niegodny, postanowienie jest takie samo, jak gdyby było sformułowane ogólnie: "Jeśli
nie powinna wychodzić za mąż". Co więcej, jeśli darzy ją szczerym uczuciem, warunek ten jest trudniejszy niż ten
"Jeśli nie powinna wychodzić za mąż", ponieważ zabroniono jej poślubić kogokolwiek innego niż Tycjusza, z
którym jej małżeństwo byłoby niehonorowe.
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70. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga V.
Tam, gdzie spadek jest zapisany pod następującym warunkiem: "Jeśli nie poślubi Lucjusza Titiusa".
Julianus mówi, że prawo nie będzie miało zastosowania.
71. Jeśli jednak spadkodawca powiedział: "Jeśli nie poślubi Aricii", należy sprawdzić, czy nie popełniono
oszustwa wobec prawa; jeśli bowiem wspomniana Aricia była kobietą, która nie mogła łatwo znaleźć innego
mężczyzny do poślubienia, należy uznać, że to, co spadkodawca powiedział w celu uchylenia się od skutków
prawnych, stało się nieważne z mocy prawa, ponieważ prawo, które jest korzystne dla państwa i które zostało
uchwalone w celu zwiększenia populacji, powinno być wspomagane przez korzystną interpretację.
72. Paulus, O Edykcie, Księga LXII.
Gdy spadek jest zapisany pod warunkiem, a spadkobierca, który jest nim obciążony, umiera w czasie trwania
warunku, pozostawia on swojego spadkobiercę obciążonego spadkiem.
73. Modestinus, Opinie, Księga X.
Spadkobierca dokonał manumisji niewolnika, którego nakazano mu uwolnić po spełnieniu warunku, a który został
również uczyniony beneficjentem trustu. Pytam, czy spadkobierca był zobowiązany do wypłacenia mu tego, co
mu pozostawiono w ramach trustu. Herennius Modestinus odpowiedział, że chociaż spadkobierca dokonał
manumisji niewolnika w sposób absolutny, to jednak musi mu wypłacić to, co mu się należy na mocy trustu, który
został mu pozostawiony na tych samych warunkach, pod warunkiem, że niewolnik wykaże, że warunki zostały
spełnione lub że to spadkobierca zawinił, iż tak się nie stało.
74. Javolenus, Epistles, Księga VII.
Gdy ziemia została zapisana pewnej osobie pod następującym warunkiem: "Jeśli nie uwolni on swojego
niewolnika", a jeśli go uwolni, to darowizna ziemi powinna przejść na Maeviusa, zapisobierca złożył
zabezpieczenie, że nie uwolni niewolnika, otrzymał zapis, a następnie go wyemancypował. Pytam, czy coś należy
się Maeviusowi. Odpowiedź brzmi, że jeśli zapis brzmiałby następująco: "Jeśli nie uwolni swojego niewolnika", a
zabezpieczenie byłoby dostarczone, strona mogłaby otrzymać spadek od spadkobiercy, a jeśli potem uwolniłby
niewolnika, umowa, która stała się skuteczna, musi albo wydać ziemię spadkobiercy, albo zapłacić mu jej
wartość, a w tym przypadku spadkobierca musi dać ją temu, komu spadek był należny pod tym warunkiem.
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75. Tenże, O Kasjuszu, Księga II.
Jeśli w testamencie zapisano, że spadek ma wejść w życie, gdy kobieta wyjdzie za mąż, to jeśli była już
zamężna, a spadkodawca o tym wiedział, strony muszą poczekać na drugie małżeństwo i nie będzie miało
znaczenia, czy kobieta wyjdzie ponownie za mąż za życia spadkodawcy, czy po jego śmierci.
76. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga XIII.
Jeśli spadkodawca wyraził się w następujący sposób: "Daję i zapisuję Titiusowi taki a taki majątek, jeśli jest
chętny", Prokulus, w Labeo, zauważa, że spadek nie będzie należał do spadkobiercy zapisobiercy, chyba że sam
zapisobierca chciał go mieć, ponieważ warunek wydaje się być związany z osobą.
77. Papinianus, Pytania, Księga XVI.
Pewna matka ustanowiła swoich dwoje dzieci spadkobiercami pewnych udziałów w swoim majątku pod
warunkiem, że będą one emancypowane, i pozostawiła im bezwzględnie zapisy pewnych przedmiotów jako
zapisy uprzywilejowane. Weszły one do spadku. Ich ojciec powinien być wyłączony z dobrodziejstwa zapisów,
ponieważ emancypując swoje dzieci zgodnie z jej wolą, chciał, aby ostatnia wola jego żony została zachowana.
78. Tenże, Pytania, Księga XVII.
Sto aurei zapisano Tycjuszowi, aby mógł kupić kawałek ziemi. Sekstus Cecyliusz uważa, że Tycjusz nie powinien
być zmuszony do złożenia zabezpieczenia, ponieważ i tak cała korzyść z zapisu przypadłaby jemu. Jeśli jednak
spadkodawca chciał przynieść korzyść synowi swojego brata, którego wychował, a który nie był w stanie
prowadzić interesów, należy uznać, że spadkobierca był zainteresowany, a zatem należy zapewnić, że ziemia
zostanie zakupiona i nie będzie później przedmiotem alienacji.
79. Sto aurei pozostawiono Tycjuszowi, pod warunkiem, że "ożeni się on z Maevią, która jest wdową". W tym
przypadku zapisobierca nie może być zwolniony z przestrzegania warunku, a zatem nie będzie zwolniony z
obowiązku złożenia zabezpieczenia. Tej opinii nie da się skutecznie przeciwstawić, gdyż jeśli ktokolwiek
obiecałby, że zapłaci pieniądze Tycjuszowi, jeśli ten nie ożeni się z Maevią, pretor odmówi mu powództwa; czym
innym jest bowiem pozbawienie człowieka wolności zawarcia małżeństwa z obawy przed karą, a czym innym
nakłonienie go do zawarcia małżeństwa pod pewnym warunkiem.
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80. Sto aurei zostało zapisanych Titiusowi pod warunkiem: "Że nie opuści mojego pomnika" lub "Albo że zawsze
będzie mieszkał w takim a takim mieście". Można powiedzieć, że nie ma podstaw do żądania zabezpieczenia,
przez które prawo do wolności może być naruszone. Inną zasadę stosujemy w odniesieniu do wolnego strzelca
osoby zmarłej.
81. "Niech mój spadkobierca da mojemu zięciowi Titiusowi sto aurei w drodze posagu za moją córkę Seia".
Korzyść z zapisu będzie należeć do Sei, ponieważ zaczyna ona mieć posag; ale ponieważ spadkodawca zdawał
się mieć na myśli nie tylko kobietę, ale także Titiusa, któremu zapisał sumę pieniędzy, jest właściwe, aby on sam
był rozumiany jako zapisobierca, a zatem mógł domagać się zapisu. Gdyby spadkobierca wypłacił pieniądze za
pośrednictwem zięcia, po rozwodzie, również zostanie zwolniony, ponieważ zapłata została zamieniona na
posag. W czasie trwania małżeństwa można legalnie wypłacać Titiusa, nawet jeśli kobieta tego zabroni, gdyż w
jej interesie jest, aby zaczęła być obdarowywana. A jeśli ktoś powie, że ona sama ma prawo do powództwa i
może wytoczyć proces o odzyskanie pieniędzy, a nie chce, aby stanowiły one jej posag, nie ma wątpliwości, że
może się przed tym uchronić na podstawie wyjątku ze względu na złą wiarę. Jeśli Tacyt lub kobieta umrą przed
zawarciem małżeństwa, spadek będzie należał do spadkobiercy. Jeśli Tycjusz nie będzie chciał poślubić kobiety,
dziedzictwo będzie ważne, jeśli chodzi o nią osobiście, ale jeśli Tycjusz będzie chciał je odzyskać, będzie mógł
być wykluczony przez wyjątek ze względu na złą wiarę. Sabinus był zdania, że gdyby kobieta wyszła za mąż za
Tycjusza, spadek byłby należny bez żadnego zabezpieczenia, ponieważ pieniądze stałyby się jej posagiem.
Zabezpieczenie zapłaty byłoby jednak konieczne przed zawarciem małżeństwa, ponieważ dziedzictwo, jako
absolutne, może być żądane. Ale jeśli mąż przegrałby sprawę z własnej winy i okazałby się niewypłacalny, to czy
kobieta powinna mieć prawo do zwolnienia spadkobiercy z pieniędzy, które miały być jej posagiem, skoro nie
ponosi za to żadnej winy? Ponieważ zarówno mąż jak i żona mają w tym przypadku prawo do powództwa,
kobieta zachowa swoje, jeśli spadek nie zostanie wypłacony jej mężowi.
82. Tenże, Pytania, Księga XVIII.
W przypadku, gdy spadek jest pozostawiony w następujący sposób: "Zapisuję Titii, jeśli nie opuści swoich dzieci",
władze zaprzeczają, że można prawnie wymagać od niej złożenia zabezpieczenia, ponieważ warunek może być
spełniony nawet jeśli dzieci umrą. Opinia ta nie została jednak przyjęta, gdyż złowieszcza interpretacja tego
rodzaju nie powinna sprzeciwiać się pragnieniu matki i zmuszać ją do udzielenia zabezpieczenia.
83. Gdy mecenas zapisywał swojemu wolnemu człowiekowi pewną sumę pieniędzy pod warunkiem, że ten nie
opuści swoich dzieci, cesarz zezwalał na rodzaj więzi muzułmańskiej, ponieważ byłoby to zarówno
niebezpieczne, jak i przykre dla wolnego człowieka, który był blisko związany z dziećmi swojego mecenasa, aby
przewidywać ich śmierć.
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84. Tycjusz zobowiązał wyznaczonego przez siebie spadkobiercę do przekazania innemu swojego majątku w
chwili jego śmierci, jeśli beneficjent nie zażąda zabezpieczenia. Beneficjent nie może wymagać złożenia obligacji
mucyńskiej przed zwolnieniem spadkobiercy od złożenia zabezpieczenia, ponieważ warunek ten może być
spełniony za życia tego, komu spadek został zapisany.
85. Co należałoby uczynić, gdyby w testamencie umieszczono następującą klauzulę: "Życzę sobie, abyś po mojej
śmierci przekazał mój majątek So-and-So, w taki sposób, że nie będzie od ciebie wymagana żadna kaucja za
wykonanie powiernictwa, ani żaden rachunek?". Z tych słów niewątpliwie wynika, że warunek złożenia kaucji nie
będzie wymagany, a pewien stopień pobłażliwości może być zastosowany w żądaniu rachunku, to znaczy tak
dalece, jak dotyczy to zaniedbania; ale spadkobierca nie będzie zwolniony z przedstawienia go, gdy popełnione
zostało oszustwo. Reskrypt w tej sprawie został wydany w odniesieniu do pewnej osoby, która prowadziła
interesy spadkodawcy, a na mocy jego testamentu nie była zobowiązana do złożenia rachunku.
86. "Jeśli Seia wyjdzie za mąż za zgodą Titiusa, niech mój spadkobierca da jej taki a taki kawałek ziemi". Gdyby
Seja wyszła za mąż za życia Titiusa, a on wyraziłby na to zgodę, należałoby uznać, że może ona otrzymać
spadek; zgodnie bowiem z duchem prawa nie wolno w żaden sposób przeszkadzać w zawarciu małżeństwa.
Gdyby jednak Tycjusz zmarł za życia spadkodawcy, należy przyznać kobiecie zwolnienie, nawet jeśli warunek nie
został spełniony, ponieważ będąc w zawieszeniu, nie miałby on żadnej mocy ani skutku.
87. "Zapisuję Maevii, w chwili jej śmierci, taki a taki kawałek ziemi, jeśli nie wyjdzie za mąż". Można powiedzieć,
że nawet gdyby wyszła za mąż, to od razu będzie miała prawo do spadku. Nie miałoby to jednak zastosowania,
gdyby ustalono określoną datę lub inny nieokreślony czas na wypłatę zapisu.
88. Bardziej sprawiedliwe jest twierdzenie, że fałszywy motyw nie powinien przeszkadzać w wypłacie zapisu, z
tego powodu, że przyczyna zapisu nie jest zawarta w zapisie. Generalnie jednak wyjątek ze względu na złą wiarę
będzie dostępny, jeśli zostanie udowodnione, że spadkodawca w przeciwnym razie nie uczyniłby zapisu.
89. Kasjusz i Kajeliusz Sabinus twierdzą, że fałszywy warunek może być zakwalifikowany jako niemożliwy; jak na
przykład: "Niech Pamfilus będzie wolny, jeśli zapłaci Titiusowi to, co mu jestem winien", pod warunkiem, że nic
nie było należne Titiusowi. Jeśli jednak po wykonaniu testamentu spadkodawca zapłaci mu to, co był mu winien,
warunek będzie uważany za nieudany.
90. Sabinus podaje za swoją opinią, że fałszywe oznaczenie spadku nie stanowi go, na przykład, gdy
spadkodawca, który nic nie pozostawił Titiusowi, umieścił w testamencie następujące postanowienie: "Niech mój
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spadkobierca zapłaci Seiusowi pięćdziesiąt aurei ze stu, które zapisałem Titiusowi". Sabinus doszedł do tego
wniosku po rozpatrzeniu testamentu zmarłego, który uczynił ten zapis nie z zamiarem uczynienia zapisu, lecz w
celu pomniejszenia tego, który, jak sądził, już uczynił. Sabinus nie może jednak uzyskać większego spadku z
powodu fałszywego określenia, niż gdyby było ono prawdziwe.
91. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Pewien obszar ziemi został pozostawiony Tycjuszowi, "jeśli nie pójdzie do Azji", a jeśli tam pójdzie, to
Semproniuszowi. Jak w przypadku wszystkich warunków, które kończą się śmiercią legatów, postanowiono, że
musi być dostarczona obligacja mucjańska, a spadkobierca otrzymał obligację od Titiusa i przekazał mu ziemię.
Jeśli ten udałby się do Azji, można by wytoczyć przeciwko niemu proces, w którym praetorianin zmusiłby go do
zapłacenia Semproniuszowi tego, co mógłby odzyskać zgodnie z postanowieniem zawartym w przekazanej
obligacji. Jeśli obligacja, która została przyjęta z należytą ostrożnością, stałaby się w międzyczasie
bezwartościowa, spadkobierca nie będzie zobowiązany do wyrównania tej kwoty z własnego majątku, ale
ponieważ nie można go w żaden sposób winić, wystarczy, że sceduje swoje prawa do powództwa. Jeśli jednak
Tycjusz udałby się do Azji, a Semproniusz umarłby przed otrzymaniem spadku, prawa zmarłego przejdą na jego
spadkobiercę.
92. Tenże, Pytania, Księga XXXII.
Użytkowanie pewnego majątku zapisano żonie spadkodawcy i Tycjuszowi, pod warunkiem, że kobieta nie
wyjdzie za mąż. Gdyby wyszła za mąż, to dopóki Titius żyłby i pozostawał w tym samym stanie cywilnym, miałaby
prawo do połowy użytkowania, ponieważ należy rozumieć, że zgodnie z prawem miałaby prawo do takiej samej
ilości na mocy zapisu, jaka przysługiwałaby jej, gdyby spełniła warunek; a jeśli Titius, w odniesieniu do którego
warunek faktycznie nie zadziałał, odrzuciłby zapis, kobieta nie uzyska żadnej korzyści.
93. Tenże, Pytania, Księga XXXIV.
Niepewna data wymieniona w testamencie nakłada warunek.
94. Tenże, Opinie, Księga VI.
Gdy trust został pozostawiony do wykonania przez dzieci, "jeśli którekolwiek z nich umrze bez potomstwa", nie
będzie on unieważniony przez fikcję prawną adopcji.
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95. The Same, Opinie, Księga VII.
Babka, która ustanowiła swojego wnuka spadkobiercą pewnej części swojego majątku, pod warunkiem, że
zostanie on wyemancypowany, dodała następnie w kodycylu następującą treść: "Przeznaczam również takie i
takie ziemie dla mojego wnuka, oprócz tego, co już mu zostawiłam jako mojemu spadkobiercy". Uznano, że
warunek emancypacji został powtórzony, chociaż babka nie dokonała żadnej zamiany ani w odniesieniu do
zapisów, ani do majątku. Gdy bowiem niewolnik otrzymał w testamencie wolność w sposób absolutny, ale został
wyznaczony na spadkobiercę pod pewnym warunkiem, a gdyby nim nie został, to otrzymałby spadek, Boski Pius
stwierdził w Reskrypcie, że jego dar wolności powinien być uważany za powtórzony w zapisie.
96. Nie stosuje się obligacji mucjańskiej, jeśli wypłata spadku jest odroczona przez jakiś inny warunek.
97. "Niech mój spadkobierca zapłaci Titiusowi sto aurei, jeśli moja żona nie wyjdzie ponownie za mąż". Titiusa
zobowiązano do wypłacenia pieniędzy tej samej kobiecie na warunkach powiernictwa. Jeśli kobieta ta wyjdzie za
mąż, może domagać się wykonania trustu w dniu, w którym spadek jest płatny; a jeśli zostanie wykluczona z
korzyści trustu, zapisobiercy nie będzie przysługiwało zabezpieczenie takie jak obligacja Mucjańska.
98. Pewien ojciec wyznaczył opiekunów dla swojej córki, którą wydziedziczył i polecił im, aby zaczęli prowadzić
interesy swojej podopiecznej, jeśli jej matka umrze zanim dziewczynka osiągnie wiek dojrzewania; i zobowiązał
swoją żonę, aby po jej śmierci zapłaciła ich wspólnej córce milion sestercji. Opiekunowie nie są uważani za
powołanych pod warunkiem, tak że jeśli w międzyczasie dziewczynka nabędzie jakikolwiek inny majątek, nie
będą mieli przeszkód w zarządzaniu nim. Zobowiązanie do wykonania zapisu nie było wymagane od matki, a to,
które ma być wymagane od spadkobierców w celu zabezpieczenia płatności zapisów lub wykonania zapisu,
może być umorzone przez jakiekolwiek wskazanie woli zmarłego. Dlatego też, jeśli warunek nieżądania
zabezpieczenia jest przewidziany w przypadku zapisu lub trustu, fakt ten nie czyni ich warunkowymi; ponieważ
jeśli którakolwiek ze stron zażąda zabezpieczenia, a nie zostanie ono wykonane, warunek nie zawiedzie,
ponieważ obecnie, zgodnie z prawem publicznym, spadkobierca nie może być zmuszony do dostarczenia
zabezpieczenia wbrew swojej woli, po tym jak zostało ustalone, że może być zwolniony z jego dostarczenia.
99. Tenże, Opinie, Księga IX.
Gdy wychowanek lub opiekun uniemożliwia spełnienie warunku, który odnosi się do osoby tego pierwszego,
niezależnie od tego, czy chodzi o spadek, czy o przyznanie wolności, warunek ten jest uważany przez Common
Law za spełniony.
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100. Jeśli dwa warunki zostały określone w różny sposób, nie będzie miało wpływu na spadek, jeśli jeden z nich
nie spełni się, a drugi zostanie spełniony. Nie ma bowiem różnicy, czy nałożone warunki mogły być wykonane
przez stronę uprawnioną do spadku, czy też były uzależnione od jakiegoś zdarzenia.
101. Tenże, Definicje, Księga I.
"Niech mój spadkobierca zapłaci Tytusowi sto aurei w chwili śmierci tego ostatniego". Dziedzictwo jest absolutne
z tego powodu, że nie zależy od warunku, lecz od zwłoki; warunek bowiem nie może istnieć w takich
okolicznościach.
102. "Niech mój spadkobierca, gdy umrze, zapłaci Titiusowi sto aurei". To dziedzictwo jest zapisane pod
warunkiem. Bo chociaż jest pewne, że spadkobierca umrze, to jednak nie jest pewne, czy czas na wypłatę zapisu
nadejdzie za życia zapisobiercy, i nie jest pewne, czy go otrzyma.
103. Jeśli ktoś otrzyma spadek po złożeniu zobowiązania mucjanskiego i uczyni coś wbrew warunkom
zobowiązania, a postanowienie to wejdzie w życie, musi on również przywrócić spadkobiercy zyski z
nieruchomości. W tym przypadku zapisobierca powinien być zmuszony do udzielenia zabezpieczenia od samego
początku.
104. Chociaż użytkowanie, które ma wejść w życie w momencie śmierci zapisobiercy, gdy jest zapisane w ten
sposób jest nieważne, to jednak środek zaradczy w postaci obligacji Mucjana będzie dostępny w przypadku, gdy
użytkowanie nieruchomości jest zapisane komukolwiek pod warunkiem, że nie wykona on pewnej czynności.
105. Wszystko, co zostało uczynione w celu obejścia prawa poprzez uniemożliwienie zawarcia małżeństwa, nie
ma mocy ani skutku, jak na przykład: "Niech mój spadkobierca zapłaci Titiusowi sto aurei, jeśli jego córka, którą
ma pod swoją kontrolą, nie wyjdzie za mąż" lub "Niech mój spadkobierca zapłaci wspomnianą sumę takiemu a
takiemu synowi pod kontrolą ojcowską, jeśli jego ojciec nie wyjdzie za mąż".
106. Scaevola, Pytania, Księga VIII.
Przyczyny, które od razu wykluczają stronę od podjęcia działania, nie mogą być uważane za warunkowe w
odniesieniu do trustów, ale za takie możemy uznać tylko te, które powodują opóźnienie z wydatkami, gdzie
zapisobierca może otrzymać swój spadek po dostarczeniu zabezpieczenia. Nie możemy bowiem powiedzieć, że
następujące przypadki są podobne, a mianowicie, gdy nieruchomość jest zapisana w testamencie "Jeśli
zapisobierca wzniesie pomnik" i gdy jest zapisana w testamencie "aby umożliwić mu wzniesienie pomnika".
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107. Paulus, Pytania, Księga XXI.
Juliusz Paulus do Numphidiusza, Pozdrowienie. Gdzie w testamencie zapisano, co następuje: "Jeśli Stichus zda
rachunki, niech będzie wolny wraz z żoną, a mój spadkobierca niech mu zapłaci dziesięć aurei", a Stichus umrze
przed złożeniem rachunków, bez względu na to, czy będą one wyrównane, czy też będzie coś winien, pytasz, czy
kobieta stanie się wolna i czy tak samo powinniśmy rozumieć zapis. Wolność zależy od przedstawienia
rachunków, więc ten warunek jest wymagany od niewolnika, aby wykazać dobrą wiarę jego administracji,
ponieważ wydaje się, że nakazano mu rozliczyć się z wszelkich sald w jego rękach, jeśli takie były, a jeśli ich nie
było, obie strony będą uważane za bezwzględnie uprawnione do wolności; a jeśli niewolnik umrze po zawarciu
umowy, a obie strony uzyskają wolność, będą również uprawnione do dziedzictwa. Jeśli jednak niewolnik umarłby
z nierozliczonym saldem w rękach, nie będzie można uznać, że jego żona uzyskała wolność, która była
uzależniona od tego samego warunku, który nie został spełniony. Nie można jednak niewłaściwie powiedzieć, że
podczas gdy Stichus został obalony pod pewnym warunkiem, jego żona została całkowicie obalona, i że ten sam
warunek nie dotyczył jej, ale został wspomniany tylko z powodu konieczności określenia ich związku.
108. Warunek jest uważany za spełniony, jeśli strona, która będzie dłużna, jeśli zostanie spełniony, jest
odpowiedzialna za jego niespełnienie.
109. Kallistratus, Pytania, Księga II.
Gdy niewolnikowi nakazuje się wolność w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca zostanie obciążony
wydaniem takiego a takiego kawałka ziemi mojemu niewolnikowi, jeśli się rozliczy", zobaczmy, czy warunek
odnosi się do przyznania wolności, czy do zapisu. I rzeczywiście, jeśli zdecydujemy, że odnosi się on tylko do
przyznania wolności, nie ma potrzeby dalszych rozważań, ponieważ dziedzictwo jest absolutne, a zatem
nieważne. Jeśli jednak warunek został nałożony na spadek, jak uważają niektóre władze, staje się on prawnie
wymagalny w momencie, gdy niewolnik uzyskuje wolność. Jakie jest więc znaczenie słów: "Jeśli on się rozliczy"?
Niektórzy prawnicy twierdzą, że oznacza to, jeśli powinien on dać oświadczenie o saldzie w jego rękach, tak
jakby nie było różnicy między dwoma warunkami, "Jeśli on składa sprawozdanie z salda pozostałego w jego
rękach," lub "Jeśli on wydaje swoje rachunki." Nie sądzimy jednak, że warunek ten odnosi się tylko do zapłaty, lub
do jakiejś czynności, która ma być wykonana, ale że obejmuje obie te rzeczy, ponieważ jeśli niewolnik złoży
resztę pieniędzy w worku, nie będzie zwolniony z odpowiedzialności, ponieważ nie taka była intencja
spadkodawcy, ale chciał on, aby zdał on swój rachunek w sposób, w jaki zwykle robi to niewolnik; To znaczy, że
jeśli najpierw powinien pokazać rachunki spadkobiercy, a następnie obliczenia, aby można było stwierdzić, czy są
one prawidłowo lub nieprawidłowo sporządzone, i czy pokwitowania, które zostały pobrane, odpowiadają
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oświadczeniu, czy też nie. W ten sposób dochodzenie zaczyna się od aktu, a kończy na wypłacie pieniędzy.
Słowa te oznaczają również, że spadkobiercy mogą stwierdzić na podstawie badania każdej pozycji, co jest
zawarte w kilku rachunkach, ponieważ rozumie się, że spadkobierca nakazał, aby spadkobiercy zrobili to samo,
co on sam by zrobił, gdyby żył. Nie był on bowiem przyzwyczajony do podpisywania rachunków, w których jego
niewolnik pokazywał mu jedynie należne saldo, ale przyzwyczajony był do czytania ich, analizowania i robienia z
nich wyjątków; dlatego też, gdy wolność pozostawiona jest niewolnikowi pod warunkiem: "Jeśli przedstawi swoje
rachunki", nie oznacza to jedynie, że dostarczy on swojemu spadkobiercy wszystkie obligacje i dokumenty
związane z jego administracją, ale także, że wypłaci mu wszelkie salda pozostałe w jego rękach.
110. Paulus, Opinie, Księga XII.
Lucjusz Tytus sporządził testament następującej treści: "Niech Aureliusz Klaudiusz, syn takiej a takiej kobiety,
będzie moim spadkobiercą, jeśli udowodni w sądzie, że jest moim synem." Paulus podał jako swoją opinię, że
syn, o którym mowa, nie wydaje się być wyznaczony pod żadnym warunkiem, który byłby w jego mocy spełnić, a
zatem, że testament nie ma żadnej mocy ani skutku.
111. Tenże, Opinie, Księga XIV.
"Życzę sobie, aby dziesięć denarów i ich ubrania były dawane takim a takim wolnym ludziom co miesiąc, na ich
utrzymanie, jeśli zamieszkają z moim synem". Wspomniani wolni ludzie pozostawali pod opieką syna, dopóki ten,
dorósłszy, nie został mianowany na dowódcę w armii, w wyniku czego wyruszył w podróż, zostawiwszy w Rzymie
kilku swoich wolnych ludzi, i zmarł w obozie. Pojawiło się pytanie, czy wsparcie powinno być zapewnione przez
spadkobierców syna. Paulus był zdania, że warunek ten nie powinien być uznany za niebyły, jeśli chodzi o tych
wolnych ludzi, którzy nadal mieszkali z synem zmarłego, ponieważ syn zmarł, to nie ich wina, że nadal z nim nie
mieszkali; ale jeśli spadkodawca życzył sobie, aby wsparcie było zapewnione tym wolnym ludziom, którzy
mieszkali z synem dla wygody tego ostatniego, a wolni ludzie zażądali tego wbrew woli zmarłego, nie powinni być
wysłuchani.
112. Scaevola, Opinie, Księga III.
Titia, ustanowiwszy swego syna, który również miał dzieci, swoim spadkobiercą, zobowiązała go do przekazania
całego jej majątku swoim dzieciom lub wnukom, kiedy tylko będą się o niego upominać, i do uczynienia tego bez
żadnych prawnych kontrowersji. Pytam, czy przez te słowa, "Kiedykolwiek będą się domagać", jakiś warunek
wydaje się być nałożony na zaufanie. Odpowiedź brzmi, że nie.
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113. Maecianus, Trusts, Księga III.
Julianus mówi, że jeśli niewolnikowi nakazano zapłacić dziesięć aurei i być wolnym, a on sam został
wyswobodzony za życia swojego właściciela, nie będzie miał prawa do spadku, który został mu pozostawiony
wraz z wolnością, chyba że spełni warunek, pod którym został on przyznany. Dotyczy to również nabywcy
niewolnika, jeśli zostałby on sprzedany. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy mógł on otrzymać spadek
bezwarunkowo wraz z wolnością, mimo że nie postawiono żadnego warunku co do wypłaty spadku, jak na
przykład wtedy, gdy spadek miał być nabyty w chwili uzyskania wolności. Jeśli jednak jego wolność została
przyznana pod warunkiem, a spadek był płatny od razu, powstaje pytanie, czy spadek jest ważny. W tym
przypadku nie ma bowiem podstaw do zastosowania reguły Katona, gdyż nawet jeśli spadkodawca umarłby
zaraz po sporządzeniu testamentu, zapis nie będzie bezwzględnie nieważny, gdyż warunek, od którego zależy
wolność niewolnika, może zostać spełniony przed objęciem spadku, a zbuntowany niewolnik będzie uprawniony
do otrzymania zapisu, chyba że zostałby wyznaczony jako spadkobierca konieczny; w tym przypadku bowiem
zapis będzie bezwzględnie nieważny z mocy prawa, ponieważ niewolnik otrzymał wolność pod warunkiem.
114. Valens, Trusts, Księga I.
Następująca reguła, która została przekazana, a mianowicie, że gdy kilka warunków zostało nałożonych w
odniesieniu do przyznania wolności, należy wziąć pod uwagę ten, który jest najłatwiejszy do spełnienia, a w
przypadku zapisów, ostatni.
115. Gaius, Trusts, Księga I.
(To znaczy ten, który będzie najwygodniejszy do wykonania dla samego niewolnika).
116. Valens, Trusts, Księga I.
Odnosi się to nie tylko do postanowień, które często są uzależnione od różnych warunków, ale także do
rozporządzeń, które na początku są bezwzględnie dokonane, a potem stały się warunkowe. Dlatego, gdy
spadkobierca jest zobowiązany do zapłacenia czegoś w sposób absolutny, lub gdy zapis jest absolutny, a ta
sama nieruchomość jest następnie zapisana pod warunkiem, ostatni zapis będzie ważny. Jeśli majątek jest
najpierw pozostawiony pod warunkiem, a następnie w sposób absolutny, będzie on płatny natychmiast. Jeśli
jednak spadek jest zapisany w sposób absolutny, a spadkobierca jest obciążony lub wezwany do jego
natychmiastowej zapłaty pod pewnym warunkiem, to jest tak samo, jakby zapis był uczyniony w dwóch
miejscach, tak że jeśli zapisobierca chce, może wnieść pozew o jego odzyskanie natychmiast, lub może być
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żądany przez spadkobiercę, gdy warunek został spełniony, chyba że zapis został wspomniany po raz drugi tylko
w celu zwrócenia uwagi na pierwszy, na przykład: "Niech mój spadkobierca da Stichus osobie, której go
zapisałem, jeśli zrobi taką a taką rzecz", ponieważ w tym przypadku nie uważa się, że spadkodawca uczynił to
postanowienie w celu odwołania zapisu i zmiany go na zapis warunkowy, a jeśli zapisobierca wniesie pozew o
odzyskanie nieruchomości przed spełnieniem warunku, wyjątek z powodu złej wiary będzie przeszkodą dla
dalszego postępowania.
117. Gaius, Trusts, Księga I.
Gdy wolność jest zapisana niewolnikowi kilkakrotnie w testamencie, nie należy brać pod uwagę warunku
najłatwiejszego do spełnienia, lecz ostatni, aby ostatnie życzenie zmarłego miało pierwszeństwo. Reskrypt
Boskiego Antoninusa potwierdza tę opinię.
118. Maecianus, Trusts, Księga II.
Natura warunków, które odnoszą się do przyszłości, jest trojaka; niektóre odnoszą się do czasu, w którym
spadkodawca może żyć, niektóre odnoszą się do czasu po jego śmierci, a niektóre odnoszą się do obu, a data
ich spełnienia może być pewna lub nieokreślona. Wszystkie te rzeczy mają w zwyczaju być brane pod uwagę nie
tylko w przypadku trustów, ale także w odniesieniu do wyznaczania spadkobierców i zapisów testamentowych.
Na przykład, nie ma wątpliwości, że następujący warunek: "Zapisuję Titii, jeśli wyjdzie za mnie za mąż", musi być
spełniony za życia spadkodawcy; ten jednak: "Jeśli weźmie udział w moim pogrzebie", nie może być spełniony aż
do jego śmierci. Następny, a mianowicie: "Gdyby wyszła za mąż za mojego syna", może być spełniony albo za
życia, albo po śmierci spadkodawcy. Pierwszy i trzeci z wymienionych warunków odnoszą się do nieokreślonego
czasu, ponieważ warunek będzie spełniony, gdy dziewczyna wyjdzie za mąż; ale drugi warunek ma odniesienie
do określonego czasu.
119. Ulpianus, Trusts, Księga V.
Gdy osoba, której zapisano spadek, proszona jest o emancypację swoich dzieci, czy należy ją do tego zmusić?
Pamiętam, że w tej kwestii powiedziałem, iż dzieci są wyłączone z żądania wykonania trustu; pretor bowiem,
działając jako powiernik, nie chroni dzieci, które pragną emancypacji, tak jak chroni niewolników. Wiem, że
również Papinianus w Dziewiątej księdze opinii stwierdził, że ojciec nie powinien być zmuszany do emancypacji
swoich dzieci. Uważam jednak, że w takich przypadkach należy ustanowić nadzwyczajną zasadę i zmusić ojca
do emancypacji dzieci, jeśli otrzymał majątek, który został mu pozostawiony z założeniem, że je wyemancypuje,
ponieważ nie można uchylać się od intencji spadkodawców. Stąd należy to rozumieć tak samo, jak w przypadku,
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gdy spadek został mu zapisany pod warunkiem emancypacji jego dzieci, aby umożliwić mu ich emancypację.
Zgadza się z tym zasada podana przez Boskiego Sewera w Reskrypcie; Gdy bowiem pewna kobieta wyznaczyła
swoich wnuków na spadkobierców, a swojego syna, ich ojca, na współspadkobiercę i zastąpiła ich nawzajem,
prosząc swojego syna, aby wyemancypował jej dzieci, ale nie poprosiła go o przekazanie im majątku, to z
upoważnienia Boskiego Severusa został on zmuszony do wyemancypowania ich i przekazania im majątku, przy
czym dodano, że gdyby zwlekał z tym, to byłby zobowiązany do zapłacenia odsetek od kwoty niezapłaconej w
czasie zwłoki; Uznano bowiem, że ten, kto zwlekał z udzieleniem emancypacji, winien był tego samego
zaniedbania w odniesieniu do wydania majątku zgodnie z warunkami trustu.
120. Papinianus, Opinie, Księga VIII.
Matka, która wyznaczyła swojego syna na spadkobiercę, a córki tego ostatniego wyznaczyła na
współspadkobierczynie, zobowiązała go do emancypacji tych ostatnich, aby mogły otrzymać kuratelę od pretora.
Uznano, że syn został zobowiązany do zezwolenia córkom na uniezależnienie się od jego władzy, aby mogły
otrzymać majątek po babce, i że nie ma znaczenia, czy nabędzie udziały córek przez prawo substytucji.
121. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga I.
Gdy wolność została zapisana niewolnikowi pod warunkiem, że zapłaci on dziesięć aurei Titiusowi, który nie był
spadkobiercą, wskazana jest pewna osoba i z tego powodu warunek nie może być spełniony inaczej, jak tylko w
odniesieniu do niej. Jasne jest, że kiedy nadejdzie dzień wypłaty spadku, niewolnik, który ma być wolny pod
warunkiem, zgodnie z ustanowionym prawem będzie miał prawo do pieniędzy zależnych od tego warunku i
uzyska wolność bez płacenia komukolwiek. W przypadku zapisobiercy jest inaczej, a warunek w odniesieniu do
niego uważa się za niebyły, jeśli Titius umrze przed wypłaceniem pieniędzy przez zapisobiercę.
122. Gdy warunek jest wyrażony w następujących słowach: "Niech niewolnik So-and-So będzie wolny, jeśli
zapłaci dziesięć aurei dziedzicowi" lub "Albo jeśli zapłaci dziesięć aurei Titiusowi, spadkobiercy", uzyska on
wolność, jeśli zapłaci pieniądze nie tylko spadkobiercy, ale także spadkobiercy tego ostatniego. Jeśli jednak nie
będzie następcy spadkobiercy, to zgodnie z obowiązującym prawem uzyska on wolność bez płacenia
komukolwiek.
123. Tenże, Epitomy prawa, Księga IV.
Gdy spadek zapisany pod pewnym warunkiem zostaje przeniesiony na innego, uważa się, że został on
przeniesiony pod tym samym warunkiem, jeśli nie był on osobisty.
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124. Paulus, O Neratiusie, księga I.
Użytkowanie niewolnika zostało zapisane Titiusowi, a wolność przyznano niewolnikowi, gdy przestanie należeć
do zapisobiercy. Titius zmarł za życia spadkodawcy. Przyznanie wolności było nieważne, ponieważ stan ten nie
miał początku. Paulus: Gdyby więc Titius żył, a nie mógłby otrzymać spadku, należy stwierdzić, że obowiązuje ta
sama zasada; nie można bowiem uznać, że coś, co nie miało początku, przestało istnieć.
125. Użytkowanie niewolnika zostało zapisane kobiecie tak długo, jak długo pozostaje ona niezamężna, a ten
sam niewolnik miał być wolny, jeśli wyjdzie za mąż. Jeśli kobieta wyszłaby za mąż, niewolnik stałby się wolny,
ponieważ nadanie wolności ma większą moc niż zapis.
126. Tenże, O Neratiusie, księga II.
Dziedzictwo zostało zapisane obywatelom gminy pod warunkiem złożenia przez nich przysięgi. Warunek ten nie
jest niemożliwy do spełnienia. Paulus: Jak więc można go spełnić? Urzędnicy, przez których prowadzone są
sprawy miasta, mogą złożyć przysięgę za obywateli.
127. Tenże, O Neratiusie, księga III.
Mój własny majątek może być mi zapisany pod warunkiem, ponieważ w tego rodzaju zapisach należy brać pod
uwagę nie czas wykonania testamentu, lecz czas spełnienia warunku.
128. Papinianus, Pytania, Księga XVIII.
Warunki, które nie są wyraźnie określone w testamencie, to znaczy takie, które wydają się być w nim milcząco
zawarte, nie czynią zapisów warunkowymi.
129. Tenże, Opinie, Księga VII.
Spadkodawca zapisał Titii dwieście aurei, jeśli ta nie wyjdzie za mąż, i sto, jeśli wyjdzie. Kobieta wyszła za mąż.
Może ona żądać tych dwustu aurei, ale nie pozostałych stu; byłoby bowiem absurdem, aby była jednocześnie
uważana za wdowę i mężatkę.
130. Tenże, Opinie, Księga VIII.
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Pewien ojciec w testamencie wyznaczył Severianę Proculę, swoją córkę, na żonę Aeliusa Philippusa, jednego z
jej krewnych. Pozostawił córce pewien majątek w zaufaniu, jeśli wyjdzie za mąż za Aeliusza Filipa, a jeśli nie
wyjdzie za niego, chciał, aby ten sam majątek otrzymał Filip. Dziewczyna zmarła przed osiągnięciem wieku
małżeńskiego. Uznałem, że w warunkach wymienionych w testamencie należy brać pod uwagę intencje, a nie
słowa spadkodawcy; stąd też wydaje się, że Aelius Philippus został uczyniony beneficjentem trustu, jeśli Procula,
córka zmarłego, odmówi poślubienia go.
131. Gdy trust jest utworzony w następujący sposób: "Chcę, abyś zrzekł się mojego majątku, jeśli umrzesz
bezdzietnie", zgodnie z intencją spadkodawcy warunek ten nie będzie spełniony, jeśli tylko jedno dziecko
przeżyje beneficjenta trustu.
132. Warunek określony w testamencie jest brany pod uwagę jedynie w celu ustalenia intencji spadkodawcy, a
zatem, gdy opiekunowie testamentowi są wyznaczeni do zarządzania sprawami małoletniego do czasu jego
dorośnięcia, a warunek trustu brzmi: "Jeśli będą oni sprawować opiekę do czasu osiągnięcia przez niego
osiemnastego roku życia", nie zostanie on uznany za niespełniony, jeśli opiekunowie spowodują, że sami zostaną
mianowani jego kuratorami.
133. Teściowa zapisała synowej w testamencie: "Niech pozostanie żoną mojego syna". Uzyskawszy rozwód bez
winy męża po śmierci teściowej, wydałem opinię, że warunek nie został spełniony, że dzień wykonania
powiernictwa nie rozpoczął się przed śmiercią ani żony, ani męża, a więc że nie byłoby podstaw do więzi
mucjańskiej, ponieważ warunek mógł być spełniony za życia męża.
134. Jeśli wolnemu człowiekowi pozostawiono miesięczne i roczne świadczenie pod warunkiem: "Dopóki będzie
mógł prowadzić interesy córki patrona", pieniądze muszą być wypłacane, nawet jeśli córka zabroni wolnemu
człowiekowi prowadzić jej interesy; jeśli jednak zmieni zdanie, świadczenia zostaną przywrócone do
poprzedniego stanu, ponieważ jest ich kilka.
135. Tenże, Opinie, Księga IX.
Dziadek ustanowił swojego syna i wnuka przez innego syna spadkobiercami, i zażądał od wnuka, jeśli ten umrze
przed ukończeniem trzydziestego roku życia, aby przekazał swoją część spadku swojemu wujowi. Wnuk zmarł w
wyżej wymienionym terminie, pozostawiając dzieci. Uznałem, że ze względu na uczucie ojcowskie, warunek
trustu nie został spełniony, ponieważ należy uznać, że przepisano mniej niż zamierzano.
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136. Paulus, Pytania, Księga IV.
Gdy zapis był następujący: "Niech taka a taka suma będzie wypłacona Titiusowi po dziesięciu latach, jeśli nie
będzie żądał zabezpieczenia od moich spadkobierców", a Titius umrze przed upływem dziesięciu lat, to przekaże
zapis swojemu spadkobiercy, ponieważ warunek był spełniony w chwili jego śmierci.
137. Tenże, Opinie, Księga XIV.
Beneficjent trustu, który został wygnany po otwarciu testamentu, a następnie został przywrócony do praw, może
domagać się wykonania trustu, jeśli warunek, od którego to zależało, został spełniony po odzyskaniu pozycji
obywatela rzymskiego.
138. Pomponiusz, Listy, Księga V.
Gdy w czasie trwania warunku spadkobierca pozostawił osobie trzeciej ziemię pod warunkiem, po spełnieniu
warunku nałożonego przez pierwszy testament, własność tej nieruchomości nie zostanie utracona przez
wcześniejszego zapisobiercę; spadkobierca nie może też uczynić żadnej części ziemi zakonną ani nałożyć na nią
służebności, a jeśli nałożył służebność, to wygasa ona po spełnieniu warunku.
139. Julianus, Digest, Księga XXV.
Gdy zapis jest dokonany pod warunkiem: "Jeśli nie wyjdzie za mąż za Tytusa", należy go traktować tak, jak gdyby
był dokonany po śmierci Tytusa, a zatem zapisobierca będzie miał do niego prawo bez dostarczania więzi
mucjańskiej. Kobieta będzie miała prawo do spadku, nawet gdyby wyszła za mąż za kogoś innego.
140. Gaius, O wydarzeniach.
Czasami zdarza się, że dziedzictwo zapisane warunkowo może być rozumiane jako absolutne; jak wtedy, gdy
coś jest pozostawione w zależności od tego samego warunku, pod którym inny spadkobierca został również
wyznaczony. Ta sama zasada obowiązuje, gdy zapis jest pozostawiony pod warunkiem, że spadkobierca wejdzie
do spadku. Z drugiej strony, gdy zapis jest bezwzględny, można uznać, że był warunkowy; jak na przykład wtedy,
gdy zapisana nieruchomość jest odbierana pod warunkiem, ponieważ rozumie się, że została pozostawiona pod
przeciwnym warunkiem.
141. Scaevola, Digest, Księga XIX.
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Pewien człowiek zostawił dom wszystkim swoim wyzwoleńcom i dodał następujące słowa: "Aby moi wyzwoleńcy
mogli zawsze mieszkać w tym domu i aby nigdy nie przeszedł on na własność osób noszących moje nazwisko, a
należał do ostatniego żyjącego; ponadto życzę sobie, aby posiadłość Sosian została przekazana moim
wspomnianym wyzwoleńcom." Pojawiło się pytanie, czy warunek "Aby nigdy nie przeszedł od osób noszących
moje nazwisko" miał zastosowanie również do drugiego zapisu. Odpowiedź brzmiała, że tak.
142. The Same, Digest, Księga XX.
Spadkobierca, któremu spadkodawca nakazał przyjąć sto sestercji i odstąpić swoją część majątku Titii,
współspadkobierczyni, zmarł po wejściu do majątku, a Titia również zmarła przed zapłaceniem stu sestercji.
Powstało pytanie, czy spadkobierca Titii, poprzez zaoferowanie stu sestercji, mógł, zgodnie z warunkami trustu,
otrzymać jej udział w majątku. Odpowiedź brzmiała, że spadkobierca nie mógł spełnić tego warunku. Klaudiusz:
Opinia Scaevoli jest podana z dużą umiejętnością, tam gdzie prawo jest jasne; ale mimo to może powstać pewna
wątpliwość, czy w obecnym przypadku warunek nie został postawiony.
143. Pomponiusz, Epistoły, Księga IX.
Niewolnik, który ma być uwolniony pod warunkiem zapłacenia pewnej sumy pieniędzy Tycjuszowi, stanie się
wolny, jeśli zapłaci pieniądze ze swojego peculium, nawet bez zgody spadkobierców; ale jeśli Tycjusz świadomie
przyjmie pieniądze wbrew zgodzie spadkobierców, będzie uważany tylko za posiadacza, a nie właściciela, a
spadkobiercy, którzy nie chcieli, aby zostały one zapłacone, mogą go ich pozbawić.
144. Tenże, Listy, Księga XI.
Niewolnik, który ma być uwolniony pod warunkiem złożenia rachunków, musi wykazać, że był uczciwy we
wszystkich prowadzonych przez siebie interesach, że nie zdefraudował niczego z tego, co otrzymał, i że nie
wliczył do swoich rachunków żadnych wydatków, których nie poniósł. Musi on również zapłacić to, co według jego
rachunków pozostaje w jego rękach jako saldo, ponieważ nie może stać się wolnym, jeśli w ten sposób nie spełni
warunku, pod którym wolność została mu przyznana. Nie będzie on jednak zobowiązany do udowodnienia, że
wypłacalność dłużników, z którymi zawarł umowy, istniała w chwili śmierci jego pana, ale że kiedy pożyczał im
pieniądze, ich kredyt był taki, że staranna głowa rodziny mogłaby im zaufać.
145. Tenże, Listy, Księga XII.
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Warunki takie jak następujący: "Jeśli postawią pomnik", jeśli są nałożone na kilka osób, nie mogą być spełnione,
chyba że przez wszystkich w tym samym czasie.
146. Podobnie: "Jeśli Tycjusz zapłaci Symforowi i Januaremu po sto aurei, zostawiam mu taki a taki kawałek
ziemi". Czy jeśli Symfor umrze, to darowizna wygaśnie? Uważam, że należy go interpretować w ten sposób, jeśli
zapisobierca zapłaci kwotę za życia jednej ze stron. Zgodnie z najbardziej pobłażliwą interpretacją, należy
powiedzieć, że jeśli Symfor umrze, a Tycjusz nie będzie w zwłoce, będzie mógł rościć sobie prawo do połowy
zapisanej ziemi, jeśli przekaże połowę pieniędzy Januariusowi.
147. Powstało pytanie dotyczące następującego przypadku: Pewne osoby otrzymały działkę ziemi, jeśli zapłaciły
określoną sumę pieniędzy na koszty pogrzebu i przewiezienia zwłok do innej prowincji; jeśli bowiem obie osoby
nie zapłaciłyby tej sumy, żadna z nich nie miałaby prawa do darowizny, ponieważ warunek ten nie mógłby być
spełniony, gdyby nie obie osoby. Mamy jednak w zwyczaju dokonywać bardziej liberalnej interpretacji w tego
rodzaju przypadkach, tak jak w przypadku, gdy działka ziemi jest przeznaczona dla dwóch osób, jeśli zapłacą one
dziesięć aurei, a jedna z nich zapłaci swoją część, będzie ona uprawniona do swojej części darowizny.
148. Priscus uważa, że niewolnik, który ma stać się wolnym pod warunkiem złożenia rachunku, nie może tego
uczynić tam, gdzie umarł spadkodawca, ani tam, gdzie on sam może się znaleźć, ani tam, gdzie może chcieć go
złożyć; ale w międzyczasie musi się stawić przed osobą, wobec której jest zobowiązany do złożenia rachunku, i
to wszelkimi sposobami, jeśli ta ostatnia jest nieobecna w interesach państwowych. Jest jednak bardzo
prawdopodobne, że w tego rodzaju przypadku, w którym należy wziąć pod uwagę rangę stron i odległość między
miejscami, można dojść do innego wniosku.
149. Paulus, Z drugiej księgi zbioru decyzji cesarskich w sprawach przedkładanych cesarzom; zebrane w sześciu
księgach.
W przypadku, gdy ojciec zobowiązał syna do przekazania swojego majątku Tytusowi, gdyby ten zmarł, zanim on
sam będzie mógł zarządzać swoimi sprawami, a syn zmarł po ukończeniu dwudziestego roku życia, w Reskrypcie
stwierdzono, że zaufanie to musi zostać wykonane.

Tyt. 2. O prawie falcydyńskim.
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150. Paulus, O Lex Falcidia.
Prawo falcydiańskie, w swoim pierwszym artykule, przyznawało prawo do rozporządzania majątkiem do trzech
czwartych włącznie, w następujący sposób: "Ci obywatele rzymscy, którzy zechcą sporządzić testament po
uchwaleniu niniejszej ustawy, będą mieli prawo i władzę przekazania i zapisania swoich pieniędzy i swojego
majątku każdemu, kogo wybiorą, zgodnie z następującymi postanowieniami". W artykule drugim wysokość
zapisów, które mogą być zapisane w testamencie, została ustalona w następujących słowach: "Każdy obywatel
rzymski, który może sporządzić testament po uchwaleniu niniejszej ustawy, ma prawo i władzę zapisania
dowolnie dużej sumy pieniędzy każdemu innemu obywatelowi rzymskiemu, zgodnie z prawem publicznym; pod
warunkiem, że spadek zostanie pozostawiony w taki sposób, że jego spadkobiercy otrzymają nie mniej niż
czwartą część jego majątku zgodnie z warunkami testamentu. Ci, którym zostaną przekazane lub zapisane
jakiekolwiek pieniądze, będą uprawnieni do ich otrzymania bez odpowiedzialności za oszustwo; a spadkobierca,
któremu nakazano i zobowiązano do zapłacenia wspomnianych pieniędzy, musi je zapłacić zgodnie z
przepisanymi wskazówkami."
151. Ze względu na Prawo Kornelańskie, Lex Falcidia jest uważana za mającą zastosowanie również do tych,
którzy zginęli z rąk wroga; z tego powodu, że Prawo Kornelańskie potwierdza ich testamenty tak samo, jak gdyby
stracili życie we własnym kraju, z powodu której to fikcji Lex Falcidia i wszystkie inne odnoszące się do
testamentów, które mogą być uważane za mające takie samo zastosowanie, są włączone do tej kategorii.
152. Lex Falcidia nie ma odniesienia do tych, którzy odrzucają majątek pozostawiony w testamencie, aby wejść w
jego posiadanie na podstawie dziedziczenia; ale moc prawa może być zastosowana za pomocą Edyktu pretora.
153. Zasada jest taka sama, gdy warunek złożenia przysięgi zostaje zniesiony.
154. Gdy spadkodawca zapisuje swemu niewolnikowi darowiznę z zapewnieniem mu wolności, to prawo to
będzie miało zastosowanie, ponieważ wypłata spadku jest odłożona do czasu, gdy niewolnik stanie się wolny; tak
samo jest w przypadku, gdy osoba, której pozostawiono majątek, jest w rękach wroga lub jeszcze się nie
urodziła.
155. Prawo falcydiańskie stosuje się także do zapisów na rzecz gmin, a nawet na cele religijne.
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156. I znowu, nie dotyczy to tylko zapisów majątku spadkodawcy, ale także zapisów majątku należącego do
innych osób.
157. Przepisom tego prawa podlega wszystko, co musi być wypłacone lub dostarczone z majątku zmarłego,
niezależnie od tego, czy jest pewne czy niepewne, i czy ma być zważone, policzone lub zmierzone; prawo to
stosuje się także tam, gdzie zapisane jest prawo własności, jak na przykład użytkowanie lub wszelkie
wierzytelności, które mogą być należne.
158. 158. Podobnie, gdy w testamencie zapisano: "Niech mój spadkobierca dostarczy Seiusowi prowiant, a jeśli
tego nie uczyni, niech zapłaci mu dziesięć aurei", niektóre autorytety uważają, że zapis jest ograniczony do
dziesięciu aurei, że prowiant może być nabyty tylko jako darowizna mortis causa i że spadkobierca nie może
skorzystać z dobrodziejstw prawa falcydyjskiego. W przypadku stwierdzenia, że zapisy muszą być dostarczone
bez zwłoki, należy rozumieć, że w rozsądnym terminie. Jeśli jednak spadkobierca dostarczyłby je po zwłoce,
zapisobierca nie będzie miał prawa do ich otrzymania, a Prawo Falcydiusza nie będzie miało zastosowania,
ponieważ zapisy, które zostały zapisane w testamencie przekształciły się w zapis pieniężny, a dziesięć aurei jest
należne. Zasada będzie taka sama, jeśli na początku zapis brzmiałby następująco: "Jeśli nie dostarczy zapasów,
niech zapłaci dziesięć aurei", ponieważ w tym przypadku zapasy nie są przedmiotem zapisu, a jeśli zostaną
dostarczone, zostaną nabyte mortis causa, ponieważ warunek zapisu nie został spełniony.
159. W przypadku zapisu użytkowania, które może być podzielone, różni się ono od innych służebności, które są
niepodzielne, a niektóre starożytne władze miały w zwyczaju utrzymywać, że całe użytkowanie powinno być
wycenione i w ten sposób powinna być określona kwota zawarta w zapisie. Arystoteles jednak nie zgadza się z tą
opinią starożytnych, gdyż twierdzi, że czwarta część może być zarezerwowana, tak jak w przypadku własności
materialnej. Julianus bardzo słusznie aprobuje tę opinię. Jeśli jednak w spadku zapisane są usługi niewolnika,
ponieważ uważa się, że ani użytkowanie, ani użytkowanie nie wchodzi w skład tego rodzaju spadku, należy
koniecznie przyjąć decyzję starożytnych, aby móc stwierdzić, co wchodzi w skład spadku; ponieważ, siłą rzeczy,
we wszystkich czynnościach, które mają być wykonane, część musi być odliczona, aby spełnić wymogi prawa
falcydiańskiego, a część pracy niewolnika nie może być rozumiana jako istniejąca. Nawet jeśli w przypadku
użytkowania pojawi się pytanie, ile będzie przysługiwało zapisobiercy, któremu zostało przyznane użytkowanie i
jaka część powinna zostać przydzielona pozostałym zapisobiercom, aby udział wspomnianego zapisobiercy nie
przekroczył trzech czwartych majątku, należy koniecznie odwołać się do zasady starożytnych prawników.
160. Jeśli ktoś zapisuje swojemu wierzycielowi kwotę, którą ten jest mu winien, zapis jest albo nieważny, jeśli nie
przynosi wierzycielowi żadnej korzyści, albo, jeśli odnosi z niego korzyść, na przykład przez natychmiastową
zapłatę, prawo falcydyckie stosuje się również w odniesieniu do korzyści uzyskanej przez wierzyciela.
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161. Jeśli zapisobierca wszedł w posiadanie zapisanego majątku, a nie może być go pozbawiony, ponieważ
wszedł w jego posiadanie za zgodą spadkobiercy, który przekazał go pod wpływem błędu, to spadkobiercy
przysługuje powództwo o zwrot wszystkiego, co przekracza trzy czwarte wartości tego majątku.
162. Niekiedy staje się absolutnie konieczne, aby cały spadek został wypłacony zapisobiercy, jeśli zawrze on
klauzulę zwrotu wszystkiego, co może otrzymać ponad kwotę dozwoloną przez prawo falcydiańskie; na przykład,
gdy małoletni jest obciążony wypłatą zapisów, które nie przekraczają kwoty dozwolonej przez to prawo, ponieważ
istnieje powód, aby sądzić, że po śmierci małoletniego mogą się ujawnić inne zapisy, które po dokonaniu wpłat
wyniosą więcej niż trzy czwarte spadku. Tę samą zasadę można zastosować w przypadku, gdy zapisy są
zapisane warunkowo w pierwszym testamencie i nie ma pewności, czy będą one płatne, czy też nie; dlatego też,
jeśli spadkobierca jest gotowy zapłacić je bez składania wniosku do sądu, może zabezpieczyć swój interes za
pomocą wyżej wymienionego zastrzeżenia.
163. Udział uzyskany przez spadkobiercę w wyniku zastąpienia współspadkobiercy będzie korzystny dla
zapisobiercy, ponieważ w tym przypadku spadkobierca przypomina osobę, która została powołana bezwzględnie
do jednej części spadku, a warunkowo do innej. Jeśli jednak odmówi on przyjęcia spadku, zapisy, którymi jest
obciążony, nie zwiększają się przez naliczanie; na przykład, gdy są one zapisane konkretnie, a nie w sposób
ogólny, jak "Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą".
164. Jeżeli udział mojego współspadkobiercy jest wyczerpany, mój pozostaje nienaruszony, a gdybym miał rościć
sobie prawo do jego udziału, Kasjusz uważa, że oba udziały powinny być połączone. Prokulus natomiast jest
przeciwnego zdania. W tym przypadku Julianus zgadza się z Prokulusem, którego zdanie uważam za
słuszniejsze. Antoninus jednak podobno zdecydował, że oba udziały powinny być połączone przy obliczaniu tego,
co należy się zgodnie z prawem falcydiańskim.
165. 165. Gdybym po nabyciu spadku powołał do życia współspadkobiercę, nie ma wątpliwości, że udziały
powinny być rozdzielone, tak samo jak gdybym został spadkobiercą współspadkobiercy.
166. Jeśli zapisy roczne zostaną zapisane Tycjuszowi, to ze względu na to, że jest ich kilka i są one warunkowe,
będzie istniała podstawa do złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w edykcie, aby zapewnić zwrot sumy
otrzymanej ponad to, na co pozwala prawo falcydiańskie.
167. Niektóre autorytety uważają, że nie należy żądać zapłaty za to, co jest naturalnie należne, a czego nie
można żądać, i nie należy tego wliczać do majątku. Julianus jednak uważa, że te należności w zależności od
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okoliczności albo powiększą majątek albo go nie powiększą, a jeśli zostaną spłacone, to spadkobierca może je
nabyć prawem dziedzicznym i w ten sposób zostaną włączone do podziału majątku.
168. Gdy dłużnik staje się spadkobiercą swojego wierzyciela, chociaż może być zwolniony z odpowiedzialności z
powodu połączenia wynikającego z tego faktu; jednak, ponieważ uważa się, że otrzymał większy spadek z tego
tytułu, kwota jego długu musi być obliczona, chociaż mogła ona zostać wygaszona przez nabycie przez niego
spadku.
169. Powstaje pytanie, czy należy odliczać wydatki poniesione na wzniesienie pomnika. Sabinus uważa, że
należy je odliczyć, jeśli wzniesienie pomnika jest konieczne. Marcellus, zapytany o to, czy wydatki na pomnik,
który spadkodawca kazał postawić, powinny być odliczone jako część długów spadkowych, odpowiedział, że nie
powinno się odliczać z tego tytułu więcej, niż wydano na pogrzeb. Sprawa jest bowiem inna w odniesieniu do
wydatków poniesionych na postawienie pomnika, ponieważ nie jest on konieczny, tak jak pogrzeb i pochówek.
Dlatego też osoba, której zapisano w testamencie pieniądze na budowę pomnika, musi dokonać potrącenia
zgodnie z prawem falcydiańskim.
170. Marcellus, Digest, Księga XXII.
Nie powinno się dawać większej sumy niż ta, która wystarczyłaby na postawienie zwykłego pomnika.
171. Paulus, O prawie falcydiańskim.
Gdy wyznaczony spadkobierca sprzedaje majątek, który jest niewypłacalny, bardzo trudno byłoby przekonać
kogokolwiek, że nie był on wypłacalny, skoro znalazł nabywcę. Jeśli jednak tak się stanie, zapisobiercy nie będą
mieli prawa do niczego, ponieważ wydaje się, że spadkobierca bardziej skorzystał z głupoty nabywcy niż z
majątku zmarłego. Z drugiej strony, jeśli sprzedałby on majątek spadkowy za zbyt niską cenę, nie naruszy to
praw zapisobierców, a zatem jeśli spadkobierca dobrze się targował, powinien czerpać z tego korzyści.
172. Jeśli jednak osoba, która nie jest wypłacalna, dokona zapisu, a spadkobierca uzgodni z wierzycielami, że nie
zapłaci im w całości, i dzięki temu porozumieniu będzie mógł zatrzymać coś z majątku, to zapisobiercy nie będą
mieli prawa do niczego, ponieważ spadkobierca uzyskał pieniądze nie z majątku, ale dzięki porozumieniu z
wierzycielami.
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173. Podobnie, jeśli w testamencie zapisano dziedzictwo płatne corocznie na rzecz gminy, a pojawia się pytanie
o prawo falcydiańskie, Marcellus uważa, że należy uznać za zapisaną tylko taką kwotę, która przy
oprocentowaniu wynoszącym cztery procent zapewni roczne płatności z tytułu dziedzictwa.
174. Papinianus, Pytania, Księga XVI.
Pewien obszar ziemi został mi podarowany pod pewnym warunkiem, spadkobierca spadkodawcy mianował mnie
swoim spadkobiercą, podczas gdy warunek zapisu był w toku, a warunek ten został następnie spełniony. Przy
rozpatrywaniu zastosowania Prawa Falcydyńskiego w tym przypadku, ziemia będzie rozumiana jako moja, nie
przez prawo dziedziczne, ale na mocy zapisu.
175. Tenże, Opinie, Księga VIII.
Zapis pozostawiony miastu na mocy dziedzictwa lub trustu jest nieważny, jeśli składa się z tego, co musi być
zapłacone na poczet już złożonej obietnicy. Dlatego też, jeśli spadkodawca, poprzez rozrządzenie testamentowe,
przekroczył kwotę tego, co było należne, tylko nadwyżka będzie pomniejszona przez Prawo Falcydyńskie, stąd
też wierzyciel nie może być obciążony zaufaniem jako zapisobierca. Jeśli jednak zapis jest uzależniony od
nadejścia pewnej daty lub spełnienia jakiegoś warunku, nie należy szacować korzyści, lecz można żądać całej
kwoty zapisanej w testamencie; a nawet jeśli nadejdzie czas zapłaty lub warunek zostanie spełniony za życia
spadkodawcy, to to, co było ważne, nie stanie się nieważne.
176. Venuleius, Stipulations, Księga XIII.
Jeśli mężczyzna stałby się spadkobiercą swojej żony i poniósłby wydatki na jej pogrzeb, nie będzie się uważać,
że wydał całą kwotę jako jej spadkobierca, ale powinien przyczynić się proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu
odniósłby korzyść majątkową, po odliczeniu tego, co było należne z tytułu posagu.
177. Papinianus, Pytania, Księga VII.
Jeśli chodzi o stosowanie prawa falcydyjskiego w odniesieniu do zapisu służebności, to ponieważ służebność nie
może być podzielona, zapis nie musi być w całości przekazany, chyba że przedstawi się wycenioną wartość jej
części.
178. Tenże, Pytania, Księga XIV.
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Gdy jeden z kilku spadkobierców jest obciążony spłatą długu spadkowego i rozważa się zastosowanie Prawa
Falcydyńskiego, ci, którzy otrzymali zapisy, nie powinni brać pod uwagę wspomnianego długu, który ma spłacić
tylko ten spadkobierca.
179. Tenże, Pytania, Księga XIX.
W odniesieniu do prawa falcydiańskiego postanowiono, że po zebraniu plonów, które dojrzały w dniu śmierci
spadkodawcy, zwiększają one wartość majątku jako stanowiące część ziemi, która jest uważana za więcej wartą
w tym czasie.
180. Nie dopuszcza się rozróżnienia w odniesieniu do czasu, jeśli chodzi o nienarodzone dziecko niewolnicy. Nie
jest to nierozsądne, ponieważ ponieważ dziecko nie przyszło jeszcze na świat, nie może być właściwie nazywane
niewolnikiem.
181. Tenże, Pytania, Księga XX.
Wszystko, co ponad czwartą część ustaloną przez Prawo Falcydyńskie trafia do rąk spadkobiercy, nie wiąże go
ponad pozostałe trzy czwarte, jeśli chodzi o wysokość zapisów; tak jest na przykład w przypadku majątku
małoletniego, gdzie ten, kto staje się spadkobiercą ojca wspomnianego małoletniego, zastępuje
wydziedziczonego syna.
182. Tenże, Pytania, Księga XXIX.
Przy szacowaniu należnej kwoty według prawa falcydiańskiego, każdy majątek, który został zatrzymany przez
spadkobiercę w dowolnym czasie, jest wliczany do czwartej części majątku, do którego jest uprawniony.
183. Jeśli niewolnik ma stać się wolny pod pewnym warunkiem, a warunek ten zostanie spełniony w dowolnym
momencie, to nie można uznać, że spadkobierca poniósł jakąkolwiek stratę, jeśli chodzi o jego czwarty udział w
tym niewolniku. Gdyby jednak warunek nie został spełniony, należy przyjąć pogląd przeciwny i wartość
niewolnika oszacować na tyle, ile był wart w chwili śmierci.
184. Cesarz Marek Antoninus postanowił, że spadkobiercy, którzy zostali pozbawieni swoich udziałów w majątku,
nie mogą być zobowiązani do większej sumy z tytułu zapisów niż wynosi pozostała część.
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185. Gdy pewien człowiek został skazany na banicję po konfiskacie połowy swego majątku, po złożeniu apelacji
sporządził testament i zmarł, a po jego śmierci uznano, że jego apelacja została podjęta niewłaściwie, powstało
pytanie, czy połowa jego majątku, która uległa przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, powinna być uznana za
dług, a pozostała połowa sama w sobie powinna stanowić jego majątek, czy też należałoby przyjść z odsieczą
spadkobiercy. Wydaje się, że należy przyznać ulgę spadkobiercy, gdyż taka była intencja spadkodawcy, który
złożył apelację, i jego wyraźna wola uzasadniają tę opinię.
186. Gdy niewolnik poddany manumulacji na mocy testamentu umiera przed wejściem w posiadanie majątku,
zrozumiałe jest, że spadkobierca musi ponieść stratę. Ale jak można oszacować jego wartość, która, gdyby żył,
nie mogłaby być oszacowana? Dla tych, którzy w czasie śmierci ich pana, zostali zaatakowani przez chorobę,
która czyni ich pewnymi, że nie mogą żyć, a następnie umierają, zostało postanowione, że strata musi być
poniesiona przez majątek. Nie jest też inaczej w przypadku tych, którzy znajdują się pod tym samym dachem,
gdy pan został zabity przez swoich niewolników.
187. Zbadajmy, jaki jest skutek powszechnej zasady, mianowicie: "Ale jedna część falcydiańska może istnieć w
testamencie ojca i jego małoletnich synów". Bo chociaż substytut mógł być obciążony podziałem majątku
pozostawionego przez małoletniego, to jednak, gdy stanie się spadkobiercą, będzie za niego odpowiadał tylko jak
za zwykły dług; niemniej jednak, ze względu na inne zapisy pozostawione przez substytuta szczenięcego, będzie
istniała podstawa do udziału. Może się więc zdarzyć, że substytut nie będzie mógł nic zatrzymać z majątku ojca,
lub że otrzyma znacznie więcej niż czwartą część, do której jest uprawniony przez Prawo Falcydyńskie. A co jeśli
majątek małoletniego nie wystarczyłby na zapłacenie zapisów, podczas gdy majątek ojca wystarczyłby na
zapłacenie tych, które zapisał? Zastępca z pewnością będzie zobowiązany do użycia swojej czwartej części na
ich spłatę, jako że ojciec dokonał zapisów z własnego majątku i nie ma znaczenia, że spłata nie może być
wymagana poza majątkiem spadkowym na podstawie testamentu; w tym przypadku, zapisy pozostawione w
ramach zastępstwa uczniowskiego są rozumiane jako zapisane, niejako warunkowo, w testamencie pierwotnym.
188. Gdy spadkodawca zastępuje syna dwoma osobami i każdej z nich powierza wypłatę spadku, powstaje
pytanie: czy zastępca może osobiście rościć sobie prawo do części Falcydiów, której nie posiada małoletni, czy
też powinien być tylko jeden zastępca dla małoletniego? Każdy mógłby (zgodnie z tym co zostało już ustalone w
odniesieniu do ustalonej reguły rządzącej spadkami), łatwo powiedzieć, że Prawo Falcydiusza nie będzie miało
zastosowania, i że pozew może być wniesiony przeciwko drugiemu zastępcy o kwotę przekraczającą jego udział.
Przeciwna opinia jest jednak lepsza, ponieważ należy uznać, że ma on prawo do odliczenia swojej czwartej
części, tak jak gdyby stał się spadkobiercą swojego ojca; ponieważ to z niego wywodzi się majątek ojca i podział
dziedzictwa, więc gdy jest kilku zastępców, a osoba małoletniego nie jest brana pod uwagę, należy odwołać się
do znaczenia powołania. Ale co powiemy w odniesieniu do drugiego zastępcy, który nie został obciążony, tak że
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jeśli małoletni umrze przed zapłaceniem zapisów, którymi został obciążony, a wynoszą one więcej niż trzy
czwarte spadku, czy będzie on upoważniony do odliczenia części falcydiańskiej od wszystkich? Ale on nadal
posiada czwartą część i nie można dojść do tego samego wniosku jak w przypadku innych nominacji. I znowu,
jeśli zaprzeczymy, że tak powinno się zrobić, należy uznać, że taki sposób postępowania jest sprzeczny z ogólną
zasadą. W związku z tym istnieje różnica, ponieważ ten, który został obciążony we własnym imieniu, może
zachować czwartą część, tak jakby został powołany jako spadkobierca, a drugi zastępca, który nie został
obciążony, chociaż jego udział może być zwiększony, nie może być pozwany o całą kwotę, z powodu pomyłki w
oszacowaniu. Wynika z tego, że jeżeli zabezpieczenie w odniesieniu do części fallicznej zostało udzielone
małoletniemu, to będzie ono korzystne dla obu stron; to znaczy, że dotyczy kwoty, którą każdy z nich będzie mógł
zatrzymać dla siebie.
189. W sytuacji, gdy spadkodawca ustanowił współspadkobiercę ze swoim małoletnim synem, powstało pytanie:
w jaki sposób należy ustalić część uprawnioną przez Prawo Falcydyńskie i jakie było znaczenie zwykłej zasady,
że powinna być ona stosowana oddzielnie do różnych zapisów? Odpowiedziałem, że w odniesieniu do wszelkich
zapisów, którymi ojciec obciążył swojego syna, jak również tych, którymi obciążył zastępcę, nie można dokonać
rozdzielenia, ponieważ powinny być one poddane wspólnemu oszacowaniu i obaj muszą uczestniczyć po kolei;
jednak w przypadku zapisów, których spłata obciąża obcego spadkobiercę, nie można ich mieszać z innymi, a
zatem zastępca będzie miał prawo do czwartej części udziału, który został przyznany małoletniemu, chociaż
może mieć prawo do własnego udziału jako wyznaczony spadkobierca. Inna zasada ma jednak zastosowanie,
gdy spadkobierca jest powołany do różnych części spadku; w tym przypadku dziedzictwo zostanie połączone nie
mniej niż gdyby był powołany tylko raz do jednego udziału, który składa się z kilku; i nie ma różnicy, czy został
powołany jako spadkobierca do kilku udziałów w sposób absolutny, czy też pod różnymi warunkami.
190. Gdy ktoś zastępuje dziedzica, który został wyznaczony zamiast wydziedziczonego syna, i obciąża go
wypłatą dziedzictwa drugim testamentem, dziedzictwa są koniecznie połączone; i dlatego Julianus mówi, że te,
których wypłatą został obciążony zastępca, są ważne, ponieważ jest on spadkobiercą ojca.
191. Tenże, Pytania, Księga XXX.
Gdy dłużnik, który mianował swojego wierzyciela spadkobiercą, prosi, aby przy szacowaniu sumy zastrzeżonej
przez prawo falcydiańskie jego zobowiązanie nie było wliczane do zapisów na rzecz zapisobierców, to nie ma
wątpliwości, że testament zmarłego może być podtrzymany w sądzie przez wniesienie wyjątku na podstawie
oszustwa, gdy ma być określona suma należna według prawa falcydiańskiego.
192. Tenże, Pytania, Księga XXXVII.
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Kiedy niewolnik podejmuje się wykonania dorozumianego zobowiązania na polecenie swego pana, to uznano, że
ponieważ był on zobowiązany do posłuszeństwa swemu panu, będzie miał prawo do korzystania z dobrodziejstw
prawa falcydyjskiego.
193. Tenże, Opinie, Księga IX.
Ojciec ustanowił swoją córkę, pozostającą w separacji z mężem, spadkobierczynią części jego majątku i
zobowiązał ją do przekazania bratu i współspadkobiercy tej części, którą ona otrzymała, po odliczeniu szóstej
części. Czy przy ustalaniu wysokości zachowku według prawa falcydiańskiego posag podlegałby zaliczeniu? Jeśli
ojciec, za zgodą córki, nie zażądałby jej posagu, to moim zdaniem, byłaby ona uprawniona do części falcydyjskiej
z prawa dziedzicznego, ale posag przysługiwałby jej we własnym imieniu, ponieważ nie powinien być włączony
do majątku jej ojca.
194. Babka, ustanowiwszy swoje wnuki spadkobiercami, obciążyła niektórych z nich, nie odliczywszy kwoty, do
której byli uprawnieni prawem falcydyńskim na podstawie innego testamentu, aby wypłacili cały spadek swoim
braciom i współspadkobiercom. W mojej opinii trust został utworzony zgodnie z prawem, ale kwota, którą został
obciążony, również podlegałaby kontrybucji.
195. Nie jest właściwe, aby w przypadku, gdy zastępca został ustanowiony dla dwóch małoletnich poniżej wieku
dojrzewania i stał się spadkobiercą obu, prawo falcydiańskie miało zastosowanie do majątku tylko jednego z nich;
jeśli z majątku drugiego małoletniego powinien on zachować czwartą część majątku ojca, która przeszła na jego
dzieci.
196. 196. Jeżeli jednak jeden z braci, który jest prawowitym spadkobiercą, stanie się spadkobiercą drugiego i
zostanie zastąpiony przez tego, który przeżył, to część majątku ojca, którą otrzyma żyjący syn na podstawie
dziedziczenia ustawowego, nie będzie podlegała udziałowi w części falcydiańskiej, ale zastępca będzie mógł
zatrzymać tylko czwartą część tego, co nabył małoletni, który miał zastępcę.
197. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Jeśli dług został umorzony na mocy umowy mortis causa, dłużnik musi wnieść swój wkład do kwoty należnej
według prawa falcydiańskiego, a ta może być zatrzymana przez spadkobiercę przez złożenie repliki in factum.
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198. 198. Jeśli brat wyznaczył swoją siostrę na spadkobierczynię i powierzył jej darowiznę, którą chciał przekazać
innemu, który zobowiązał się wobec niej, że nie skorzysta z prawa falcydiańskiego, a jeśli to uczyni, to zapłaci mu
pewną sumę pieniędzy, ponieważ zostało dobrze ustalone, że prawa nie mogą być naruszone przez żadną
umowę zawartą przez osoby prywatne, to siostra będzie miała prawo na mocy prawa publicznego do zatrzymania
części falcydiańskiej, a powództwo oparte na tej umowie zostanie odrzucone na rzecz drugiej strony.
199. W przypadku zapisów rocznych, zdecydowano, że spadkobierca będzie miał prawo do zachowania części
falcydiańskiej, ponieważ w pierwszym i drugim roku płacił zapisobiorcy bez potrącenia.
200. Gdy dziadek był dłużny swojemu wnukowi z tytułu sprawowania opieki nad nim, a ten z kolei stał się później
jedynym spadkobiercą swojego dziadka, to w przypadku zastosowania prawa falcydyjskiego, uznano, że kwota
ta, wraz z innymi długami, musi być odliczona od majątku spadkowego. Nie ma znaczenia, czy dziadek, który był
również opiekunem, zobowiązał swojego spadkobiercę, jeśli ten umrze przed osiągnięciem pewnego wieku i nie
będzie miał dzieci, do przekazania majątku, jak również swojego własnego majątku osobie trzeciej, ponieważ nie
stwierdzono, że majątek powinien być potrącony z tego długu i praktycznie przyznano, że takie potrącenie nie
powinno mieć miejsca, ponieważ zmarły wskazał, że jego spadkobierca powinien mieć swój własny majątek.
Oczywiste jest, że jeśli warunek trustu został spełniony, a zyski z majątku zebrane po śmierci dziadka, powinny
zostać potrącone z równą sumą pieniędzy należnych kurateli; ale spadkobierca byłby uprawniony do zatrzymania
tylko czwartej części majątku wnuka, który dziadek zostawił mu po śmierci.
201. Gdy ojciec został obciążony trustem na rzecz swojego syna, na mocy testamentu matki tego ostatniego,
którego to trustu nie wykonał, chciał, aby dokonano z nim potrącenia z majątku, który pozostawił synowi. Jeśli
dokonano obliczenia należnej sumy według prawa falcydiańskiego, to to, co należało się synowi, powinno być
odliczone od czwartej części, którą faktycznie otrzymał z majątku ojca, a nadwyżkę trzech czwartych mógł
odliczyć tylko od tego, co należało się spadkobiercom.
202. To, co spadkobierca jest zmuszony dostarczyć mężowi z darowizn dokonanych przez niego na rzecz żony,
nie będzie wliczane do jej majątku, ponieważ uważa się, że kobieta, nie stając się bogatszą, stała się w tym
stopniu uboższa. Również w przypadku zmniejszenia darowizn, za które odpowiedzialny jest spadkobierca, mąż
nie będzie ponosił szkody.
203. Przy ustalaniu kwoty należnej według prawa falcydiańskiego, spadkobierca nie może być zmuszony do
pokwitowania za plony z ziemi pozostawionej warunkowo na warunkach trustu; a jeśli nie został zobowiązany do
dostarczenia plonów beneficjentowi trustu, będzie miał prawo do jednej czwartej i zysków z tej czwartej części
majątku zmarłego, która należała do niego w chwili śmierci. Nie ma też różnicy, kiedy prawo falcydiańskie
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zaczyna działać, bo chociaż zacznie ono obowiązywać w stosunku do trustu natychmiast po spełnieniu
warunków, to jednak zyski z czwartej części muszą pozostać w posiadaniu spadkobiercy od czasu śmierci
spadkodawcy.
204. Gdy syn wyznaczył swoją matkę na spadkobierczynię i zapisał jej w testamencie sumę, która miała
uzupełnić niedobór tego, co powinien był jej zostawić, ale tego nie uczynił; to, co jej pozostawił, może być
pomniejszone o kwotę części fallicznej, a matka może otrzymać pozostawione jej pieniądze przekraczające jedną
czwartą udziału.
205. Przy obliczaniu czwartej części zachowku według prawa falcydiańskiego, kwota ta nie może być
pomniejszona o szacunek dokonany przez spadkodawcę, tak samo jak spadkobierca nie może być jej całkowicie
pozbawiony.
206. Scaevola, Pytania, Księga III.
Jeśli spadkobierca dostarczy tylko niektóre przedmioty z kilku, które zostały zapisane w testamencie, może
zatrzymać całą część falcydyjską z pozostałej części i może wnieść wyjątek na podstawie złej wiary przeciwko
zapisobiercy, nawet w odniesieniu do własności, którą już dostarczył.
207. Jeżeli w testamencie zapisano tylko jeden przedmiot, a część tego przedmiotu została już dostarczona,
spadkobierca może z pozostałej części zachować całą część falcydyjską.
208. To samo, Pytania, Księga VI.
Jeśli żołnierz sporządziłby kodycyl i umarłby w ciągu roku po zwolnieniu ze służby, to zapisy w testamencie
wojskowym, zgodnie z prawem wojskowym, muszą być w pełni spłacone, ale uważa się, że te pozostawione w
kodycylu muszą być spłacone po odjęciu części falcydyjskiej. Sprawa ta powinna być wyjaśniona w następujący
sposób: Jeśli spadkodawca posiada czterysta aurei i zapisuje czterysta w testamencie, a sto w kodycylu, to z
piątej części (czyli osiemdziesięciu, do których zapisobierca miałby prawo na mocy kodycylu, gdyby nie podlegał
on Prawu Falcydy), spadkobierca będzie miał prawo zatrzymać czwartą część, czyli dwadzieścia aurei.
209. Paulus, Pytania, Księga XI.
Syn pod władzą ojcowską, który służył w wojsku, po śmierci ojca zażądał od niego, aby oddał Tytusowi jego
peculium castrense. Pojawiło się pytanie, czy spadkobierca może odliczyć czwartą część. Odpowiedziałem, że
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prawo falcydyckie, zgodnie z wykładnią Boskiego Piusa, obejmowało również dziedziczenie ustawowe, w którym
zostały utworzone trusty, ale w podanym przypadku peculium nie wchodziło w skład masy spadkowej, chociaż
uznałbym, że w przypadku wyznaczenia obcego spadkobiercy stałoby się ono częścią masy spadkowej przez
jego wejście w posiadanie. Gdy bowiem peculium pozostaje w rękach ojca, jego dawne prawo nadal istnieje, a
nieruchomość jest nadal peculium. Nie przeczy temu również fakt, że Prawo Falcydyńskie stosuje się do
testamentów tych, którzy umierają w rękach wroga, ponieważ fikcja Prawa Kornelii tworzy zarówno majątek jak i
spadkobiercę. Nie wątpię jednak, że ojciec również powinien korzystać z dobrodziejstw tego prawa; jeśli bowiem
rzeczywiście jest zobowiązany do oddania majątku jako należącego do głowy rodziny, wyznaczony spadkobierca,
nie wszedłszy w posiadanie majątku na mocy testamentu, może zostać pozwany przez legatów zgodnie z
warunkami Edyktu.
210. 210. Konsekwencją tego jest to, że jeśli ojciec w międzyczasie uzyskałby czwartą część i zyski z niej,
możemy zastosować Dekret Trebeliński Senatu i wnieść powództwo na zasadzie słuszności, aby nieruchomość
stała się częścią spadku po dokonaniu restytucji.
211. Scaevola, Pytania, Księga VIII.
Jeśli spadkobierca zostanie oskarżony o sprzedaż ziemi za pięć aurei, która jest warta dziesięć, to nie ma
wątpliwości, że pięć aurei będzie podlegało działaniu prawa falcydiańskiego.
212. Tenże, Pytania, Księga IX.
Jeśli mój niewolnik, po tym jak został wyznaczony na mojego spadkobiercę, otrzyma spadek na moją korzyść i
nabędzie dla mnie majątek, to Mścijan zaprzecza, że spadek ten powinien podlegać Prawu Falcydy, ponieważ
jest nieważny.
213. Paulus, Pytania, Księga XII.
Gdy wychowanek, który pożyczył dziesięć aurei bez zgody swego opiekuna, otrzyma spadek od swego
wierzyciela pod warunkiem, że zapłaci swemu spadkobiercy dziesięć aurei, które pożyczył, i uczyni to w jednej
wypłacie, to zarówno spełni warunek, jak i zostanie zwolniony z naturalnego zobowiązania, tak że Prawo
Falcydyńskie będzie miało zastosowanie także do pieniędzy wypłaconych spadkobiercy; chociaż nie byłoby tak,
gdyby zostały one wypłacone tylko w celu spełnienia warunku. Co więcej, jest to uważane za zapłatę do tego
stopnia, że w przypadku odrzucenia spadku lub śmierci niewolnika Stichusa, który został zapisany w testamencie,
spadkobierca nie będzie mógł niczego odzyskać.
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214. Jeśli mój niewolnik i ja zostaniemy wyznaczeni do dziedziczenia nierównych udziałów w majątku, a trzy
czwarte udziału niewolnika nie zostanie wyczerpane przez wypłatę zapisów, to ci zapisobiercy, na rzecz których
jestem obciążony, będą wbrew prawu falcydyjskiemu korzystali z kwoty, która wpłynie do moich rąk z udziału
niewolnika ponad falcydyjską część jego udziału. Z drugiej strony, jeśli niewolnik zostanie zapisany w
testamencie mojemu niewolnikowi, a mnie zostanie zapisanych dziesięć aurei, to zgodnie z prawem falcydyckim
falcydyjska część niewolnika nie zostanie odliczona od dziesięciu aurei zapisanych mi w testamencie, ponieważ
zachowam czwartą część osoby niewolnika, nawet jeśli mój udział w spadku nie zostanie wyczerpany.
215. Tenże, Pytania, Księga XVII.
"Nesennius Apollinaris do Juliusza Paulusa. W rzeczywistości miał miejsce następujący przypadek. Titia
wyznaczyła swoje trzy córki spadkobierczyniami równych udziałów w swoim majątku i pozostawiła je obciążone
zapisami na rzecz siebie nawzajem, ale jedną z nich obciążyła w taki sposób, że prawo falcydyckie stosowałoby
się tak samo do jej współspadkobierczyń, jak i do obcych, którym zapisano inne dobra." Pytam, czy Prawo
Falcydyckie ma zastosowanie wobec jej współspadkobierców, którzy sami zostali obciążeni zapisami na jej rzecz,
a jeśli nie miałoby mieć zastosowania, a ona sama jest wykluczona przez wyjątek z powodu złej wiary, jak można
dokonać obliczenia części falcydyńskiej wobec obcych zapisobierców? Odpowiedziałem, że to co jest otrzymane
od współspadkobiercy, jako spadek, nie przynosi korzyści zapisobiercy poprzez zwolnienie go z działania Prawa
Falcydiusza. Jeśli jednak spadkobierca, który jest zobowiązany do zapłaty zapisu, żąda czegoś od tej samej
osoby zgodnie z warunkami testamentu, nie powinien być wysłuchiwany, jeśli chce skorzystać z dobrodziejstwa
Prawa Falcydyjskiego przeciwko wspomnianej osobie, jeśli to co ma prawo otrzymać zgodnie z wolą
spadkodawcy, jest równe temu co chce odjąć od zapisu. W odniesieniu do innych zapisobierców, jest oczywiste,
że spadkobierca nie będzie zobowiązany do poddania działaniu Prawa Falcydyńskiego wszystkiego, co płaci
współspadkobiercy, ale tylko tego, co faktycznie mu daje, to znaczy, jeśli nic od niego nie otrzymuje.
216. Jeśli niewolnik został przez kogoś wyznaczony na spadkobiercę, a jego pan jest obciążony powiernictwem,
a niewolnik dziedzictwem, to najpierw należy dokonać obliczenia w odniesieniu do dziedzictwa, a dopiero potem z
tego, co pozostanie, wykonuje się powiernictwo. Pan natomiast odpowiada tylko za to, co wpadnie mu w ręce, a
ponadto otrzymuje tylko to, co pozostaje po odliczeniu zapisów. Oczywiste jest, że zastosowanie będzie miało
prawo falcydiańskie.
217. Jeśli jednak pan, który został wyznaczony na spadkobiercę, nie przyjmie spadku i zleci to swojemu
niewolnikowi, który go zastąpił, należy najpierw wypłacić zapisy, którymi został obciążony sam pan, a następnie,
po zastrzeżeniu części falcydiańskiej, wypłacić te, którymi został obciążony niewolnik.
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218. Jeśli dłużnikowi zapisano w testamencie zwolnienie z jego zobowiązań, nawet jeśli ten ostatni nie jest
wypłacalny, należy obliczyć cały spadek, chociaż zapis wierzytelności nie może powiększyć majątku, chyba że w
przypadku zapłaty. Dlatego też, jeśli zastosowanie ma prawo falcydiańskie, to, co zostało zapisane dłużnikowi,
zostanie uznane za zwiększenie wartości spadku. Pozostałe zapisy również zostaną pomniejszone o ten zapis, a
on sam zostanie pomniejszony o pozostałe; uważa się bowiem, że dłużnik otrzymuje zapis przez sam fakt
zwolnienia go z odpowiedzialności.
219. Jeżeli jednak wierzytelność zapisana jest osobie trzeciej, zapis jest nieważny i nie podlega on
współudziałowi z innymi.
220. Scaevola, Pytania, Księga XV.
Jeśli darowano mi działkę ziemi z prawem drogi, a po odliczeniu części fallicznej, szacunkowa wartość prawa
drogi jest większa, będę miał prawo do tej ziemi bez obciążeń, a prawo drogi zostanie wygaszone. Jeżeli jednak
prawo drogi zostanie zapisane w testamencie, a majątek okaże się niewypłacalny, prawo drogi nie będzie
należne. W przypadku, gdy zarówno grunt, jak i prawo drogi są darowane, należy również rozważyć, czy
spadkobierca będzie uprawniony do dokonania, z jednego lub drugiego, odliczenia mniejszego niż wartość prawa
drogi. Ściśle rzecz biorąc, można powiedzieć, że w tym przypadku darczyńca nie tylko będzie uprawniony do
całej działki, ale może również złożyć wyjątek z powodu złej wiary, aby uzyskać to, czego brakuje, aby nie mieć
więcej, niż można żądać zgodnie z prawem fallicznym. W ten sposób prawo drogi zostanie utracone tylko wtedy,
gdy wymagania Prawa Falcydyńskiego przewyższają jego wartość.
221. Paulus, Opinie, Księga XIV.
Paulus mówi, że w przypadku, gdy dziedzic wydzielił majątek należący do spadku, a trzeba ustalić kwotę należną
według prawa falcydiańskiego, to szacunku należy dokonać tak, jakby to, co zostało zabrane, wchodziło w skład
spadku.
222. Ten sam autorytet uważa, że potomstwo niewolnic urodzone przed wejściem w życie trustu należy do
spadkobierców tego, kto był odpowiedzialny za wykonanie trustu, a jeśli pojawia się pytanie dotyczące prawa
falcydiańskiego, należy obliczyć czwartą część wartości dzieci i czwartą część odsetek od nich.
223. Ten sam autorytet uważa, że w przypadku zapisania w testamencie majątku należącego do spadkobiercy,
wszelkie zyski z tego majątku, które zostały przez niego pobrane po dniu, w którym trust zaczął działać, nie mogą
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być zaliczone na poczet czwartej części spadkobiercy, nawet jeśli nie jest on zobowiązany do przekazania ich
beneficjentowi trustu.
224. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Pewna kobieta ustanowiła swojego męża i ich syna spadkobiercami równych udziałów w swoim majątku.
Powstało pytanie, czy przy obliczaniu części dozwolonej przez Prawo Falcydyńskie, udział męża, który dostał się
do jego rąk z tego samego majątku poprzez jego syna, powinien zostać zaliczony. Odpowiedź brzmiała, że jeśli
przez powołanie syna otrzymał on tyle, ile wystarczyło na część falcydyjską, to nic nie powinno być odliczone z
tego tytułu.
225. Spadkodawca zapisał majątek swojemu wolnemu strzelcowi i zobowiązał go do wypłacania co roku
dziesięciu aurei na rzecz Seia. Powstało pytanie, czy jeśli Prawo Falcydyńskie zmniejszyło spadek wolnego
strzelca, to czy roczny fundusz powierniczy, którym był on obciążony na rzecz Seia, również zostałby
zmniejszony, pod warunkiem, że dochód przekraczałby roczną wypłatę. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanymi faktami, nie wydaje się, aby spadek został pomniejszony, chyba że udowodniono by, że intencją
spadkodawcy było coś innego.
226. The Same, Opinie, Księga V.
Spadkodawca zapisał w testamencie sznur trzydziestu pięciu pereł, który był w posiadaniu zapisobiercy w chwili
jego śmierci. Pytam, czy wspomniany sznur pereł powinien zostać przywrócony spadkobiercy, aby umożliwić mu
zastrzeżenie ich części zgodnie z Prawem Falcydy. Odpowiedź brzmiała, że spadkobierca może wytoczyć
powództwo w celu wymuszenia ich zwrotu, a jeśli wolałby to zrobić, mógłby wytoczyć powództwo w celu
odzyskania tej części sznura pereł, którą miał prawo zatrzymać na mocy przepisów Prawa Falcydyńskiego.
227. Pojawiło się pytanie, czy wartość posągów podlega działaniu Prawa Falcydyńskiego. Odpowiedź brzmiała,
że tak.
228. Tenże, Opinie, Księga VI.
"Niech Seius i Agerius będą moimi spadkobiercami, jeśli w ciągu trzydziestu dni po mojej śmierci wywiążą się z
zobowiązania wobec mojego miasta, że zadowolą się taką a taką sumą aurei i zrzekną się dobrodziejstwa prawa
falcydiańskiego; a ja niniejszym zastępuję wspomnianych spadkobierców jednych drugimi. Jeśli nie spełnią moich
życzeń, niech zostaną wydziedziczeni." Powstało pytanie, czy wyznaczeni spadkobiercy, będąc podstawionymi
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pod tym samym warunkiem, mogli wejść do majątku, gdyby odmówili spełnienia warunku. Odpowiedź brzmiała,
że Seius i Agerius, którzy zostali powołani w pierwszej kolejności, mogli wejść do spadku, tak jak gdyby warunek,
który został nałożony w sposób oszukańczy, nie został w ogóle nałożony.
229. Marcianus, Trusts, Księga I.
Gdy obcy spadkobierca został wyznaczony przez syna, prawo falcydiańskie ma zastosowanie nawet do spadku,
który syn zapisał ojcu.
230. Paulus, Powiernictwo, księga II.
Jeśli powierzono mi trust lub spadek na twoją korzyść, a ty po pewnym czasie masz mi go dostarczyć, to nie
sądzę, aby to podlegało działaniu prawa falcydiańskiego, ponieważ zaczynam otrzymywać majątek później jako
beneficjent trustu.
231. Marcianus, Trusts, Księga VIII.
Zgodnie z prawem falcydiańskim, straty spowodowane śmiercią niewolników i innych zwierząt, kradzieżą,
rabunkiem, pożarem, zniszczeniem domów, rozbiciem statku, przemocą wrogów, złodziei i rozbójników, lub
dłużników, a więc wszelkie straty, muszą być ponoszone przez spadkobierców, pod warunkiem, że zapisobiercy
nie są temu winni. Podobnie zyski uzyskane przez spadkobiercę z upraw, potomstwa niewolnic i wszelkich
nabytków dokonanych przez niewolników (na przykład na mocy postanowień, przekazania majątku, zapisów lub
pozostawionych im posiadłości oraz innych darowizn wszelkiego rodzaju), a także służebności, gdy ziemia
zyskuje na wartości w wyniku uwolnienia od nich, lub wszelkie prawa do działania, na przykład prawa do
kradzieży, szkód, obrażeń i inne tego rodzaju, nie podlegają działaniu prawa falcydiańskiego.
232. Jeśli spadkobierca otrzymał polecenie sprzedania lub kupna ziemi lub innego rodzaju nieruchomości za
określoną cenę, to przed oszacowaniem części falcydiańskiej, w celu określenia wysokości spadku, za zapis
uznawana jest tylko ta suma, która albo wynosi więcej albo mniej niż cena, którą spadkodawca nakazał zapłacić
lub otrzymać za wspomnianą nieruchomość. Następnie, od części, która pozostaje po odliczeniu zapisów,
dokonuje się dalszego odliczenia, ponieważ wspomniana cena nie jest nabyta mortis causa, ale po dokonaniu
odliczenia rozumie się, że pozostała część została zapisana w testamencie.
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233. Należy również starannie zauważyć, że zwykła zasada: "Wszystkie straty, które wystąpiły po śmierci
spadkodawcy, dotyczą wyłącznie spadkobiercy" ma uniwersalne zastosowanie i musi być przyjęta bez żadnego
rozróżnienia. Ponieważ nawet w przypadku, gdy Prawo Falcydiańskie nie ma zastosowania, spadkobierca jest
prawnie zmuszony do poniesienia całej straty, tak samo musi on ponieść swoją część tej straty w przypadku, gdy
Prawo Falcydiańskie ma zastosowanie. Taka jest bowiem zasada, ponieważ straty poniesione po śmierci
spadkodawcy nie mogą być odliczone, aby zapobiec odjęciu utraconej części od zapisów lub powiernictwa.
234. 234. Prawdą jest jednak, że nie można dokonać odliczenia, chyba że w odniesieniu do takich przedmiotów,
które można zważyć, policzyć lub zmierzyć; a gdy jakakolwiek strata ma miejsce po śmierci spadkodawcy,
odliczenie musi być dokonane od udziału należącego do zapisobiercy, w zależności od oszacowanej wartości
majątku zmarłego w chwili jego śmierci.
235. W odniesieniu do mienia, które może być pozytywnie oznaczone, oraz innych przedmiotów pozostawionych
w następujący sposób: "Pieniądze, które mam w takiej a takiej skrzyni", "Wino, które mam w takich a takich
beczkach", "Waga srebra, które mam w takim a takim budynku", a mienie to zostało utracone lub uległo
zniszczeniu bez winy spadkobiercy, nie ma wątpliwości, że albo żaden ze spadków nie będzie należny w takich
okolicznościach, albo, po odliczeniu części fallicznej, zapisobiercy będą uprawnieni do udziału w tym, co
pozostanie, w oparciu o oszacowanie wartości majątku należącego do spadkodawcy w momencie jego śmierci.
236. W przypadku pozostawienia majątku, który ma niepewny charakter, należy dokonać rozróżnienia; jeśli
bowiem spadkodawca zapisał w testamencie pewne przedmioty, nie określając ich konkretnie, jak na przykład w
przypadku, gdy pozostawia komukolwiek srebrną płytkę, którą może wybrać, a cała srebrna płytka zostanie
utracona bez winy spadkobiercy, zapisobiercy nic się nie należy. Jeśli jednak pewna ilość srebra została
zapisana w testamencie w sposób absolutny, nawet jeśli wszystkie srebra spadkodawcy zostałyby utracone,
zastosowanie ma Prawo Falcydyńskie i można wziąć tę część kwoty, która była w posiadaniu majątku w
momencie śmierci spadkodawcy, a wszelkie straty, które mogły nastąpić później nie spowodują zmniejszenia
spadku.
237. Spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek część majątku spadkowego, która została
utracona, ani nawet za oszacowaną wartość tego majątku, bardziej niż gdyby wszystkie przedmioty spadkowe
zostały wyraźnie wymienione.
238. Przy obliczaniu kwoty należnej spadkobiercy według prawa falcydiańskiego nic, co zostało mu wypłacone
zgodnie z warunkami testamentu, nie powinno być zaliczone na poczet czwartej części spadku; jednak Celsus i
Julianus uważają, że należy zaliczyć na poczet czwartej części spadku sumę pieniędzy, którą spadkobierca
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otrzymał od beneficjenta trustu, któremu polecono dostarczyć majątek, jeśli spadkodawca nie polecił
beneficjentowi zapłacić tej sumy pod jakimś warunkiem; jak np. w sytuacji, gdy spadkobierca został zobowiązany
do sprzedaży nieruchomości za określoną kwotę, gdyż wówczas zapłaci on spadkobiercy pieniądze nie w celu
spełnienia warunku, lecz jako cenę. W podobnym przypadku zadano również pytanie, czy beneficjent trustu może
zostać zmuszony do zapłacenia wspomnianej kwoty i przejęcia majątku, nawet jeśli nie chce tego zrobić, tak
jakby sam był obciążony trustem na rzecz spadkobiercy. Nie jest to jednak prawdopodobne, ponieważ wydaje
się, że tego rodzaju przepis został ustanowiony na korzyść beneficjenta trustu, a nie przeciwko niemu.
239. Gdy stosuje się prawo falcydyńskie, majątek ten nie podlega przysporzeniu, gdy sam spadkobierca jest
obciążony trustem na rzecz siebie lub swojego niewolnika. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy zapisy na rzecz
niewolnika są płatne w określonym czasie; kiedy bowiem nadejdzie dzień jego wolności, będzie on miał do nich
prawo, a wtedy stają się one przedmiotem zapisu. Jeśli jednak ktoś dokona zapisu na rzecz niewolnika bez
przyznania mu wolności, i który z tego powodu jest nieważny, lub pozostawia go pod zarządem powierniczym, nie
będzie on uważany za podlegający kontrybucji na mocy tego prawa.
240. Dobra, które z całą pewnością nie mogą być zgodnie z prawem pozostawione w spadku, nie są zaliczane do
dóbr podlegających składce według prawa falcydiańskiego.
241. Pomponiusz, Powiernictwo, Księga II.
Osoba, której dokonuje się płatności zgodnie z warunkami trustu, podobnie jak osoba, której zapisuje się spadek,
jest zobowiązana do złożenia zabezpieczenia zwrotu wszystkiego, co otrzyma ponad to, do czego jest
uprawniona na mocy prawa falcydiańskiego; tak jest na przykład w przypadku, gdy kwota należna na mocy prawa
falcydiańskiego jest wciąż w zawieszeniu, ponieważ warunek, od którego zależą inne powiernictwa lub zapisy, nie
został jeszcze spełniony. Zgodnie z opinią Kasjusza i starożytnych autorytetów, gdy nieletni jest obciążony
powiernictwem, ten, komu wypłacana jest kwota, powinien złożyć zabezpieczenie na majątku, którym został
obciążony substytut; chociaż bowiem może dojść do powtórzenia tego, co zostało wypłacone na mocy przepisów
powiernictwa, a co w rzeczywistości nie jest należne, to jednak bardziej zadowalające jest złożenie
zabezpieczenia na rzecz tego, komu wypłacane są pieniądze, tak aby nie poniósł on żadnej straty z powodu
niewypłacalności tego, kto je otrzymuje.
242. Marcianus, Trusts, Księga IX.
Pozwy karne, niezależnie od tego, czy pochodzą z prawa cywilnego czy pretorskiego, z wyjątkiem pozwów
powszechnych, powinny być jednak zaliczane do majątku uprawnionego, ponieważ wygasają z chwilą śmierci
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przestępcy. Ponadto, z drugiej strony, działania te nie odbierają niczego z majątku sprawcy w przypadku jego
śmierci. Ale prawo do powództwa za poniesioną szkodę nie może być zaliczone do majątku osoby uprawnionej
do niego w przypadku jej śmierci, ponieważ samo wygasa w tym czasie, podobnie jak użytkowanie lub zasiłek,
który jest płatny każdemu w określonych okresach, na przykład co miesiąc lub co roku, dopóki żyje. Z drugiej
strony, nie należy rozumieć, że dłużnik miał o wiele mniejszy majątek za życia, ponieważ jeśli ktoś zastrzegłby, że
jakaś suma zaczyna być należna w momencie jego śmierci, jego majątek zostanie mimo to zwiększony, tak jak
gdyby on sam obiecał, pod tym samym warunkiem, że zostanie zmniejszony w momencie jego śmierci.
243. Także powództwa honorowe, na których wytoczenie w określonym czasie zezwala pretor, powiększają
majątek osoby uprawnionej do ich wytoczenia w chwili jej śmierci, a pomniejszają majątek osoby, przeciwko
której mogą być wytoczone, jeśli są takie, że przechodzą także na spadkobiercę.
244. Julianus powiada, że jeśli udziały dwóch spadkobierców zostaną wyczerpane przez zapisy, a jeden z nich
otrzymał od zapisobierców obligację pretoriańską, będzie mógł wnieść powództwo na podstawie tego zapisu nie
o połowę, lecz proporcjonalnie do swojego udziału we wszystkim, co zostało przez nich nabyte ponad kwotę
dozwoloną przez prawo falcydiańskie. Wszystkie klauzule pretorskie podlegają bowiem tej samej interpretacji,
gdyż w przypadku klauzuli ustalono, że wyrok zostanie zapłacony bez względu na to, czy powód lub pozwany
pozostawił kilku spadkobierców. Pozew nie może być wniesiony przez wszystkich lub przeciwko wszystkim, ale
tylko na korzyść spadkobierców tych, którzy wygrali sprawę, i przeciwko spadkobiercom tych, którzy ją przegrali, i
na korzyść tych, przeciwko którym nie było obrony, i przeciwko tym, którzy nie bronili pozwu.
245. W przypadku pozostawienia spadku w wysokości stu aurei, płatnego za rok, dwa i trzy lata, postanowiono,
że część falcydyjską należy odliczyć od wszystkich dokonanych wypłat, a nie tylko od ostatniej.
246. Gdy część spadku w wysokości 20 aurei zapisanego Tycjuszowi została odliczona zgodnie z prawem
falcydyckim, a zapisobierca został wezwany do zapłacenia 5 aurei Secjuszowi, nasz Winicjusz twierdzi, że od
pięciu należnych Secjuszowi może odliczyć taką samą część, jaką odliczył od dwudziestu należnych Tycjuszowi.
Opinia ta oparta jest zarówno na zasadach słuszności, jak i na rozsądku, ponieważ zapisobierca, podobnie jak
spadkobierca, zobowiązany jest do wykonania zlecenia, a ponieważ nie może on osobiście czerpać korzyści z
prawa falcydiańskiego, poniesiona przez niego strata nie może być przez niego ponoszona, chyba że
spadkodawca zobowiązał go do dostarczenia wszystkiego, co otrzymał zgodnie z warunkami testamentu.
247. Jeśli jednak zapisobierca zostanie poproszony o manumitację własnego niewolnika lub niewolnika
należącego do kogoś innego, to musi go uwolnić. Nie jest to sprzeczne z tym, co zostało powiedziane powyżej,
ponieważ łaska przyznana wolności często daje podstawę do innych, jeszcze bardziej pobłażliwych decyzji.
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248. Paulus, Trusts, Księga III.
Jeśli w testamencie zapisano ci niewolnika, który ma zostać poddany manumitacji, a nie ma nic więcej, z czego
mógłbyś uzyskać czwartą część, którą spadkobierca może zastrzec na mocy prawa falcydyńskiego, Senat
postanowił, że prawo falcydyńskie nie będzie miało zastosowania.
249. Marcellus, Digest, Księga XLII.
Prawo falcydiańskie nie ma zastosowania w przypadku niewolnika, którego spadkodawca zapisał w testamencie
w celu obalenia; jeśli jednak spadkodawca zostawił pieniądze lub cokolwiek innego i zobowiązał zapisobiercę do
obalenia własnego lub cudzego niewolnika, prawo to będzie miało zastosowanie.
250. Ulpianus, Dysputy, Księga VI.
Jeśli niewolnikowi pozostawiono cokolwiek innego, to jasne jest, że senat zadeklarował, że prawo falcydyńskie
będzie miało zastosowanie. Dlatego Scaevola twierdzi, że prawo falcydyńskie będzie miało zastosowanie do
wszystkiego, co zostało zapisane niewolnikowi oprócz jego wolności, a więc cena, która ma być za niego
zapłacona, będzie podlegała kontrybucji.
251. Paulus, Powiernictwo, Księga III.
Jeśli niewolnik nie został zapisany w testamencie, lecz w formie sumy pieniężnej, a zapisobierca zostanie
poproszony o manumitację niewolnika, to będzie on podlegał prawu falcydyjskiemu i mimo to będzie zmuszony
do manumitacji, ponieważ jego niewolnik jest uważany za wart tyle, ile wynosi zapisana w testamencie suma.
252. Ale co jeśli niewolnik należy do kogoś innego? W tym przypadku nie można go zmusić do zapłacenia za
niego więcej niż otrzymał.
253. 253. Jeśli jednak spadkobierca zostanie obciążony obowiązkiem manumitacji niewolnika, postanowiono, że
wartość tego ostatniego powinna być potrącona jako dług spadkowy.
254. W przypadku zapisania w testamencie samego niewolnika i obdarowania go wolnością, mimo że
zastosowanie ma prawo falcydyckie, zapisobierca może żądać lub odzyskać całego niewolnika, a nawet jeśli
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zapisobierca otrzymałby coś oprócz niewolnika, to i tak można żądać całego niewolnika, ale czwarta część
każdego zapisu powinna być zatrzymana, aby obdarowanie wolnością było skuteczne.
255. 255. Czy w sytuacji, gdy nie ma pewności, czy wolność powinna być przyznana, czy nie, na przykład
dlatego, że została zapisana pod jakimś warunkiem lub że ma obowiązywać po pewnym czasie, i gdy istnieje
niepewność, czy powinna być przyznana, czy nie, należy zezwolić na zastosowanie prawa falcydiańskiego,
ponieważ w międzyczasie niewolnik może umrzeć albo warunek może się nie spełnić? Czy gdy niewolnik ma
prawo do wolności lub jest ona należna, zapisobierca może żądać tej części, która została odliczona z powodu
prawa fallicznego? Zdaniem Caeciliusa, jeśli spadkobierca w tym czasie zyskał coś dzięki usługom niewolnika,
powinien wliczyć to do wartości niewolnika przy odliczaniu części falcydyjskiej.
256. Valens, O powiernictwie, Księga VI.
Wycena takiego niewolnika powinna być dokonana w ten sam sposób jak wycena niewolnika, który ma stać się
wolny pod pewnymi warunkami.
257. Jeśli jednak spadkobierca został obciążony manumitacją niewolnika należącego do kogoś innego,
postanowiono, że cena wspomnianego niewolnika również powinna zostać odliczona od majątku.
258. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Niewolnik, który ma stać się wolny pod pewnym warunkiem, nie zwiększa liczby niewolników spadkobiercy.
259. Niewolnicy posiadani wspólnie są liczeni jako należący do majątku każdego z ich panów.
260. Kiedy użytkowanie niewolnika należy do innego, jego własność stanowi część majątku jego pana; kiedy jest
zastawiony, należy do majątku dłużnika, kiedy jest sprzedany zgodnie z warunkami Lex Commissoria, lub
warunkowo, na pewien czas, należy do sprzedającego.
261. Paulus, Decisions, Księga III.
Nie tylko wartość tych niewolników, którym przyznano wolność, ale także tych, którzy zostali skazani na śmierć,
jest odliczana od majątku, podobnie jak wartość tych, których pretor uwolnił z powodu przekazania informacji o
planowanym zamachu lub za ujawnienie spisku.
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262. Hermogenianus, Epitomes of Laio, Boole IV.
Prawo falcydyckie stosuje się do testamentu weterana, niezależnie od tego, czy jest on głową rodziny, czy synem
pod ojcowską opieką, nawet jeśli umrze w ciągu roku po zwolnieniu ze służby.
263. Jeśli komuś zostanie przekazany kawałek ziemi o wartości dwudziestu aurei pod warunkiem zapłacenia
dziesięciu, to obdarowany będzie miał prawo do całego kawałka ziemi.
264. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Nie jest uważany za wolnego od złej wiary ten, kto płaci zapisy bez złożenia zabezpieczenia, gdy już powstała
kontrowersja co do majątku.
265. Ulpianus, O Edykcie, księga XIV.
W celu oszacowania kwoty należnej według prawa falcydiańskiego, należy oszacować rzeczywistą wartość
nieruchomości.
266. Tenże, O Edykcie, księga XIX.
Kiedy niewolnicy, którzy byli w rękach wroga, wracają po śmierci spadkodawcy, zwiększają wartość majątku, tak
dalece jak to dotyczy prawa falcydiańskiego.
267. Tenże, O Edykcie, Księga XXI.
Prawo falcydiańskie nie ma zastosowania w przypadku, gdy niewolnik ma zostać uwolniony pod warunkiem
zapłacenia pewnej sumy, a czyni to za pieniądze należące do innej osoby, a nie za to, co stanowi część majątku
zmarłego, lub gdy ten, który ma spełnić ten warunek, staje się wolny z innych powodów.
268. Paulus, O Edykcie, Księga LX.
W świetle prawa falcydiańskiego nie uważa się, że wszystko, co zostało pozostawione do zapłaty w określonym
czasie, zostało zapisane w testamencie w sposób absolutny; należy bowiem obliczyć wartość korzyści, jakie
spadkobierca odniósł w międzyczasie.
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269. Prokulus uważa, że w prawie falcydiańskim w przypadku zapisów warunkowych w testamencie chodzi o to,
że w ich skład wchodzą tylko takie przedmioty, które można sprzedać. Jeśli tak jest i można dokonać potrącenia,
to za należną uznaje się taką kwotę, jaką przyniesie wierzytelność, jeśli zostanie sprzedana. Opinia ta jednak nie
została przyjęta, dlatego lepiej, aby transakcja została zorganizowana przez obie strony dające zabezpieczenie.
270. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Jeśli osoba uprawniona do zachowania części fallicznej obiecuje, zgodnie z wolą spadkodawcy, że zrzeknie się
roszczeń do niej, będzie zmuszona do wykonania swojej umowy.
271. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIX.
Kiedy działa prawo falcydiańskie, obejmuje ono wszystkie płatności. Czasami jednak dopiero po jakimś czasie
można stwierdzić, czy ma ono zastosowanie czy nie, na przykład, gdy w spadku pozostawiono zapisy płatne co
roku, tak długo jak nie ma zastosowania Prawo Falcydiańskie, płatności będą dokonywane co roku bez potrąceń.
Jeśli jednak nadejdzie rok, w którym prawo falcydiańskie będzie miało zastosowanie, a wartość spadku
przekroczy trzy czwarte wartości majątku, to wszystkie płatności dokonywane wcześniej co roku zostaną
pomniejszone.
272. Ani zapisobierca, ani beneficjent trustu nie może korzystać z dobrodziejstw prawa falcydiańskiego, nawet
jeśli majątek zostanie mu przekazany na mocy dekretu senatu z Trebelli.
273. Paulus, O Edykcie Curule Ediles, Księga II.
Czy w przypadku, gdy nabywca niewolnika staje się spadkobiercą sprzedawcy lub odwrotnie, a niewolnik jest
eksmitowany, przy obliczaniu kwoty należnej według prawa falcydiańskiego należy odliczyć podwójną jego
wartość, czy tylko wartość rzeczywistą, ponieważ kwota byłaby podwójna, gdyby znalazł się inny spadkobierca?
Bardziej sprawiedliwy jest pogląd, że dopóki spadkobierca jest ten sam, należy obliczać tylko rzeczywistą wartość
niewolnika.
274. Tenże, O Plaucjuszu, Księga XII.
Plaucjusz: Przeznaczyłem pewien kawałek ziemi dla niewolnika, którego już ci zapisałem. Atilicinus, Nerva i
Sabinus uważają, że część falliczna powinna być najpierw obliczona w odniesieniu do niewolnika, a jakakolwiek
część odjęta od jego wartości nie powinna być brana pod uwagę, tak dalece jak dotyczy to ziemi, która została
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zapisana, a następnie część falliczna powinna być odjęta od pozostałej części ziemi, tak jak ma to miejsce w
przypadku wszystkich zapisów. Kasjusz mówi, że gdy tylko odliczy się część falliczną, niewolnik zaczyna być
wspólną własnością spadkobiercy i zapisobiercy. Jeśli jednak zapis dotyczy niewolnika będącego we wspólnym
posiadaniu spadkobiercy i drugiej osoby, cały zapis będzie należał do drugiego współwłaściciela, ponieważ może
być ważny tylko w odniesieniu do jego osoby; z tego powodu potrącenie części dozwolonej przez prawo
falcydyńskie może być dokonane z ziemi tylko raz. Paulus: Przyjmujemy opinię Kasjusza, gdyż Boski Pius
stwierdził w Reskrypcie, że w przypadku, gdy niewolnik został uczyniony beneficjentem trustu, w tych
okolicznościach cały zapis należałby do współwłaściciela.
275. Czasami zdarza się, że drugi spadek wygasa na podstawie prawa falcydiańskiego, jak na przykład wtedy,
gdy przyznano działkę ziemi i prawo drogi przez inną działkę, aby umożliwić dostęp do niej. Jeśli bowiem część
ziemi zostanie zachowana przez spadkobiercę na mocy prawa fallicznego, darowizna prawa drogi nie może się
ostać, ponieważ służebność nie może być nabyta częściowo.
276. Celsus, Digest, Księga XIV.
Nie ulega wątpliwości, że te zapisy, z których spadkobierca może wyłączyć zapisobiercę w drodze wyjątku,
powinny być włączone do jego czwartego zapisu, a więc nie pomniejszają one zapisów innych.
277. Julianus, Digest, Księga LXI.
Nie ma różnicy, czy zapis jest nieważny na początku, czy też później następuje coś, z powodu czego
zapisobierca nie może wnieść powództwa o jego odzyskanie.
278. Marcellus, Digest, Księga IX.
Wolny człowiek ustanowił swego patrona spadkobiercą całego swego majątku, który wynosił dwieście aurei,
następnie zapisał sto dwadzieścia synowi, a resztę nieznajomemu. Pomniejszenie spadku, który został
wypłacony obcemu, przyniesie korzyść synowi w nabyciu całego spadku, który został mu zapisany.
279. Jeżeli z jakichś powodów zapisy nie muszą być wypłacone, są one wliczane do czwartej części, którą
spadkobierca ma prawo zatrzymać na mocy prawa falcydiańskiego.
280. Celsus, Digest, Księga XVII.
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Jeśli część należna według prawa falcydiańskiego jest zawieszona z powodu jakiegoś warunku, który został
nałożony na spłatę zapisu, to te zapisy, które są należne od razu, nie mogą być żądane w całości.
281. Marcellus, Digest, Księga XV.
Pewien ojciec ustanowił swego syna, z którym miał trzech wnuków, swoim spadkobiercą i zobowiązał go, aby nie
odstępował mu pewnego kawałka ziemi, lecz pozostawił go w rodzinie. Syn, po swojej śmierci, ustanowił swoich
trzech synów spadkobiercami. Powstało pytanie, czy każdy z tych synów, jako wierzyciel swojego ojca, mógł
dokonać potrącenia z majątku na podstawie Prawa Falcydiusza, jako że w mocy ich ojca było zapisanie całego
majątku dowolnie wybranemu synowi. Z tego powodu żaden z nich nie mógł odliczyć czegokolwiek z tytułu Prawa
Falcydiańskiego. Okazuje się jednak, że ta opinia będzie powodować trudności, ponieważ ojciec uważał ziemię
za dług należny swoim dzieciom, był więc koniecznie zobowiązany do pozostawienia jej im.
282. Tenże, Digest, Księga XX.
Jeśli w testamencie zapisano Tacytowi dziesięć aurei, płatnych co roku, to sędzia, któremu zgodnie z prawem
falcydyńskim przysługuje jurysdykcja do ustalenia części należnej spadkobiercy i innym zapisobiercom, powinien
oszacować wartość zapisu na tyle, na ile mógł on przynieść za życia Tacyta, ponieważ nie wiadomo, jak długo
Tacyt będzie żył. Natomiast po śmierci Titiusa sędzia nie powinien brać pod uwagę nic innego, jak tylko kwotę,
którą spadkobierca posiadał z tytułu zapisu.
283. Tenże, Digest, Księga XXII.
Właściciel niewolnika, który został pociągnięty do odpowiedzialności w związku z peculium tego ostatniego, stał
się spadkobiercą wierzyciela. Pytasz, jaki czas należy brać pod uwagę przy obliczaniu wartości peculium według
prawa falcydiańskiego. Kilka autorytetów twierdzi, że powinno się brać pod uwagę wartość peculium w momencie
wejścia w posiadanie majątku. Wątpię, czy tak jest w tym przypadku, ponieważ ustalono, że moment śmierci
spadkodawcy jest datą, której należy przestrzegać przy obliczaniu części należnej zgodnie z prawem
falcydiańskim. Ale jakie to ma znaczenie, czy peculium niewolnika zmniejsza się po śmierci wierzyciela, czy też
dłużnik staje się uboższy?
284. Z drugiej strony, ktoś może zapytać, jak należy postąpić, jeśli niewolnik nabywa majątek przed
ustanowieniem spadku? Ja sam pytam, czy środki dłużnika, który w tym czasie nie był wypłacalny, ulegają
zwiększeniu. A ponieważ w tym drugim przypadku stwierdzono, że majątek po tym zdarzeniu zwiększył swoją
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wartość, więc jeśli warunek, od którego zależało roszczenie, został spełniony po śmierci wierzyciela, wzrost
peculium zwiększyłby wartość majątku.
285. Scaevola pyta, co należy zrobić, jeśli wspomniany niewolnik był winien dziesięć aurei zmarłemu i innej
osobie, i miał dziesięć aurei w swoim peculium. Oczywiście majątek jest powiększony o te dziesięć aurei, które
były mu naturalnie należne i pozostają jako część jego majątku.
286. Pewna osoba, której cały majątek składał się tylko z jednego niewolnika, zapisała go Tycjuszowi, a temu
ostatniemu zobowiązała się, że po upływie trzech lat dokona jego manumisji. W tym czasie spadkobierca, dopóki
jest zatrudniony przez Titiusa, będzie miał prawo do jednej czwartej wartości usług niewolnika, w taki sam
sposób, jak gdyby spadkodawca bezpośrednio dał niewolnikowi wolność po upływie trzech lat i przekazał
użytkowanie lub własność tego niewolnika komuś pod zarządem powierniczym.
287. Spadkodawca zapisał swojego niewolnika Stichusa tobie, a twojemu niewolnikowi dziesięć aurei; albo, z
drugiej strony, zapisał dziesięć aurei tobie i Stichusowi, twojemu niewolnikowi, i zobowiązał cię do manumitacji
Stichusa. Prawo falcydyjskie zmniejsza spadek, a ty powinieneś odkupić od spadkobiercy część niewolnika, tak
jakby spadkodawca zapisał ci oba dziedzictwa.
288. Często zdarza się, że spadkobierca nie korzysta z dobrodziejstw tego prawa, bo jeśli spadkodawca, którego
majątek wynosił sto aurei, przekaże komuś dwadzieścia pięć, a następnie ustanowi go swoim spadkobiercą i
zapisze trzy czwarte swojego majątku innemu, to spadkobierca nie może uzyskać nic więcej na mocy prawa
falcydiańskiego, ponieważ uważa się, że spadkodawca za życia uczynił zapis dla swojego przyszłego
spadkobiercy.
289. Tenże, Digest, Księga XXVI.
Gdy mąż zapisuje komuś posag swojej żony, aby mógł on zostać jej zwrócony, należy powiedzieć, że Prawo
Falcydyńskie nie ma zastosowania; i jest jasne, że w bardzo wielu przypadkach poczyniono ustalenia, aby
pominąć stronę pośrednią na korzyść osoby uprawnionej do spadku.
290. Modestinus, Reguły, Księga IX.
Spadkobierca nie jest pozbawiony możliwości korzystania z dobrodziejstw prawa falcydiańskiego nawet długo po
śmierci spadkodawcy.
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291. Tenże, Pandekty, księga IX.
Za niegodnego korzystania z dobrodziejstw Prawa Falcydyńskiego uważa się tego, kto postępuje w taki sposób,
że powoduje wygaśnięcie zaufania.
292. Ponadto, gdy spadkobierca zostanie poproszony o przekazanie majątku komuś, kto nie jest uprawniony do
jego otrzymania, nie będzie mu wolno, na mocy Plancian Dekret Senatu, zatrzymać czwartej części tego majątku;
ale wspomniana czwarta część, zgodnie z Reskryptem Boskiego Piusa, będzie należała do Skarbu.
293. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XIV.
Gdy ojciec zastępuje córkę, która nie osiągnęła jeszcze dojrzałości płciowej, majątek otrzymany w spadku po ojcu
przez zastępcę nie będzie uwzględniany przy obliczaniu proporcji należnej według prawa falcydiańskiego.
294. Jeśli żąda się spadku, a zapisobierca złożył przysięgę w sądzie, kwoty należnej według prawa
falcydiańskiego nie ustala się na podstawie sumy, na którą zapisobierca złożył przysięgę, lecz na podstawie
rzeczywistej wartości majątku, którego dotyczy żądanie; to bowiem, co przypada tytułem kary, nie wchodzi w
zakres prawa falcydiańskiego.
295. Tenże, Listy, Księga IV.
W testamencie zapisano ci działkę ziemi należącą do kogoś innego. Ponieważ spadkobierca nie mógł jej nabyć,
chyba że za nierozsądną cenę, kupił ją za sumę znacznie przewyższającą jej rzeczywistą wartość, a rezultatem
tego zakupu było to, że zgodnie z Prawem Falcydy wymagana była redukcja zapisów. Pytam, czy gdyby ziemia
została kupiona za kwotę, która była rzeczywiście warta, a zapisy nie podlegałyby zmniejszeniu, czy w tym
przypadku spadkobierca miałby prawo do zastrzeżenia części należnej zapisobiercom, ponieważ zgodnie z wolą
zmarłego nabył ziemię za kwotę przewyższającą jej wartość. Odpowiedź brzmiała, że spadkobierca nie może,
zgodnie z Prawem Falcydy, obciążyć innych zapisobierców tym, co zapłacił zapisobiercy ponad rzeczywistą cenę
ziemi, ponieważ jego zaniedbanie nie powinno przynieść szkody zapisobiercy, tak samo jak nie może uwolnić się
od odpowiedzialności oferując rzeczywistą wartość nieruchomości.
296. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Księga I.
Julianus mówi, że przy obliczaniu części należnej według prawa falcydiańskiego należy przestrzegać
następującej zasady: gdy jest dwóch dłużników obiecujących lub dwóch dłużników zobowiązujących się i są oni
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wspólnikami, wspólne zobowiązanie powinno być podzielone między nich, tak jakby każdy z nich zobowiązał się
lub obiecał zapłacić kwotę indywidualnie. Gdyby jednak nie było między nimi żadnego związku partnerskiego,
sprawa pozostaje w zawieszeniu i należy dokonać obliczenia, aby ustalić, co należy się do majątku wierzycieli,
lub co należy odliczyć od majątku dłużników.
297. Wszelkie przedmioty należące do majątku zmarłego należy oszacować według ich wartości, to znaczy
według ceny, jaką przyniosą w chwili obecnej; należy przy tym rozumieć, że nie należy oceniać wartości, jaką
przedmiot miałby w określonych warunkach.
298. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
Wartość majątku powinna być oszacowana nie według przywiązania, ani według jakiejś szczególnej korzyści z
nim związanej, ale według tego, co może być zbyte przy zwykłej sprzedaży. Gdy bowiem ojciec jest w posiadaniu
niewolnika, który jest jego naturalnym synem, nie jest tym bardziej bogaty, że gdyby niewolnik był w posiadaniu
innej osoby, byłby gotów zapłacić większą sumę za jego odzyskanie niż ktoś inny. Również ten, kto posiada
naturalnego syna innego człowieka, nie będzie uważany za posiadającego wartość ceny, za którą mógłby go
sprzedać swojemu ojcu, ponieważ nie należy brać pod uwagę przyszłego czasu jego sprzedaży, ale jego wartość
w chwili obecnej; i nie fakt, że jest on synem kogoś innego, ale to, co jest wart jako niewolnik. Ta sama zasada
odnosi się do niewolnika, który wyrządził jakąś szkodę, gdyż nikt nie zyskuje na wartości z powodu popełnienia
przestępstwa. Pediusz mówi, że niewolnik, który został wyznaczony na dziedzica po śmierci swego pana, nie jest
bardziej wartościowy z tego powodu, że przyniesie więcej przy sprzedaży; absurdem jest bowiem
przypuszczenie, że jeśli ja zostałem wyznaczony na dziedzica, to jestem bogatszy, zanim przyjmę majątek, lub
jeśli mój niewolnik został wyznaczony na dziedzica, to od razu staję się bogatszy, gdyż może być wiele powodów,
dla których nie powinien on przyjąć majątku na mój rozkaz. Pewne jest, że nabędzie on majątek dla mnie, gdy go
obejmie, ale niedorzecznością jest zakładać, że wzbogacimy się przez to, zanim otrzymamy majątek.
299. Gdy dłużnik spadkodawcy nie jest wypłacalny, uważa się, że wierzytelność jest warta tylko tyle, ile można od
niego ściągnąć.
300. Miejsca i czasy czasami powodują różnicę w cenie nieruchomości, bo oliwa nie sprzedaje się po tej samej
cenie w Rzymie, co w Hiszpanii, ani nie ma tej samej wartości w ciągłych złych latach, co w sprzyjających;
dlatego w takich okolicznościach wartość artykułów nie powinna być ustalana przez ich niedobór w pewnych
okresach, ani ze względu na coś, co rzadko się zdarza.
301. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Księga XIII.
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Jeśli w testamencie znajduje się następujący zapis: "Niech mój spadkobierca zostanie obciążony zapłatą
dziesięciu aurei Lucjuszowi Tytusowi i niech otrzyma tyle więcej, ile straci w wyniku działania prawa
falcydiańskiego", należy wykonać wolę spadkodawcy.
302. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Gdy działka ziemi o wartości pięćdziesięciu aurei została zapisana pod warunkiem, że osoba, której ją
pozostawiono, zapłaci pięćdziesiąt aurei spadkobiercy, wiele autorytetów uważa, że zapis jest ważny, ponieważ
podano powód zastosowania się do warunku. Ustalono, że zapis podlega prawu falcydyjskiemu. Jeśli jednak
zapisano w testamencie pięćdziesiąt aurei pod warunkiem, że zapisobierca zapłaci pięćdziesiąt spadkobiercy,
zapis jest nie tylko nieważny, ale i niedorzeczny.
303. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XVIII.
W odniesieniu do działania prawa falcydiańskiego, gdzie spadek jest zapisany komukolwiek warunkowo lub
płatny po pewnym czasie, należy zauważyć, co następuje. Jeśli dziesięć aurei zostanie zapisane komuś pod
warunkiem, a warunek ten zostanie spełniony, na przykład po upływie dziesięciu lat, wspomniane dziesięć aurei
nie będzie uważane za zapisane zapisowi, ale mniejsza kwota, za okres przerwy, a odsetki w tym okresie
spowodują zmniejszenie pierwotnej sumy dziesięciu aurei.
304. Tak jak zapisy nie są płatne, jeśli po odliczeniu kwoty długów z majątku spadkowego nie pozostaje saldo,
tak darowizny mortis causa nie będą należne, ale mogą być anulowane przez zadłużenie majątku. Dlatego, jeśli
zadłużenie jest bardzo duże, nikt nie może otrzymać dóbr darowanych mu mortis causa, z funduszy spadkowych.
305. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga IV.
Kiedy w testamencie zapisuje się komuś więcej niż jest on prawnie uprawniony do otrzymania, a obowiązuje
prawo falcydyckie, należy najpierw oszacować należną kwotę, tak aby po odjęciu tego, co jest wyłączone przez
prawo falcydyckie, można było zapłacić resztę, jeśli nie przekracza ona kwoty określonej przez prawo.
306. Aemilius Macer, On the Law of Five Per Cent Tax of Estates, Księga II.
Ulpianus twierdzi, że przy ustalaniu wysokości alimentów należy przyjąć następującą zasadę. Suma zapisana
komukolwiek na ten cel od pierwszego do dwudziestego roku obliczana jest na trzydzieści lat, a falcydyjska część
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tej sumy powinna być zarezerwowana. Od dwudziestu do dwudziestu pięciu lat, suma ta obliczana jest na
dwadzieścia osiem lat, od dwudziestu do trzydziestu lat, suma ta obliczana jest na dwadzieścia pięć lat, od
trzydziestu do trzydziestu pięciu lat, suma ta obliczana jest na dwadzieścia dwa lata, od trzydziestu do
czterdziestu lat, suma ta obliczana jest na dwadzieścia lat; od czterdziestu do pięćdziesięciu lat oblicza się za tyle
lat, ile brakuje stronie do sześćdziesiątego roku po pominięciu jednego roku; od pięćdziesiątego do
pięćdziesiątego piątego roku oblicza się za dziewięć lat; od pięćdziesiątego piątego do sześćdziesiątego roku
oblicza się za siedem lat; a dla każdego wieku powyżej sześćdziesiątego, bez względu na to, jaki by on nie był,
oblicza się za pięć lat. Ulpianus mówi również, że ta sama zasada stosowana jest przy obliczaniu dziedzictwa
użytkowania. Niemniej jednak, zwyczajowo obliczenie dokonywane jest na trzydzieści lat od pierwszego do
trzydziestego, ale po ukończeniu trzydziestego roku życia obliczenie dokonywane jest na tyle lat, ile zapisobiercy
brakuje do sześćdziesiątego roku życia; stąd też obliczenie nigdy nie jest dokonywane na czas dłuższy niż
trzydzieści lat. Wreszcie, w podobny sposób, obliczenie jest dokonywane za okres trzydziestu lat, gdy
użytkowanie nieruchomości jest zapisane Państwu, albo po prostu, albo w celu obchodzenia świąt.
307. Jeżeli jeden ze spadkobierców twierdzi, że pewna nieruchomość należy do niego indywidualnie, a następnie
okazuje się, że stanowi ona część spadku, niektóre autorytety uważają, że część falcydiańska nie może być
zarezerwowana z tej nieruchomości, ponieważ nie ma różnicy, czy spadkobierca przywłaszczył ją sobie, czy też
zaprzeczył, że należała ona do spadku. Tej opinii Ulpianus słusznie nie akceptuje.
308. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Gdy w testamencie zapisane jest użytkowanie nieruchomości, długi muszą być odliczone od wszystkich aktywów
majątku, ponieważ zgodnie z dekretem Senatu nie ma takiej nieruchomości, która nie byłaby objęta dziedzictwem
użytkowania.
309. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIX.
Postanowienie dotyczące części fallicznej wchodzi w życie natychmiast, gdy spełniony jest warunek, od którego
zależy dziedzictwo lub dług.
310. Paulus, O Edykcie, księga XXXII.
Zbywając swoje prawa do majątku, spadkobierca może zastrzec, że w przypadku zastosowania prawa
falcydiańskiego cały spadek zostanie spłacony przez nabywcę, ponieważ prawo to zostało ustanowione dla dobra
spadkobiercy, a ten nie jest pokrzywdzony, jeśli sam pomniejszy swoje prawo.
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311. Gaius, On the Edict of the Praetor with Reference to Legacies, Księga III.
Wartość majątku szacuje się po odliczeniu wszelkich wydatków, które mogą być poniesione przy sprzedaży
nieruchomości.
312. Tenże, O edyktach prowincjonalnych, księga XVIII.
Przy szacowaniu majątku postanowiono, że należy ustalić jego wartość w chwili śmierci spadkodawcy. Dlatego
też, jeśli ktoś posiada majątek wart sto aurei i zapisuje w testamencie całą jego wartość, to zapisobiercy nie będą
mieli żadnego zysku, jeśli przed zapisem majątek zostanie powiększony o coś, co zostało uzyskane dzięki
niewolnikom należącym do niego, lub dzięki narodzinom potomstwa niewolnic, lub dzięki powiększeniu stad, do
takiego stopnia, że sto aurei, zawarte w zapisach, zostanie wypłacone, a spadkobierca będzie miał jeszcze
wystarczająco dużo na czwartą część; niemniej jednak konieczne będzie odliczenie czwartej części zapisów. Z
drugiej strony, jeśli spadkodawca zapisałby siedemdziesiąt pięć aurei ze stu, a przed wejściem w posiadanie
majątku kwota ta uległaby zmniejszeniu (na przykład na skutek pożaru, katastrofy statku lub śmierci niewolników)
do tego stopnia, że pozostałoby nie więcej niż siedemdziesiąt pięć aurei, lub nawet mniej niż ta suma, zapisy
muszą być wypłacone w całości; nie można tego uznać za szkodliwe dla spadkobiercy, ponieważ ma on swobodę
nie przyjęcia majątku. Dlatego też konieczne jest, aby zapisobiercy poszli na kompromis z dziedzicem w sprawie
części swoich zapisów, aby uniknąć sytuacji, w której nie otrzymają nic w przypadku odmowy przyjęcia
testamentu.
313. Bardzo poważne wątpliwości powstają w odniesieniu do pewnych spraw, których spełnienie zależy od chwili
śmierci spadkodawcy; to znaczy, czy w przypadku, gdy dług jest należny na podstawie warunku, należy go
zaliczyć do majątku zastrzegającego, czy też należy go odliczyć od majątku przyrzekającego? Nasza obecna
praktyka jest taka, że suma, którą przyniesie zobowiązanie, jeśli zostanie sprzedane, powinna być uważana za
dodaną do majątku umawiającego się, ale odliczona od majątku przyrzekającego; albo kwestia ta może być
rozstrzygnięta przez strony dające sobie nawzajem zabezpieczenie; tak, że roszczenie może być uważane za
całkowicie wymagalne, albo tak, jakby w ogóle nic nie było wymagalne; zatem spadkobiercy i zapisobiercy mogą
wzajemnie udzielić sobie zabezpieczenia, tak że jeśli warunek zostanie spełniony, spadkobierca może zapłacić
zapisobiercom kwotę, którą zatrzymał, lub zapisobiercy mogą zwrócić to, co otrzymali ponad to, do czego byli
uprawnieni.
314. Nawet jeśli niektóre zapisy zostały zapisane w sposób absolutny, a inne pod warunkiem, i warunek ten
został spełniony, stosuje się prawo falcydiańskie, ale zapisy w sposób absolutny powinny być wypłacone dopiero
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po ustanowieniu zabezpieczenia. W takim przypadku jest ogólnie przyjęty zwyczaj, że zapisy bezwzględne są
wypłacane tak, jak gdyby żadne inne nie były pozostawione warunkowo; zapisobiercy powinni jednak
zabezpieczyć się, że po spełnieniu warunku zwrócą nadwyżkę, którą ewentualnie otrzymali.
315. Tego rodzaju obligacja jest uważana za konieczną, gdy wolność jest przyznana niektórym niewolnikom
warunkowo w tym samym testamencie, ponieważ wartość tych niewolników powinna być odliczona od masy
spadkowej, po spełnieniu warunku.
316. Oczywiste jest, że prawo jest inne w przypadku, gdy zapisy spadkowe są płatne w określonym czasie,
ponieważ jest absolutnie pewne, że będą one należne samemu zapisobiorcy lub jego spadkobiercom. Należy
jednak rozumieć, że z majątku spadkowego zostanie odjęte tyle mniej, ile spadkobierca, w międzyczasie, aż do
nadejścia dnia zapłaty, uzyska z zysku z upraw lub z odsetek.
317. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest, aby spadkodawca, zapisując swój majątek, rozdysponował go w
taki sposób, aby nie pozostało z niego nic ponad trzy czwarte. Jeśli ktoś przekroczy te trzy czwarte, zapisy
zostaną proporcjonalnie zmniejszone z mocy prawa. Na przykład, jeśli człowiek posiada majątek o wartości
czterystu aurei i zapisuje go w całości w testamencie, czwarta część jego zapisu zostanie pobrana od każdego
zapisobiercy. Jeśli natomiast zapisałby w testamencie trzysta pięćdziesiąt aurei, odliczona zostanie ósma część
każdego zapisu; jeśli natomiast zapisałby pięćset aurei, a miałby tylko czterysta, odliczona zostanie najpierw
piąta część, a następnie czwarta, ponieważ najpierw odliczona zostanie kwota, która przekracza wartość majątku
spadkowego, a następnie to, do czego spadkobierca jest uprawniony z rzeczywistego majątku spadkowego.
318. Tenże, O Edykcie pretora w odniesieniu do zapisów, Księga V.
Kiedy jednak mówi się, że spadkobierca, który ma prawo do czwartej części spadku na mocy testamentu
zmarłego, jest zobowiązany do zapłacenia zapisu w całości, należy rozumieć, że dotyczy to sytuacji, w której
otrzymuje on spadek na mocy prawa dziedzicznego, ponieważ to, co ktoś otrzymuje od współspadkobiercy jako
spadek, nie może być zaliczone na poczet jego czwartej części.
319. Marcellus, On the Digest of Julianus, księga XL.
W przypadku zapisu na rzecz spadkobiercy, aby mógł on w całości spłacić zapisy, jak również powierzone mu
powiernictwo, powództwo oparte na zapisie zostanie mu oddalone, jeśli będzie wolał skorzystać z dobrodziejstwa
prawa falcydiańskiego.
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320. Gajusz, O edyktach pretora, księga III.
Jakakolwiek własność, która została przekazana przez współspadkobiercę, zapisobiercę lub niewolnika, który ma
być wolny warunkowo, w celu spełnienia warunku, nie będzie zaliczona na poczet części falcydyjskiej, ponieważ
jest ona otrzymana mortis causa. Jasne jest, że jeśli spadkobierca otrzyma jakiekolwiek pieniądze z peculium
niewolnika, to musi je doliczyć proporcjonalnie do swojego udziału, ponieważ wspomniany proporcjonalny udział
nie przechodzi na niego mortis causa, ale rozumie się, że nabywa go prawem dziedzicznym.
321. Z tego powodu postanowiono, że wszelkie zapisy, których zapisobiercy nie mają prawa otrzymać, a które z
tego powodu będą należeć do spadkobierców, ci ostatni nie otrzymują z prawa dziedzicznego, a zatem należy je
zaliczyć na poczet czwartego; nie ma bowiem różnicy, czy majątek został mu zapisany w pierwszej kolejności,
czy też po zapisie pozostaje w jego rękach.
322. Tenże, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XVIII.
Nie ulega wątpliwości, że korzyści wynikające z prawa falcydyńskiego przysługują każdemu indywidualnemu
spadkobiercy, a zatem, jeśli Tycjusz i Secjusz zostali wyznaczeni na spadkobierców, a połowa majątku
należącego do Tycjusza wyczerpała się w zapisach, tak że czwarta część całego majątku pozostała Secjuszowi,
Tycjusz będzie miał prawo do korzystania z prawa falcydyńskiego.
323. Tenże, O edyktach pretora miejskiego w odniesieniu do zapisów, księga III.
Jeśli jednak jeden z dwóch spadkobierców nie przyjmie swojego udziału w spadku, a drugi stanie się jedynym
spadkobiercą, to czy prawo falcydiańskie będzie miało zastosowanie, tak jakby cały spadek został pozostawiony
na początku temu drugiemu spadkobiercy, czy też dwie jego części powinny być rozpatrywane oddzielnie w
odniesieniu do działania prawa falcydiańskiego? Ustalono, że jeśli udział w spadku po tym, który stał się
spadkobiercą, zostanie wyczerpany, to zapisobiercy będą korzystać z udziału, który nie został przyjęty, ponieważ
nie był on obciążony zapisami, a te, które pozostaną w rękach spadkobiercy, spowodują, że albo nie będzie nic,
albo tylko niewielka suma zostanie odliczona od tego, co ma być wypłacone pozostałym zapisobiercom. Jeśli
jednak udział, który nie został przyjęty, zostanie wyczerpany, podlega on działaniu prawa falcydiańskiego, tak
jakby należał do tego, kto go odrzucił.
324. Tenże, O edyktach prowincjonalnych, Księga XVIII.
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W przypadku testamentów podwójnych, gdy badamy majątek, należy brać pod uwagę tylko ten, który posiadał
ojciec w chwili śmierci, ponieważ nie ma różnicy czy syn coś zyskał czy stracił po śmierci ojca; a gdy badamy
zapisy, to zarówno te, które są zapisane w pierwszym jak i w drugim testamencie, podlegają kontrybucji, tak jakby
te, którymi spadkodawca obciążył syna jako spadkobiercę, zostały mu pozostawione pod jakimś innym
warunkiem.
325. Tenże, O Edykcie pretora w odniesieniu do zapisów, Księga III.
Gdy spadkodawca pozostawił majątek o wartości czterystu aurei, a ustanowiwszy swoim spadkobiercą syna,
który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, zapisał mu dwieście aurei, a na jego miejsce wyznaczył Titiusa i
Seiusa jako spadkobierców i obciążył Titiusa zapisem w wysokości stu aurei, zobaczmy, jakie jest prawo, jeśli
nieletni umrze, zanim zapisy, którymi zostali obciążeni obaj zastępcy, zostaną wypłacone. Dziedzic Tacyt jest
jedynym, który może skorzystać z prawa falcydiańskiego, ponieważ dwieście aurei należące do majątku
małoletniego należą do niego, będzie on winien dwieście z tytułu zapisu, czyli sto z dwustu, które należały się
małoletniemu, oraz sto, które on sam otrzymał od spadkodawcy. Zatem po odliczeniu czwartej części każdej z
tych sum, pozostanie mu pięćdziesiąt. Prawo falcydiańskie nie ma jednak zastosowania do Sezjusza osobiście,
ponieważ dwieście aurei należy do niego jako część majątku małoletniego, a on sam będzie winien w zapisie sto
z dwustu, które pozostawił małoletni. Gdyby jednak małoletni sam zapłacił zapisy, jego opiekunowie powinni
dopilnować, aby zapisobiercy zapewnili mu zabezpieczenie.
326. Istnieją pewne zapisy, które nie podlegają podziałowi, jak na przykład zapisy dotyczące prawa drogi, prawa
przejścia i prawa do przepędzania bydła przez ziemię, ponieważ rzeczy tego rodzaju nie mogą częściowo
należeć do nikogo. Jeżeli jednak spadkobierca został zobowiązany do wybudowania jakiegoś dzieła publicznego
dla gminy, spadek uważa się za niepodzielny, ponieważ nie rozumie się, że zbudował on łaźnię, teatr lub tor
wyścigowy, dopóki nie przybiorą one właściwej formy, co ma miejsce dopiero po ich ukończeniu. W tego rodzaju
przypadkach, nawet jeśli jest kilku spadkobierców, są oni odpowiedzialni indywidualnie, a zapis należy do
wszystkich zapisobierców. Stąd też, w przypadku zapisów niepodlegających podziałowi, należą one w całości do
zapisobiercy. Spadkobierca może jednak uzyskać ulgę, jeśli zawiadomi zapisobiercę, aby zwrócił mu jego część
kwoty, po oszacowaniu wartości spadku. Jeśli tego nie uczyni, spadkobierca może skorzystać z wyjątku z
powodu oszustwa, w celu zablokowania postępowania sądowego wszczętego przez zapisobiercę w celu
odzyskania zapisu.
327. Tenże, O edyktach prowincjonalnych, księga XVIII.
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Zapis w użytkowaniu podlega jednak obliczeniu zgodnie z prawem falcydiańskim, ponieważ może być
podzielony, tak że jeśli zostanie zapisany dwóm osobom, to każda z nich będzie miała prawo do swojego udziału
zgodnie z prawem.
328. Jeżeli posag jest zapisany żonie, to nie podlega on przepisom prawa falcydiańskiego, ponieważ uważa się,
że otrzymała ona swoją własną własność.
329. Prawo falcydiańskie wyraźnie stanowi, że nie podlegają jego działaniu przedmioty nabyte lub przygotowane
do użytku żony.
330. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
W sytuacji, gdy spadkodawca, którego jedynym majątkiem była wierzytelność w wysokości czterystu aurei,
zapisał swojemu dłużnikowi zwolnienie z tej wierzytelności, ale czterysta aurei pozostawił Seiusowi, to jeśli
dłużnik okazałby się niewypłacalny lub nie byłby wart tych stu aurei, to ile każdy z nich byłby zmuszony wnieść
zgodnie z prawem falcydyjskim. Stwierdziłem, że prawo falcydiańskie przewiduje, że jedna czwarta powinna być
wypłacona spadkobiercy z tego, co można uzyskać z majątku, a pozostałe trzy czwarte powinny być rozdzielone
między zapisobierców. Dlatego też, gdy nie w pełni wartościowa wierzytelność stanowi część spadku, należy
dokonać proporcjonalnego podziału tego, co może być pobrane, a pozostałą część sprzedać, tak aby wartość
tego, co może być sprzedane, była zaliczona jedynie do majątku spadkowego. Jeśli jednak dłużnikowi zapisuje
się zwolnienie z długu, uważa się go za wypłacalnego, i jeśli chodzi o niego samego, jest on bogaty, chociaż,
gdyby otrzymał kwotę, którą był winien mortis causa, uważano by, że otrzymał czterysta aurei, nawet jeśli nie
mógł nic zapłacić, ponieważ rozumie się, że został całkowicie zwolniony z odpowiedzialności, nawet jeśli nie ma
nic, jeśli jest zwolniony; Dlatego też, zgodnie z prawem falcydiańskim, spadkobierca powinien mu wystawić
pokwitowanie na trzysta aurei i zatrzymać resztę zobowiązania w wysokości stu, ponieważ jeśli dłużnik stanie się
wypłacalny, będzie mógł odebrać od niego tylko sto aurei. Tę samą zasadę należy uznać za obowiązującą, gdy z
tytułu darowizny mortis causa dłużnik otrzyma pokwitowanie na czterysta aurei. Jeśli w chwili śmierci okaże się,
że całe czterysta aurei należy do dłużnika, zwolnienie z trzystu będzie ważne. Jeśli jednak zostanie znaleziony
jakiś dodatkowy majątek, który będzie wystarczający dla czwartego spadkobiercy, zwolnienie będzie ważne dla
całej sumy czterystu aurei. Ale jeśli dłużnik może zapłacić tylko sto, to z tego powodu, że zawsze jest uważany za
wypłacalnego, jeśli chodzi o niego samego, będzie musiał zwrócić spadkobiercy sto aurei. Dlatego, ponieważ
dłużnik jest uważany za indywidualnie wypłacalnego, wynik będzie taki, że jeśli zostanie wyznaczony
spadkobierca, i zwolnienie będzie zapisane dłużnikowi, a czterysta aurei komuś innemu; jeśli dłużnik będzie
wypłacalny, spadkobierca może zatrzymać sto pięćdziesiąt aurei z trzystu, i może zapłacić sto pięćdziesiąt
zapisobiercy, i w ten sposób będzie miał swoje sto. Jeśli jednak dłużnik może zapłacić tylko sto aurei, czwarta
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część tej kwoty powinna zostać zarezerwowana przez spadkobiercę, a zatem sto, które może zostać zapłacone,
zostanie podzielone na cztery części, z których trzy czwarte będą należeć do zapisobierców, spadkobierca
będzie miał dwadzieścia pięć, niewypłacalny dłużnik zapłaci sobie sto pięćdziesiąt, reszta wierzytelności, której
nie można ściągnąć, powinna zostać sprzedana, a ta zostanie uznana za jedyny majątek należący do spadku.
Jeśli jednak dłużnik nie jest w stanie nic zapłacić, musi zostać zwolniony z odpowiedzialności za wspomniane sto
pięćdziesiąt aurei, a Neratius mówi, że należy sprzedać pozostałą część wierzytelności, co również popieramy.
331. Julianus, Digest, Księga XII.
Jeśli wierzyciel twojego syna wyznaczy cię na jego spadkobiercę, a ty będziesz chciał otrzymać część należną ci
zgodnie z prawem falcydiańskim, kwota peculium, która istniała w chwili wejścia w życie ustawy, będzie wliczona
do twojej czwartej części.
332. Tenże, Digest, Księga XIII.
Czasami zdarza się, że spadkobierca ma prawo do wniesienia powództwa, chociaż spadkodawca nie mógł z
niego skorzystać, jak na przykład wtedy, gdy opiekun w czasie wypłacania zapisów, którymi obciążony był jego
podopieczny, nie zawarł z zapisobiercami umowy zobowiązującej ich do zwrotu wszystkiego, co otrzymają ponad
kwotę dozwoloną przez Prawo Falcydyńskie. Podopieczny nie może z tego tytułu wnieść pozwu przeciwko
swemu opiekunowi, ale ten ostatni odpowiada przed spadkobiercą małoletniego.
333. Tenże, Digest, Księga XVIII.
Jeśli posag został przekazany ojcu męża, a tylko syn jest spadkobiercą swojego ojca, to posag będzie przede
wszystkim uwzględniony przy obliczaniu wartości majątku i części fallicznej, a następnie zostanie odliczony jako
dług; w przeciwnym razie okazałoby się, że żona nie miała posagu. Jeśli jednak syn miałby zagranicznego
współspadkobiercę, może on zawsze odliczyć jako dług spadkowy tę część posagu, którą odziedziczy po swoim
ojcu, a jego współspadkobierca może również to zrobić, zanim posag zostanie odebrany przez syna.
334. Tenże, Digest, Księga XL.
Tytania w testamencie ustanowiła swego brata Titiusa spadkobiercą trzeciej części swego majątku i zobowiązała
go do przekazania tego majątku Secundzie i Prokuli, po uprzednim zastrzeżeniu czwartej części. Pozostawiła też
bratu pewną ziemię jako uprzywilejowany spadek. Pytam, czy Titius może zatrzymać całą ziemię, która została
mu pozostawiona w ten sposób, czy tylko to, co było w proporcji do udziału w majątku, o który został poproszony,
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aby dostarczyć beneficjentom. Odpowiedziałem, że Titius może zatrzymać cały zapis, ale dwunastą część
wspomnianej ziemi powinien zaliczyć na poczet swojej czwartej części. Gdyby nie było powiedziane, że czwarta
część majątku musi być odliczona, to zgodnie z prawem falcydyjskim byłby on zobowiązany do włączenia do
swojej czwartej części całej trzeciej części ziemi, ponieważ prawo falcydyjskie w tym przypadku działa wbrew woli
spadkodawczyni.
335. Tenże, Digest, Księga LXI.
Jeżeli ktoś pozostawił majątek składający się z działki wartej sto aurei i zobowiązał swojego spadkobiercę do
sprzedania jej Titiusowi za pięćdziesiąt, to nie należy uważać, że zapisał więcej niż pięćdziesiąt, a zatem Prawo
Falcydyzmu nie będzie miało zastosowania.
(1). Co więcej, jeśli spadkodawca posiada majątek składający się z dwóch działek ziemi, z których każda warta
jest sto aurei, i wyznacza Titiusa i mnie jako swoich spadkobierców, i zobowiązuje mnie do sprzedaży Titiusowi
posiadłości Cornelian za pięćdziesiąt aurei, a z drugiej strony, nie wydaje mi się, aby prawo falcydiańskie miało
zastosowanie, gdyż każdy z dziedziców będzie miał prawo do połowy jednego z działów ziemi na mocy prawa
dziedzicznego, które jest równe połowie majątku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ten, któremu powierzono
sprzedaż posiadłości Cornelian, będzie miał dziedziczne prawo do połowy posiadłości Seian, a także ten,
któremu powierzono sprzedaż posiadłości Seian, może zachować dziedzicznie połowę posiadłości Cornelian.
336. Jeśli ktoś wyznaczy na swojego spadkobiercę osobę, od której zażądano przy jego śmierci stu aurei, to sto
aurei powinno być odliczone przy obliczaniu części należnej według prawa falcydiańskiego, bo gdyby
spadkobiercą był ktokolwiek inny, to wspomniane sto aurei zostałoby wliczone do długów majątku.
337. Jeśli ty i Tytus zostaniecie wyznaczeni do dziedziczenia czwartej części spadku, a potem pod pewnym
warunkiem zostaniecie wyznaczeni do dziedziczenia pozostałej połowy, a w testamencie zapisano zarówno
zapisy, jak i wolność niewolników, to powinni oni uzyskać wolność, a wszystkie zapisy powinny zostać wypłacone
w czasie trwania warunku, ponieważ jeśli warunek zostanie spełniony i ty zostaniesz spadkobiercą, to zarówno
zapisy, jak i nadania wolności będą ważne; lub jeśli warunek nie zostanie spełniony, to spadkobiercami zostaną
Tytus i ty. Jeśli pytasz, jak można oszacować część falcydiańską i czy po spełnieniu warunku twoja ćwiartka i
twoja połowa majątku powinny być połączone, a więc część falcydiańska musi być obliczona na trzy czwarte
majątku, jeśli zapłacisz zapisy, którymi jesteś bezwzględnie obciążony jako spadkobierca, to naszym zdaniem te
dwie części powinny być połączone.
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338. W sytuacji, gdy spadkodawca ustanowił swojego syna, który nie osiągnął wieku dojrzałego, oraz Titiusa
spadkobiercami równych udziałów w swoim majątku i obciążył syna zapisami w wysokości jego całej połowy, ale
nie obciążył Titiusa niczym, i zastąpił Titiusa swoim synem, przy czym Titius wszedł do spadku na mocy jego
powołania, a małoletni syn zmarł i Titius stał się jego spadkobiercą na mocy tego zastąpienia, powstało pytanie,
ile powinien zapłacić z tytułu zapisów. Postanowiono, że musi on zapłacić zapisy w całości, ponieważ dwie
połowy spadku połączyły się, co spowodowało, że prawo falcydyckie odnosiło się do całego spadku, a więc
zapisy były należne bez żadnych potrąceń. Jest to jednak prawdą tylko wtedy, gdy syn umiera zanim stanie się
spadkobiercą swojego ojca. Gdyby jednak został jego spadkobiercą, zastępca nie powinien płacić więcej z
zapisów, niż byłby zmuszony uczynić małoletni, ponieważ nie jest on zobowiązany we własnym imieniu, lecz w
imieniu zmarłego małoletniego, który nie byłby zobowiązany do przekazania zapisobiercom więcej niż trzech
czwartych swojej połowy.
339. Gdyby jednak cała połowa spadkobiercy zagranicznego została zapisana w testamencie, a on, na mocy
zastępstwa uczniowskiego, stał się spadkobiercą małoletniego, który nie był obciążony spłatą żadnych zapisów,
można powiedzieć, że zostaną one zwiększone, a postępowanie musi być podjęte tak, jakby strona została
zastąpiona przez jakiegokolwiek spadkobiercę, a ten ostatni odmówił przyjęcia spadku, zastępca staje się
uprawniony do całości; z tego powodu, że zastępca, ustalając część należną według prawa falcydiańskiego,
zawsze bierze pod uwagę wysokość majątku, który pozostawił ojciec.
340. To samo należy powiedzieć, jeśli ojciec ustanowiłby swoich dwóch małoletnich synów spadkobiercami i
zastąpiłby ich nawzajem, ponieważ w tych okolicznościach majątek przypadnie drugiemu z nich na mocy prawa
zastępstwa, a kwota prawa falcydiańskiego musi zostać ustalona.
341. Gdy spadkodawca miał dwóch małoletnich synów i jednego z nich ustanowił swoim spadkobiercą, a
drugiego wydziedziczył, a następnie wydziedziczonego syna zastąpił tym, którego ustanowił spadkobiercą, a
tego, którego wydziedziczył, zastąpił Maeviusem i powierzył mu wypłacanie zapisów, wydziedziczony brat stał się
spadkobiercą drugiego, a następnie zmarł. Ponieważ na mocy testamentu jego ojca majątek tego ostatniego
przeszedł na niego na mocy prawa dziedzicznego zgodnie z warunkami substytucji, można powiedzieć, że
zapisy, którymi został obciążony, muszą, po odliczeniu części falcydiańskiej, zostać wypłacone z majątku, który
ojciec pozostawił w momencie swojej śmierci. Następujący przypadek nie sprzeciwia się tej opinii, a mianowicie:
kiedy ojciec zapisuje spadek swojemu wydziedziczonemu synowi, substytut nie jest zobowiązany do wypłacenia
spadku z tego powodu, ponieważ w tym przypadku syn nie otrzymuje części majątku ojca, ale jedynie spadek.
Ktoś może jednak zapytać, co należy zrobić, jeśli wydziedziczony syn nie stał się spadkobiercą swojego brata w
ramach substytucji, ani z mocy prawa, ani przez interwencję jakiejś osoby trzeciej, a następnie umarłby przed
osiągnięciem wieku dojrzałości. Czy w takich okolicznościach można by uznać, że zastępca musi spłacić spadek,
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którym został obciążony? W żadnym wypadku. Jest bowiem różnica czy wydziedziczony syn staje się
spadkobiercą swojego brata na mocy zastępstwa czy w inny sposób, i jest jasne, że w jednym z tych przypadków
ojciec może obciążyć syna dziedzictwem, ale w drugim nie może; a zatem zgodne z rozsądkiem jest twierdzenie,
że spadkodawca nie ma więcej prawa w odniesieniu do zastępcy niż miałby w odniesieniu do tego, w miejsce
którego został powołany.
342. Współspadkobierca małoletniego, po zastrzeżeniu części fallicznej, wypłacił zapisy testamentowe zapisane
przez spadkodawcę proporcjonalnie do jego udziału w majątku. Następnie, gdy małoletni zmarł, drugi
spadkobierca stał się jego spadkobiercą na mocy substytucji, a połowa spadku, która należała do małoletniego
została wyczerpana, część należna według prawa falcydyzmu powinna być odliczona od wszystkich zapisów, tak
że wszystkie, którymi on i małoletni byli obciążeni, po poddaniu ich kontrybucji, czwarta część spadku pozostanie
w jego posiadaniu; bo chociaż jest on spadkobiercą małoletniego, to jednak musi być dokonane odliczenie
według prawa falcydyzmu, tak jakby był spadkobiercą swojego ojca. Zapisy, którymi został obciążony
spadkobierca, a które wynosiły więcej niż trzy czwarte jego udziału, nie zostaną zwiększone, chyba że
spadkobierca, który został wyznaczony do części spadku i zastąpił swojego współspadkobiercę, zapłaci zapisy,
po odliczeniu części falicydiańskiej, podczas gdy jego współspadkobierca się zastanawiał; a następnie, po
odrzuceniu spadku przez tego ostatniego, ten drugi, na mocy zastąpienia, powinien również nabyć pozostałą
część tego samego.
343. Africanus, Pytania, Księga V.
Gdy człowiek, który posiadał majątek liczący czterysta aurei, zapisał w testamencie trzysta z nich, a następnie
przekazał ci działkę ziemi wartą sto aurei pod warunkiem, że prawo falcydyńskie nie będzie miało zastosowania
do jego testamentu, powstaje pytanie, jaka jest zasada? Odpowiedziałem, że jest to jedno z tych kłopotliwych
pytań, które są dyskutowane przez dialektyków i są przez nich określane jako sofistyczne lub złudne; ponieważ w
tego rodzaju przypadku, cokolwiek uznamy za prawdziwe, okaże się fałszywe. Jeśli bowiem powiemy, że zapis
pozostawiony tobie jest ważny, to będzie istniała podstawa do zastosowania Prawa Falcydiusza, a zatem zapis
nie będzie płatny, ponieważ warunek nie został spełniony. Również w przypadku, gdy spadek nie zostanie
uznany za ważny, ponieważ warunek nie został spełniony, nie będzie podstawy do zastosowania Prawa
Falcydiańskiego. Jeśli jednak prawo to nie będzie miało zastosowania, a warunek zostanie spełniony,
spadkobierca będzie miał prawo do zapisu. Ponieważ jednak wydaje się, że intencją spadkodawcy było to, aby
inne zapisy nie zostały pomniejszone z powodu twojego, lepiej jest zdecydować, że warunek, od którego zależy
twoje dziedzictwo nie został spełniony.
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344. W związku z tym, co powiemy, jeśli spadkodawca zapisał dwieście aurei w innych zapisach, a tobie zostawił
dwieście pod tym samym warunkiem, ponieważ warunek, od którego zależy twoje dziedzictwo, albo został
spełniony, albo nie został spełniony; stąd będziesz miał prawo do wszystkiego lub do niczego, a to będzie
uważane za niesprawiedliwe i sprzeczne z intencją spadkodawcy. Nie jest też rozsądne twierdzenie, że masz
prawo do części spadku, gdy konieczne jest, aby warunek, od którego zależy cały spadek, albo się spełnił, albo
nie. Dlatego całą sprawę należy rozstrzygnąć, odwołując się do wyjątku opartego na oszustwie.
345. Z tego powodu, gdy spadkodawca pragnie uzyskać zgodność ze swoją wolą, powinien postanowić w
następujący sposób: "Jeśli zapisałem lub powinienem zapisać coś więcej niż jest to zgodne z prawem
falcydyjskim, niech mój spadkobierca będzie zobowiązany do odliczenia tyle, ile jest konieczne, aby wyrównać
swoją czwartą część ze spadku, który zostawiłem Titiusowi".
346. Jeśli spadkodawca pozostawił majątek o wartości dwustu aurei i zapisał mi sto płatnych natychmiast, a także
sto płatnych warunkowo tobie, a warunek ten został spełniony po pewnym czasie, jednak w taki sposób, że z
dochodu, który został tobie pozostawiony, spadkobierca nie otrzymał więcej niż dwadzieścia pięć aurei, to będzie
on miał prawo do skorzystania z prawa falcydyjskiego, a my musimy mu zapłacić dwadzieścia pięć, a ponadto
odsetki od pięćdziesięciu w międzyczasie, co (na przykład) wynosi pięć aurei. Dlatego też, ponieważ należy
zapłacić trzydzieści aurei, niektóre władze uważają, że każdemu z nas należy się piętnaście, co jest opinią
całkowicie błędną, bo chociaż każdy z nas otrzymał taką samą kwotę, to jednak jest oczywiste, że moje
dziedzictwo jest nieco cenniejsze od twojego. W związku z tym należy uznać, że twoje dziedzictwo jest
pomniejszone o kwotę, którą spadkobierca otrzymał z zysków; i zgodnie z tym należy dokonać następującego
obliczenia, mianowicie to, co należy się spadkobiercy, należy podzielić na siedem części, z których ja będę
musiał zapłacić cztery, a ty trzy, ponieważ moje dziedzictwo jest o jedną czwartą większe od twojego.
347. Marcjanus, Instytuty, Księga VII.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że pieniądze pozostawione na utrzymanie dzieci podlegają
działaniu prawa falcydiańskiego, a obowiązkiem gubernatora prowincji jest dopilnowanie, aby pożyczano je
osobom wypłacalnym.
348. Boscy Sewerus i Antoninus w ogólnym reskrypcie skierowanym do Bononiusza Maksymusa stwierdzili, że
każdy, kto powołuje się na prawo falcydyńskie w celu popełnienia oszustwa, powinien zapłacić odsetki.
349. Florentinus, Instytuty, Księga XI.
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Jeśli spadkobierca, któremu powierzono przekazanie komuś majątku po otrzymaniu pewnej sumy pieniędzy,
odmawia wykonania woli spadkodawcy, a potem chce skorzystać z dobrodziejstwa prawa falcydiańskiego, to
nawet jeśli pieniądze nie zostały wypłacone temu, który po ich otrzymaniu miał przekazać majątek, to i tak będzie
zmuszony do wykonania polecenia, ponieważ to, co chciał mu przekazać spadkodawca, zajmie miejsce części
falcydiańskiej.
350. Marcianus, Instytuty, Księga XIII.
Spadkobierca ma prawo do posiadania, jako czwartej części spadku według prawa falcydiańskiego, wszystkiego,
co nabywa w tym charakterze, ale nie majątku, do którego może rościć sobie prawo dziedziczne, lub który
otrzymał jako spadek, lub na mocy trustu, lub w celu spełnienia warunku; ponieważ żadna z tych rzeczy nie
wchodzi w skład jego czwartej części. Ale gdy jest on zobowiązany zgodnie z warunkami trustu do przekazania
całego majątku, lub gdy albo pozostawiono mu spadek, albo stał się beneficjentem trustu, lub gdy polecono mu
wziąć pewną własność jako preferowany spadek, lub odliczyć lub zatrzymać cokolwiek z majątku, to będzie to
zawarte w jego czwartej części. W odniesieniu jednak do udziału, który otrzymuje od współspadkobiercy, nie
będzie on uwzględniony. Choćby nawet zażądano od niego przekazania spadku po otrzymaniu pewnej sumy
pieniędzy, to jednak to, co otrzyma, będzie wliczone do jego czwartej części, jak to zostało postanowione przez
Boskiego Piusa. A jeśli beneficjent trustu przekaże mu coś pod pewnym warunkiem, to należy to również wliczyć
do jego czwartej części. Jeśli jednak spadkobierca otrzyma coś od zapisobiercy w celu spełnienia warunku, to nie
wchodzi to w zakres Prawa Falcydy; jeśli więc zmarły zapisał mu działkę ziemi wartą sto aurei, pod warunkiem,
że zapisobierca wypłaci spadkobiercy pięćdziesiąt, to zapisy powinny być liczone jako sto, a spadkobierca będzie
miał prawo do pięćdziesięciu, oprócz swojego udziału w spadku, i nie będzie to wliczane do jego czwartej części.
351. Macer, O sprawach wojskowych, Księga II.
Jeśli żołnierz po sporządzeniu testamentu połowę swojego majątku przeznaczy dla ciebie, a następnie po
zwolnieniu ze służby sporządzi kodycyl, w którym zażąda, aby druga połowa jego majątku trafiła do Titiusa, i
umrze rok po zwolnieniu ze służby, spadkobierca zachowa swoją czwartą część z tego, co było należne tobie i
Titiusowi; ponieważ spadkodawca zmarł w czasie, gdy jego testament nie mógł skorzystać z cesarskiego
przywileju dotyczącego testamentów wojskowych. Gdyby jednak zmarł w ciągu roku po zwolnieniu ze służby,
tylko Tycjusz będzie musiał odliczyć czwartą część Falcydiusza, ponieważ powiernictwo zostało mu
pozostawione w czasie, gdy spadkodawca nie mógł sporządzić testamentu według prawa wojskowego.
352. Papiniamis, Pytania, Księga XX.
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Pewien spadkobierca został oskarżony o przekazanie majątku Maeviusowi pod warunkiem otrzymania od niego
stu aurei, a po jego śmierci pozostawienia pieniędzy Titiusowi. Mimo że wspomniane sto aurei wystarczyło na
jedną czwartą majątku, to jednak z powodu późniejszego powiernictwa będzie podstawa do zatrzymania jednej
czwartej pierwszego zapisu; zgodnie bowiem z konstytucją boskiego Hadriana kwota ta wchodzi w zakres prawa
fallicznego tylko wtedy, gdy pozostaje w rękach spadkobiercy; jednak tylko on podlega działaniu prawa
fallicznego, któremu zapisano majątek, a więc nie dotyczy ono stu aurei, które zostały przekazane mortis causa.
Oczywiste jest, że jeśli ktoś dokonałby następującego zapisu testamentowego: "Proszę o przekazanie mojego
majątku za otrzymaniem stu aurei", a spadkodawca nie wyznaczyłby żadnej osoby do wypłacenia tych pieniędzy,
mogą one zostać zatrzymane i odliczone przez spadkobiercę zgodnie z postanowieniami trebelijskiego dekretu
senatu, jeśli są one wystarczające do wyrównania jego czwartej części.
353. Scaevola, Digest, Księga XXI.
Pewien spadkodawca, ustanowiwszy syna i córkę spadkobiercami, zapisał każdemu z nich pewne dobra jako
dziedzictwo uprzywilejowane, ale córce pozostawił znacznie mniej niż synowi. Tej pierwszej zapisał dodatkowo
dom, który był obciążony, wraz ze wszystkim, co do niego należało i wszystkimi jego sprzętami, oraz dodał
następującą klauzulę: "Czynię ten zapis pod warunkiem, że Titius, wolny człowiek mojego syna, spłaci wszelkie
długi należne od tego domu, a jeśli to zrobi, dom ten będzie należał do nich obojga wspólnie". Gdyby córka
chciała skorzystać z dobrodziejstwa prawa falcydiańskiego w celu zastrzeżenia swojej czwartej części majątku,
powstałoby pytanie, czy długi powinny zostać odliczone od części majątku, która jej pozostała, a ona powinna
otrzymać swoją czwartą część z tego, co pozostało. Odpowiedź brzmiała, że mogła domagać się tego na mocy
prawa, ale nie mogła przyjąć tego, co zostało jej pozostawione, jeśli było to wystarczające, aby uzupełnić jej
czwartą część, bez spełnienia życzeń zmarłego i zapłacenia tego, czym została obciążona.
354. The Same, Digest, Księga XXI.
Mąż zarządzał majątkiem swojej żony, który nie obejmował jej posagu, a ona, zmarłszy zanim mąż zdążył zdać
jej relację z zarządu, pozostawiła go spadkobiercą całego swojego majątku i zobowiązała go w chwili śmierci do
przekazania dziesięciu udziałów w tym majątku ich wspólnemu synowi oraz dwóch udziałów swojemu wnukowi.
Powstało pytanie, czy to, co pozostało w rękach męża z jego zarządu majątkiem, powinno zostać przekazane
synowi, wraz z innymi aktywami, proporcjonalnie do dziesięciu udziałów w majątku. Odpowiedź brzmiała, że to,
co mąż był winien spadkowi, również zostanie uwzględnione w podziale.
355. Ojcowski wuj pewnej dziewczynki, od którego matka zażądała przeniesienia jej majątku na Titiusa, gdyby ta
umarła przed osiągnięciem wieku dojrzałości, stał się jej prawnym spadkobiercą. Przy ustalaniu wysokości sumy
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należnej według prawa falcydyńskiego spadkobierca chciał odliczyć od spadku kapitał, z którego odsetki zmarła
dziewczynka wypłaciła kilku osobom pieniądze należne za utrzymanie spadkodawczyni. Jeśli miałby dokonać
tego odliczenia, powstało pytanie, czy powinien udzielić zabezpieczenia, aby zapłacić kwotę główną tych sum
pieniędzy, których wysokość miała być określona w zależności od czasu śmierci każdej ze stron uprawnionych do
wsparcia. Odpowiedź brzmiała, że powinien udzielić takiego zabezpieczenia.
356. Trzy lata po wejściu do spadku spadkobierca chciał wyegzekwować od zapisobierców prawo falcydiańskie z
tego powodu, że spadkodawca zarządzał pewnymi kuratelami, z których nie został jeszcze sporządzony
rachunek, a także dlatego, że zaprzeczył, jakoby z roszczeń należnych małoletniemu można było odzyskać tyle,
ile zostało odliczone z tytułu zabezpieczenia udzielonego przez spadkodawcę. Powstało pytanie, czy na żądanie
zapisobierców należy sporządzić kopie rachunków zmarłego oraz wszystkich dokumentów należących do
spadku, jak również zestawienie kwot należnych podopiecznym, aby uniemożliwić spadkobiercy przedstawienie
wybranych przez niego dokumentów i w ten sposób oszukać zapisobierców. Odpowiedź brzmiała, że
obowiązkiem sądu jest zbadanie wszelkich dokumentów, na podstawie których można ustalić wysokość spadku.
357. Te same pytania, publicznie dyskutowane.
Jeśli cywil sporządził testament zanim stał się żołnierzem, a następnie sporządził kodycyl w czasie służby
wojskowej, Prawo Falcydyńskie nie ma zastosowania do kodycylku, ale ma zastosowanie do testamentu.

Tit. 3. Gdy mówi się, że komukolwiek zapisano więcej niż zezwala na to Prawo Falcydyńskie.

358. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Gdy w testamencie zapisano komukolwiek więcej dóbr niż zezwala na to prawo, a istnieją uzasadnione
wątpliwości, czy prawo falcydyckie ma zastosowanie, czy nie, pretor przychodzi z odsieczą spadkobiercy i
zmusza zapisobiercę do złożenia zabezpieczenia, że jeśli okaże się, że otrzymał większe dziedzictwo niż to, do
którego jest uprawniony na mocy prawa falcydyńskiego, zwróci mu kwotę równą nadwyżce i nie będzie próbował
go oszukać.
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359. Nie ma różnicy czy dzieje się to w pierwszym testamencie, czy w zastępstwie ucznia, czy w obu, ponieważ
zostało już postanowione, że Prawo Falcydyńskie stosuje się tylko raz, nawet jeśli istnieją dwa testamenty, i że
wszystkie zapisy będą podlegały kontrybucji, nie tylko te, które obciążają samego małoletniego, ale także te,
które jego zastępca jest zobowiązany zapłacić.
360. W przypadku, gdy nie zawarto żadnej umowy w odniesieniu do spadkobiercy, spadkobierca będzie mógł
wystąpić z powództwem opiekuńczym przeciwko opiekunowi tego pierwszego. Jednak, jak mówi Pomponiusz,
postanowienie może być skuteczne zarówno w stosunku do samego podopiecznego, jak i jego spadkobiercy, a
wtedy prawo falcydyckie zaczyna obowiązywać już za jego życia. Tę samą zasadę ustanawia on również w
odniesieniu do powództwa opiekuńczego.
361. Marcellus opowiada, że pewien człowiek, którego majątek wynosił czterysta aurei, wyznaczył na swojego
spadkobiercę syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałości, zastąpił go Titiusem i Seiusem i nie obciążył
małoletniego żadnym spadkiem, lecz zobowiązał Titiusa do zapłacenia trzystu aurei. Marcellus pyta, czy zastępca
powinien zapłacić dwieście czy sto pięćdziesiąt aurei, gdyż w żadnym wypadku nie powinien być zmuszony do
zapłacenia trzystu. Wydaje mi się, że lepsza jest opinia, iż nie powinien on być zobowiązany do płacenia legatom
więcej niż wynosi jego udział, a już na pewno nie powinien płacić im mniej. Wynika z tego, że postanowienie nie
jest skuteczne, jeśli chodzi tylko o niego, ale powinno być wykonane na korzyść wszystkich spadkobierców,
ponieważ prawo falcydiańskie zaczyna obowiązywać po wykazaniu odpowiedniej przyczyny i jest ustalane na
podstawie wysokości zapisów i długów spadkowych.
362. Jeśli zadłużenie spadku jest oczywiste lub pewne, obliczenie jest łatwe do przeprowadzenia. Jeśli jednak
zadłużenie jest nadal niepewne, ponieważ zależy od jakiegoś warunku, lub wierzyciel wniósł powództwo w celu
odzyskania roszczenia, a spór nie został jeszcze zakończony, to będzie wątpliwe, ile jest należne zapisobiercy z
powodu niepewności.
363. W obecnych czasach coś bardzo podobnego występuje w odniesieniu do trustów.
364. Gdy mówi się, że zastosowanie ma prawo falcydiańskie, zwykle wyznacza się arbitra, który ocenia wartość
majątku, nawet jeśli tylko jedna osoba domaga się wykonania bardzo skromnego trustu. Wycena tego rodzaju nie
powinna być krzywdząca dla innych, którzy nie zostali wezwani przed arbitra. Zwykle jednak pozostali
beneficjenci trustu są zawiadamiani przez spadkobiercę, aby stawili się przed arbitrem i przedstawili tam swoje
racje. Często zawiadamiani są również wierzyciele, którzy muszą udowodnić swoje roszczenia przed arbitrem.
Jest rzeczą rozsądną, że spadkobierca powinien być wysłuchany wobec roszczeń zapisobierców i beneficjentów
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trustu, jeśli zaoferowałby, że zapłaci wszystko, co pozostało, i chciałby się zabezpieczyć przez tego rodzaju
postanowienie.
365. Jeżeli w testamencie zapisane są pewne zapisy płatne natychmiast, a inne płatne pod warunkiem, to zapis
ten powinien być zawarty w odniesieniu do zapisów warunkowych, o ile te, które są natychmiast płatne, są w
pełni opłacone. Wreszcie Julianus mówi, że w przypadku zapisów bezwzględnych i warunkowych, aby zapobiec
wejściu w życie prawa falcydiańskiego w przypadku spełnienia warunku, nie można wytoczyć powództwa o
odebranie zapisów bezwzględnych, chyba że spadkobierca zabezpieczy się przed zwrotem tego, co otrzymał
ponad to, na co zezwala prawo falcydiańskie.
366. Julianus mówi również, że w przypadku, gdy jedna czwarta majątku jest pozostawiona osobie pod
warunkiem, a trzy czwarte jest zapisane w sposób absolutny, należy złożyć zabezpieczenie zwrotu wszystkiego,
co zostało otrzymane ponad kwotę dozwoloną przez prawo falcydiańskie.
367. 367. Dlatego też i ten warunek może być wymagany, bo chociaż spadkobierca może odzyskać nadwyżkę,
którą zapłacił, to jednak ten, komu zapłacono, może nie okazać się wypłacalny i z tego powodu to, co zapłacono,
przepada.
368. Można powiedzieć, że to postanowienie powinno być zawarte także w odniesieniu do darowizn mortis
causa.
369. Słowa tej klauzuli: "To, co mogłeś otrzymać jako zapisy ponad to, na co zezwala Prawo Falcydyńskie",
odnoszą się nie tylko do tego, kto otrzymał więcej niż zezwala Prawo Falcydyńskie i musi zwrócić część, a część
może zatrzymać, ale odnoszą się także do osoby, która jest zobowiązana do zwrotu całego swojego zapisu,
ponieważ należy rozumieć, że czasami Prawo Falcydyńskie odwołuje część zapisu, który został wypłacony, a
czasami odwołuje całość. Ponieważ obliczenie części falcydiańskiej jest dokonywane po rozliczeniu długu, często
zdarza się, że odkryte zostaje inne zadłużenie lub spełniony zostaje warunek, od którego zależało spłacenie
długu, a cała kwota spadku zostaje wyczerpana; czasami jednak spełniony zostaje warunek, od którego zależy
wolność niewolników, co sprawia, że spadek nie jest należny w żadnych okolicznościach, ponieważ obliczenie
kwoty spadku nie jest dokonywane dopóki nie zostanie zakończone obliczenie kwoty niewolników, a ich wartość
nie zostanie odjęta od majątku spadkowego.
370. Ponadto prawo falcydiańskie nie ma zastosowania do niektórych testamentów, ale w odniesieniu do nich
obowiązuje zasada, że chociaż spadkobierca nie ma prawa do zastrzeżenia czwartego miejsca w spadku, to
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jednak zapisy są płatne tylko wtedy, gdy majątek spadkowy jest wystarczający, oczywiście po odliczeniu długów,
jak również wartości niewolników, którzy otrzymali wolność na mocy testamentu bezpośrednio lub na mocy trustu.
371. Zabezpieczenie powinno być również udzielone przez beneficjenta trustu zapisobiercy, który jest
zobowiązany do jego wykonania.
372. Czasami umowa zawarta w tym przepisie odnosi się nie do prawa falcydyjskiego, lecz do jakiegoś innego
prawa, jak na przykład wtedy, gdy mecenas zostaje wyznaczony na spadkobiercę całego spadku i zostaje
obciążony w sposób absolutny zapisem w wysokości pięciu dwunastych tegoż, a następnie zostaje obciążony
warunkowo innym zapisem przekraczającym kwotę, do której jest uprawniony jako mecenas; w takim przypadku
należy odwołać się do tego prawa, które przewiduje mecenasów, a nie do prawa falcydyjskiego.
373. W przypadku, gdy zapisana w testamencie własność zaginęła w rękach zapisobiercy, lepiej jest uważać, że
w drodze wyjątku należy przyznać ulgę temu, kto złożył obietnicę,
374. Paulus, O Edykcie, Księga LXXV.
Nawet jeśli zgodził się zapłacić wartość nieruchomości,
375. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Chyba że sam zapisobierca dopuścił się jakiegoś oszustwa, bo wtedy również będzie odpowiedzialny na
podstawie klauzuli dotyczącej złej wiary, która jest zawarta w tym postanowieniu i można się jej przeciwstawić w
odpowiedzi.
376. W tym zobowiązaniu, które jest realizowane na podstawie ustawy falcydiańskiej, jest mowa o udzieleniu
poręczenia.
377. W przypadku zapisów testamentowych, które są płatne w różnych terminach, ponieważ jest pewne, że
zastosowanie będzie miało prawo falcydiańskie, Pedius mówi, że nie ma podstaw do zawarcia umowy, ale jest
podstawa do obliczenia i że należy dokonać oszacowania sumy płatnej w różnych terminach, a w ten sposób
zostanie ustalona całkowita suma zapisów. W wyniku oszacowania kwota należna według prawa falcydiańskiego
zostanie ustalona proporcjonalnie do tego, co należy odliczyć od wszystkich zapisów.
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378. Ilekroć jest jasne, że spadek będzie należny i wymagalny jeszcze przed czasem, w którym zacznie
obowiązywać Prawo Falcydyńskie, należy dokonać obliczenia spadku. Jeżeli jednak spełnienie warunku, od
którego zależy spadek, jest opóźnione, należy poczekać aż zostanie on spełniony. Jeśli jednak czas na
spełnienie warunku jeszcze nie nadszedł, w tym przypadku, należy wziąć pod uwagę zyski otrzymane w czasie
pośrednim i dokonać oszacowania, tak abyśmy mogli określić kwotę według prawa falcydiańskiego i powiedzieć,
że zapis stał się obowiązujący.
379. Chociaż wszyscy zapisobiercy i beneficjenci trustu mogą przez ten zapis być zobowiązani do złożenia
zabezpieczenia, to jednak Bracia Boży stwierdzili w Reskrypcie, że niektórzy z nich są od tego zwolnieni, jak na
przykład ci, którym zapisano w testamencie niewielkie kwoty na utrzymanie. W Reskrypcie bowiem, skierowanym
do Pompejusza Faustyny, stwierdzili: "Zapis dziesięciu aurei płatnych corocznie na mocy testamentu Pompejusza
Crispiana, waszej patronki, który, jak twierdzicie, został wam pozostawiony, różni się od tego, na mocy którego
jedzenie i ubranie zostało pozostawione innym jej wolnym kobietom, dlatego uważamy, że nie należy wymagać
zabezpieczenia".
380. Ponadto należy zauważyć, że Skarb Państwa nie powinien być zobowiązany do złożenia zabezpieczenia,
ale można wytoczyć przeciwko niemu powództwo, tak jak gdyby to uczynił. Jednak Boski Pius stwierdził w
Reskrypcie, że inni, bez względu na ich rangę i to, że już otrzymali swoje dziedzictwo, powinni być zmuszeni do
złożenia zabezpieczenia. Z tego reskryptu dowiadujemy się także, że cesarz chciał, aby nawet po wypłaceniu
zapisów, został zawarty jakiś warunek.
381. Gdy zapisobierca zabezpieczył się przed spadkobiercą w kwestii zwrotu zapisów, które zostały mu
wypłacone, a spadkobierca jest już uwikłany w spór o majątek lub spodziewa się go, a majątek jest eksmitowany
z powodu zaniedbania lub oszustwa tego, kto wypłacił zapis, uważamy, że postanowienie nie będzie skuteczne,
jeśli chodzi o osąd dobrego obywatela, ponieważ zawiera element dobrej wiary.
382. Podobnie, jeśli ten, kto zapłacił spadek, z jakiegoś innego powodu pozbawiłby się spadku (na przykład z
powodu wyznaczenia go na spadkobiercę na mocy drugiego testamentu, na mocy którego wspomniany
zapisobierca nie otrzymał spadku), twierdzimy, że zgodnie z oceną dobrego obywatela postanowienie stanie się
skuteczne.
383. A ogólnie rzecz biorąc, gdy ten, kto się zabezpieczył przez tego rodzaju postanowienie, i przekazał majątek,
sumę pieniędzy lub jakąś korzyść, należy powiedzieć, że postanowienie staje się skuteczne; pod warunkiem, że
ten, kto je zawarł, nie był winien złej wiary.

2226

384. Powstało pytanie, czy klauzula może być skuteczna więcej niż jeden raz. I zostało ustalone, że może być
skuteczna wielokrotnie, jeśli spadkobierca jest pozbawiony różnych części spadku w różnych okresach.
385. 385. Jeśli spadek zostałby wypłacony przed zawarciem umowy, a postępowanie sądowe zostałoby wszczęte
w celu wymuszenia złożenia zabezpieczenia, sugeruje to, że postępowanie może zostać wszczęte, jeśli
cokolwiek zostało pominięte lub wypłacone przez pomyłkę. Dlatego w tym przypadku, jako że nie udzielono
zabezpieczenia, uważa się, że zapłacono więcej niż jest należne. Pomponiusz twierdzi, że powództwo o
przymuszenie do złożenia zabezpieczenia jest dopuszczalne i uważam, że jego opinia powinna być przyjęta ze
względu na korzyści, jakie można z niej wyciągnąć.
386. Paulus, O Edykcie, Księga LXXIII.
Zabezpieczenie to musi być udzielone tam, gdzie jest ku temu dobry powód, gdyż niesprawiedliwe byłoby
wymaganie go tam, gdzie nie ma jeszcze sporu o majątek, a jedynie wypowiadane są czcze groźby, dlatego
pretor musi rozstrzygnąć tę kwestię po odpowiednim zbadaniu.
387. Gdy każda z dwóch stron rości sobie prawo do całości spadku na podstawie testamentu, na przykład, gdy
obie noszą to samo nazwisko, wierzyciele i zapisobiercy mogą wnieść powództwo zarówno przeciwko
posiadaczowi, jak i przeciwko temu, który domaga się spadku.
388. Zabezpieczenie to jest konieczne, gdy ktoś płaci własne pieniądze lub dostarcza własne mienie. Jeśli płaci
pieniądze lub dostarcza mienie należące do spadku, niektóre władze uważają, że zabezpieczenie nie musi być
zapewnione, ponieważ jeśli przegra sprawę, nie będzie odpowiedzialny, ponieważ nie był w posiadaniu i nie
popełnił oszustwa, aby uniknąć posiadania. Jeżeli dokona zapłaty przed powstaniem jakiejkolwiek kontrowersji,
zasada ta będzie miała zastosowanie, ponieważ gdyby dokonał zapłaty później, byłby odpowiedzialny na
podstawie niedbalstwa.
389. W przypadku dwóch osób noszących to samo nazwisko powstaje pytanie, czy zabezpieczenie musi być
dostarczone przez tego, kto przenosi własność spadku, z tego powodu, że jedna z nich jest całkowicie zwolniona
z odpowiedzialności, tak jak gdyby zapłaciła dług należny od spadku. Jeśli strona, która rości sobie prawo do
spadku, zapłaciła własne pieniądze lub dostarczyła własny majątek, nie będzie miała nic do zatrzymania, a zatem
musi zostać udzielona jej kaucja.
390. Marcellus, Digest, Księga XXI.
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Zobaczmy, czy to zastrzeżenie, a mianowicie: "Czy obiecujesz zwrócić wszystko, co otrzymałeś ponad to, co jest
dozwolone przez prawo falcydiańskie?" nie będzie wystarczające przeciwko stronie, która jest zobowiązana do
zapłacenia spadku innej osobie na warunkach trustu. Wystarczy, że spadkobierca powie, że nie ma nic do
zrobienia w ramach trustu. Również w tym przypadku bowiem ten, kto otrzymuje korzyść z trustu, musi zapewnić
zabezpieczenie, aby zwolnić zapisobiercę, chyba że ten ostatni wolałby udzielić zabezpieczenia spadkobiercy,
aby uniknąć zwłoki. Ponadto, zabezpieczenie musi być udzielone zapisobiercy, jeśli (co jest całkowicie właściwe),
powinien on mieć prawo do zatrzymania proporcjonalnej sumy z tego, co zostało wypłacone w ramach trustu,
nawet jeśli w jego rękach może pozostać wystarczająca część spadku, aby wywiązać się z całego zobowiązania
powierniczego.
391. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, księga IV.
Jeżeli zapisobierca lub beneficjent trustu nie może łatwo dostarczyć zabezpieczenia i z tego powodu naraża się
na ryzyko pozbawienia go korzyści przyznanej przez testament, czy jest on zwolniony z konieczności
dostarczenia zabezpieczenia? Opinia ta wydaje się być przyjęta w Reskrypcie Boskiego Kommodusa, który brzmi
w następujących słowach: "Jeśli sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy stwierdzi, że złożono do niego wniosek o
zmuszenie cię do udzielenia zabezpieczenia w celu uniemożliwienia ci odebrania korzyści z trustu, musi
dopilnować, abyś został zwolniony z wymogu jego udzielenia".
392. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VII.
Boski Pius zakazał żądania zabezpieczenia od osoby, której zlecono nadzór nad podziałem pewnych rocznych
zapisów, zobowiązując ją do zwrotu spadkobiercy udziałów tych, którzy ich nie przyjęli, chyba że spadkodawca
wyraźnie jej to nakazał.
393. Marcianus, Trusts, Księga X.
Gdy spadkobierca twierdzi, że część lub nawet całość majątku przepadła na rzecz Skarbu Państwa, a należałoby
ustalić, że był on również obciążony trustem, postanowiono, że jeśli beneficjent da zabezpieczenie przywrócenia
majątku na wypadek jego eksmisji, należy mu się zapłata.
394. Tenże, Trusty, Księga XII.
Gdy własność nieruchomości nie jest przedmiotem sporu, lecz jej użytkowanie (może się bowiem zdarzyć, że
własność zostanie zapisana Titiusowi, a użytkowanie komuś innemu), wówczas zabezpieczenie przywrócenia
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stanu poprzedniego nie powinno być udzielone spadkobiercy, lecz Titiusowi. Czasami, nawet jeśli spadkobierca
jest obciążony przeniesieniem użytkowania, zabezpieczenie powinno być udzielone Tycjuszowi; na przykład, jeśli
po zastrzeżeniu użytkowania, własność jest pozostawiona jemu, a użytkowanie Secjuszowi; w tym przypadku,
jaka korzyść byłaby z udzielenia zabezpieczenia spadkobiercy, skoro żadna korzyść nie zostanie mu przyznana,
jeśli użytkowanie zostanie wygaszone? Jeżeli jednak użytkowanie zostało zapisane Secjuszowi, a własność
pozostawiono Tycjuszowi w taki sposób, że gdy użytkowanie przestanie należeć do Secjusza, będzie on
uprawniony do własności, to spadkobierca musi zostać zabezpieczony przez użytkownika, a także przez
spadkobiercę Tycjusza, ponieważ nie jest pewne, czy w razie wygaśnięcia użytkowania własność zostanie nabyta
przez Tycjusza.

Księga XXXVI
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1. O dekrecie senatu w sprawie Trebelliana.
2. W jakim czasie wchodzą w życie zapisy i powiernictwa.
3. O zabezpieczeniach udzielanych na spłatę legatów lub wykonanie trustów.
4. Kiedy zapisobiercy beneficjentów trustu mogą być wprowadzeni w posiadanie nieruchomości (...)

Tyt. 1. O dekrecie senatu Trebelliana.

1. Ulpianus, Trusty, księga III.
Po omówieniu spraw związanych z trustami różnych rodzajów własności, przejdźmy teraz do interpretacji Dekretu
Trebelińskiego Senatu.
(1) Dekret ten został uchwalony za czasów Nerona, ósmego dnia Kalendy Wrześniowej, za konsulatu Anneusza
Seneki i Trebelliusza Maksymusa.
(2) Słowa tego dekretu są następujące: "Ponieważ jest rzeczą całkowicie sprawiedliwą, aby w odniesieniu do
wszystkich trustów obejmujących majątki, w których cokolwiek ma być wypłacone z majątku, odwoływać się do
tych, na których przeniesione zostały prawa i zyski z majątku, a nie aby spadkobiercy ponosili jakiekolwiek ryzyko
z powodu wiary w nich pokładanej, niniejszym dekretem postanawia się, że powództwa, które zwykle są
przyznawane na rzecz spadkobierców i przeciwko nim, nie będą dozwolone, gdy ci ostatni przekazali majątek na
warunkach trustu, jak im to zarzucono; lecz w takich przypadkach powództwa będą przyznawane na rzecz i
przeciwko tym, którym majątek został przekazany na podstawie trustu utworzonego przez testament, aby ostatnia
wola osób zmarłych mogła być dokładniej wykonana, jeśli chodzi o pozostałą część majątku. "
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(3) Niniejszym dekretem Senatu usuwa się wątpliwości tych, którzy postanowili odmówić przyjęcia spadku, czy to
z obawy przed procesem sądowym, czy z powodu strachu.
(4) Ale, chociaż Senat chciał ulżyć spadkobiercom, to jednak ulga ta przychodzi również beneficjentowi trustu.
Jest on bowiem przyznany spadkobiercom, ponieważ mogą oni skorzystać z wyjątku, jeśli pozew zostanie
wniesiony przeciwko nim; a jeśli spadkobiercy wniosą pozew, mogą zostać wykluczeni przez wyjątek, z którego
beneficjenci trustu mają prawo skorzystać, stąd nie ma wątpliwości, że ich interesy również zostały
skonsultowane.
(5) Niniejszy Dekret Senatu obowiązuje niezależnie od tego, czy ktoś, kto jest spadkobiercą testamentowym, czy
też spadkobiercą ustawowym, został obciążony obowiązkiem przekazania spadku.
(6) Obowiązuje on również w przypadku testamentu żołnierza pozostającego pod władzą ojcowską, który ma
prawo do dysponowania swoim castrense peculium lub quasi castrense peculium.
(7) Posiadacze dóbr na prawie pretorskim, lub inni spadkobiercy, mogą przekazać majątek na mocy dekretu
trebelińskiego Senatu.
(8) Powstaje pytanie, czy ten, na kogo przeszedł majątek na podstawie dekretu trebelińskiego Senatu, może sam
scedować swoje prawa do działania na mocy tego samego dekretu Senatu, jeśli został zobowiązany do
przeniesienia majątku. Julianus twierdzi, że on również może scedować swoje prawa do działania. Tę opinię
popiera również Marcjanus, a my sami ją przyjmujemy.
(9) Jeżeli jednak ktoś został oskarżony o przeniesienie majątku na dwie osoby, na jedną z nich bezwzględnie lub
w określonym czasie, a na drugą pod warunkiem, i zarzuca, że majątek jest prawdopodobnie niewypłacalny, to
Senat zadecydował, że cały majątek powinien być przeniesiony na osobę, na którą spadkobierca został
poproszony o przeniesienie bezwzględnie lub w określonym czasie. Jeśli jednak warunek ten zostanie spełniony,
a drugi beneficjent będzie chciał przyjąć swój udział, prawo do wniesienia powództwa przechodzi na niego z
mocy prawa.
(10) W przypadku, gdy syn lub niewolnik zostanie wyznaczony na spadkobiercę i zostanie zobowiązany do
przekazania majątku, a pan lub ojciec przekaże go, prawo do wniesienia powództwa przejdzie na beneficjenta
trustu, na mocy Dekretu Trebellińskiego Senatu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy strony są zobowiązane do
przeniesienia własności we własnym imieniu.
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(11) Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy ojciec jest zobowiązany do przekazania majątku przez
samego syna.
(12) W przypadku, gdy do przeniesienia własności nieruchomości zobowiązany jest opiekun lub kurator osoby
małoletniej lub obłąkanej, zastosowanie ma bez wątpienia dekret senatu z Trebeli.
(13) W przypadku, gdy małoletniemu zlecono przeniesienie majątku na samego opiekuna, powstało pytanie, czy
może on to uczynić z upoważnienia swojego opiekuna. Boski Severus orzekł, że nie może on przekazać majątku
swojemu opiekunowi z jego upoważnienia, ponieważ nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
(14) Natomiast majątek małoletniego może być przekazany przez niego kuratorowi, ponieważ dla legalności
przekazania nie jest konieczne upoważnienie tego ostatniego.
(15) Ponadto, gdy do przeniesienia spadku zobowiązane jest stowarzyszenie lub osoba prawna, przeniesienie to
będzie ważne, gdy zostanie dokonane na rzecz każdego z członków z osobna, głosem tych, którzy należą do
tego stowarzyszenia lub osoby prawnej; w tym przypadku uważa się bowiem, że każdy z nich dokonał
przeniesienia na swoją rzecz.
(16) Jeżeli spadkobierca zostanie poproszony o przeniesienie spadku, po uprzednim zarezerwowaniu dla siebie
kawałka ziemi, może to uczynić na mocy Dekretu Trebellianskiego Senatu; nie ma też większego znaczenia, czy
przekazana mu ziemia została zastawiona, gdyż osobiste powództwo o zwrot pożyczonych pieniędzy nie będzie
dotyczyło ziemi; będzie on jednak odpowiedzialny wobec tego, komu spadek został przekazany na mocy Dekretu
Trebellianskiego Senatu. Beneficjent trustu musi zapewnić spadkobiercy zabezpieczenie, tak aby spadkobierca
otrzymał odszkodowanie w przypadku eksmisji z ziemi przez wierzyciela. Julianus nie uważa jednak, że
zabezpieczenie powinno być udzielone, ale że należy oszacować wartość ziemi bez zabezpieczenia, to znaczy
za ile zostanie sprzedana, jeśli zabezpieczenie nie zostanie udzielone; i jeśli, w przypadku braku zabezpieczenia,
ziemia zostanie sprzedana za tyle, ile wyniosłaby czwarta część nieruchomości, prawo do powództwa przejdzie
zgodnie z warunkami Dekretu Trebelińskiego Senatu; jeśli jednak przyniosłaby mniej, wówczas, po zastrzeżeniu
niedoboru, należy również dokonać przeniesienia pozostałej części, zgodnie z Dekretem Trebelińskim Senatu.
Opinia ta rozwiązuje wiele kwestii.
(17) Jeśli człowiek, który posiadał majątek o wartości czterystu aurei, zapisał w testamencie trzysta, a po
odliczeniu dwustu zobowiązał swojego spadkobiercę do przekazania majątku Secjuszowi, to czy beneficjent tego
powiernictwa będzie odpowiedzialny za trzysta aurei, czy też tylko proporcjonalnie do wielkości majątku, który
dostał w swoje ręce? Julianus twierdzi, że można żądać od niego trzystu aurei, ale nie można wytoczyć
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powództwa przeciwko beneficjentowi trustu o więcej niż dwieście, a o sto przeciwko spadkobiercy. Ta opinia
Julianusa wydaje mi się słuszna, aby beneficjent nie był odpowiedzialny za więcej niż suma, którą otrzymał z
majątku. Nikt bowiem nie jest zobowiązany do zapłacenia więcej z tytułu dziedzictwa niż kwota, która wpłynęła do
jego rąk z majątku, nawet jeśli nie ma zastosowania prawo falcydiańskie, jak to zostało stwierdzone w Reskrypcie
Boskiego Piusa.
(18) Wreszcie w testamencie żołnierza nie może być wypłacone więcej jako zapis, niż wynosi jego majątek po
odliczeniu długów, a i tak beneficjentowi trustu nie będzie wolno zastrzec czwartej części.
(19) Stąd Neratius powiada, że jeśli spadkobierca jest zobowiązany do przekazania całego majątku bez
potrącenia części fallicznej, a ten, który jest uprawniony do jego otrzymania, jest zobowiązany do przekazania go
osobie trzeciej, to spadkobierca nie może odliczyć czwartej części od tego, co otrzyma drugi beneficjent,
ponieważ spadkodawca chciał jedynie, aby pierwszy beneficjent trustu korzystał z jego liberalności.
(20) Gdy spadkodawca, posiadający majątek o wartości czterystu aurei, pozostawił dwieście Tycjuszowi i
zobowiązał spadkobiercę do przekazania połowy majątku Semproniuszowi, Julianus twierdzi, że przekazanie
powinno nastąpić zgodnie z postanowieniami dekretu senatu z Trebeli, a powództwo zapisobiercy powinno być
podzielone tak, aby mógł on wytoczyć jeden proces przeciwko spadkobiercy o sto aurei, a drugi przeciwko
beneficjentowi trustu o pozostałe sto. Dlatego Julianus twierdzi, że w ten sposób spadkobierca otrzyma czwartą
część spadku bez uszczerbku, czyli sto aurei bez potrącenia.
(21) Julianus twierdzi również, że jeśli ktoś, kto posiada majątek o wartości czterystu aurei, zapisałby w
testamencie trzysta, a po odliczeniu stu, zobowiązałby swojego spadkobiercę do przekazania majątku
Semproniuszowi, to należy stwierdzić, że jeśli majątek zostanie przekazany po odliczeniu stu aurei, powództwo o
odzyskanie spadku zostanie przyznane przeciwko beneficjentowi trustu.
2. Celsus, Digest, Księga XXI.
Gdy człowiek, który pozostawił czterysta aurei, zapisał trzysta Titiusowi i zobowiązał swojego spadkobiercę do
przekazania ci spadku, a ten, podejrzewając, że spadek jest niewypłacalny, wszedł na niego na polecenie pretora
i przekazał go, powstało pytanie, co jesteś winien zapisobiercy? Należy uznać, że ponieważ istnieje
domniemanie, że spadkodawca chciał, aby spadek został przeniesiony z obciążeniem zapisami, powinieneś
zapłacić całe trzysta aurei Tycjuszowi; należy bowiem rozumieć, że spadkobierca został poproszony o
wyznaczenie cię w swoim imieniu i wypłacenie ci reszty, a po wykonaniu wszystkich swoich obowiązków
związanych z majątkiem, czyli po wypłaceniu zapisów, miałby prawo do tego, co pozostało, gdyby nie został
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obciążony obowiązkiem przeniesienia majątku na ciebie. Ile by mu wtedy zostało? Sto aurei, z pewnością. Tyle
właśnie musiał ci zapłacić, a zatem, aby obliczyć część należną według prawa falcydiańskiego, skoro
spadkobierca musiał zapłacić trzysta aurei Titiusowi i sto tobie, wynik będzie taki, że gdyby wszedł do spadku
dobrowolnie, musiałby zapłacić dwieście dwadzieścia pięć Titiusowi i siedemdziesiąt pięć tobie. Tym samym
Titiusowi nie będzie się należało nic więcej, niż gdyby dziedzic wszedł do majątku bez przymusu ze strony
pretora.
3. Ulpianus, Powiernictwa, Księga III.
Co więcej, Marcellus o Julianusie stwierdza w odniesieniu do tego przypadku, że jeśli spadkodawca powiedział,
że spadkobierca powinien być obciążony zapisami, a ten dobrowolnie wszedł w posiadanie majątku, to obliczenie
części falcydiańskiej musi być dokonane tak, jakby czterysta aurei zostało zapisane w testamencie, a trzysta
pozostawiono jako zapis; tak więc trzysta powinno być podzielone na siedem części, z których cztery
przysługiwałyby beneficjentowi testamentu, a pozostałe trzy spadkobiercy. Gdyby jednak spadek miał być
niewypłacalny, a spadkobierca nie przyjął go dobrowolnie i nie przekazał, sto aurei z czterystu, do których
spadkobierca byłby uprawniony, może być zatrzymane przez beneficjenta trustu, a taki sam podział powinien być
dokonany w odniesieniu do pozostałych trzystu, tak aby beneficjent otrzymał cztery siódme, a zapisobierca
pozostałe trzy; byłoby to bowiem skrajnie niesprawiedliwe, gdyby zapisobierca, tylko dlatego, że spadek był
podejrzany o niewypłacalność, otrzymał więcej, niż uzyskałby, gdyby spadkobierca dobrowolnie do niego
przystąpił.
(1) To, co zostało powiedziane w odniesieniu do spadku podejrzanego o niewypłacalność, odnosi się również do
testamentów, do których Prawo Falcydyńskie nie ma zastosowania. Mam tu na myśli testamenty wojskowe i inne
tego samego rodzaju.
(2) Pomponiusz mówi również, że w przypadku, gdy ktoś jest oskarżony o przekazanie majątku po odliczeniu
zapisów, powstaje pytanie, czy zapisy powinny być wypłacone w całości i czy spadkobierca może odliczyć swoją
czwartą część z tego, co pozostało tylko w ramach trustu, czy też może odliczyć ją z zapisów, jak również z
trustu. Twierdzi on, że Aristo był zdania, że należy ją odliczyć od wszystkiego, co zostało zapisane przez
spadkodawcę, czyli zarówno od zapisów, jak i od trustu.
(3) Każdy majątek wchodzący w skład spadku, który spadkobierca zbył, wlicza się do jego czwartej części.
(4) Pewien człowiek, ustanowiwszy swoje dzieci spadkobiercami nierównych części swego majątku i
pozostawiwszy im preferowane zapisy w taki sposób, aby podzielić między nie większą część swego majątku,
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zobowiązał każdego z nich, który umrze bezpotomnie, do pozostawienia swego udziału braciom. Nasz Cesarz
stwierdził w Reskrypcie, że zapisy preferencyjne zostały włączone do trustu, ponieważ spadkodawca nie wymienił
swojego udziału w majątku, lecz jedynie swój udział, a zapisy preferencyjne zostały uznane za włączone do jego
udziału.
(5) Gdyby ktoś został poproszony o wydanie majątku, zanim nie poddał niewolników torturom, nie otworzył
testamentu, nie wszedł na majątek, nie zrobił żadnej z tych rzeczy, które są zabronione dekretem Senatu, i z tego
powodu majątek zostałby skonfiskowany, Skarb Państwa przejmie go ze wszystkimi obciążeniami. Dlatego też
korzyść z czwartej części, do której uprawniony był wyznaczony spadkobierca, przejdzie na Skarb Państwa, a
wszystkie prawa działania należące do majątku przejdą na niego na mocy Trebellianskiego Dekretu Senatu.
Gdyby jednak spadkobierca przeszkodził komukolwiek w sporządzeniu testamentu lub nie dopuścił do zebrania
się świadków, lub zaniedbał pomścić śmierć spadkodawcy, lub gdyby z jakiegokolwiek innego powodu o majątek
upomniał się Skarb Państwa, korzyść z czwartej części będzie również należała do Skarbu Państwa, a pozostałe
trzy czwarte majątku przejdzie na beneficjenta trustu.
4. Tenże, Trusty, Księga IV.
Ze względu na to, że wyznaczony spadkobierca może odmówić wejścia do majątku, obawiając się, że może mu
to zaszkodzić, należy ustanowić przepis dla beneficjenta trustu, tak że jeśli powie on, że chce, aby spadkobierca
wszedł do majątku na jego ryzyko i przeniósł go na niego, wyznaczony spadkobierca może zostać zmuszony do
stawienia się przed pretorem i wydania majątku. Jeśli tak się stanie, prawa do działania przejdą na mocy dekretu
trebelińskiego Senatu, a spadkobierca nie będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa czwartego, gdy przekaże
majątek; ponieważ wchodzi do majątku na ryzyko innego, rozsądne jest, że powinien zostać pozbawiony
korzyści, do których byłby uprawniony. Nie ma też znaczenia, czy majątek jest wypłacalny czy nie, wystarczy, że
został odrzucony przez wyznaczonego spadkobiercę. Nie należy badać, czy spadek jest wypłacalny czy nie, lecz
należy brać pod uwagę jedynie opinię, obawę lub pretekst osoby, która odmówiła przyjęcia spadku, a nie majątek
samego spadku. Nie jest to nierozsądne, ponieważ od powołanego spadkobiercy nie powinno się wymagać, aby
podał, dlaczego obawia się wejść do spadku lub dlaczego nie chce tego zrobić. Ludzie kierują się bowiem
różnymi pobudkami: niektórzy z nich boją się zajmować sprawami, inni obawiają się przykrości z tym związanych;
jeszcze inni obawiają się, że zadłużenie może osiągnąć większą sumę, nawet jeśli majątek wydaje się być
wypłacalny; niektórzy znów obawiają się gniewu lub zazdrości innych; a niektórzy pragną sprzyjać tym, którym
majątek został zapisany, nie chcąc jednak ponosić żadnych ciężarów z tym związanych.
5. Marcianus, Trusts, Księga VI.
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(5) Marcjanus, Powiernictwo, Księga VI. Gdy człowiek o wysokiej randze lub władzy zostanie poproszony o
przekazanie majątku przez gladiatora lub kobietę żyjącą z prostytucji, zostanie do tego zmuszony.
(6) Ulpianus, Powiernictwa, Księga IV.
Każdy może odmówić przyjęcia spadku nie tylko wtedy, gdy jest obecny, ale także wtedy, gdy jest nieobecny, i
może to uczynić nawet za pomocą listu. W odniesieniu do osób nieobecnych można bowiem żądać
rozporządzenia, czy jest pewne, że nie chcą one wejść w posiadanie spadku i przenieść go, czy też nie jest to
wiadome; w takim zakresie ich obecność nie jest konieczna.
1. Należy pamiętać, że Senat wypowiada się w odniesieniu do wyznaczonego spadkobiercy. Dlatego Julianus
rozważa kwestię, czy dekret ten ma zastosowanie w przypadku dziedziczenia. Lepszą opinią jest jednak ta, którą
my przyjmujemy, a mianowicie, że dekret ten ma zastosowanie również do spadkobierców z dziedziczenia
ustawowego, niezależnie od tego, czy są to spadkobiercy ustawowi, czy następcy pretorianów.
2. Dekret Senatu stosuje się również do syna pozostającego pod władzą ojcowską oraz do wszystkich innych
spadkobierców koniecznych, tak że mogą oni zostać zmuszeni przez pretora do przejęcia spadku, a następnie do
jego przekazania. Jeśli to uczynią, prawa do działania uważa się za przeniesione.
3. Jeżeli nieruchomość bez właściciela przepada na rzecz Skarbu Państwa, a ten nie chce jej przyjąć i przekazać
beneficjentowi trustu, to Skarb Państwa powinien zwrócić nieruchomość, tak jakby beneficjent trustu ją odzyskał.
4. Podobnie, jeśli obywatele miasta, po wyznaczeniu ich na spadkobierców, stwierdzą, że majątek jest
prawdopodobnie niewypłacalny i odmówią jego przyjęcia, należy uznać, że można ich do tego zmusić i przekazać
majątek. Ta sama zasada ma zastosowanie w odniesieniu do stowarzyszenia.
5. Tycjusz, który został mianowany spadkobiercą, a Semproniusz zastąpił go, został zobowiązany do przekazania
majątku Semproniuszowi; ale po mianowaniu Tycjusz powiedział, że majątek jest prawdopodobnie niewypłacalny
i odmówił jego przyjęcia. Powstało pytanie, czy można go zmusić do zajęcia się majątkiem i przekazania go, co
jest kwestią podatną na spory. Lepsza opinia jest jednak taka, że można go do tego zmusić, ponieważ
korzystniejsze dla Semproniusza jest uzyskanie majątku przez powołanie niż przez zastępstwo, na przykład, jeśli
zastępstwo jest obciążone zapisami do zapłacenia lub wolnością do przyznania. Ta sama zasada będzie
obowiązywać, jeśli majątek zostanie pozostawiony w zaufaniu spadkobiercy.
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6. Jeśli komuś polecono przekazanie majątku w innym miejscu niż to, w którym mieszka, i twierdzi, że
podejrzewa, iż jest niewypłacalny, Julianus mówi, że można go zmusić do jego przyjęcia, podobnie jak osobę, od
której żąda się dostarczenia majątku w określonym czasie.
(7) Mareianus, Trusts, Księga IV.
Należy zauważyć, że w tego rodzaju przypadku należy zażądać rozliczenia niezbędnych kosztów podróży. Jeśli
bowiem dziedzic został wyznaczony pod warunkiem zapłacenia dziesięciu aurei Tycjuszowi, to nie można go
zmusić do przyjęcia majątku, jeśli pieniądze nie zostaną przekazane osobie do tego uprawnionej. Ponadto należy
wziąć pod uwagę stan zdrowia i rangę spadkobiercy. Co jednak, jeśli w czasie choroby miałby on udać się do
Aleksandrii lub przyjąć nazwisko spadkodawcy, człowieka niższej rangi?
8. Paulus, Powiernictwo, Księga II.
Należy również rozważyć wiek i prawa strony (to znaczy, czy byłoby to zgodne z prawem, aby udać się do
wyznaczonego miejsca, czy też nie).
9. Ulpianus, Trusts, Księga IV.
Jeśli jednak spadkobierca ma się udać w inne miejsce, a jest nieobecny w interesach państwowych, Julianus
twierdzi, że można go również zmusić do przyjęcia spadku i przekazania go, gdziekolwiek by się nie znajdował.
1. Oczywiste jest, że jeśli ktoś prosi o czas na zastanowienie się, uzyskuje go, a po upływie tego czasu wchodzi
w posiadanie majątku i przenosi go, nie będzie uważany za zmuszonego do tego. Nie jest on bowiem
zobowiązany do wejścia na majątek, nawet jeśli podejrzewa, że jest on niewypłacalny, ale czyni to dobrowolnie
po naradzie.
2. Jeżeli spadkobierca twierdzi, że uważa spadek za niewypłacalny, powinien oświadczyć, że przyjęcie spadku
nie jest dla niego celowe. Nie jest konieczne, aby powiedział, że jest niewypłacalny, ale musi stwierdzić, że nie
uważa za celowe, aby wszedł do spadku.
3. 3. Jeśli ktoś zostałby powołany na spadkobiercę pod warunkiem, żadna czynność, którą wykona w czasie
trwania warunku, nie będzie zgodna z prawem, nawet jeśli jest gotowy do przekazania spadku.
10. Gaius, Trusts, Księga II.
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Jeśli majątek zostanie wydany przed upływem przepisanego czasu lub spełnieniem warunku, prawa do działania
nie przejdą wraz z nim, ponieważ nie został wydany tak, jak chciał tego spadkodawca. Oczywiste jest, że jeśli
przeniesienie własności nieruchomości zostanie ratyfikowane po spełnieniu warunku lub po upływie przepisanego
terminu, bardziej sprawiedliwe będzie uznanie, że prawa do działania zostały przeniesione w tym samym czasie.
11. Ulpianus, Trusts, Księga IV.
Julianus stwierdza, że w przypadku pozostawienia spadku wyznaczonemu spadkobiercy "na wypadek, gdyby nie
był on spadkobiercą spadkodawcy" i z tego powodu spadkobierca twierdzi, że podejrzewa niewypłacalność
majątku, aby nie utracić spadku, beneficjent trustu musi zaproponować mu jego wysokość, a ten może zostać
zmuszony do jego przyjęcia. Julianus nie przyznaje, że w tym przypadku spadkobierca może żądać spadku od
beneficjenta trustu jako od swojego współspadkobiercy, tak jakby nie przyjął spadku, bo w rzeczywistości go
przyjął. Uważa się jednak, że lepiej jest, aby spadek został mu przekazany przez beneficjenta trustu. Jeśli jednak
spadkobierca z jakiegoś innego powodu stwierdzi, że przyjęcie spadku nie leży w jego interesie, nie można go do
tego zmusić, chyba że strata, którą może ponieść, lub zysk, który może osiągnąć, zostaną mu wynagrodzone
przez beneficjenta trustu lub opłata, z powodu której odmówił przyjęcia spadku, zostanie umorzona przez pretora.
1. Julianus powiada także, że gdy ojciec wyznaczy dwóch spadkobierców wraz z małoletnim synem, a także
zastąpią oni syna, wystarczy, że ten, który przyjął spadek w zastępstwie ucznia, zmusi jednego z wyznaczonych
spadkobierców do wejścia do majątku ojca. W ten sposób bowiem wola ojca zostanie potwierdzona, a obaj będą
mogli, na mocy substytucji, zostać zmuszeni do wejścia do spadku.
2. Po złożeniu wniosku do pretora, zobaczmy, czy spadkobierca może przekazać majątek osobie obecnej lub
nieobecnej poprzez interwencję pełnomocnika. Uważam, że powołany spadkobierca może zostać zmuszony do
przyjęcia i przeniesienia spadku na nieobecnego beneficjenta trustu, a spadkobierca nie powinien obawiać się, że
poniesie z tego tytułu szkodę. Praetor może bowiem udzielić mu ulgi, niezależnie od tego, czy otrzymał on
zabezpieczenie, czy też nie, nawet jeśli beneficjent trustu umrze przed przekazaniem mu majątku. Taki
przypadek pojawia się w Reskrypcie Piusa VI, w którym niejaka Antystia, w chwili śmierci mianując Titiusa swoim
spadkobiercą, przyznała wolność bezpośrednio swojej niewolnicy Albinie i pozostawiła jej własną córkę w
zaufaniu, zobowiązując ją do jej manumitacji. Prosiła też Titiusa o przekazanie majątku córce Albiny, po jej
manumitacji. Dlatego też, gdy Tycjusz powiedział, że uważa majątek za niewypłacalny, w Reskrypcie Boskiego
Piusa ustalono, że musi go przyjąć, a gdy to uczyni, Albina musi otrzymać wolność, jej córka powinna zostać jej
wydana i przez nią manumitowana, a po jej manumitacji powinien zostać wyznaczony opiekun dla córki, za
którego pośrednictwem majątek musi zostać jej natychmiast przekazany, chociaż Tycjusz został zobowiązany do
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przekazania go, gdy tylko osiągnie ona wiek małżeński. Cesarz powiedział, że skoro jest możliwe, że ta, której
pozostawiono wolność i majątek w zaufaniu, umrze przed wyznaczonym czasem, nie trzeba narażać na stratę
tego, kto po wyznaczeniu opiekuna przyjął majątek, i przewidział środek zaradczy, aby w razie czego majątek
Antistii został sprzedany, tak jakby nie miała dziedzica. Tak więc, skoro Boski Pius postanowił, że można
przyznać ulgę wyznaczonemu spadkobiercy, który przyjął majątek pod przymusem, można również uznać, że ten
precedens powinien być stosowany w innych przypadkach, gdy majątek pozostawiony w zaufaniu został
przekazany beneficjentowi, który zmusił spadkobiercę do wejścia na niego i wydania mu go.
12. Papinianus, Pytania, Księga XX.
W przypadku, gdy spadkobierca powołany do części majątku jest warunkowo obciążony trustem odnoszącym się
do tego majątku, cesarz Titius Antoninus stwierdził w reskrypcie, że jego konstytucja nie ma zastosowania i że
małoletni nie jest uprawniony do nadzwyczajnego zwolnienia, zwłaszcza jeśli żądane zwolnienie spowodowałoby
szkodę dla innej osoby.
13. Ulpianus, Powiernictwo, Księga IV.
Spadkobierca, któremu powierzono powiernictwo pod pewnym warunkiem, nie może bronić się w sądzie,
twierdząc, że jeśli warunek nie zostanie spełniony, będzie odpowiedzialny za działania prawne; ponieważ,
zgodnie z tym, co właśnie stwierdziliśmy, nie może ponieść żadnej szkody.
1. Dlatego obecność spadkobiercy nie jest już wymagana.
2. Jeżeli spadkobierca ma jakieś zastrzeżenia co do testamentu, nie powinien być wysłuchany, jeżeli twierdzi, że
podejrzewa, iż majątek jest niewypłacalny. Nawet bowiem gdyby bezwzględnie stwierdził niewypłacalność, nie
powinien być wysłuchany, jeśli twierdzi, że spadkodawca nie miał prawa sporządzić testamentu, lub jeśli
podważa ważność dokumentu, lub kwestionuje swój własny stan.
3. Co jednak, jeśli spadkobierca kwestionuje ważność trustu? Ten zarzut nie może zostać pominięty. Co jeśli
beneficjent trustu podniesie swoje roszczenie; czy spadkobierca może wejść na majątek i wtedy podnieść ten
zarzut? Sądzę, że beneficjent trustu powinien być w międzyczasie wysłuchany, jeżeli dochodzenie może się
przedłużyć; załóżmy bowiem, że warunki trustu nie mogą być wyjaśnione bez dłuższego dochodzenia i że może
powstać uzasadniona wątpliwość w odniesieniu do kwoty pozostawionej w ramach trustu. W tym przypadku
należy stwierdzić, że spadkobierca powinien być zmuszony do wejścia na majątek, aby nie dopuścić do sytuacji,
w której, jeśli umrze przed zakończeniem sporu, beneficjent trustu może zostać oszukany.
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4. Należy zbadać, kto może być zmuszony do wejścia i przeniesienia spadku, tak aby, jeśli pretor lub konsul
zostanie mianowany spadkobiercą i powie, że podejrzewa niewypłacalność spadku, można było ustalić, czy może
być zmuszony do jego przyjęcia i przeniesienia. Należy uznać, że jeden pretor nie ma jurysdykcji nad drugim, ani
jeden konsul nad drugim, ale jeśli są oni skłonni poddać się jego władzy, pretor może zazwyczaj rozstrzygnąć
sprawę. Jeśli jednak pretor, sam będąc dziedzicem, powie, że podejrzewa niewypłacalność spadku, nie może
zmusić się do jego przyjęcia, ponieważ nie może wykonywać obowiązków trzech osób, to znaczy tego, który
ogłasza niewypłacalność spadku, tego, który jest zmuszony go przyjąć i tego, który go do tego zmusza. We
wszystkich tych przypadkach, a także w innych im podobnych, należy uciekać się do pomocy cesarza.
5. 5. Gdy syn pozostający pod kontrolą ojca staje się sędzią, może zmusić ojca, któremu podlega, do przyjęcia i
przekazania majątku, nawet jeśli ten może powiedzieć, że podejrzewa go o niewypłacalność.
(14) Hermogenianus, Trusts, Księga XIV.
Prawo kontroli ojcowskiej nie ma bowiem zastosowania do obowiązków związanych z pełnieniem funkcji
publicznych.
1. 1. Jeśli ktoś odrzucił majątek, może być zmuszony do wejścia na niego i przekazania go, jeśli zostaną
wykazane dobre powody, dla których powinien to zrobić.
2. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli majątek zostałby sprzedany, nie powinno się przyznawać restytucji
beneficjentowi trustu, nawet jeśli jest on nieletni, chyba że zostanie wykazany dobry powód, jak to stwierdził Boski
Pius w Reskrypcie.
3. 3. Gdy ktoś pod przymusem wchodzi do spadku na podstawie testamentu, a dokonano podstawienia pupillary
substitution, powstaje pytanie, czy podstawienie pupillary substitution jest potwierdzone przez przyjęcie spadku,
ponieważ byłoby ono uważane za wygasłe, gdyby nie doszło do wejścia do spadku po ojcu. Julianus, w
Piętnastej Księdze, mówi, że w tego rodzaju przypadku substytucja źreniczna jest potwierdzona. Opinia ta jest
całkowicie słuszna, gdyż nikt nie wątpi, że w przypadku, gdy zapisy są wypłacane i przyznawana jest wolność, są
one, jak również wszystko inne wspomniane w testamencie, tak samo ważne, jak gdyby spadkobierca
dobrowolnie przyjął majątek.
4. Jeśli ktoś przyjmuje majątek pod przymusem, zostaje w tym przypadku pozbawiony wszystkich korzyści, które
w przeciwnym razie by mu się należały, do tego stopnia, że nie może zachować czwartego miejsca, nawet gdyby
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zmienił zdanie. Stwierdzam, że istnieje Reskrypt w tej sprawie, który został wydany przez naszego Cesarza i jego
Boskiego Ojca.
5. 5. Każdy nie może zmusić spadkobiercy, którego podejrzewa się o niewypłacalność, a zatem odrzuca, aby
wszedł do spadku i przeniósł go na siebie, ale może to uczynić tylko ten, na kogo mogą przejść prawa do
działania należące do spadku, ponieważ nie jest sprawiedliwe zmuszanie spadkobiercy do przyjęcia spadku w
taki sposób, że musi on zrzec się wszystkich korzyści z nim związanych, a sam być pozostawiony, aby ponosić
jego ciężary.
6. Stąd, gdy suma pieniędzy jest pozostawiona komukolwiek w zaufaniu, prawo przymusu nie ma zastosowania,
nawet jeśli obligacja odszkodowania może być zaoferowana.
7. Dlatego też, gdy ktoś jest zobowiązany do zrzeczenia się majątku, tylko on może być zmuszony do jego
przekazania,
8. Ale jeśli ktoś jest proszony o przekazanie całego majątku spadkodawcy, jego niewolników, jego pieniędzy lub
wszystkich rzeczy osobistych;
(15) Paulus, Trusts, Księga II.
Albo wszystko, co do niego należy:
16. Ulpianus, Trusts, Księga IV.
Można go zmusić do przyjęcia majątku. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli spadkodawca zostanie
oskarżony o przekazanie swojego "dziedzictwa", swojej "własności", swojej "fortuny", swojej "substancji" lub
swojego "peculium", ponieważ wiele autorytetów uważa, że jego peculium oznacza jego dziedzictwo. W
powyższych przypadkach wydaje się, że spadkodawca odnosił się do swojego majątku. Nie jestem ignorantem,
że Marcjanus ma wątpliwości w odniesieniu do niektórych z tych przypadków i mówi, że istnieje pytanie co do
intencji spadkodawcy, i czy miał na myśli tylko pewną sumę pieniędzy, czy też cały swój majątek. Mimo to, w
przypadku niejasności, uważam, że spadkodawca miał na myśli cały swój majątek, aby nie dopuścić do
wygaśnięcia trustu.
(1) Gdyby jednak ktoś złożył następującą prośbę: "Proszę cię, abyś przekazał So-and-So wszystko, co wpadnie w
twoje ręce z mojego majątku, lub mojej własności", spadkobierca może być zmuszony do wejścia i przekazania
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majątku, zgodnie z warunkami dekretu senatu Trebellian; chociaż wyrażenie "wpadnie w twoje ręce" może być
właściwie powiedziane jako oznaczające to, co ktoś otrzymuje po odliczeniu wszystkich roszczeń.
(2) Ponadto można ogólnie powiedzieć, że spadkobierca nie może być zmuszony do przyjęcia i przekazania
spadku, jeśli jest o to proszony tylko w odniesieniu do pewnej części majątku lub pewnej sumy pieniędzy. Jeśli
jednak okaże się, że spadkodawca miał na myśli cały swój majątek, nie ma wątpliwości, że można go zmusić do
przystąpienia do niego, niezależnie od tego, czy odrzuci go, ponieważ podejrzewa, że jest niewypłacalny, czy też
przyjmie go dobrowolnie, ponieważ prawa do działania przejdą na mocy dekretu Trebellian Senatu.
(3) Stąd powstaje pytanie, czy w przypadku, gdy ktoś jest proszony o przeniesienie spadku po odliczeniu długów
lub zapisów, a spadkobierca twierdzi, że podejrzewa niewypłacalność spadku, czy można go zmusić do przyjęcia
i przeniesienia spadku, ponieważ zarzuca mu się przeniesienie raczej tego, co pozostało ze spadku, a nie
samego spadku? Niektórzy autorytety, a wśród nich Mścijanus, uważają, że to potrącenie jest nieważne,
ponieważ suma pieniędzy nie może być odjęta od prawa, tak samo jak nie można żądać od spadkobiercy, aby
przeniósł działkę ziemi po odjęciu długów lub zapisów, ponieważ ziemia nie może być pomniejszona z powodu
długów lub zapisów. Stwierdza jednak, że Julianus uważa, iż w tym przypadku będzie miał zastosowanie dekret
senatu z Trebeli, aby beneficjent trustu nie był narażony na podwójne obciążenie, to znaczy, gdy spadkobierca
odliczy długi lub zapisy, a także gdy pozew zostanie wniesiony przez wierzycieli i zapisobierców. Gdy bowiem
majątek zostaje mu przekazany na mocy dekretu senatu z Trebeli, beneficjent trustu albo nie powinien ponosić
strat z powodu potrącenia dokonanego przez spadkobiercę, albo spadkobierca powinien zapewnić mu
zabezpieczenie w celu obrony przed zapisobiercami i innymi wierzycielami.
(4) Jeżeli ktoś, kto został powołany na spadkobiercę, proszony jest nie o przekazanie całego majątku, lecz tylko
jego części, lub jeżeli proszony jest o przekazanie go dwóm osobom, z których jedna chce go przyjąć, a druga
nie, Senat zadecydował, że ten, który powiedział, że podejrzewa niewypłacalność majątku, powinien być
zwolniony z odpowiedzialności, a cały majątek powinien przejść na tego, kto zmusił spadkobiercę do wejścia w
jego posiadanie.
(5) Jeżeli jednak spadkodawca zobowiąże spadkobiercę do przeniesienia nie swojej części spadku, lecz takiej
jego części, jaka przypadła mu w udziale za pośrednictwem Seia, a wyznaczony spadkobierca powie, że uważa
spadek za całkowicie lub częściowo niewypłacalny, to przeważa opinia Papinianusa, że prawa do działania
przechodzą na mocy Treblowskiego Dekretu Senatu; i można uznać, że jeżeli spadek jest rzekomo
niewypłacalny, to wyznaczony spadkobierca może być zmuszony do wejścia na niego i przeniesienia go, a cały
spadek będzie należał do tego, komu został przeniesiony.
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(6) Ale gdy żołnierz prosi kogoś o wydanie jego majątku, który znajdował się we Włoszech, lub jakiegoś majątku
znajdującego się w prowincji, należy uznać, że jeśli spadkobierca powie, że podejrzewa, że majątek jest
niewypłacalny, będzie zmuszony do wejścia i przeniesienia go. Jak bowiem słusznie pisze Marcjanus w Szóstej
księdze o powiernictwie, to właśnie z tego powodu żołnierz może wyznaczyć spadkobiercę w odniesieniu do
pewnych dóbr, a prawa do działania zostaną mu przyznane; podobnie z tego samego powodu prawa do działania
przejdą na mocy dekretu senatu o Trebeli. I chociaż jest dobrze ustalone, że działania nie przechodzą na mocy
Dekretu Trebelińskiego, gdy spadkodawca prosi, aby majątek, który przyszedł do niego od kogokolwiek, lub który
ma w jakimś kraju, został przeniesiony, to jednak mówi, że przeciwna opinia przeważa w odniesieniu do
testamentów wojskowych. Zauważa on bowiem, że tak jak żołnierzom, gdy wyznaczają spadkobierców, wolno
rozdzielić ich różne rodzaje majątku, tak i dekret senatu z Trebeli zezwala na to, gdy spadkobiercy są
zobowiązani do wykonania trustu.
(7) Jeśli pewien człowiek wyznaczyłby dwóch spadkobierców i zastąpiłby ich nawzajem, i zobowiązałby ich, że
jeśli któryś z nich zostanie jego spadkobiercą, połowa jego majątku powinna zostać przekazana pewnej osobie po
upływie pięciu lat, a wyznaczeni spadkobiercy powiedzieliby, że podejrzewają, iż majątek jest niewypłacalny, a
beneficjent trustu życzyłby sobie, aby przyjęli go na swoje ryzyko, Senat zadecydował, że obaj spadkobiercy lub
jeden z nich może zostać zmuszony do wejścia na majątek i przekazania go beneficjentowi trustu; W ten sposób
prawa do działania na rzecz i przeciwko wspomnianemu beneficjentowi mogły przejść tak samo, jak w przypadku
przekazania majątku na mocy dekretu senatu z Trebeli.
(8) Marcjanus mówi, że gdy niektórzy beneficjenci trustu są nieobecni, a jeden z obecnych chce, aby
spadkobierca wszedł na majątek na jego ryzyko, a w konsekwencji prawa do działania przechodzą całkowicie na
tego, który zmusił spadkobiercę do przyjęcia, jeśli beneficjenci, którzy są nieobecni, chcą mieć udział w zaufaniu,
mogą zażądać od niego, który był obecny. Marcjanus stwierdza, że w rezultacie beneficjent trustu, który był
obecny, nie może zachować czwartej części przeciwko swoim współbeneficjentom, ponieważ sam spadkobierca
nie mógł tego zrobić.
(9) Marcjan pyta również, czy w przypadku, gdy ktoś jest proszony o przekazanie majątku dwóm lub więcej
beneficjentom, może on zostać zmuszony przez jednego z nich do przystąpienia do niego, i czy może skorzystać
z dobrodziejstwa części fallicznej, do której uprawnieni byliby ci, którzy nie życzyli sobie, aby to zostało
uczynione, niezależnie od tego, czy oni sami życzą sobie, aby przekazano im majątek, czy też żąda tego ktoś
inny, kto ich zastąpił. Zasadą, którą obecnie stosujemy jest to, że cały spadek przechodzi na tego, kto zmusił
spadkobiercę do jego przyjęcia; a w konsekwencji należy powiedzieć, że spadkobierca, który został zmuszony do
przyjęcia spadku, straci prawo do zachowania czwartej części, ponieważ prawa do działania przechodzą bez
uszczerbku na tego, kto zmusił do przyjęcia spadku. Oczywiste jest, że jeśli sugerujesz, że pierwszy beneficjent
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nie powinien wymuszać, aby cały majątek został mu przekazany, kiedy inni żądają, aby został im przekazany, to
trzeba powiedzieć, że spadkobierca będzie miał prawo do skorzystania z prawa falcydiańskiego. Dlatego też
Marcjanus bardzo słusznie twierdzi, że jest wielką różnicą, czy beneficjent prosi o przeniesienie na niego całego
majątku, czy też prosi tylko o swoją część. Jeśli bowiem tylko jego udział zostanie przekazany, to prawo
falcydiańskie będzie miało zastosowanie do pozostałej części; jeśli jednak cały majątek zostanie przekazany, to
spadkobierca nie będzie korzystał z dobrodziejstw tego prawa.
(10) Jeżeli ktoś zostanie poproszony o przekazanie majątku niewolnikowi należącemu do dwóch panów i jeden z
nich chce zmusić spadkobiercę, który twierdzi, że majątek jest prawdopodobnie niewypłacalny, do przekazania
go, a drugi pan odmawia jego przyjęcia, to należy uznać, że jest to taki sam przypadek, jak ten, w którym
spadkobierca jest zobowiązany do przekazania majątku dwóm osobom, z których jedna chce go przyjąć, a druga
nie.
(11) Czy w sytuacji, gdy ojciec jest zobowiązany do przeniesienia spadku na syna, który jest pod jego kontrolą,
syn może zmusić ojca do przeniesienia spadku, jeśli ten ostatni powie, że jego zdaniem spadek jest
niewypłacalny? Nie ma wątpliwości, że ojciec może zostać do tego zmuszony przez interwencję pretora.
(12) Również w przypadku, gdy taki trust odnosi się do castrense peculium syna, który jest w służbie wojskowej
lub sprawuje jakiś inny urząd, można bardziej pozytywnie powiedzieć, że ten ostatni może domagać się, aby jego
ojciec został zmuszony do wejścia na majątek i przeniesienia go na niego, chociaż pragnąc tego może wydawać
się, że narusza synowski szacunek należny ojcu.
(13) Gdyby jednak ktoś został poproszony o przekazanie majątku swemu niewolnikowi wraz z przyznaniem mu
wolności, niezależnie od tego, czy wolność jest przyznawana niewolnikowi bezpośrednio, czy też dzieje się to na
podstawie umowy powierniczej, można powiedzieć, że nie może on być zmuszony przez swego niewolnika do
przyjęcia majątku, chociaż gdyby uczynił to dobrowolnie, będzie zmuszony do przyznania mu wolności i
przekazania mu majątku na podstawie umowy powierniczej. Mówi o tym Marcellus w Siódmej księdze o
powiernictwie.
(14) Pyta on także, gdy ktoś jest gotów dać zabezpieczenie dla pana, czy ten ostatni może być zmuszony do
wejścia na majątek, a zwłaszcza, gdy zostanie mu zaoferowana cena niewolnika. On bardzo słusznie twierdzi, że
przy niepewnej ofercie obligacji nie jest on zobowiązany do podjęcia ryzyka wejścia do spadku.
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(15) W przypadku, gdy do całości spadku powołani są spadkobiercy, którzy nie są w stanie objąć go zgodnie z
testamentem, a prosi się ich o przekazanie całości, można ich zmusić do przyjęcia lub przekazania go, ponieważ
nie będą podlegać żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
(16) Gdybym ja został wyznaczony na spadkobiercę i poproszony o manumitację Stichusa, lub jakikolwiek inny
zapisobierca zostałby o to poproszony, a ja zostałbym zobowiązany do przekazania majątku Titiusowi, a
następnie Titius zostałby zobowiązany do przekazania całego majątku Stichusowi, Stichus może mnie zmusić do
wejścia i przekazania majątku.
(17) Następująca sprawa została rozstrzygnięta decyzją Boskiego Piusa. Niewolnik został zapisany jednemu ze
spadkobierców spadkodawcy, tenże spadkobierca został zobowiązany do przyznania niewolnikowi wolności, a
inny do przeniesienia spadku na tegoż niewolnika. Boski Pius skierował Reskrypt do Kasjusza Dextera w
następujących słowach: "Jeśli niewolnik Hermias został zapisany przez spadkodawcę Pamfilusa Moskalowi
Teodotusowi, którego mianował spadkobiercą części swojego majątku, a Teodotus miałby potem wejść w ten
majątek, zanim zostałby on przyjęty przez współspadkobiercę wyznaczonego przez wspomnianego Pamfilusa, a
ten przyznałby niewolnikowi wolność, z tego powodu ten, kto zapisał spadek, nie mógłby być uznany za
intestatora; a Hermias, zwróciwszy się z prośbą do mnie, współspadkobiercy, Evarestatus musi w takich
okolicznościach zostać zmuszony do przyjęcia spadku na ryzyko Hermiasa i przekazania mu go zgodnie z
warunkami trustu. "
17. Tenże, Powiernictwa, Księga II.
W sprawie, która była przedmiotem dyskusji, pojawiło się pytanie, czy ktoś może, zgodnie z warunkami trustu,
zostać zobowiązany do wyznaczenia innego spadkobiercy. Senat zadecydował, że nikt nie może być oskarżony o
wyznaczenie innego spadkobiercy, ale gdyby to uczynił, uznano, że byłoby to tak samo, jak gdyby został
poproszony o przekazanie mu swojego majątku; to znaczy o przekazanie mu wszystkiego, co mógł otrzymać ze
swojego majątku.
1. Julianus, w czterdziestej księdze Digestów, mówi, że ważny jest zapis o następującej treści: "Zobowiązuję cię
do przekazania majątku Titiusa", gdy ten, którego o to poproszono, został mianowany spadkobiercą przez Titiusa.
2. Jeśli kogoś mianuję swoim spadkobiercą, mogę nie tylko prosić go, aby mianował inną osobę swoim
spadkobiercą, ale także jeśli przekażę mu spadek lub cokolwiek innego, mogę to uczynić; osoby tego rodzaju są
bowiem odpowiedzialne do wysokości każdego majątku, który może wejść w ich ręce.
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3. 3. Jeśli ktoś umieści w swoim testamencie następujące słowa: "Proszę cię, abyś dał taki a taki przedmiot
takiemu a takiemu", lub "pozostawił mu coś pod zarządem powierniczym", lub "zapisał mu swoją wolność", takie
zapisy są ważne; ponieważ tak jak Senat zadecydował, że zarząd powierniczy jest ważny w odniesieniu do
wyznaczania spadkobierców, tak samo należy rozumieć, że ta sama zasada ma zastosowanie do innych
rozporządzeń testamentowych.
4. Jeśli ktoś miałby zostać poproszony o przekazanie majątku pod warunkiem, że umarł bez potomstwa,
Papinianus w Ósmej Księdze Opinii mówi, że warunek ten nie będzie spełniony, jeśli osoba ta pozostawi nawet
naturalne dziecko; i twierdzi, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie do wolnego człowieka, jeśli dziecko
tego rodzaju zostanie z nim poddane manumisji. Ze swej strony uważam jednak, że kwestia ta, tak dalece jak
dotyczy to naturalnych dzieci, wydaje się zależeć od intencji spadkodawcy i od tego, jakie dzieci miał na myśli;
ponieważ kiedy powierzał komukolwiek zaufanie tego rodzaju, jego pozycja, życzenia i stan muszą być wzięte
pod uwagę.
5. Pamiętam, że omawiano następującą kwestię. Pewna kobieta zażądała od swego syna, aby przekazał majątek
swemu bratu, gdyby ten umarł bezpotomnie, a syn, po wygnaniu, miał dzieci na wyspie, na którą został wysłany.
W związku z tym powstało pytanie, czy warunek, od którego zależało zaufanie, nie został spełniony. Uważamy,
że jeśli dzieci zostały poczęte przed wygnaniem, nawet jeśli urodziły się później, powoduje to, że warunek nie
został spełniony; ale jeśli zostały poczęte i urodzone po wygnaniu, sprawa jest inna, ponieważ są one, jak gdyby,
urodzone dla obcego, a szczególnie należy to rozważyć, gdy cały majątek osoby podlega konfiskacie przez Skarb
Państwa.
6. Gdy człowiek jest proszony o przekazanie majątku swoim dzieciom lub komukolwiek z nich, kogo może
wybrać, Papinianus, w Ósmej Księdze Opinii, przyznaje prawo wyboru nawet osobie, która została wygnana;
jeśli, stając się wolną, pragnie przywrócenia zaufania. Jeśli jednak został on skazany na karną niewolę, a nie miał
wcześniej poczętego dziecka, nie będzie mógł spełnić tego warunku, ponieważ uważa się, że zmarł bez
potomstwa. Nie może jednak otrzymać przywileju wyboru, który Papinianus przyznaje osobie, która w chwili
śmierci jest skazana na banicję.
7. Jeśli jednak miałby dziecko, ale straciłby je za życia, będzie się uważało, że zmarł bez potomstwa. Zobaczmy
jednak, czy gdyby dziecko umarło w tym samym czasie co jego ojciec, z powodu rozbicia się statku, upadku
domu, ataku lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, to czy warunek nie zostałby spełniony. Uważam, że warunek
nie zostałby naruszony, ponieważ w tym przypadku nie ma pewności, że dziecko przeżyło swojego ojca, a zatem
albo przeżyło swojego ojca i to wygasiło warunek zaufania, albo nie przeżyło go i warunek został spełniony.
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Ponadto, ponieważ nie jest jasne, które z nich zmarło wcześniej, a które później, lepiej jest uznać, że warunek
trustu został spełniony.
8. Jeśli ktoś pozostawiłby po sobie powiernictwo w następującej formie: "Mój synu, jeśli umrzesz po wyznaczeniu
obcego spadkobiercy, zobowiązuję cię do przekazania mojego majątku Secjuszowi", Boski Pius stwierdził w
Reskrypcie, że spadkodawca najwyraźniej miał na myśli dzieci spadkobiercy; dlatego też, jeśli ktoś umarłby bez
potomstwa, pozostawiając wuja macierzystego uprawnionego do posiadania pretorianów, na podstawie
dziedziczenia, cesarz oświadczył w Reskrypcie, że warunek powiernictwa został spełniony.
18. Tenże, O Sabinusie, księga XV.
W przypadku przeniesienia własności nieruchomości na podstawie umowy powierniczej ustalono, że zyski nie są
uwzględniane, chyba że spadkobierca nie wywiązuje się z tego obowiązku lub został specjalnie zobowiązany do
ich przekazania.
1. Jest jasne, że zyski powinny być wliczone do czwartej części, jak to zostało stwierdzone w Reskrypcie.
2. Ilekroć ktoś jest proszony o przeniesienie majątku, uważa się, że proszono go o przeniesienie wszystkiego, co
do niego należy; uważa się jednak, że zyski nie pochodzą z samego majątku, ale z dóbr do niego należących.
3. W przypadku, gdy spadek pozostawiony jest spadkobiercy, a ten proszony jest o przeniesienie swojej części
majątku, musi on nie tylko przenieść wszelkie dziedzictwo, które otrzymał od współspadkobiercy, ale wszystko,
czym sam jest obciążony, wchodzi w skład trustu. Zostało to ustanowione dekretem Boskiego Marka.
19. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
W przypadku, gdy w testamencie jest zapis bezwzględny i dodaje się następujące słowa: "Zobowiązuję cię, abyś
przekazał mój majątek swojemu synowi i spowodował, że wejdzie on w jego ręce", w Reskrypcie stwierdza się, że
zapis jest dokonany w chwili, gdy syn może go otrzymać, to znaczy, gdy stanie się swoim panem.
1. "Proszę cię, Lucjuszu Tytusie, abyś podzielił mój majątek z Attiusem". Arystoteles twierdzi, że zgodnie z
dekretem senatu w Treblinii, prawa do działania dotyczące majątku przechodzą na tego, na kogo ten majątek jest
przeniesiony; ponieważ słowa te są rozumiane jako oznaczające: "Proszę cię o przeniesienie tego majątku".
Warunki Dekretu Senatu nie są brane pod uwagę, ale intencja spadkodawcy musi być, bez względu na to, jak
została wyrażona, pod warunkiem, że miał on zamiar, aby jego majątek został przeniesiony.
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2. 2. Jeżeli w wyniku sprzedaży lub działań podjętych w celu zachowania majątku wchodzącego w skład spadku
poniesiono jakiekolwiek wydatki, należy obciążyć nimi spadkobiercę.
(20) Paulus, O Sabinusie, księga XIX.
Jeśli jednak pozostawiono komuś spadek, który ma mu przypaść w czasie, gdy będzie miał dzieci, a on umrze
pozostawiając żonę w ciąży, przekaże on spadek swojemu spadkobiercy.
21. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Gdy spadkobierca, który miał prawo zachować czwartą część spadku, przeniósł cały majątek i nie zabezpieczył
się postanowieniem, Arystoteles powiada, że jego przypadek jest podobny do przypadku tych, którzy nie
zachowują majątku, do którego nie mają innego prawa; może on jednak odzyskać lub wejść w posiadanie
majątku spadkowego, może skorzystać z wyjątku z powodu złej wiary przeciwko stronie roszczącej sobie prawo
do majątku i może powiadomić dłużników spadku, że nie należy dokonywać płatności.
22. Ulpianus, Dysputy, Księga V.
Kobieta, która pozostawiła dwoje dzieci pod władzą ich ojca, po rozwodzie wyszła za mąż za innego mężczyznę,
wyznaczyła swojego drugiego męża na swojego spadkobiercę i zobowiązała go do przekazania swojego majątku
dzieciom lub osobie, która przeżyje, po śmierci ich ojca. Dzieci te zostały wyemancypowane przez ojca, ojczym
miał przekazać im majątek, a następnie jedno z dzieci zmarło za życia ojca. Powstało pytanie, czy dziecko, które
przeżyło, może żądać, aby udział jego brata został mu przyznany, ponieważ został on przedwcześnie
przekazany. Scaevola relacjonuje, że Boski Marek rozstrzygnął tego rodzaju sprawę w swojej sali audiencyjnej.
Niejaki Erasidas, Lacedemończyk i pretorianin, wyemancypował swoje dzieci, które pozostały przy nim po
rozwodzie żony i którym pozostawiono majątek na wypadek, gdyby po śmierci ojca stały się własnymi panami. Po
ich emancypacji zażądały one wykonania tego powiernictwa. Scaevola mówi, że Boski Marek zadecydował, że
mają one prawo do trustu zgodnie z intencją ich matki, która odłożyła jego wykonanie do śmierci męża, ponieważ
nie sądziła, że ich ojciec je wyemancypuje i nie odkładałaby tego do jego śmierci, gdyby spodziewała się, że on je
wyemancypuje. Zgodnie z tym uznałem, że Dekret Boskiego Marka ma zastosowanie do niniejszej sprawy, i że
trust został wykonany zgodnie z prawem w odniesieniu do dwójki dzieci.
1. Nie ulega wątpliwości, że wyznaczony spadkobierca może być zmuszony do wejścia na majątek i przekazania
go niewolnikom, gdy ich wolność została im zapisana bezpośrednio lub na warunkach trustu, ponieważ
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spadkobierca nie powinien traktować z pogardą tego, kto zmusza go do przyjęcia majątku. Niewolnik bowiem,
choć nie może żądać, aby dziedzic wszedł na majątek, ani domagać się swojej wolności bezpośrednio na
podstawie zapisu, ma prawo osobiście stawić się przed pretorem ze względu na oczekiwanie, że uzyska wolność
i majątek.
2. 2. Jeżeli spadkobierca przekazuje majątek po długim okresie czasu, podczas gdy powinien był to uczynić od
razu na podstawie umowy powierniczej, może on nadal przekazać majątek po odliczeniu czwartej części, a
ewentualne zyski, które pobrał z powodu zaniedbania powoda, uważa się za nie uzyskane na podstawie
testamentu zmarłego. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy został on poproszony o przekazanie spadku pod
warunkiem lub w określonym czasie; wtedy bowiem wszystko, co pobrał, zajmie miejsce części fallicznej, jeśli
wynosi ona tyle, co jego czwarta część i zyski z niej. Wszelkie zyski, które zostały uzyskane w międzyczasie,
uważa się za zebrane zgodnie z wolą spadkodawcy.
3. Jeżeli ktoś został poproszony o przekazanie majątku, a zanim to uczyni, umrze któryś z niewolników
należących do niego lub utraci jakikolwiek majątek, postanawia się, że nie można go zmusić do przekazania
czegoś, czego nie posiada; jest jednak oczywiste, że musi on odpowiedzieć za swoje zaniedbanie, ale tylko w
przypadku, gdy przypomina ono oszustwo. Stwierdził to Neratius w Pierwszej Księdze Opinii. Jeśli nie sprzedał
nieruchomości w czasie, kiedy powinien był to zrobić, jest winny rażącego, a nie lekkiego zaniedbania, takiego,
jakiego uniknąłby przy prowadzeniu własnego interesu, i musi, w takich okolicznościach, być pociągnięty do
odpowiedzialności. Ponadto, jeśli dom powinien być spalony przez jego zaniedbania, on musi odpowiedzieć za
to. Ponownie, będzie on odpowiedzialny za dzieci niewolników, a nawet dzieci tych dzieci, jeśli umrą, ponieważ
nie są one zawarte w zyskach z nieruchomości. On sam może odliczyć wszelkie wydatki, które poniósł z tytułu
własności należącej do majątku. Ale jeśli, bez jego działania, dom jest nabyte przez wykorzystanie przez upływ
czasu, to jest całkowicie sprawiedliwe, że nie powinny być uznane za odpowiedzialne, jak on jest wolny od winy.
4. Zaproponowano następujące rozwiązanie: "Pewien człowiek ustanowił swoją córkę spadkobierczynią i
zobowiązał ją, jeśli umrze bez potomstwa, do przekazania jej majątku Titiusa. Ona dała swojemu mężowi w
posagu pewną sumę pieniędzy, a potem, zmarłszy bezpotomnie, ustanowiła swojego męża swoim spadkobiercą."
Pojawiło się pytanie, czy posag może być odliczony. Powiedziałem, że nie można uznać, że córka zamierzała
unieważnić zaufanie, które było zgodne zarówno z obowiązkiem kobiety, jak i z życzeniem jej ojca; dlatego też
należy stwierdzić, że posag zniknął, tak jak gdyby poprosiła o przekazanie tego, co z niego pozostało. Jeśli
kobieta zebrała z majątku wystarczający dochód, aby móc zapłacić kwotę posagu, należy powiedzieć, że ten
wydatek powinien być raczej zaliczony na poczet zysków niż na poczet trustu.
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5. Aby dekret senatu z Trebelli mógł mieć zastosowanie, nie wystarczy, aby zapis był dokonany tylko w
odniesieniu do majątku, ale spadkobierca musi być zobowiązany do wykonania trustu jako spadkobierca. Stąd,
jeśli część majątku jest zapisana komukolwiek (bo jesteśmy zdania, że część majątku może być zapisana), a
zapisobierca jest proszony o przeniesienie tej części na innego, nie ma wątpliwości, że przeniesienie nie może
być dokonane na mocy Dekretu Senatu, a zatem czwarta część nie powinna być zastrzeżona.
23. Julianus, Digest, Księga XXXIX.
Ilekroć spadkodawca nakazuje jednemu lub dwóm spadkobiercom przekazać swój majątek współspadkobiercom,
rozumie się, że dokonał on takiego samego podziału w odniesieniu do zaufania, jakie poczynił przy podziale
majątku. Jeżeli jednak osoby, którym powierzono wykonanie trustu, są zobowiązane do zapłaty określonej sumy
pieniężnej na rzecz osoby, od której mają otrzymać świadczenie z tytułu trustu, to zamiar spadkodawcy należy
ustalić na podstawie sumy pieniężnej, jaką strony otrzymały w nakazie zapłaty. Jeżeli bowiem spadkobiercy
otrzymują nierówne udziały w spadku i są zobowiązani do zapłaty równych sum, to lepiej jest uważać, że powinni
oni otrzymać równe sumy w ramach trustu. Ale jeśli suma pieniędzy, którą należy zapłacić, odpowiada udziałom,
do których są uprawnieni, powinni otrzymać proporcjonalne kwoty w ramach trustu.
(24) Papinianus, Pytania, Księga XV.
Niekiedy jednak w reskryptach i orzeczeniach sądowych kwestia ta była ujmowana inaczej, na przykład tam,
gdzie trust nie został określony ogólnym terminem "spadkobiercy", lecz poszczególnymi nazwiskami
zainteresowanych.
25. Julianus, Digest, Księga IX.
Pewna osoba zawarła w swoim testamencie następujący zapis: "Dziedzicu mój, proszę cię i zobowiązuję, abyś
pierwszego dnia przekazał mojemu synowi wszystko, co wpadnie ci w ręce z mojego majątku; a gdyby przed tym
czasem coś mu się stało, proszę cię, abyś przekazał to jego matce". Powstaje pytanie, czy gdyby chłopiec umarł
przed wejściem w posiadanie majątku, to czy jego matka byłaby uprawniona do korzystania z tego trustu.
Odpowiedziałem, że jeśli chłopiec umrze przed nadejściem czasu na wykonanie trustu, zostanie on przekazany
jego matce, ale jeśli umrze po nadejściu dnia na jego wykonanie, spadkobierca chłopca będzie uprawniony do
korzystania z trustu. Aby jednak upewnić się co do intencji spadkodawcy, a mianowicie, czy jeśli chłopiec umrze
przed wydaniem majątku w ramach trustu, zostanie on przekazany matce, a nie spadkobiercom, pretor musi
wziąć pod uwagę zarówno osobę matki, jak i spadkobiercy chłopca. Marcellus: Jest jednak bardziej zgodne z
wolą spadkodawcy, aby uznać, że w każdym przypadku śmierci chłopca, niezależnie od tego, czy umrze on
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przed dniem wykonania trustu, czy po nim, trust zostanie przekazany jego matce, o ile już go nie otrzymała. Jest
to zasada, z której teraz korzystamy.
1. Gdy niewolnik jest wyznaczony na spadkobiercę, a jego pan jest zobowiązany do przekazania majątku
niewolnikowi, gdy ten stanie się wolny, trust jest ważny.
2. Gdy ktoś mianuje swego syna spadkobiercą całego swego majątku i w kodycylu, który polecił otworzyć po
śmierci syna, zobowiązuje go do przekazania jego majątku siostrze, gdyby ten umarł bezpotomnie, a syn,
wiedząc o treści kodycylu, polecił w testamencie uwolnić niewolnika Stichusa, który należał do majątku jego ojca,
spadkobiercy syna muszą zapłacić wartość niewolnika siostrze zmarłego, gdyż jego wolność nie może być
utracona przez łaskę. Ponadto, nawet gdyby syn nie wiedział, że jego ojciec sporządził kodycyl, to i tak jego
spadkobiercy będą zobowiązani do zapłacenia wartości niewolnika, aby czyn jednego nie przyniósł szkody
drugiemu.
3. 3. Gdyby jednak ten niewolnik został wyznaczony na spadkobiercę przez Semproniusza, a po uzyskaniu
wolności wszedł do tego samego majątku z woli brata, to spadkobiercy tego ostatniego muszą również zapłacić
jego siostrze wycenioną wartość majątku; gdyby bowiem niewolnik nie został poddany manumulacji, mógłby
wejść do majątku z polecenia kobiety. Gdyby jednak Semproniusz umarł za życia syna, należy dokonać
potrącenia z majątku z tytułu powiernictwa, gdyż niewolnik, otrzymawszy polecenie przyjęcia majątku od samego
syna, nabędzie go.
26. Paulus, O dekretach senatu.
W aproniańskim dekrecie senatu nakazano, że każdy majątek pozostawiony pod zarządem powierniczym może i
powinien być przekazany wszystkim miastom podlegającym władzy ludu rzymskiego. Postanowiono również, że
prawa do roszczeń wobec takich majątków powinny być przekazywane na mocy Trebellianskiego Dekretu
Senatu. Mieszkańcy miast mają jednak prawo wnosić pozwy przeciwko posiadłościom.
27. Julianus, Digest, Księga XL.
Miasta, aby posiadłości mogły być im przekazane, powinny wybrać pełnomocnika, który może pozywać i być
pozywany.
1. Gdy spadkobierca zmuszony do przyjęcia majątku nakazuje niewolnikowi wchodzącemu w skład tego majątku
wejść do innego, pozostawionego wspomnianemu niewolnikowi przez obcą osobę, a następnie przekazuje ten
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pierwszy majątek, o którym mówi, że podejrzewa go o niewypłacalność, powstaje pytanie, czy powinien również
przekazać ten, który został nabyty przez niewolnika. Stwierdziłem, że ten majątek nie powinien być włączony do
przeniesienia, tak samo jak gdyby niewolnik należący do pierwszego majątku, po przyjęciu go, zawarł umowę i
otrzymał go przez dostawę, lub pobrał dochód z majątku tego majątku, nie będąc w zwłoce w wykonaniu
zaufania. Jeżeli jednak niewolnik, przed przyjęciem spadku, zawarł jakikolwiek zapis lub przyjął go przez
doręczenie, musi przywrócić przedmiot zapisu, gdyż dochód pobrany przed przyjęciem spadku zostanie włączony
do przeniesienia.
2. Gdy spadkobierca mówi, że podejrzewa, iż spadek jest niewypłacalny, nie uzyska na podstawie testamentu
żadnej korzyści, której nie uzyskałby, gdyby nie został powołany na spadkobiercę lub nie wszedł do spadku.
Dlatego też, jeśli został zastąpiony przez małoletniego w następujący sposób: "Niech ktokolwiek będzie moim
spadkobiercą, będzie również spadkobiercą mojego syna", powinien być zmuszony do przekazania majątku,
który wszedł w jego ręce na mocy tego postanowienia. Gdyby jednak pominąć zapis: "Ktokolwiek będzie moim
spadkobiercą" i zastąpić go następującym zapisem: "Niech Tytus będzie spadkobiercą mojego syna", wówczas,
gdyby tylko ten spadkobierca przeżył ojca, może on mimo wszystko zostać zmuszony do przeniesienia majątku
małoletniego. Jeśli jednak miałby współspadkobiercę, może zatrzymać majątek małoletniego, ponieważ jeśli jego
współspadkobierca wejdzie w posiadanie majątku, może również wejść na mocy substytucji, nawet jeśli
odrzuciłby majątek ojca.
3. Gdy ojciec mianuje swojego syna, którego ma pod swoją kontrolą, swoim spadkobiercą i zobowiązuje go do
przekazania majątku Semproniuszowi, a także mówi, że podejrzewa, iż majątek ten jest niewypłacalny, syn może
być zmuszony do przekazania go na mocy dekretu trebelińskiego Senatu. Dlatego też, nawet gdyby nie zajmował
się sprawami majątku, to i tak wszelkie prawa do działania na jego rzecz lub przeciwko niemu przechodzą na
Semproniusza.
4. Gdy spadkobierca, wyznaczony przez ojca i zastępujący wydziedziczonego syna, jest zobowiązany do
przekazania Tycjuszowi majątku, który może mu przypaść na mocy tego zastępstwa, nie można go zmusić do
przyjęcia majątku ojca za życia małoletniego; po pierwsze dlatego, że zaufanie zostało ustanowione pod
warunkiem, a po drugie dlatego, że powództwo w odniesieniu do tego majątku nie może być prawnie wniesione
za życia chłopca. Kiedy jednak małoletni umiera, powinien być zmuszony do wejścia na majątek ojca.
5. Jeśli dwóch spadkobierców zostało wyznaczonych przez ojca i obaj zostali oskarżeni o przekazanie jego
majątku wydziedziczonemu synowi, wystarczy, że tylko jeden z nich zostanie zmuszony do wejścia w ten sam
sposób; przez tę ustawę ten, kto nie wszedł w posiadanie majątku ojca, może zostać zmuszony do wejścia w
posiadanie i przekazania majątku syna.
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6. Ilekroć wyemancypowany syn wejdzie w posiadanie majątku wbrew postanowieniom testamentu, nie ma
powodu, aby zmuszać spadkobiercę do przekazania majątku; a ponieważ nie jest on zmuszony do płacenia ani
zapisów, ani powiernictwa, nie można go również zmusić do przekazania jakiejkolwiek części majątku. Marcellus:
Jest jasne, że nie powinien być zmuszony do wejścia na majątek, gdy syn już uzyskał w nim posiadanie, aby
zapobiec wygaśnięciu trustu, gdyby wyznaczony spadkobierca umarł, a praetorianin odmówiłby wejścia w
posiadanie majątku przez syna.
7. Osoba, która przekazała majątek na mocy dekretu senatu z Trebeli, może zostać zwolniona z
odpowiedzialności lub przedawniona w drodze wyjątku z powodu przekazania majątku, bez względu na to, czy
została pozwana przez wierzycieli majątku, czy też pozywa dłużników. Co więcej, beneficjent może wytoczyć te
same powództwa, które spadkobierca mógł wytoczyć w chwili, gdy przekazywał majątek pozostawiony pod
zarządem powierniczym. Marcellus: Ustala się również, że te działania, które były uzależnione od warunku,
którego czas spełnienia jeszcze nie nadszedł, będą leżeć na korzyść beneficjenta trustu. Spadkobierca nie może
jednak odwołać się do żadnego wyjątku przed przekazaniem majątku, gdyż w przeciwnym razie przekazałby o
tyle mniej pod trustem.
8. Treblowski Dekret Senatu ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy ktoś obciąża swojego spadkobiercę podziałem
całości lub części majątku, w określonym czasie.
9. Jeśli więc Maevius wyznaczy cię na swojego spadkobiercę i poprosi cię o wydanie majątku Titiusa, a ty
wejdziesz do majątku Maeviusa tak, jakbyś został obciążony powiernictwem i poproszony o przekazanie ziemi,
która została ci podarowana przez Titiusa, i powiesz, że miałeś powody sądzić, że majątek Maeviusa jest
niewypłacalny, nie możesz być zmuszony do wejścia do tego samego.
10. 10. Jeśli Maevius poprosiłby cię o przekazanie komuś zarówno swojego majątku jak i majątku Titiusa, a ty
dobrowolnie przyjąłbyś ten majątek, możesz skorzystać z dobrodziejstwa prawa falcydiańskiego i zatrzymać
czwartą część majątku Maeviusa, a pozostałe trzy czwarte przekazać zgodnie z warunkami trustu. Nie będzie też
miało znaczenia, czy poprosimy cię o przekazanie obu majątków tej samej osobie, czy majątku Mseviana jednej
osobie, a majątku Tycjana innej. Jeśli powiesz, że majątek Maevius jest prawdopodobnie niewypłacalny, możesz
zostać zmuszony do przyjęcia go i przeniesienia na osobę, do której jesteś proszony o dostarczenie go; ale ten,
któremu jesteś oskarżony o przeniesienie majątku Titius nie może zmusić cię do wejścia na niego.
11. Jeśli spadkobierca przekaże majątek na mocy dekretu trebelińskiego senatu, a zatrzyma dochody z ziemi lub
samą ziemię, albo nawet będzie dłużnikiem osoby, która sporządziła testament, konieczne będzie, aby
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beneficjentowi przyznano powództwo przeciwko niemu. Marcellus: Będzie to również konieczne w przypadku,
gdy po przeniesieniu tylko części majątku, wytoczone zostanie powództwo o podział między osobą, która
przekazała majątek, a tą, która go otrzymała.
12. Jeśli ktoś jest proszony o przekazanie majątku po emancypacji syna, powinien być zmuszony do jego
przyjęcia i przekazania, nawet jeśli syn może uzyskać prawo własności wbrew postanowieniom testamentu.
13. Jeśli mecenas został wyznaczony na spadkobiercę tej części majątku swego wyzwoleńca, do której jest
uprawniony z mocy prawa, a po wezwaniu go do przeniesienia tego majątku oświadcza, że ma powody sądzić, iż
jest on niewypłacalny, uważam, że pretor postąpi sprawiedliwiej, jeśli zmusi go do przyjęcia i przeniesienia tego
majątku; chociaż, pomimo tej zmiany zdania, może on zachować tę część tego majątku, do której jest prawnie
uprawniony.
14. Czy w przypadku, gdy po zastrzeżeniu pewnej nieruchomości jako zapisu uprzywilejowanego, spadkobierca
jest proszony o przeniesienie spadku i jest zmuszony do jego przyjęcia, czy powinien zatrzymać zapis
uprzywilejowany? Odpowiedziałem, że każdy, kto wchodzi do majątku z polecenia pretora, powinien być
pozbawiony jakiejkolwiek korzyści.
15. 15. Jeśli jednak zapis pozostawiono tej samej osobie pod warunkiem, że nie zostanie ona spadkobiercą, a
ona twierdzi, że ma powody, by uważać majątek za niewypłacalny, nie można jej zmusić do przyjęcia zapisu,
chyba że zrezygnuje z zapisów, które zostały zapisane pod warunkiem, że nie zostanie spadkobiercą; i nie
powinni tego czynić współspadkobiercy, aby uniknąć odpowiedzialności, lecz ten, komu przekazano majątek.
Ponieważ spadkobierca jest zobowiązany do przyjęcia spadku, aby życzenia spadkodawcy mogły być spełnione,
nie powinien być narażony na stratę z tego tytułu.
16. Moja kuzynka została mianowana jedynym spadkobiercą pewnego majątku i zobowiązana do przeniesienia
połowy tego majątku natychmiast na Publiusza Maeviusa, a drugiej połowy po jej śmierci na rzecz wspomnianego
Publiusza Maeviusa. Inne zapisy były również przeznaczone dla innych osób. Maevius od razu otrzymał swoją
połowę majątku i zobowiązał się do zwrotu wszystkiego, co uzyskał ponad to, na co zezwalało mu prawo
falcydyńskie, a inni otrzymali swoje zapisy w całości i również zobowiązali się do zwrotu nadwyżki, którą mogliby
otrzymać. Gdy mój kuzyn zmarł, Publiusz Maevius zażądał, by druga połowa majątku wraz z dochodami trafiła do
niego. Pytam zatem, ile powinienem mu przekazać i czy ma to być to, co pozostało w rękach mojego kuzyna
ponad czwartą część majątku, i nic więcej; czy też mogę odzyskać coś od innych, którym zapisy zostały
wypłacone, a jeśli tak, to ile? Pytam też, czy jeśli to, co otrzymam od nich na mocy postanowień, a co pozostało w
rękach kuzyna ponad czwartą część majątku, nie wyniesie połowy, to czy będę zmuszony uzupełnić ten brak z
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przyrostu i dochodu majątku, który pozostał w rękach kuzyna ponad czwartą część, aby kwota, która powinna być
przekazana, nie przekroczyła czwartej części majątku. Albo, jak żąda Publiusz Maevius, po wyłączeniu czwartej
części majątku, czy to, co zostało uzyskane z zysków wspomnianej czwartej części, musi zostać mu przekazane?
Odpowiedziałem, że jeśli po dodaniu dochodu, to co ponad czwartą część pozostało w rękach twojej kuzynki, nie
stanowi mniej niż połowę majątku, jaki był w chwili jej śmierci, to wszystko musi być przekazane Publiuszowi
Maeviusowi; i nic nie może być odzyskane na mocy postanowienia od tych, którym zapisy zostały wypłacone.
Jeśli jednak dochód ten przekroczy wartość połowy majątku, należy go dodać do czwartej części i dochodu z niej.
Jeśli jednak dochód z udziału, który pozostał w rękach kuzyna, przekraczający czwartą część, nie wyniesie
połowy spadku, można wnieść powództwo na podstawie zapisu. Krótko mówiąc, obliczenie powinno być
wykonane w taki sposób, że dochód będzie rzeczywiście w nadmiarze czwartej, a jeśli wzrosła do tego stopnia,
że wynosi więcej niż połowa spadku, można zatrzymać to, co jest w nadmiarze.
17. Gdy ktoś jest proszony o manumitowanie swoich niewolników i przekazanie im majątku, powinien to uczynić
po odliczeniu ceny niewolników.
28. Africanus, Pytania, Księga VI.
Osoba wyznaczona na jedynego spadkobiercę pewnego majątku, po tym jak została zobowiązana do
przekazania mi połowy tego majątku bezwzględnie, a połowy tobie warunkowo, twierdziła, że miała powód, by
uważać go za niewypłacalny, i na mój wniosek weszła na ten majątek i przekazała mi go w całości na mocy
dekretu senatu. Kiedy warunek został spełniony, pojawiła się wątpliwość (nie bez podstaw), czy powinienem
przekazać Panu dochód z Pańskiego udziału. Wiele autorytetów uważa, że nie powinny być one przekazywane,
ponieważ nie byłyby wypłacane przez spadkobiercę, gdyby dobrowolnie przyjął on majątek, a to wystarczy, aby
twoje prawo zostało zachowane bez uszczerbku, bez polepszania twojego stanu.
1. Jednak te same władze twierdzą, że w przypadku, gdy dana osoba jest mianowana jedynym spadkobiercą
majątku i jest proszona o przeniesienie jednej czwartej tego majątku na mnie w sposób absolutny, a jednej
czwartej na Pana pod warunkiem, i twierdzi, że ma powody, aby uważać, że majątek jest niewypłacalny, i jest
zmuszona przeze mnie do wejścia do niego, połowa majątku musi być wydana Panu, gdy warunek zostanie
spełniony.
2. Nie sądzę, abym w proponowanym przypadku mógł skorzystać z Prawa Falcydyńskiego, chociaż wyznaczony
spadkobierca może to zrobić, jeśli wszedłby do spadku dobrowolnie.
29. Marcjanus, Instytuty, Księga IV.
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Jeśli ktoś, po sporządzeniu testamentu, sporządzi potem drugi, to pierwszy jest unieważniony, nawet jeśli przez
ostatni testament wyznaczył spadkobierców do pewnych dóbr, jak to stwierdzili Boscy Sewerus i Antoninus w
Reskrypcie, którego słowa Konstytucji przytaczam wraz z innymi zawartymi w niej kwestiami. "Cesarze Severus i
Antoninus do Cocceiusa Campanusa, Pozdrowienie. Nie ulega wątpliwości, że drugi testament, mimo że
spadkobierca został w nim wyznaczony tylko do otrzymania pewnych dóbr, jest ważny, tak jak gdyby nie było w
nim żadnej wzmianki o tych dobrach; ale wspomniany wyznaczony spadkobierca będzie musiał zadowolić się
tym, co mu pozostawiono, lub tym, co wystarczy mu na czwarte miejsce według prawa falcydiańskiego; i musi
przekazać majątek tym, którzy zostali wymienieni w pierwszym testamencie, ze względu na wstawione słowa
tworzące zaufanie, przez które spadkodawca oświadczył, że chciał, aby pierwszy testament był ważny. Należy
jednak rozumieć, że ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w drugim testamencie nie zawarto niczego szczególnie
sprzecznego."
(30) Tenże, Instytuty, Księga VIII.
Gdy wysłannik mówi, że ma powód sądzić, iż jakiś majątek jest niewypłacalny, powinien być zmuszony do
przyjęcia go w czasie jego zatrudnienia w ambasadzie, ponieważ nie jest stale zajęty obowiązkami swego
urzędu. I może być zmuszony do przyjęcia majątku, nawet jeśli powie, że rozważy tę sprawę; ale nie może być
zmuszony do natychmiastowego przekazania, ale musi to zrobić zaraz po powrocie do domu i może skorzystać z
dobrodziejstwa prawa falcydiańskiego lub z prawa wynikającego z testamentu, jeśli uzna to za stosowne; lub, jeśli
nie uzna tego za stosowne, może przekazać cały majątek, aby nie być narażonym na jakiekolwiek obciążenia z
tego powodu.
1. Jeżeli ktoś zobowiązuje spadkobiercę do przekazania "swojego majątku" lub "całego swojego majątku",
rozumie się, że chodzi o przekazanie na mocy zaufania; ponieważ pod określeniami "mój" i "twój" rozumie się
również prawa do działania.
2. Gdy majątek jest przekazywany synowi pod kontrolą ojcowską lub niewolnikowi, a ojciec lub pan ratyfikuje ten
akt, prawa do działania będą również przekazywane na mocy dekretu senatu Trebellian.
3. Jest bardzo ważne, czy czwarta część jest zachowana przez prawo dziedziczne, czy też strona może tylko
zastrzec określony artykuł lub pewną sumę pieniędzy. W pierwszym przypadku bowiem prawa do działania są
podzielone między spadkobiercę i beneficjenta trustu, ale w ostatnim przypadku prawa do działania przechodzą
całkowicie na beneficjenta.
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4. Jeżeli wyznaczony spadkobierca, po obciążeniu go obowiązkiem przekazania majątku po zatrzymaniu dla
siebie pewnej sumy pieniędzy lub jakiegoś artykułu, chociaż to, co ma być zarezerwowane, jest mniejsze niż jego
czwarta część, nie może żądać więcej niż to, nawet gdyby był cesarzem.
5. 5. Jeśli jednak zostanie poproszony o przekazanie majątku bez zatrzymania czegokolwiek dla siebie, jest
upoważniony przez cesarzy do zatrzymania jednej czwartej. Tak stwierdzili boscy Hadrian, Trajan i Antoninus w
Reskryptach.
(31) Tenże, Instytuty, Księga IX.
Jeśli niewolnikowi przyznano wolność w sposób absolutny, a majątek pozostawiono mu warunkowo pod
zarządem powierniczym, spadkobierca będzie zmuszony do przyjęcia majątku i przekazania go, nawet jeśli
twierdzi, że ma powody sądzić, iż jest on niewypłacalny; niewolnik nie może być pozbawiony wolności, nawet
gdyby warunek nie został spełniony.
1. Jeżeli majątek zostałby pozostawiony pod zarządem powierniczym niewolnikowi, który ma otrzymać wolność w
określonym czasie, Boski Pius stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Kasjusza Hadriana, że spadkobierca nie
może być w tym czasie zmuszony do wejścia na majątek, jeżeli uznałby go za niewypłacalny, ponieważ wolność
nie może być jeszcze przyznana niewolnikowi; ani też, z drugiej strony, wolność nie może być mu przyznana
wbrew woli zmarłego.
2. Jeżeli spadkobierca został powołany pod warunkiem i poproszony o przeniesienie własności, ale nie chce
spełnić warunku i wejść na majątek, jeżeli warunek polega na działaniu, musi go wykonać i przenieść majątek;
lub jeżeli polega na daniu czegoś, a beneficjent trustu powinien to zaoferować, ale spadkobierca odmówi
wykonania swojego obowiązku, zostanie udzielone pozwolenie beneficjentowi na działanie zamiast spadkobiercy,
a wtedy konieczność wejścia na majątek zostanie na niego nałożona. Inne warunki, które nie leżą w gestii
spadkobiercy, nie podlegają jurysdykcji pretora.
32. Celsus, Digest, Księga XX.
Ballista wyznaczył syna pod ojcowską kontrolą na swojego spadkobiercę, w następujący sposób: "Niech
Trebellianus będzie moim spadkobiercą, jeśli da gwarancję kolonii Filipian, że jeśli umrze bezpotomnie, wszystkie
pieniądze, które dostaną się w jego ręce z mojego majątku, zostaną przekazane wspomnianej kolonii Filipian."
Podałem jako moją opinię, że chociaż spadkodawca użył słowa "pieniądze", spadkobierca musi również oddać
wszelkie inne dobra, które mógł otrzymać z majątku, tak jak gdyby spadkodawca wyraźnie je wyznaczył.
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33. Marcjanus, Instytuty, Księga VIII.
Celsus, w dwudziestej księdze Digestów, mówi, że jeśli ktoś, posiadając majątek o wartości czterystu aurei,
zobowiąże swojego spadkobiercę, jeśli ten umrze bezpotomnie, do przekazania Maeviusowi wszystkich
pieniędzy, które mogą trafić do jego rąk z jego majątku, a jeśli w międzyczasie uzyska czterysta aurei z
dochodów tego majątku i umrze nie pozostawiając dzieci, jego spadkobierca będzie winien Maeviusowi czterysta
aurei. Autor bardzo obszernie omawia tę kwestię, zarówno jeśli chodzi o to, czy spadkobierca powinien czerpać
zyski z dochodów i ponosić ryzyko strat, jak i odwrotnie, a na koniec stwierdza, że byłoby niesprawiedliwe, aby
beneficjent trustu ponosił straty, gdy nie jest uprawniony do zysków. A w przypadku, gdy jakiś niedobór z
czterystu aurei musi zostać uzupełniony, pyta, czy jakikolwiek wzrost będzie również należał do beneficjenta, to
znaczy, czy rachunek strat i zysków musi być brany pod uwagę, aż do sumy czterystu aurei? Uważam, że ta
opinia jest prawidłowa.
(34) Tenże, Reguły, Księga II.
Gdy ojciec życzył sobie, aby w razie śmierci jedynego żyjącego syna jego udział w majątku przypadł krewnemu, a
bracia zmarli tego samego dnia, wspomniany krewny nie będzie miał prawa do udziału w majątku, jeśli nie będzie
mógł udowodnić, który z braci zmarł ostatni; ale postanowiono, że ich matka będzie miała prawo do majątku obu
braci na mocy dekretu senatu Tertuliana.
35. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VI.
Boski Pius zadekretował, że w przypadku, gdy obłąkana kobieta została mianowana spadkobiercą i obciążona
obowiązkiem przekazania majątku, jej kurator może scedować wszystkie prawa do działania po uzyskaniu
posiadania majątku zgodnie z postanowieniami testamentu.
36. Paulus, O edyktach, księga XIII.
Gdy majątek jest przekazywany na rachunek powierniczy przed zawarciem umowy arbitrażowej ze spadkobiercą,
sądzę, że beneficjent powiernictwa powinien dać spadkobiercy zabezpieczenie, tak jak w przypadku, gdy ten
ostatni sprawował zarząd nad majątkiem przed przekazaniem, ponieważ powszechne powiedzenie, że może on
zatrzymać pewien majątek, nie ma powszechnego zastosowania; co bowiem, jeśli w majątku nie ma nic, co
mógłby zatrzymać; na przykład, gdy składa się on z banknotów lub przedmiotów, których nie posiada? Oczywiste
jest, że ten, na kogo przeniesiony zostanie majątek, otrzyma wszystko, a spadkobierca będzie związany
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wyrokami w sprawach, w których został pozwany, lub postanowieniami, które musiał zawrzeć, a których nie mógł
uniknąć. Dlatego też nie można go zmusić do przeniesienia własności, chyba że zostanie mu udzielone
zabezpieczenie.
(37) Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Spadek uważa się za przeniesiony, gdy albo sama nieruchomość jest wydana, albo spadkobierca może wejść w
posiadanie nieruchomości należącej do spadku, w całości lub w części, w taki sposób, że jedna ze stron jest
gotowa ją przenieść, a druga przyjąć, ale nie wtedy, gdy spadkobierca uważa, że wszedłeś w posiadanie z
jakiegokolwiek innego powodu. Tę samą zasadę należy stosować w przypadku, gdy posiadanie jest następnie
ratyfikowane. Jeżeli jednak spadkobierca oświadczy, że sam przeniósł własność, lub uczynił to za pośrednictwem
listu lub posłańca, zostanie wysłuchany. Jeśli za twoją zgodą przekaże ją komuś innemu, przeniesione zostaną
również prawa do powództwa przeciwko tobie. Podobnie, jeśli ktoś inny niż spadkobierca przekaże majątek na
moje polecenie, lub spadkobierca ratyfikuje przekazanie, prawa do wniesienia powództwa uważa się za wygasłe.
1. 1. Ponadto wychowanek może sam dokonać przeniesienia własności za zgodą swego opiekuna, ale opiekun
nie może tego uczynić bez zgody swego wychowanka, chyba że ten ostatni jest niemowlęciem, ponieważ
opiekun nie może przenieść praw do działania należących do jego wychowanka. Boski Severus, w sprawie
podopiecznego o imieniu Arrius Honoratus, orzekł, że podopieczny nie może przenieść własności tylko z
upoważnienia swego opiekuna, gdy wspomniany Arrius Honoratus dokonał takiego przeniesienia na rzecz swego
wuja i opiekuna Arriusa Antoninusa.
2. W przypadku, gdy majątek ma być przeniesiony na wychowanka, ustalono, że nie może on tego uczynić bez
upoważnienia swego opiekuna.
38. Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Przekazanie majątku nie jest bowiem zwykłą zapłatą, lecz dziedziczeniem, ponieważ beneficjent jest za to
odpowiedzialny.
39. Ulpianus, O Edykcie, księga XVI.
Co więcej, nie można bezkrytycznie przenieść spadku na samego opiekuna.
40. Paulus, O edykcie, księga XX.
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Chociaż senat odnosił się do przeniesienia praw do działania, które według prawa cywilnego przysługują zarówno
spadkobiercy, jak i spadkobiercy, to jednak prawa do działania pretorianów są również zbywalne, ponieważ nie
ma między nimi żadnej różnicy. Również sprawy dotyczące zobowiązań naturalnych są możliwe do przeniesienia.
1. W Treblowskim Dekrecie Senatu jest mowa konkretnie o wyznaczonym spadkobiercy; mimo to przyjęliśmy
zasadę, że następca spadkobiercy może zgodnie z prawem dokonać cesji na mocy Treblowskiego Dekretu
Senatu, tak jak może to zrobić spadkobierca, pretorianin posiadający majątek, ojciec lub pan, przez którego
majątek został nabyty. Wszyscy bowiem powinni przenieść wszelkie prawa, jakie mogą im przysługiwać na mocy
trebelińskiego dekretu senatu, i nie ma różnicy, czy o przeniesienie majątku prosi się wyznaczonego
spadkobiercę, ojca czy pana.
2. Nie ma też znaczenia, na rzecz kogo dokonuje się cesji w naszym imieniu, czy jest to głowa gospodarstwa
domowego, czy ktoś, kto jest pod kontrolą innego;
41. Gaius, Trusts, Księga II.
Mężczyzna lub kobieta. Dlatego majątek może być przeniesiony na sługę za naszą zgodą lub bez niej, jeśli
później ratyfikujemy ten akt.
42. Paulus, O edyktach, księga XX.
Ponieważ jest tak samo, jak gdyby majątek został przeniesiony na mnie.
1. 1. Gdy majątek jest przeniesiony, prawa do sepultury pozostają przy spadkobiercy.
43. Ulpianus, O Edykcie, księga XXII.
Papinianus omawia następującą kwestię. Osoba, która została wyznaczona na spadkobiercę połowy majątku,
została poproszona o przekazanie go innemu, a twierdząc, że uważa go za niewypłacalnego, została zmuszona
do jego przyjęcia. Beneficjent trustu nie wiedział, że część majątku przypadła wyznaczonemu spadkobiercy po
jego przekazaniu, w związku z czym powstało pytanie, czy konieczne będzie podjęcie kolejnego działania.
Papinianus twierdzi, że beneficjent byłby zabezpieczony. Twierdzi on również, że w tego typu przypadku należy
ustalić, czy po zwiększeniu wspomnianego udziału konieczne będzie dokonanie nowego przelewu.
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(44) Marcellus, Digest, Księga XV.
Pewien spadkobierca na prośbę Stichusa, który otrzymał wolność i majątek w zaufaniu na mocy tego samego
testamentu, wszedł na wspomniany majątek, który podejrzewał o niewypłacalność, a Stichus potem zmarł, zanim
zdążył przyjąć majątek, i pozostawił Titiusa swoim spadkobiercą. Pytam, czy zgodnie z Dekretem Senatu, będzie
można wnieść pozew przeciwko Titiusa, jeśli odmówi on przyjęcia majątku pozostawionego w zaufaniu.
Odpowiedziałem, że o ile zwykle ten, kto jest zmuszony do przyjęcia majątku, może go natychmiast przekazać
beneficjentowi trustu, o tyle w tym przypadku dekret senatu wydaje się odnosić tylko do manumitowanego
niewolnika, a nie wspomina się o spadkobiercy. Może się jednak zdarzyć, że spadkobierca opóźni przekazanie
pieniędzy, na przykład gdy zmarły był mu winien pieniądze, a on wolał je zatrzymać, niż wnieść sprawę o ich
zwrot. Uważam jednak, że do spadkobiercy powinna mieć zastosowanie ta sama zasada, która ma zastosowanie
do niego; dlaczego bowiem ten pierwszy miałby mieć prawo do odrzucenia spadku, którego ten, po którym
dziedziczy, nie mógłby odrzucić? Jeśli wolny człowiek umarłby nie pozostawiając spadkobiercy, przed
przekazaniem spadku, wierzyciele jego majątku mogliby sprzedać jego własność, tak jak gdyby umarł po
przekazaniu spadku.
(1) Proszę o wyrażenie opinii, czy mam rację w mojej decyzji w następującej kwestii. Córka, która została
wyznaczona na spadkobierczynię całego spadku po swoim ojcu, została zobowiązana do przeniesienia połowy
tego spadku po odliczeniu wszystkich zapisów i długów, z których żaden nie był bardzo duży, w celu uniknięcia
zastosowania Prawa Falcydyńskiego. Spadkobierca nie był w zwłoce w wykonaniu trustu. Proszę ją o ustne
przekazanie mi majątku, tak jakbym wniósł pozew na podstawie Dekretu Senatu z Trebelli, i twierdzę, że z tego
tytułu odsetki należne od dnia śmierci spadkodawcy do czasu przekazania majątku mogą być odzyskane w
drodze odpowiednich działań. Zgłaszam również roszczenie w odniesieniu do czynszów spadkowych, ponieważ
zobowiązanie wynikające z dzierżaw stanowi jego część, ale nie żądam żadnych zysków od spadkobiercy; mimo
to, ona chce, abym zwrócił jej kwotę czynszów lub przeniósł na nią moje prawa do wyegzekwowania odsetek i
czynszów, a ja nie mogę jej przekonać, że pod pojęciem "majątku", o którego przeniesienie na mnie prosiła,
przysługuje mi również to zastrzeżenie odsetek. Wyraziłem opinię, że wszystkie te rzeczy wchodzą w zakres
pojęcia "majątek" i że w przypadku, o którym Pan wspomina, nie ma różnicy między tymi zobowiązaniami a
innymi, które zostały zaciągnięte pod warunkiem lub są płatne rocznie lub miesięcznie. Oczywiste jest, że te
rzeczy są uważane za dochód z majątku wchodzącego w skład masy spadkowej i że jeśli nie doszło do
niewykonania zobowiązania, dochód ten nie należy do beneficjenta trustu. Ponieważ jednak beneficjent nie żąda,
aby spadkobierca dodał cokolwiek do trustu, lecz prosi jedynie, aby majątek został mu przekazany w jego
obecnym stanie, spadkobierca nie powinien w żaden sposób odmówić wykonania tego polecenia; Senat
zamierzył bowiem, aby beneficjent otrzymał połowę majątku i był uważany za zajmującego miejsce spadkobiercy
w odniesieniu do tej jego części, która może zostać mu przekazana. Jeśli jednak spadkobierca pożyczy pieniądze
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z majątku na procent, lub pobierze dochód z ziemi, nie będzie zobowiązany do zapłacenia czegokolwiek z tego
tytułu osobie, której majątek został pozostawiony w zaufaniu, jeśli nie była w zwłoce; z tego powodu, że
pożyczyła pieniądze na własne ryzyko, a uprawiając ziemię lub zbierając plony poniosła koszty, i nie jest
sprawiedliwe, że powinna, że tak powiem, działać jako agent innej osoby. Ale kiedy spadkobierca otrzymuje
dochód z majątku w sposób, który jest przedmiotem zapytania, nie ma mowy o poniesionych wydatkach ani o
pracy wykonanej przez spadkobiercę.
45. Modestinus, O wynalazkach.
W przypadku, gdy spadkobierca został poproszony o przekazanie całego majątku, a odmawia zatrzymania
czwartej części, ponieważ pragnie dokładniej zrealizować wolę zmarłego, powinien dobrowolnie wejść w
posiadanie tego majątku, jako zamierzający go przekazać na mocy dekretu Trebelliana wydanego przez Senat.
Radziłbym mu także, jeśli uważa majątek za niewypłacalny, aby go odrzucił, aby mógł zostać zmuszony przez
pretora do jego przekazania; w tym przypadku bowiem uważa się, że przekazuje go na mocy trebelińskiego
dekretu senatu; a tam, gdzie spadkobierca przejawia obawę, że może być odpowiedzialny za zadłużenie majątku,
wszystkie prawa do działania przejdą na osobę, która go otrzyma.
46. Javolenus, Epistles, Księga XI.
Sius Saturninus, admirał floty brytańskiej, testamentem mianował Waleriusza Maksymusa, kapitana triremy,
swoim spadkobiercą powierniczym i zobowiązał go do przekazania majątku synowi Siusowi Oceanusowi, gdy ten
ukończy szesnaście lat. Seius Oceanus zmarł przed osiągnięciem tego wieku. Wówczas Malleus Seneka, który
twierdził, że jest wujem Seiusa Oceanusa, zażądał jego majątku na podstawie tego, że jest jego najbliższym
krewnym. Maximus, kapitan triremy, również upomniał się o majątek, gdyż osoba, której polecono go przekazać,
nie żyje. Pytam, do której z tych osób należy majątek, do Waleriusza Maksymusa, kapitana triremy, spadkobiercy
fiducjarnego, czy do Malliusza Seneki, który twierdzi, że jest wujkiem zmarłego chłopca? Odpowiedziałem, że
gdyby Seius Oceanus, któremu majątek zapisany w testamencie Seius Saterninus, po ukończeniu przez niego
szesnastu lat, miał zostać przekazany przez Valeriusa Maximusa, spadkobiercę fiducjarnego, zmarł przed
osiągnięciem przepisanego wieku, majątek pozostawiony w testamencie przejdzie na tego, kto ma prawo do
pozostałych dóbr Oceanusa, ponieważ czas na wykonanie testamentu nadszedł za życia Oceanusa; to znaczy,
pod warunkiem, że poprzez przedłużenie czasu dostawy, spadkodawca miał zamiar powierzyć opiekę nad swoim
synem spadkobiercy powierniczemu, a nie wyznaczyć niepewny czas na wykonanie trustu.
47. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga I.
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Jeśli ktoś, związany z daną osobą jedynie zobowiązaniem naturalnym, spłaca dług wobec jej spadkobiercy,
pieniądze muszą być wypłacone temu, komu majątek został pozostawiony w zaufaniu.
48. Paulus, Opinie, Księga XIV.
Paulus uważa, że w przypadku, gdy pewna część majątku została pozostawiona komuś, a ten ostatni dokonał
kradzieży rzeczy należących do majątku, można słusznie uznać, że można odmówić mu wszczęcia postępowania
w odniesieniu do tego, co przywłaszczył.
49. Papinianus, Pytania, Księga III.
Jeśli majątek ma być przekazany na mocy dekretu trebelińskiego senatu, a sprawa jest pilna i istnieje obawa, że
czas na wniesienie powództwa może upłynąć z powodu nieobecności beneficjenta trustu, spadkobierca może być
zmuszony do obrony powództwa wytoczonego przeciwko majątkowi.
1. W podobny sposób, gdy syn rozważa, czy zażądać posiadania spadku wbrew postanowieniom testamentu,
powołany spadkobierca może zostać pozwany przez wierzycieli spadku.
50. Tenże, Pytania, Księga XI.
Kiedy Vivius Cerealis został wyznaczony na spadkobiercę i nakazano mu przekazanie majątku jego synowi
Viviusowi Simonidesowi, kiedy ten powinien być wolny od jego kontroli, a udowodniono, że popełniono wiele
oszustw w celu uniknięcia zaufania, cesarz Hadrian nakazał, aby majątek został przekazany synowi, tak że ojciec
nie miałby prawa do pieniędzy, dopóki żyłby jego syn. Ponieważ zabezpieczenie nie może być udzielone tak
długo, jak długo istnieje kontrola ojcowska, cesarz zadał ojcu tę stratę z powodu popełnionego przez niego
oszustwa. Po zatwierdzeniu takiego dekretu, syn powinien być w takich okolicznościach porównywany do syna
żołnierza, w przypadku gdy majątek ma być odzyskany od posiadaczy, lub gdy konieczne jest wniesienie pozwu
przeciwko dłużnikom majątku. Jest jednak w zgodzie z szacunkiem należnym ojcu, w przypadku, gdy ten ostatni
zostanie sprowadzony do niedostatku, aby sędzia, według swojego uznania, nakazał, aby część dochodu z
majątku została mu przekazana.
51. Tenże, Pytania, Księga XVII.
Gdy spadkobierca jest zobowiązany do wydania majątku pozostawionego w zaufaniu, po odliczeniu zapisów, nie
uważa się, że należy odliczyć te, które nie mogą być odzyskane w drodze powództwa. Gdy posag jest zapisany
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jako uprzywilejowany spadek żonie, która jest wyznaczona na spadkobierczynię części majątku spadkodawcy, i
gdy jest ona zobowiązana do przekazania tego majątku po odliczeniu zapisów, może ona nadal odliczyć swoją
część majątku proporcjonalnie do posagu, nawet jeśli czwarta część, którą ma prawo zatrzymać na mocy prawa
falcydyjskiego, wynosi tyle, ile jej posag. Ponieważ ma ona prawo do obu tych rzeczy, nie ma żadnej różnicy
pomiędzy tą kobietą a jakimkolwiek innym wierzycielem, który może zostać mianowany spadkobiercą i obciążony
przekazaniem spadku. Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku, gdy jest ona obciążona powiernictwem
bez odliczania zapisów.
52. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Gdy majątek należący do osoby trzeciej jest zapisany w testamencie Tycjuszowi, a ten ostatni zobowiązuje
swojego pana, którego mianował spadkobiercą, do przeniesienia majątku na Maeviusa, Maevius nie może
prawnie domagać się zapisu, gdyż nie może nabyć tego, co nigdy nie weszło w ręce mianowanego spadkobiercy,
czyli własności majątku.
1. Niewolnik otrzymał wolność od jednego z dwóch wyznaczonych spadkobierców, a od drugiego otrzymał
majątek pozostawiony w zaufaniu. Jeśli żaden z tych spadkobierców nie chciałby przyjąć spadku, pretor nie
miałby żadnej jurysdykcji, ponieważ nie może zmusić spadkobiercy do wejścia do spadku tylko w celu
zapewnienia wolności niewolnikowi, ani też zmusić tego, któremu wolność nie została przyznana, do przyjęcia
spadku w imieniu niewolnika, który nie został jeszcze wyzwolony, ponieważ dekret Senatu ma zastosowanie tylko
wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są odpowiedzialni bezpośrednio za przyznanie wolności, lub jeden z nich jest
odpowiedzialny za to, jak również za dostarczenie spadku na warunkach powiernictwa. Jeżeli spadkobierca,
któremu powierzono przyznanie wolności, odrzuci swój udział w spadku lub zostanie wykluczony z powodu
niespełnienia warunku, od którego zależy jego powołanie, ponieważ jego udział przejdzie na drugiego
spadkobiercę, można utrzymywać, że powinien on być zmuszony do przyjęcia spadku. Jaką bowiem różnicę robi
to, na jakiej zasadzie ta sama osoba winna jest niewolnikowi zarówno wolność, jak i majątek?
53. Tenże, Pytania, Księga XX.
Spadkobierca nie powinien być zmuszony do przyjęcia spadku, który uważa za niewypłacalny, przez niewolnika,
któremu spadkobierca ten winien jest wolność i majątek, ponieważ stan niewolnika zależy od spadku, a nikt nie
może zmusić drugiego, aby stał się odpowiedzialny za powództwa wytoczone przeciwko spadkowi tylko po to,
aby zabezpieczyć wypłatę spadku. Bo co by się stało, gdyby niewolnik zmarł w czasie zwłoki spowodowanej
przez zapisobiercę, który nie dokonał manumisji? Jeśli jednak zapisobierca umarłby za życia spadkodawcy,
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bardziej sprawiedliwe byłoby uważać, że powinien on być zmuszony do przyjęcia spadku, ponieważ ma prawo do
przekazania go niewolnikowi po jego manumisji.
54. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Titiusa zobowiązano do przekazania Maeviusowi pozostałości majątku. Obdarowany nie może odzyskać niczego,
co spadkobierca mógł w międzyczasie wyalienować lub roztrwonić, jeśli zostanie udowodnione, że nie zrobił tego
oszukańczo i w celu zakłócenia zaufania; jest bowiem ustalone, że dobra wiara jest podstawową cechą zapisu
powierniczego. Jednakże Boski Marek, kiedy rozstrzygał sprawę dotyczącą spadku pozostawionego w zaufaniu,
który był zawarty w następujących słowach: "Zobowiązuję cię do przekazania wszystkiego, co pozostaje z mojego
majątku", uznał, że należy to pozostawić osądowi dobrego obywatela i zdecydował, że wszelkie wydatki, które
zostały rzekomo poniesione w odniesieniu do spadku, powinny nie tylko spowodować zmniejszenie majątku
objętego zaufaniem, ale także powinny zostać podzielone proporcjonalnie w odniesieniu do majątku rodowego,
do którego spadkobierca miał prawo jako do własnego. Wydaje mi się, że jest to nie tylko oparte na
sprawiedliwości, ale także potwierdzone przykładem; jeśli bowiem pojawiłaby się kwestia dotycząca przekazania
majątku przez wyemancypowanego syna na rzecz jego braci, zostało ustalone, że wszystko, co zostało nabyte
przez syna w wojsku, ma on prawo zatrzymać; a Cesarz, po konsultacji, zdecydował, że wydatki poniesione
przez żołnierza powinny być nie tylko podzielone między fundusze należne z majątku, ale także powinny być
odliczone proporcjonalnie od pieniędzy stanowiących część peculium. Zgodnie z tym, co właśnie zostało
powiedziane, Maevius powinien zażądać gwarancji za wykonanie trustu, nie po to, aby zgodnie z postanowieniem
mógł domagać się tego, czego nie mógł odzyskać w ramach trustu, ale po to, aby mieć poręczycieli na kwotę,
którą mógłby odzyskać zgodnie z warunkami trustu.
(55) Tenże, Pytania, Księga XX.
Jeśli syn patrona przekaże majątek obcej osobie na mocy dekretu senatu Trebelliana, powództwo o zwrot
wartości świadczeń, które nie mogą być przekazane, będzie przysługiwało spadkobiercy i nie będzie on
pokrzywdzony przez wyjątek, ponieważ nie może to przynieść żadnej korzyści osobie uprawnionej do korzystania
z trustu. Ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że spadkobierca nie może być ani pozbawiony możliwości
postępowania, ani zwolniony przez zobowiązania, które nie mają odniesienia do wydania spadku.
1. Cesarz Tytus Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że w przypadku, gdy wolność została zapisana bezpośrednio,
aby odnieść skutek w określonym czasie, przeniesienie własności nie musi być dokonane, gdy nie ma osoby,
której można ją dostarczyć.
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2. W przypadku, gdy ktoś otrzymał cały majątek na mocy dekretu trebelińskiego Senatu, po stwierdzeniu, że ma
powody sądzić, iż jest on niewypłacalny, jeśli zostałby oskarżony o przekazanie go innemu, będzie zobowiązany
do dostarczenia go w całości, a w tym przypadku również będzie istniała podstawa do zastosowania dekretu
trebelińskiego Senatu, ponieważ beneficjent trustu nie może zatrzymać czwartej części na mocy prawa
falcydiańskiego. Nie ma też znaczenia, czy gdyby pierwszy beneficjent nie zażądał zapisu na majątek, to czy trust
utworzony w drugiej kolejności nie doszedłby do skutku, ponieważ po przyjęciu spadku uznaje się, że wszystkie
życzenia zmarłego zostały spełnione. Opinia ta nie została obalona również dlatego, że beneficjent trustu nie jest
zobowiązany do zapłaty innych zapisów, które wynoszą więcej niż trzy czwarte spadku. Czym innym jest bowiem
powództwo wytoczone przeciwko niemu w imieniu spadkobiercy, a czym innym powództwo wytoczone w jego
własnym imieniu, ponieważ jest on związany wolą zmarłego. Zgodnie z tym, co zostało już powiedziane,
powołany spadkobierca nie powinien być zmuszony do przyjęcia spadku tylko na żądanie pierwszego
beneficjenta trustu, gdy ten nie jest uprawniony do żadnej jego części, tak jak gdyby został obciążony
obowiązkiem przekazania spadku wraz z jego dochodami natychmiast lub po upływie określonego czasu. Jeżeli
jednak zostałby on zobowiązany do przeniesienia majątku bez dochodów, można wywnioskować, że kwota ta nie
będzie wystarczająca, aby zmusić go do przyjęcia spadku, ani nie ma znaczenia, czy pierwszy beneficjent
otrzymałby również wolność, ponieważ ani przyjęcie pieniędzy, ani przyznanie wolności nie będzie
wystarczające, aby zmusić wyznaczonego spadkobiercę do wejścia na majątek. Ale kiedy pierwszy beneficjent
trustu odmawia zmuszenia spadkobiercy do przyjęcia spadku, postanowiono, że drugi może zgodnie z prawem
żądać, aby to zostało uczynione, aby spadkobierca mógł wejść do spadku i przenieść go na niego.
3. Co jednak w sytuacji, gdy pierwszemu beneficjentowi zarzuca się, aby nie wydawał spadku osobie trzeciej,
lecz aby sam przekazał go spadkobiercy? Z tego powodu, że nie powinien on przenieść na niego czwartej części,
którą utracił, powinien być wysłuchany w odniesieniu do zachowania tej części spadku. Jednak fakt, że
wyznaczony spadkobierca, który został zmuszony do przyjęcia spadku, jest pozbawiony prawa do żądania
czegokolwiek w ramach trustu, nie powinien być odrzucony bez rozważenia. Dlaczego bowiem nie miałby on być
uważany za niegodnego uzyskania czegokolwiek na podstawie testamentu zmarłego, który odmówił spełnienia
jego życzeń? Będzie to dokładniej udowodnione, jeśli spadkobierca został zmuszony do wejścia w posiadanie
majątku po spełnieniu warunku, ponieważ jeśli został zmuszony do tego w czasie trwania warunku, trudno będzie
to udowodnić, gdyż zmieniając zdanie, będzie mógł domagać się czwartego Falcydiona. Jestem świadomy, że
można powiedzieć, iż w żadnym wypadku nie można odmówić korzyści z zaufania tym, którzy domagają się
prawa do sepultury. Do tego stopnia Senat był przekonany, że spadkobierca nie powinien otrzymać niczego z
odrzuconej przez siebie części majątku, że nie mógł nawet skorzystać z prawa falcydiańskiego, ani zastrzec
żadnego uprzywilejowanego dziedzictwa, ani nabyć żadnej korzyści na podstawie drugiego testamentu, w którym
dokonano następującej zamiany: "Niech ktokolwiek zostanie moim spadkobiercą, będzie spadkobiercą mojego
syna".
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4. Osoba, na którą przeszedł majątek Titiusa na mocy trebelińskiego dekretu senatu, może przekazać
Semproniuszowi majątek Maevius, który zmarły Titius miał obowiązek mu przekazać, tak jak mógłby to uczynić
każdy inny spadkobierca.
5. 5. Działania, które przechodzą na mocy trebelińskiego dekretu senatu, są tylko tymczasowe, gdy majątek jest
eksmitowany ze strony, która przegrała sprawę po tym, jak przekazała majątek pod zarządem powierniczym, jeśli
oczywiście sprawa była połączona z nim przed wydaniem; siła eksmisji sprawia, że przekazanie jest nieważne,
ponieważ ustanowiony zarząd nie był należny. Oczywiste jest, że w przypadku, gdy ta sama osoba, która
uzyskała sprawę, została również obciążona powiernictwem, z tego powodu, że posiadacz, przekazując majątek,
rozliczył się ze spadkobiercą z tej samej części, która powinna była zostać wydana beneficjentowi, można
utrzymywać, że powództwa, które przechodzą na mocy dekretu senatu Trebelliana, nie będą przedawnione z
powodu upływu czasu.
56. Tenże, Opinie, Księga VII.
Ojciec życzył sobie, aby jego córka, po zastrzeżeniu pewnych przedmiotów, przekazała jego majątek braciom.
Postanowiono, że córka powinna być w posiadaniu majątku, zanim dokona jego przekazania swoim braciom.
Jeśli w międzyczasie bracia sprzedali lub obciążyli cały majątek spadkowy, a następnie został on na nich
przeniesiony, ustalono, że tylko ze względu na ich czynność należy potwierdzić sprzedaż lub zastaw tej części
majątku, która nie została zastrzeżona.
57. Tenże, Opinie, Księga VIII.
"Niech moi spadkobiercy, przy swojej śmierci, przekażą miastu Beneventum, miejscu mojego urodzenia,
wszystkie moje dobra lub nieruchomości, które mogą wejść w ich ręce". Postanowiono, że żaden z dochodów
pobranych przez spadkobierców w czasie trwania stanu nie został włączony do trustu.
(1) W testamencie umieszczono następujący zapis: "Zobowiązuję pierwszego z moich synów, który może umrzeć
bezpotomnie, aby pozostawił swoją część mojego majątku pozostałemu przy życiu bratu. Jeżeli obaj umrą
bezpotomnie, chcę, aby cały mój majątek przypadł mojej wnuczce Claudii". Jeśli jeden ze spadkobierców umarłby
pozostawiając syna, a ostatni umarłby bezpotomnie, to na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że wnuczka
nie mogłaby być dopuszczona do dziedziczenia zgodnie z warunkami zawartymi w warunku; ale ponieważ przy
interpretacji trustów należy brać pod uwagę intencję spadkodawcy, absurdalne byłoby twierdzenie, że ponieważ
pierwsza substytucja nie doszła do skutku, roszczenie wnuczki do połowy spadku powinno zostać odrzucone,
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ponieważ dziadek zamierzał, aby otrzymała go w całości, jeżeli ostatni ze zmarłych synów otrzyma udział
swojego brata.
(2) "Kiedy umrę, zobowiązuję cię, moja droga żono, abyś przekazała mój majątek moim dzieciom, lub jednemu z
nich, lub moim wnukom, lub któremuś z nich, którego wybierzesz, lub moim krewnym, lub któremuś z moich
krewnych, którego wybierzesz". Podałem jako moją opinię, że substytucja trustu została dokonana w odniesieniu
do dzieci, a w odniesieniu do wnuków i innych krewnych, żona otrzymała prawo wyboru, ale że nie mogła legalnie
dokonać wyboru innych krewnych, jeśli którykolwiek z wnuków powinien żyć, ze względu na różne stopnie
ustanowione przez warunki trustu; ale gdy stopień wnuków przestał istnieć, kobieta mogła wybrać dowolnego z
krewnych, kogo chciała.
58. Tenże, Opinie, Księga IX.
Spadkobierca, który został obciążony przeniesieniem własności nieruchomości po odliczeniu czwartej części
tejże, stał się spadkobiercą dłużnika tejże nieruchomości przed jej przeniesieniem. Ponieważ z tego powodu
prawo do wniesienia powództwa uległo zatarciu i nie mogło być przywrócone na mocy dekretu senatu z Trebelli,
trzy czwarte długu mogło być dochodzone na mocy trustu; ale odsetki za miniony czas, które były należne od
zobowiązania lub od uzyskanego wyroku, muszą być naliczane do czasu, kiedy prawo do wniesienia powództwa
wygasło, a odsetki nie mogą być naliczane za czas późniejszy, chyba że spadkobierca był w zwłoce w wykonaniu
trustu.
1. W przypadku, gdy majątek powinien zostać przekazany w określonym czasie zgodnie z warunkami trustu,
spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń należnych do majątku, tylko dlatego, że mógł
pobrać pieniądze od niektórych dłużników.
2. 2. Jeśli komukolwiek zostanie postawiony zarzut przekazania spadku po pewnym czasie, nie jest on zmuszony
do zwrotu odsetek otrzymanych od dłużników spadku, które były należne po śmierci wierzyciela, a jeśli nie
zostaną one pobrane, prawo do wytoczenia powództwa w celu odzyskania wszystkich odsetek (ponieważ
zastrzeżenie jest częścią spadku) przejdzie na mocy Dekretu Trebellianskiego Senatu, a zatem nie będzie
roszczeniem o pieniądze, które nie są należne. I podobnie, jeśli odsetki, które narosły w czasie pośrednim, nie
zostaną wypłacone wierzycielowi spadku, beneficjent trustu będzie również za to odpowiedzialny na mocy
dekretu trebelińskiego Senatu, a zatem nie będzie podstaw do zarzutu, że spadkobierca nie wypłacił odsetek z
dochodu, który miał prawo pobrać. Jeśli jednak spadkobierca zapłaciłby odsetki za okres przejściowy, nie będzie
miał prawa do zatrzymania czegokolwiek z tego tytułu, ponieważ prowadził własny interes, ponieważ był
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zobowiązany do zapłacenia wierzycielowi kwoty głównej, nie może być obciążony przez beneficjenta trustu
odsetkami zapłaconymi w okresie przejściowym.
3. W przypadku, gdy spadkobierca jest obciążony przekazaniem majątku o wartości stu aurei, po uprzednim
zastrzeżeniu takiej samej kwoty, uważa się, że otrzymał całą sumę pieniędzy zgodnie z prawem falcydiańskim, a
Reskrypt Boskiego Hadriana powinien być interpretowany tak, jakby miał prawo do zastrzeżenia pewnej sumy z
majątku. Taką opinię należy również wydać w przypadku, gdy spadkobierca jest zobowiązany do przekazania
części spadku swojemu współspadkobiercy. Inaczej rzecz się ma, gdy ma być zatrzymana część gruntu
należącego do spadku, bo pieniądze zawsze można zatrzymać, ale części gruntu nie, chyba że za zgodą
współspadkobiercy, któremu przysługuje własność tegoż. Ponadto, jeśli ziemia ma większą wartość niż jego
udział w majątku, uważa się, że Prawo Falcydyńskie będzie miało zastosowanie do nadwyżki, jeśli beneficjent
trustu zwróci się o to; zostało bowiem ustalone, że pieniądze, które są wypłacane, muszą być potrącone z ziemią.
4. 4. Jeśli spadkobierca został obciążony obowiązkiem przekazania majątku w chwili śmierci po zastrzeżeniu
dochodów z niego, nie może zatrzymać potomstwa niewolnic ani przyrostu trzody, które zastąpiły te, które zmarły.
5. Pożytki i odsetki, które dłużnicy majątku zapłacili przed dniem, w którym powiernictwo miało być wykonane, jak
również te, które zostały zapłacone później, a także czynsze z pól zebrane przez spadkobiercę, są wliczane do
czwartej części, do której jest on uprawniony.
6. Ponadto, jeśli spadkobierca jest proszony o przekazanie majątku w chwili śmierci, nie można go zmusić do
sprzedaży majątku spadkowego, a odsetki od kapitału uzyskane z ceny wspomnianego majątku nie mogą być
prawnie żądane i nie są uważane za otrzymane zamiast korzystania ze wspomnianego majątku w czasie
pośrednim. I znowu, chociaż spadkobierca nie jest zmuszony ponosić ryzyka śmierci niewolników lub zniszczenia
domów w mieście, to jednak użytkowanie wspomnianego mienia i wszelkie straty poniesione z tego powodu, w
tym stopniu pomniejszają jego czwarte prawo falcydiańskie.
7. Gdy spadkobierca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkiego co pozostało z majątku w momencie jego
śmierci, nie uważa się, że został on obciążony przekazaniem jakichkolwiek zysków, które mógł zgromadzić,
ponieważ te słowa spadkodawcy odnoszą się do zmniejszenia majątku i nie oznaczają, że beneficjent trustu
powinien odnieść korzyść poprzez dodanie dochodu.
8. Jeśli ktoś jest proszony o przekazanie czegokolwiek, co pozostało z jego majątku w chwili jego śmierci, jego
spadkobierca nie będzie zmuszony do wydania jakiejkolwiek rzeczy, którą zmarły zastawił, pod warunkiem, że nie
zostało to uczynione w sposób oszukańczy.
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59. Paulus, Pytania, Księga IV.
Dłużnik wyznaczył swojego wierzyciela, któremu dał w zastaw swój majątek, a jego spadkobierca zażądał od
niego, aby ten przekazał jego majątek jego córce, czyli córce spadkodawcy. Wierzyciel, odmówiwszy przyjęcia
spadku, ponieważ podejrzewał, że jest on niewypłacalny, został do tego zmuszony rozkazem pretora i przeniósł
go. Ponieważ nie mógł znaleźć nabywcy na zastaw, poprosił o pozwolenie na zatrzymanie go przez prawo
własności. Uznałem, że zobowiązanie wygasło przez przyjęcie przez niego nieruchomości. Zobaczmy jednak, czy
zastaw nie został zwolniony, ponieważ naturalne zobowiązanie zostało zbyte. Zastanówmy się też, co z tego
wyniknie i czy wierzyciel, który wnosi pozew, posiada nieruchomość, czy też spadkobierca jest lub nie jest w jej
posiadaniu. Jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu nieruchomości, beneficjent trustu nie może wytoczyć przeciwko
niemu powództwa, ani nie może być pozwany w sprawie o zastaw, ponieważ prawo do postępowania należy do
masy spadkowej; nie można również wytoczyć powództwa w ramach trustu na tej podstawie, że spadkobierca
przekazał mniejszą ilość nieruchomości niż powinien, co miałoby miejsce nawet w przypadku braku zastawu:
ponieważ wierzyciel, w tym charakterze, jest w posiadaniu nieruchomości. I nawet jeśli beneficjent trustu może
posiadać nieruchomość, będzie on odpowiedzialny wobec powództwa serbskiego, ponieważ jest pewne, że
pieniądze nie zostały zapłacone; tak samo, jak uważamy, gdy powództwo jest przegrane z powodu wyjątku.
Zatem nie tylko nieruchomość może być zatrzymana, ale również może być wniesiony pozew na podstawie
zastawu, a to, co zostało już zapłacone, nie może być odzyskane. W ten sposób naturalne zobowiązanie oparte
na zastawie nadal istnieje. Jeśli sprawy pozostają w swoim pierwotnym stanie, nie sądzę, aby wierzyciel mógł być
zmuszony do przyjęcia spadku, chyba że najpierw udzielono zabezpieczenia, aby go zwolnić z
odpowiedzialności, lub jego roszczenie zostało zaspokojone. W przypadku, gdy wyznaczony spadkobierca
występuje przeciwko beneficjentowi trustu dla własnej korzyści, na przykład, gdy otrzymał spadek na wypadek,
gdyby nie został spadkobiercą, zadecydowano, że nie powinien on być zmuszony do przyjęcia spadku, chyba że
spadek zostanie wypłacony; można bowiem powiedzieć, że spadkobierca nie może być zmuszony do przyjęcia
spadku wbrew woli zmarłego, który dokonując zapisu na jego rzecz pod warunkiem, że nie wejdzie w jego
posiadanie, pozostawił przyjęcie spadku jego własnemu wyborowi. Jeżeli jednak spadkodawca zapisał swojemu
spadkobiercy jedną z dwóch rzeczy, przyznajemy mu jedną lub drugą z nich.
1. Kobieta, która dała posag, uzgodniła ze swoim mężem, że jeśli umrze w trakcie małżeństwa, połowa jej posagu
zostanie zwrócona jej matce, ale matka nie zawarła żadnego postanowienia w tej sprawie. Kobieta następnie, w
chwili śmierci, ustanowiła matkę i jej męża swoimi spadkobiercami i zobowiązała matkę do przeniesienia swojego
majątku na Titiusa. Sąd, wydając orzeczenie o podziale majątku, przyznał matce połowę posagu, zgodnie z
warunkami umowy. Powstało pytanie, czy ta część posagu powinna być wypłacona zgodnie z postanowieniami
trustu. Uważam, że nie powinna być wypłacona, ponieważ matka nie otrzymała jej jako spadkobierca, ale jako
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matka na podstawie umowy, i była do niej uprawniona nie z tytułu spadku, ale z powodu błędu w konstrukcji
umowy.
60. Tenże, Pytania, Księga XI.
Mecenas, który został wyznaczony na spadkobiercę tej części majątku, do której był prawnie uprawniony,
otrzymawszy polecenie przekazania szóstej części tego majątku, uczynił to. W tym przypadku prawo do
wniesienia skargi nie przechodzi na mocy dekretu senatu Trebelliana, ponieważ majątek, który został
przekazany, nie był należny, a zatem, jeśli uczyniono to przez pomyłkę, można go odzyskać.
61. Tenże, Opinie, Księga XIV.
Paulus sformułował opinię w następujących słowach: "Semproniuszu, nie ustanowiłem cię moim spadkobiercą,
ponieważ sporządziłem testament pospiesznie z powodu choroby, dlatego chcę, abyś otrzymał kwotę równą
dwunastej części mojego majątku." Z tego wynika, że spadkodawca pozostawił Semproniuszowi raczej pewną
sumę pieniędzy niż udział w swoim majątku, ale należy to rozumieć w ten sposób, że spadkodawca zamierzał
pozostawić mu w zaufaniu kwotę równą dwunastej części swojego majątku.
62. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Ojciec zobowiązał córkę, aby w razie śmierci pozostawiła dzieci, przekazała bratu połowę tego, co uzyskała z
majątku ojcowskiego, ale jeśli umrze bez potomstwa, polecił, aby przekazała mu całość. Ponieważ córka zmarła
w trakcie trwania małżeństwa, pozostawiając córkę, powstało pytanie, czy jej spadkobierca powinien przekazać
bratu połowę majątku wraz z połową posagu, który został przekazany jej mężowi. Odpowiedź brzmiała, że to, co
zostało przekazane jako posag, nie wchodzi w skład tej części majątku, która powinna być przeniesiona, a nawet
jeśli coś było należne na mocy obietnicy złożonej w odniesieniu do posagu, powinno być zaliczone do długów
spadkowych.
1. Spadkodawca pozostawił pewną sumę pieniędzy chłopcu, którego wychował, i polecił wypłacić ją
Semproniuszowi, a także, że pewna suma odsetek od tej sumy powinna być wypłacana chłopcu, dopóki nie
osiągnie on dwudziestego roku życia; a następnie postanowiono, że jeśli umrze bez potomstwa, powinien
wypłacić połowę tej sumy Semproniuszowi, a połowę Septitii. Ponieważ chłopiec zmarł przed ukończeniem
dwudziestego roku życia, powstało pytanie, czy ci, którzy go zastąpili, mogliby rościć sobie prawo do korzystania
z trustu w chwili jego śmierci, czy też trust istniałby nadal przez okres czasu, który byłby wymagany do
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osiągnięcia przez chłopca dwudziestego roku życia, gdyby żył. Odpowiedziałem, że zgodnie z podanymi faktami,
wykonanie trustu może być żądane w momencie śmierci chłopca.
63. Gaius, Powiernictwo, Księga II.
Z chwilą wydania beneficjentowi trustu wszystko, co należy do majątku, staje się własnością osoby, na którą
zostało przeniesione, nawet jeśli nie weszła ona jeszcze w posiadanie tego majątku.
1. Jeżeli ktoś zastrzegł, że spadek zostanie mu zwrócony przez spadkobiercę, a spadek został mu przekazany,
po wytoczeniu powództwa z tytułu tego zastrzeżenia stwierdza się, że przechodzi również prawo do powództwa,
to znaczy, że osoba, przeciwko której wytoczono powództwo, przekazuje spadek. Jeżeli jednak spadkobierca
przegrałby sprawę, ponieważ nie przeniósł spadku, a w sądzie wydano by przeciwko niemu wyrok na kwotę jego
wyceny, będzie on uprawniony do zachowania praw do powództwa należących do spadku, ponieważ powód
odzyskał całą kwotę, której się domagał.
2. Jeśli wyznaczony spadkobierca przekaże majątek, a następnie zostanie pozwany i przegra swoją sprawę lub ją
porzuci, postanowiono, że prawa do działania zawsze będą należeć do beneficjenta trustu, po tym jak zostały raz
przekazane na niego.
3. Jeśli ktoś, kto został poproszony o przeniesienie części majątku, przeniesie większą część niż ta, do której
został zobowiązany, prawa do działania nie zostaną przeniesione. Jeżeli jednak spadkobierca został
zobowiązany do przeniesienia spadku po zarezerwowaniu dla siebie pewnej rzeczy lub sumy pieniędzy, a on
przenosi cały spadek, nie zachowując tego, do czego był uprawniony, to bardzo słusznie uważa się, że prawa do
działania są jednak przeniesione.
4. Jeśli spadkobierca, przed przekazaniem majątku, nakazał niewolnikowi należącemu do niego, aby przyjął inny
majątek, do którego został wyznaczony przez kogoś jako spadkobierca, Julianus zaprzecza, że ten ostatni
majątek powinien być przekazany, ponieważ spadkobierca nie był zobowiązany do jego przekazania; i trzeba
przyznać, że ta opinia jest poprawna. Należy jednak sprawdzić, czy spadkobierca był zobowiązany do
przeniesienia spadku z ewentualnymi przyrostami. Jeśli bowiem tak było, to można go również zmusić do
przekazania tego ostatniego majątku, chyba że spadkobierca udowodni za pomocą najdobitniejszych dowodów,
że to w odniesieniu do niego samego niewolnik został ustanowiony spadkobiercą.
5. W Reskrypcie Boskiego Antoninusa jest napisane, że jeśli ktoś otrzymał od Titiusa pewną sumę pieniędzy,
która wynosi jedną czwartą majątku, i jest zobowiązany do przekazania mu całego majątku, to chociaż pieniądze
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nie mogą być wypłacone natychmiast, muszą być wypłacone bez odsetek, ponieważ im później ktoś dokona
płatności, tym później otrzyma korzyść z zaufania, a w międzyczasie straci zyski. Dlatego też, jeśli beneficjent
trustu posiadał majątek przed zapłaceniem pieniędzy, musi dostarczyć spadkobiercy wszelkie zyski z tego
majątku, które mógł zgromadzić.
6. Ta sama zasada prawa obowiązuje, gdy ktoś obarcza swojego spadkobiercę powiernictwem, w następujący
sposób: "Proszę cię, abyś przekazał mój majątek Tycjuszowi, jeśli zapłaci ci sto aurei".
7. Jeżeli spadkobierca jest wyznaczony pod pewnym warunkiem i mówi, że ma powody sądzić, iż majątek jest
niewypłacalny, można mu nakazać, aby zastosował się do warunku, wszedł na majątek i przekazał go, jeżeli
warunek nie jest trudny, nie wiąże się z przestępstwem ani nie stanowi żadnej poważnej przeszkody. Jeżeli
jednak warunek jest haniebny lub trudny do spełnienia, to zmuszanie spadkobiercy do jego spełnienia na korzyść
innej osoby jest oczywiście niesprawiedliwe. Uważa się, że spadkobierca powinien być na początku zwolniony z
przestrzegania takiego warunku, ponieważ absurdem jest przyznanie osobie żądającej korzyści z trustu więcej,
niż spadkodawca chciał, aby otrzymała. Spadkodawca nie powołał jednak powołanego spadkobiercy do
dziedziczenia, jeśli warunek nie został spełniony, ani nie zamierzał, aby majątek został przez niego przeniesiony,
jeśli warunek nie został spełniony.
8. Gdy postawiony jest warunek wypłaty spadkobiercy pewnej sumy pieniędzy, ten, kto rości sobie prawo do
korzystania z trustu, powinien przekazać mu tę sumę, tak aby warunek został spełniony, a spadkobierca mógł
wejść do spadku i go przenieść.
9. 9. Jeśli jednak nałożony warunek jest jednym z tych, które zostały uchylone przez pretora, to władza pretora
nie jest w stanie tego uczynić. Jeśli jednak nałożony warunek jest jednym z tych, które zostały umorzone przez
pretora, autorytet edyktu będzie wystarczający, tak jak mówi Julianus. Spadkobierca może zostać zmuszony do
przyjęcia przez odwołanie się do akcji pretorianów, lub może zażądać posiadania majątku zgodnie z warunkami
testamentu; tak więc, po nabyciu praw do działania, może następnie przypisać je zgodnie z dekretem Senatu, po
przeniesieniu majątku.
10. 10. Jeżeli jednak warunkiem jest przyjęcie nazwiska spadkodawcy, którego spełnienia wymaga pretor, to
będzie się uważać, że spadkobierca postąpił właściwie, jeżeli go spełni, gdyż nie ma nic nagannego w przyjęciu
nazwiska człowieka honorowego; pretor nie wymaga bowiem, aby ten warunek był przestrzegany w przypadku
nazwisk, które są notoryczne i hańbiące. Jeśli jednak osoba, o której mowa, odmówi przyjęcia nazwiska, Julianus
mówi, że powinna być zwolniona z tego warunku i powinna otrzymać czynności pretorskie, albo powinna
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otrzymać własność majątku zgodnie z warunkami testamentu, aby po nabyciu praw do działania mogła je
scedować zgodnie z dekretem senatu.
11. Jeśli podejrzewalibyście, że majątek jest niewypłacalny, a na mój wniosek bylibyście zmuszeni wejść na
niego *z rozkazu pretora i przekazać mi go, mogę skorzystać z dobrodziejstwa prawa falcydiańskiego wobec
zapisobierców, tak jak i wy możecie skorzystać z dobrodziejstwa tego prawa i w takim samym zakresie, w jakim
wy możecie to zrobić; Jeśli bowiem coś zostanie mi pozostawione w spadku na rzecz innej osoby, a ja jestem
obciążony tym spadkiem tylko jako zapisobierca, to nie jest to uwzględniane przy obliczaniu według prawa
falcydiańskiego, lecz musi być obliczane oddzielnie.
12. Gdy Tycjuszowi zlecono przekazanie majątku Maeviusowi, a Maeviusowi zapłacenie pewnej sumy pieniędzy
Secjuszowi, a Tycjusz skorzysta z przywileju zatrzymania jednej czwartej majątku wobec Maeviusa, to Maevius,
jak mówi Neratius, będzie tym mniej odpowiedzialny wobec Secjusza, aby nie ponosić strat we własnym majątku.
13. Julianus twierdzi, że jeśli wyznaczony spadkobierca ma obowiązek przekazać majątek Titiusa, który
zastępuje Maeviusa, a wyznaczony spadkobierca twierdzi, że uważa ten majątek za niewypłacalny, to na wniosek
Titiusa można mu nakazać, aby wszedł na ten majątek i go przekazał.
14. 14. Gdyby ktoś zażądał od osoby uprawnionej do posiadania majątku na mocy prawa pretorskiego, aby ten
majątek przekazała, a ta ostatnia dopuści do upływu czasu na uzyskanie posiadania na mocy tego prawa lub ten,
na kogo ma być przekazany majątek, z jakiegoś powodu nie będzie mógł stawić się przed pretorem i dochodzić
swoich roszczeń w wyznaczonym czasie; aby nieruchomość mogła zostać wydana temu, kto jest uprawniony do
posiadania jej zgodnie z prawem pretorskim, należy udzielić mu ulgi, to znaczy dać mu wystarczający czas na
wejście w posiadanie nieruchomości w celu wykonania trustu.
15. 15. Zauważmy też, że jeśli osoba, która nie jest wypłacalna, po ustanowieniu Titiusa swoim spadkobiercą,
nakazuje uwolnić jednego ze swoich niewolników i żąda od Titiusa, aby przekazał mu majątek, to jeśli Titius
odmawia przyjęcia majątku, trudno go do tego zmusić; bo chociaż Titius może wejść w posiadanie majątku na
wniosek niewolnika, to jednak ten ostatni nie może uzyskać wolności, jeśli została ona przyznana w celu
oszukania wierzycieli, nawet jeśli Titius może być zamożny, z tego powodu majątek nie może być mu
przekazany. Biorąc jednak pod uwagę ducha prawa, trzeba powiedzieć, że sprawa jest taka sama, jak gdyby
niewolnik był wolny i mianowany jedynym spadkobiercą, a Tycjusz w ogóle nie był spadkobiercą.
64. Marcianus, Trusts, Księga IV.
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Jeśli majątek wychowanka, któremu pożyczono pieniądze bez zgody jego opiekuna, przechodzi na mnie na mocy
dekretu senatu, a ja spłacam wierzyciela, nie mogę odzyskać pieniędzy. Jeśli jednak spadkobierca spłaci dług po
przeniesieniu własności, może odzyskać kwotę, nie z innego powodu niż ten, że naturalne zobowiązanie zostało
zrozumiane jako przeniesione z niego na mnie. Z drugiej strony, jeśli majątek osoby, która udzieliła pożyczki
podopiecznemu bez upoważnienia jego opiekuna, zostanie przekazany mnie, a podopieczny zapłaci mi, nie może
on odzyskać pieniędzy. Gdyby jednak zapłacił spadkobiercy wierzyciela, może on odzyskać pieniądze, ale nie
może tego uczynić, jeśli zapłacił mu przed przejściem spadku.
(1) Jeżeli spadkobiercy konieczni są ustanowieni pod pewnym warunkiem, który łatwo jest spełnić i który jest
zwykle przestrzegany, to należy stwierdzić, że mogą oni być zmuszeni do przeniesienia spadku na wniosek tych,
którym są zobowiązani do przeniesienia spadku; ponieważ nawet spadkobiercy konieczni są zmuszeni do
spełnienia warunku w celu wykonania trustu.
(2) Jeśli ktoś jest zobowiązany do przeniesienia spadku, a przedtem umrze, to jego spadkobierca może go
przenieść, a prawo do działania przechodzi na beneficjenta trustu na podstawie dekretu trebelińskiego Senatu.
Jeśli jednak jest dwóch spadkobierców i każdy z nich jest upoważniony do przekazania spadku, prawo do
działania przejdzie na beneficjenta proporcjonalnie do udziału każdego z tych spadkobierców; jeśli bowiem każdy
z nich przekaże swój udział, pewne jest, że prawo do działania przejdzie proporcjonalnie do tego udziału. Jeżeli
osoba, do której zwrócono się o przeniesienie spadku, pozostawiłaby kilku spadkobierców, a niektórzy z nich
przenieśliby swoje udziały przed innymi, lub jeżeli osoba, na którą ma być przeniesiony spadek, pozostawiłaby
kilku spadkobierców, a przeniesienie nastąpiłoby na jednego z nich, będzie mu przysługiwało prawo do działania
proporcjonalnie do jego udziału, na mocy niniejszego Dekretu Senatu.
(3) Jeżeli mecenas został wyznaczony na spadkobiercę tej części majątku, do której jest prawnie uprawniony, i
poproszony o przekazanie go wydziedziczonym dzieciom swego zmarłego wyzwoleńca, a on dobrowolnie
przyjmie ten majątek, będzie obowiązywało Prawo Falcydyńskie; jeżeli zostanie zmuszony do jego przyjęcia,
prawa do działania przejdą w całości na wspomniane dzieci na mocy niniejszego Dekretu Senatu.
65. Tenże, Powiernictwa, Księga V.
Majątek nie może być legalnie przeniesiony na niewolnika, jeśli jego pan nie chce lub nie jest o tym
poinformowany, ale jeśli później ratyfikuje przeniesienie, zostanie ono potwierdzone, a prawa do działania
zostaną nabyte przez samego pana, nie dlatego, że przeniesienie to przypomina nabycie majątku i że musi je
poprzedzać polecenie pana, ale, jak już zostało powiedziane, późniejsza ratyfikacja może być dokonana tak
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samo jak w przypadku posiadania majątku na mocy prawa pretorskiego. Nie ma też różnicy, czy pan, czy jego
niewolnik jest oskarżony o przekazanie swojego majątku, nie jest też wymagana zgoda ani pośrednictwo
niewolnika, ale jego zgoda jest konieczna, gdy żąda się praetorycznego posiadania majątku lub gdy mają być
przyjęte nieruchomości. Dlatego też, gdy spadkobiercy twierdzą, że ich zdaniem majątek jest niewypłacalny, na
wniosek pana mogą zostać zmuszeni do wejścia na ten majątek i przeniesienia go.
1. Gdy spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do przekazania spadku kobiecie, jeśli ta nie wyjdzie za mąż,
należy uznać, że jeśli spadkobierca twierdzi, że podejrzewa, iż spadek jest niewypłacalny, może być zmuszony
do przyjęcia i przekazania go kobiecie, nawet jeśli ta wyjdzie za mąż. Julianus przyjmuje ten pogląd w odniesieniu
do innych warunków, które w podobny sposób nie mogą być spełnione inaczej, jak tylko po zakończeniu życia.
Zgodnie z tym poglądem, ci, którym spadkobierca został zobowiązany do przekazania majątku na podobnych
warunkach, powinni złożyć zobowiązanie, że w przypadku niespełnienia warunku, wydadzą go osobom, do
których będzie on należał.
2. Jeśli pretor, po przeprowadzeniu odpowiedniego dochodzenia, przez pomyłkę lub stronniczość nakazałby
przeniesienie majątku jako należnego w ramach trustu, to w interesie społeczności leży, aby został on
przeniesiony, ze względu na autorytet, który przypisuje się decyzjom sądowym.
3. 3. Jeżeli komukolwiek zlecono przeniesienie majątku na wychowanka, który nie jest w wieku wystarczającym
do mówienia, a on dobrowolnie wchodzi w posiadanie tego majątku, może on zostać przeniesiony albo na
niewolnika wychowanka, albo na samego wychowanka, z upoważnienia jego opiekuna; a niezdolność dziecka do
mówienia nie jest większą przeszkodą w dokonaniu transakcji niż ta, która istnieje w przypadku, gdy niemowa,
która osiągnęła wiek dojrzewania, pragnie, aby wydano mu majątek. Jeśli jednak spadkobierca odmówi przyjęcia
spadku, trudno jest rozstrzygnąć, w jaki sposób sprawa może być załatwiona, ponieważ nie będzie podstawy do
zastosowania Dekretu Senatu z Trebeli, jeśli opiekun poprosi, aby spadek został przyjęty na ryzyko jego
podopiecznego; ani też podopieczny nie może o to poprosić, ponieważ nie posiada zdolności mowy. Kwestia ta
może być łatwiejsza do rozwiązania w przypadku osób niemych, gdyż jeśli są one przesłuchiwane i słyszą, mogą
skinieniem głowy dać do zrozumienia, że są gotowe przyjąć majątek na własne ryzyko, podobnie jak osoby
nieobecne mogą wyrazić zgodę przez posłańca. Nie mam jednak wątpliwości, że dziecku należy przyznać ulgę i
że zasada ta powinna być ustanowiona ze względu na podobieństwo prawa cywilnego i pretorskiego. Jeśli jednak
wspomniany wychowanek zostałby powołany na spadkobiercę, nie ma wątpliwości, że może on działać jako
spadkobierca z upoważnienia swojego opiekuna; lub, jeśli powstaje kwestia związana z uzyskaniem posiadania
majątku na mocy prawa pretorskiego, może on domagać się go przez swojego opiekuna; a zatem, jeśli został
powołany na spadkobiercę, może zostać zmuszony przez swojego opiekuna do wejścia na majątek i przekazania
go. W ten sam sposób osoba niema i pozbawiona rozumu może być wspomagana przez swojego kuratora.
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4. W przypadku, gdy nieruchomość jest dostarczana przez spadkobiercę, na moje polecenie, osobie, której ją
sprzedałem, nie ma wątpliwości, że przekazanie powinno być uważane za dokonane na moją rzecz jako
beneficjenta trustu. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli na moje polecenie nieruchomość zostanie
wydana komukolwiek, komu byłbym zobowiązany ją wydać zgodnie z warunkami trustu lub z jakiegokolwiek
innego powodu; lub komuś, komu zamierzałem ją pożyczyć lub darować.
66. Paulus, Trusts, Księga II.
Jeśli ktoś został wyznaczony na spadkobiercę pod warunkiem, że jego współspadkobierca wejdzie do spadku,
może skorzystać z dobrodziejstwa prawa falcydiańskiego, nawet jeśli jego współspadkobierca wejdzie do spadku
pod przymusem; pod warunkiem, że on sam nie będzie do tego przymuszony.
1. Julianus twierdzi, że na mocy tego dekretu senatu majątek może zostać przekazany pełnomocnikowi
nieobecnego beneficjenta trustu, jeśli ten sobie tego zażyczy; pod warunkiem jednak, że da on zabezpieczenie
ratyfikacji tego aktu, gdyby wola nieobecnego nie była znana. Należy jednak powiedzieć, że jeśli spadkobierca
twierdzi, że podejrzewa, iż majątek jest niewypłacalny, nie powinien być zmuszony do jego przyjęcia, jeśli nie ma
pewności, czy beneficjent polecił to zrobić; nawet jeśli obligacja powinna być dostarczona, ze względu na słabość
zabezpieczenia. Jeśli jednak wejdzie on na majątek dobrowolnie, nie może to spowodować większej szkody, ale
jeśli beneficjent nie upoważnił go do tego, prawa do działania nie przejdą na niego, dopóki nie ratyfikuje on
przeniesienia majątku.
2. 2. Jeśli jakaś krzywda została popełniona wobec niewolnika należącego do majątku, chociaż powództwo
będzie przysługiwało spadkobiercy z tytułu wspomnianego niewolnika, to jednak prawo do powództwa zgodnie z
prawem akwiliańskim nie przechodzi na beneficjenta trustu, ponieważ przechodzą tylko te prawa, które były
zawarte w majątku zmarłego.
3. Jeśli zastępca jest zmuszony do wejścia i przekazania majątku w Rzymie, beneficjent trustu będzie zmuszony
do obrony powództw w Rzymie, chociaż spadkobierca nie jest do tego zmuszony.
4. Należy rozważyć, czy beneficjent trustu powinien zostać pozwany w tym samym miejscu, w którym zmarły
powinien zostać pozwany, a jeśli spadkobierca dobrowolnie wszedł w posiadanie spadku i przeniósł go, czy
beneficjent trustu może podjąć obronę w jednym z trzech różnych miejsc, a mianowicie tam, gdzie zmarły miał
miejsce zamieszkania, lub tam, gdzie zamieszkuje spadkobierca lub on sam. W związku z tym należy uznać, że
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beneficjent trustu powinien zostać pozwany albo tam, gdzie ma miejsce zamieszkania, albo tam, gdzie znajduje
się większa część przekazanego majątku.
67. Valens, Trusts, Księga III.
Jeśli na mój wniosek i na mocy dekretu pretora przyjmiesz majątek podejrzany o niewypłacalność, a ja potem nie
będę chciał, aby mi go przekazano lub abym się nim zajmował, należy postąpić w następujący sposób (który nie
jest niewłaściwie zaaprobowany przez Oktawena), a mianowicie pretor powinien przyznać powództwa przeciwko
mnie tak, jakbym to ja otrzymał majątek; ta opinia jest całkowicie słuszna.
(1) W tym samym czasie, gdy uknułeś plan oszukania swoich wierzycieli, możesz wejść w posiadanie majątku
podejrzanego o niewypłacalność i przenieść go na mnie, nie narażając się na interdykt z powodu oszustwa;
ponieważ, nawet jeśli nie został pan obciążony zaufaniem na moją korzyść, ma pan prawo odmówić przyjęcia
spadku i w ten sposób może pan oszukać swoich wierzycieli; a ja nie postąpię nieuczciwie, przyjmując
wspomniany spadek, do którego pańscy wierzyciele nie mogliby pana zmusić, gdybym ja nie wymagał tego od
pana.
(2) Gdy syn, który jest swoim panem, staje się spadkobiercą swego ojca i zostaje przez niego zobowiązany do
przekazania mi swego majątku, a mając zamiar oszukania swych wierzycieli, przekazuje mi ten majątek na mocy
dekretu pretora, po tym jak udał, że uważa go za niewypłacalny, to nie ma podstaw do zastosowania interdyktu
opartego na oszustwie; ponieważ gdyby sprzedano majątek ojca, jego wierzyciele nie mogliby uzyskać z tego
majątku niczego, co należałoby do niego; chyba że wierzyciele samego syna zostaliby wysłuchani, gdyby wnosili
o zezwolenie na sprzedaż majątku syna bez uwzględnienia majątku ojca.
(3) Jeżeli spadkobierca w celu dokonania darowizny oświadczy, że podejrzewa niewypłacalność majątku i
przekaże go komuś, kto nie ma prawa go przyjąć, to beneficjent trustu zostanie pozbawiony tego, do czego nie
ma prawa. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy spadkobierca powierniczy uczyni to bez zamiaru
dokonania darowizny.
68. Tenże, Trusty, Księga IV.
W przypadku gdy spadkobierca, który został poproszony o przekazanie majątku przez osobę, która w chwili
śmierci była bankrutem, twierdzi, że uważa, iż jest ona niewypłacalna, nie ma wątpliwości, że zgodnie z obecną
interpretacją dekretu senatu z Trebeli, może on zostać zmuszony do przekazania majątku, a nawet jeśli przyjąłby
go dobrowolnie, musi on zostać: przeniesiony na mocy wspomnianego Dekretu, chociaż, jeśli pewna suma
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pieniędzy, lub określony przedmiot własności zostanie przekazany w zaufaniu przez tego, który jest
niewypłacalny, uważa się, że nie jest on należny, tak jak gdyby został bezpośrednio zapisany w testamencie;
ponieważ w tym przypadku osoba, której pozostawiono majątek w zaufaniu, zajmuje miejsce zapisobiercy,
podczas gdy w pierwszym przypadku zajmuje miejsce spadkobiercy.
1. Jeśli po otrzymaniu zarzutu przekazania majątku, przyjmiesz go dobrowolnie i dostarczysz go bez potrącenia
czwartej części, trudno będzie uwierzyć, że zrobiłeś to raczej z niewiedzy, niż w celu pełniejszego wykonania
trustu. Jeśli jednak możesz udowodnić, że nie zastrzegłeś czwartej części przez pomyłkę, możesz ją odzyskać.
(69) Marcianus, Trusts, Księga VIII.
Kiedy spadkobierca przekazuje majątek, nie jest zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia przed eksmisją
ziemi, niewolników lub innych dóbr należących do niego; ale z drugiej strony, beneficjent trustu musi dać
zabezpieczenie, aby zwolnić spadkobiercę z odpowiedzialności, gdyby został eksmitowany z któregoś z dóbr,
które zostały sprzedane przez tego ostatniego.
70. Pomponius, Trusts, Księga II.
Jeśli wyznaczony spadkobierca zostanie poproszony o przekazanie majątku Tycjuszowi, a Tycjusz zostanie
poproszony o zwrócenie go spadkobiercy po pewnym czasie, bezpośrednie działania wystarczą do ustalenia
praw spadkobiercy.
1. Jeżeli spadkobierca, zanim przekaże majątek pozostawiony w spadku, zrzeknie się jakiejkolwiek jego części,
lub odda niewolnika należącego do tego majątku, albo zniszczy, połamie lub spali jakikolwiek majątek, nie można
wytoczyć przeciwko niemu powództwa cywilnego, jeżeli przekaże on ten majątek później na mocy dekretu senatu
z Trebeli, ale można wytoczyć przeciwko niemu powództwo z tytułu spadku, ze względu na majątek, który został
zniszczony. Jeśli jednak spadkobierca popełnił któreś z tych przestępstw po wydaniu dóbr, należy uznać, że
może być pozwany na podstawie prawa akwiliańskiego; na przykład, jeśli zranił lub zabił niewolnika należącego
do dóbr.
2. 2. Jeśli w spadku zapisane jest tymczasowe prawo do wytoczenia powództwa, to czas, w którym spadkobierca
mógł je wytoczyć przed przekazaniem spadku, obciąża osobę, na rzecz której spadek został przekazany.
71. Marcianus, Trusts, Księga X.
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Wszyscy spadkobiercy, którzy rozmyślają o spadku, mogą być zmuszeni do jego przyjęcia, ale nie do
natychmiastowego przekazania, na wniosek każdego, kto chce, aby został on przyjęty na jego ryzyko; ale w taki
sposób, że jeśli po upływie czasu rozmyślania uznają za stosowne go przyjąć, mogą korzystać z dobrodziejstwa
testamentu, tak jakby dobrowolnie weszli w posiadanie spadku. Gdyby jednak uznali jego przyjęcie za
nieopłacalne, będą zwolnieni od odpowiedzialności przez jego wydanie.
(72) Pomponiusz, Powiernictwo, Księga IV.
Kiedy spadkobierca został oskarżony o przeniesienie własności, po zastrzeżeniu pewnego kawałka ziemi, który
należał do kogoś innego, Arystoteles mówi, że należy ustalić, czy spadkodawca zamierzał, aby wspomniana
ziemia należała bezwzględnie do spadkobiercy, czy też tylko w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że należy
do niego samego. Uważa on, że należy przyjąć tę pierwszą opinię, a zatem, że szacunkowa wartość ziemi
powinna być zarezerwowana z majątku.
73. Marcianus, Trusts, Księga XXXII.
Jeśli spadkobierca pożycza majątek należący do spadku i bierze zastaw w celu zabezpieczenia pożyczki, prawo
do powództwa nie przechodzi na osobę, na którą przechodzi spadek, w stosunku do majątku, który został
zastawiony. Wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku, gdy spadkobierca, zanim przeniósł spadek, otrzymał
zastaw na podstawie umowy zawartej przez zmarłego. Mimo to beneficjent trustu nie będzie mógł wnieść
powództwa o zwrot zastawu, ale może wystąpić przeciwko spadkobiercy, aby zmusić go do przeniesienia na
niego prawa do powództwa o zwrot zastawu.
1. W przypadku przekazania majątku na podstawie dekretu senatu z Trebeli, służebności, którymi są wzajemnie
obciążone grunty spadkobiercy i spadkodawcy, nadal zachowują ważność.
(74) Paulus, Dekrety, Księga II.
Pewien człowiek, który miał syna i córkę, sporządził testament, w którym zapisał córce: "Zobowiązuję cię, abyś
nie sporządzała testamentu, dopóki nie będziesz miała dzieci". Cesarz uznał, że klauzula ta tworzy zaufanie, a w
ten sposób spadkodawca, zabraniając córce sporządzenia testamentu, zamanifestował swoje pragnienie, aby
uczyniła ona swojego brata spadkobiercą, i że wspomnianą klauzulę należy rozumieć tak, jakby spadkodawca
zobowiązał ją do przekazania majątku swojemu bratu.
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1. Fabiusz Antoninus pozostawił syna Antoninusa, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, oraz córkę
Onoratę, a po ich wydziedziczeniu wyznaczył ich matkę Junię Walerianę na swoją spadkobierczynię, zapisując jej
w testamencie trzysta aurei i inne dobra na rzecz córki, a następnie zażyczył sobie, aby cała reszta jego majątku
przypadła synowi Antoninusowi, gdy ten osiągnie dwudziesty rok życia. Polecił także, by w przypadku śmierci
syna przed ukończeniem przez niego dwudziestego roku życia, majątek ten przeszedł na Onoratę. Matka zmarła
bezpotomnie, pozostawiając dwójkę swoich dzieci jako spadkobierców testamentowych. Następnie syn, po
ukończeniu dziewiętnastego roku życia i wejściu w dwudziesty rok życia, którego jeszcze nie ukończył, zmarł,
pozostawiając jako spadkobierczynię córkę Favię Valerianę. Jej ojcowska ciotka wniosła pozew o powiernictwo,
jak również o udział w majątku na podstawie testamentu ojca, i wygrała sprawę przed gubernatorem prowincji.
Opiekunowie Waleriany, córki Antoninusa, powołując się na jej ubóstwo, powoływali się na konstytucję boskiego
Hadriana, w której zarządził on, że tam, gdzie do wypełniania obowiązków miejskich wymagany jest określony
wiek, rok, w którym dana osoba go osiągnęła, należy uważać za miniony. Również nasz cesarz, będąc pod
wpływem sprawiedliwości sprawy, jak również słów testamentu: "Gdy osiągnie dwudziesty rok życia", chociaż
powiedział, że wie, iż człowiek, który przekroczył siedemdziesiąty rok życia, nie jest zwolniony z opieki przez
Boskiego Marka, i chociaż przytoczyliśmy argumenty prawa Aelia Sentia, zdecydował przeciwko ciotce, która
wystąpiła z tym roszczeniem.
75. Scaevola, Digest, Księga XVIII.
Titius napisał list do swego dziedzica w następującej formie: "Titius do Korneliusza, swego spadkobiercy,
Pozdrowienie. Ponieważ przypadła ci część pozostawiona mojej matce, a także Semproniuszowi, mojemu
dawnemu kuratorowi, którego spotkało nieszczęście, z powodu którego można się spodziewać, że otrzymasz
cały mój majątek, zobowiązuję cię, Korneliuszu, abyś jedną trzecią tego majątku dał i przekazał Gajuszowi
Secjuszowi." Ponieważ Semproniusz otrzymał całkowitą restytucję od cesarza, który go wygnał, i przyjął majątek,
powstało pytanie, czy on również został zobowiązany do przekazania swojej części tego majątku. Odpowiedź
brzmiała, że Semproniusz nie był w żaden sposób obciążony, ale że spadkobierca, Korneliusz, musi dostarczyć
Sezjuszowi, proporcjonalnie, tę część majątku matki spadkodawcy, która dostała się w jego ręce.
(1) Pewna kobieta poprosiła wyznaczonego przez siebie spadkobiercę, aby po zarezerwowaniu czwartej części
majątku, przekazał pozostałą część synowej, wdowie po zmarłym synu, którą również obdarzyła zaufaniem, w
następujący sposób: "Proszę cię, abyś przekazała swojemu synowi cały mój majątek, jaki tylko może dostać się
w twoje ręce". Powstało pytanie, kiedy synowa powinna wykonać ten trust, czy po swojej śmierci, czy
natychmiast. Odpowiedź brzmiała, że powinien on być wykonany w chwili śmierci synowej.
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76. The Same, Digest, Księga XIX.
Scaevola wyraził opinię, że jeśli ojciec ustanowiłby syna spadkobiercą całego swojego majątku i zastąpiłby go
innym, a ten zmarłby przed osiągnięciem pełnoletności, to chociaż zastępstwo byłoby nieważne, ponieważ
spadek nie może być ani zapisany, ani odebrany w drodze kodycylu, to jednak w drodze wykładni sprawiedliwej
należy uznać, że matka, która zastąpiła małoletniego spadkobiercę, będzie odpowiedzialna wobec zastępcy na
mocy warunków trustu. Gdy kilka osób zastępuje się wzajemnie, zastępstwo będzie ważne w ramach trustu, a
jeśli jedna z nich umrze, pozostali przy życiu będą uprawnieni do całego spadku.
(77) The Same, Księga XX.
Spadkodawca zobowiązał każde ze swych dzieci obojga płci, które wyznaczył na spadkobierców, aby w razie
śmierci któregokolwiek z nich bezpotomnie pozostawiło swój udział w spadku bratu lub siostrze, a w razie braku
brata lub siostry - matce, i dodał następujące słowa: "Zobowiązuję was, moje drogie dzieci, do tego zaufania,
dopóki nie wychowacie dwojga dzieci". Gdyby ktokolwiek z wymienionych spadkobierców miał dwoje dzieci, choć
mogłyby one nie przeżyć, powstało pytanie, czy jego spadkobiercy byliby zmuszeni do wykonania trustu.
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, byliby oni uważani za zwolnionych z obowiązku wykonania
trustu.
1. Titius wyznaczył swoich wnuków przez córkę i córkę obłąkaną na spadkobierców i powierzył córce, że jeśli
umrze bezpotomnie, część majątku, która została jej przyznana, przejdzie na jej współspadkobierców. Titius
wydał swoją obłąkaną córkę za mąż, a ona po śmierci ojca urodziła córkę. Ponieważ obłąkana córka zmarła,
pozostawiając córkę, powstało pytanie, czy współspadkobiercy są uprawnieni do korzystania z trustu. Odpowiedź
była taka, że skoro zgodnie z podanym stanem faktycznym spadkobierca pozostawił córkę, to powiernictwo nie
jest należne. Klaudiusz: Bo choć małżeństwo z obłąkaną kobietą nie było prawnie ważne, to jednak wystarczało,
aby warunek mógł być spełniony.
(78) Tenże, Digest, Księga XXI.
Lucjusz Tacyt, który spodziewał się, że umrze bezpotomnie, a miał żonę i córkę, którą wyemancypował, umieścił
w kodycylu następujące postanowienie: "Ten kodycyl odnosi się do mojej żony i córki. Dlatego proszę, aby
wszystko, co wam zostawię, lub co wy sami posiadacie, należało do was wspólnie; i o cokolwiek was nie
poproszę, jestem pewien, że to zrobicie, dzięki waszemu uczuciu do mnie." Córka weszła w posiadanie majątku
po zmarłym ojcu na podstawie Prawa Praetorianów. Powstało pytanie, czy jakaś część majątku Lucjusza Titiusa
należała się córce jej matce, z tytułu powiernictwa. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem
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faktycznym, część ta była należna, jeśli żona była gotowa umieścić swój własny majątek we wspólnej kasie z
majątkiem córki.
1. Maevia pozostawiła dwie córki spadkobierczyniami, a w tym samym testamencie umieściła następujący zapis:
"Zobowiązuję moich spadkobierców, aby pozostawili cały mój majątek w depozycie, bez odsetek, u Gajusza
Secjusza i Lucjusza Tacyta, których, jeśli będzie to zgodne z prawem, wyznaczyłam kuratorami mojego majątku,
z wyłączeniem wszystkich innych, aby mogli przekazać go proporcjonalnie moim wnukom, gdy każdy z nich
osiągnie wiek dwudziestu pięciu lat; lub jeśli tylko jeden z nich osiągnie ten wiek, aby przenieść na niego cały mój
majątek". Powstało pytanie, czy trust powinien być wykonany przez wyznaczonych spadkobierców na rzecz
Lucjusza Titiusa i Seiusa. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym Lucjusz Titius i Gajusz
Seius nie mogli rościć sobie prawa do trustu.
2. Pewna kobieta wyznaczyła trzech spadkobierców, swojego brata Maeviusa do trzech czwartych swojego
majątku, Seiusa do jednej szóstej i Stichusa, niewolnika wspomnianego Seiusa i naturalnego syna Maeviusa, do
jednej dwunastej; i zobowiązała Seiusa do manumitowania Stichusa, w następujący sposób: "Zobowiązuję cię,
Seius, do manumitowania Stichusa i dałam ci środki, abyś to uczynił". W kodycylu zawarła również następujące
postanowienie: "Jeśli Secjusz wywoła jakąkolwiek kontrowersję w odniesieniu do dwunastej części mojego
majątku, którego spadkobiercą ustanowiłam Stichusa, pragnę, aby powróciła ona do mojego brata Maeviusa; a
mój bracie, jako że polegam na twojej dobrej wierze i pamięci, proszę, abyś przekazał wszystko, co może trafić w
twoje ręce z mojego majątku twojemu synowi Stichusowi, i zobowiązuję cię, abyś uczynił to pod zarządem
powierniczym". Ponieważ Secjusz wszedł do majątku i z tego tytułu został zmuszony do manumitowania
Stichusa, powstało pytanie, czy był on zobowiązany do przekazania Stichusowi, po jego manumisji, dwunastej
części majątku, którego ten ostatni został mianowany spadkobiercą. Odpowiedź brzmi, że nic nie wskazywało na
to, że Seius był zobowiązany do przeniesienia na niego dwunastej części majątku.
3. Zapytano również, czy jeśli Secjusz chciałby podnieść jakiekolwiek kwestie związane z dwunastą częścią,
którą Stichus został wyznaczony jako spadkobierca, a Maevius otrzymałby wspomnianą dwunastą część od
Secjusza zgodnie z warunkami trustu, czy musiałby on również przenieść na Stichusa trzy czwarte majątku, do
którego Maevius sam został wyznaczony jako spadkobierca. Odpowiedź brzmiała, że intencją spadkodawczyni
było, aby cały majątek, który w jakikolwiek sposób dostał się w ręce Maeviusa, został przekazany Stichusowi.
4. Ojciec ustanowił swojego syna i córkę swoimi spadkobiercami i zastąpił ich wzajemnie, a następnie zastąpił
kilku spadkobierców na wypadek, gdyby żaden z nich nie został spadkobiercą, i zastąpił samych zastępców
jednym za drugiego, następującymi słowami: "Zastępuję zastępowanych spadkobierców jednym za drugiego".
Zobowiązał również każde ze swoich dzieci, które mogłoby przeżyć pozostałe i umrzeć bez potomstwa przed
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osiągnięciem wieku trzydziestu lat, do przekazania swojego majątku tym, których zastąpił jako spadkobierców
wspomnianego dziecka. Jego syn przeżył swoją siostrę i zmarł bezpotomnie przed ukończeniem trzydziestego
roku życia. Ponieważ jeden z podstawionych spadkobierców zmarł przed synem, jego udział należał do
pozostałych podstawionych spadkobierców, którzy przeżyli, powstało pytanie, czy ft przejdzie na nich w równym
stopniu, czy też proporcjonalnie do udziałów w majątku, za który zostali zastąpieni. Odpowiedź brzmiała, że
substytuty były uprawnione do korzystania z trustu proporcjonalnie do ich udziałów.
5. Maevius ustanowiła swojego syna spadkobiercą pięciu dwunastych części swojego majątku, swoją córkę Titię jednej czwartej, a swojego drugiego syna Septymiusza - jednej trzeciej; i powierzyła temu ostatniemu
powiernictwo w następujących słowach: "Mój synu, Septymiuszu, proszę cię, abyś przekazał swoim braciom cały
mój majątek, który może ci przypaść w udziale, jeśli przed osiągnięciem dwudziestego roku życia umrzesz nie
pozostawiając potomstwa". Septymiusz, umarłszy bez potomstwa przed osiągnięciem dwudziestego roku życia,
powstało pytanie, czy majątek będzie należał do brata i siostry proporcjonalnie do ich udziałów w tym samym, czy
też będzie należał do nich po równo. Odpowiedź brzmiała, że będzie należał do nich proporcjonalnie do ich
udziałów.
6. Titia, jako jedyna spadkobierczyni całego majątku, zobowiązana do przeniesienia połowy tego majątku na
Maevię, uczyniła to; odmówiła jednak zapłaty kwoty, na którą spadkodawca obciążył działkę gruntu, ale ponieważ
wierzyciel sprzedał nieruchomość, poleciła Seii odkupić ją. Powstało pytanie, czy Titia będzie odpowiedzialna
wobec Maevii zgodnie z warunkami trustu. Odpowiedź brzmiała, że skoro spadkobierczyni została obciążona
obowiązkiem przekazania majątku, to nic w tym, co zostało stwierdzone, nie wskazuje na to, że nie powinna
ponosić odpowiedzialności. Klaudiusz: Jest ona bowiem zobowiązana do zapłacenia Maevii połowy wartości
ziemi i tyle więcej, ile było konieczne do zaspokojenia wierzyciela.
7. Pewien człowiek, ustanowiwszy Gajusza Secjusza dziedzicem połowy swego majątku, Tytusa dziedzicem
jednej czwartej tegoż, a inne osoby spadkobiercami pozostałej części, wprowadził do swego testamentu
następujące postanowienie: "Zobowiązuję cię, Gajuszu Secjuszu, przy twej śmierci do przekazania Tytusowi i
Semproniuszowi połowy mego majątku, to jest tej części, którą ci dałem." Obie wyżej wymienione osoby przyjęły
ten majątek, a Gajusz Secjusz następnie zmarł po wyznaczeniu Łucji Titii swoim spadkobiercą, powstało pytanie,
czy wspomniana Łucja Titia była zobowiązana do natychmiastowego przekazania połowy majątku, do którego
dostarczenia zobowiązana była przez Gajusza Secjusza, czy też powinna w chwili swojej śmierci przekazać cały
majątek, nie tylko ten, którym była obciążona, ale także majątek Gajusza Secjusza. Odpowiedź brzmiała, że
Łucja Tytania była zobowiązana do natychmiastowego przeniesienia połowy majątku, który otrzymał Seius.
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8. Pewien spadkodawca ustanowił swoją córkę swoim spadkobiercą wraz z wnukiem, który był jej synem, a po
dokonaniu substytucji uczniowskiej na rzecz tego ostatniego, umieścił w testamencie następujący zapis:
"Zapisuję Lucjuszowi Titiusowi, mojemu siostrzeńcowi, a zięciowi, dwieście aurei, i wiem, że będzie on
zadowolony z tego zapisu, ponieważ cały mój majątek pozostawiłem córce i wnukowi, których ustanowiłem
spadkobiercami, tak że cały majątek będzie należał do nich wspólnie, i polecam ich sobie nawzajem". Córka,
wszedłszy w majątek ojca, odłączyła się od męża. Powstało pytanie, czy Titius, jej były mąż, mógł, zgodnie z
warunkami trustu, we własnym imieniu lub w imieniu swojego syna, nabyć majątek wspólny, zarówno za życia
swojej byłej żony, jak i po jej śmierci. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, zięciowi nie zostało
przekazane nic poza dwustoma aurei.
9. Ta sama żona ustanowiła swego męża spadkobiercą i zobowiązała go, aby w chwili śmierci przekazał ich
wspólnemu synowi wszystko, co otrzymał z jej majątku; zapytano również, czy majątek i rzeczy, które dał w
posagu, a które zostały zwrócone kobiecie po rozwodzie, powinny być włączone do trustu. Odpowiedź brzmiała,
że wszystkie dobra, które pozostawiła kobieta, są w nim zawarte. Klaudiusz: Po zasięgnięciu porady w tej samej
sprawie, stwierdzono, że albo majątek ten powinien być przekazany zgodnie z powyższą opinią i powinien być
zaliczony do majątku kobiety, albo, jeśli nie zostało to uczynione ze względu na klauzulę zawartą w odniesieniu
do zwrotu posagu, należy uznać, że majątek wzrósł z tego tytułu.
10. Kobieta, która miała syna, a przez niego wnuka, a obaj byli pod władzą jej męża, wyznaczyła tego ostatniego
na swojego jedynego spadkobiercę i powierzyła mu następujące zadanie: "Jeśli mój mąż, Tytus, będzie moim
spadkobiercą, to proszę i zobowiązuję go, aby w chwili swojej śmierci dał i przekazał wszystko, co wpadnie mu w
ręce z mojego majątku, w taki sposób, aby nasz syn Gajusz miał z tego dziesięć dwunastych, a nasz wnuk
Secjusz dwie dwunaste; I powierzam mojemu dziedzicowi Titiusowi, aby dopilnował, by tak się stało. " Ojciec
wyemancypował syna, stracił wnuka, po czym zmarł, a jego syn pozostał przy życiu. Powstało pytanie, czy syn,
zgodnie z warunkami trustu, na mocy pierwszej części testamentu, był uprawniony do całego majątku ojca, i czy
następujące słowa: "W taki sposób, aby mój syn mógł mieć dziesięć dwunastych tego, a mój wnuk dwie
dwunaste", powinny, zgodnie z intencją zmarłego, być stosowane tylko wtedy, gdy zarówno syn, jak i wnuk żyli w
czasie, gdy trust stał się wymagalny; lub, ponieważ wnuk nie żył w tym czasie, czy następująca klauzula
testamentu nie będzie miała mocy ani skutku. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem
faktycznym, oczywistym jest, że tylko dziesięć dwunastych części majątku powinno być przyznane synowi.
11. Wyznaczony spadkobierca, poproszony o przekazanie trzech całych nieruchomości żonie spadkodawcy,
uczynił to, po odliczeniu czwartej części z nich. Powstało pytanie, czy jeśli żona została poproszona przez
spadkodawcę o natychmiastowe przekazanie czwartej części do jego majątku, a pozostałej po upływie pewnego
czasu, to czy ta część, którą spadkobierca odliczył jako czwartą część, powinna być uwzględniona przy
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przekazaniu majątku pod zarządem powierniczym? Odpowiedź brzmiała, że kobieta jest odpowiedzialna jedynie
za kwotę, którą otrzymała w ramach trustu.
12. Spadkodawca zobowiązał swoich spadkobierców do przekazania całej trzeciej części swojego majątku, która
może wejść w ich ręce, Gajuszowi Maeviusowi, którego wychował, gdy ten osiągnie wiek piętnastu lat, i dodał
następujące słowa: "W międzyczasie będziesz przeznaczał dochody z sumy, która wpadnie ci w ręce, na
utrzymanie go od ubóstwa, która to suma powinna być pożyczona na procent. Oprócz tego daję mojemu
wspomnianemu przybranemu dziecku pewnego niewolnika, jego przybranego brata, urodzonego w moim domu,
oraz innego niewolnika, szewca, którzy mogą pomóc w utrzymaniu go z dochodów swojej pracy." Ponieważ
spadkobiercy zapewnili dziecku utrzymanie, którego koszt był znacznie niższy od kwoty odsetek od sumy
zapisanej w testamencie na ten cel, powstało pytanie, czy można ich zmusić do płacenia reszty za cały okres, w
którym należało się utrzymanie, czy dopiero po ukończeniu przez dziecko piętnastego roku życia. A ponieważ
niewolnicy, którzy zostali specjalnie zapisani w testamencie, aby przyczynić się do jego utrzymania z dochodów z
ich pracy, zostali natychmiast sprzedani przez ich spadkobierców, zapytano również, czy ich wynagrodzenie,
wraz z odsetkami, może być żądane przez dziecko. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, wydaje
się, że intencją spadkodawcy było, aby cały dochód z majątku, jak również wynagrodzenie niewolników, zostały
dostarczone.
13. Pewien człowiek, ustanowiwszy kilka osób, w tym trzech wolnych strzelców, spadkobiercami trzech czwartych
swojego majątku, pozostawił im również pewne ziemie jako uprzywilejowany zapis i zobowiązał ich, aby "nie
alienowali wspomnianych ziem, tak aby każdy z nich, który przeżyje, mógł nabyć je wszystkie dla siebie".
Następnie zobowiązał jednego ze wspomnianych wyzwoleńców do przekazania Tacytowi wszystkiego, co
wpadnie mu w ręce z jego majątku, czyli z jego własności, po odliczeniu długów i zapisów, oraz zarezerwował dla
siebie 20 aurei. Powstało pytanie, czy powinien był również odliczyć trzecią część ziemi, która została zapisana
jemu i jego współwyzwolonym jako uprzywilejowany spadek. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi
faktami, ziemie nie powinny być przeniesione, ponieważ sam spadkodawca życzył sobie, aby zapisy były
wyłączone.
14. Mąż, ustanowiwszy swoją żonę spadkobierczynią trzeciej części swojego majątku i obdarzając ją kilkoma
powiernikami, zapisał jej również swój posag jako uprzywilejowany zapis, w następujący sposób: "Chcę, aby
kwota jej posagu, który mi wniosła, została wypłacona przez mojego syna mojej żonie, Sei" i zobowiązał żonę,
aby w chwili śmierci pozostawiła ich wspólnemu synowi, Titiusowi, swoją część majątku oraz wszystko inne, co jej
zapisał. Powstało pytanie, czy byłaby ona również zobowiązana do przekazania synowi kwoty swojego posagu,
wraz z innymi zapisami, które otrzymała na mocy trustu. Odpowiedź brzmiała, że spadkodawca nie miał zamiaru,
aby jej posag również został przekazany, chyba że ustalono inaczej; a nawet jeśli udowodniono, że miał taki
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zamiar, nie można było tego żądać, chyba że kwota, która mogła być zatrzymana zgodnie z prawem falcydyjskim
była mniejsza niż kwota posagu.
15. Spadkobierca, który miał przekazać majątek Septymiuszowi, gdy ten ukończy dwadzieścia lat, w
międzyczasie sprzedał pewne ziemie, które zmarły otrzymał w zastaw, a po tym, jak został pozwany przez
dłużnika z powodu zastawu, zmarł, pozostawiając Semproniusza jako spadkobiercę, który przeniósł majątek na
Tycjusza przed rozstrzygnięciem sprawy. Powstało pytanie, czy sam Semproniusz powinien mimo to otrzymać
wyrok przeciwko sobie; mógł on bowiem zatrzymać majątek w swoich rękach lub mógł zażądać zabezpieczenia
tego, co mógłby być zmuszony zapłacić, gdyby został pokonany w sądzie. Odpowiedź brzmiała, że wyrok
przeciwko spadkobiercy może być wykonany jeszcze po wydaniu majątku.
16. Spadkobierca spadkodawcy, któremu zarzucono przekazanie całego spadku po jego śmierci, przekazał
jedynie niewielką sumę pieniędzy, która według niego stanowiła cały majątek należący do spadku, beneficjentom
trustu, którzy byli do niego uprawnieni; a po późniejszym odnalezieniu dokumentów okazało się, że w spadku
znajdowało się cztery razy więcej pieniędzy niż zostało wypłacone. Powstało pytanie, czy można wnieść pozew
przeciwko spadkobiercy o resztę zgodnie z warunkami trustu. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym
stanem faktycznym, powództwo może być wniesione, jeśli nie zawarto z nim ugody.
79. To samo, pytania dyskutowane publicznie.
Jeżeli małoletnie dziecko staje się spadkobiercą swojego ojca i przekazuje część majątku, który został
pozostawiony w zaufaniu, a następnie odrzuca ten majątek, beneficjent trustu ma prawo zdecydować, czy
zatrzyma część przekazaną mu przez małoletniego, jak również udział tego ostatniego, czy też odrzuci wszystko,
czy też zezwoli na sprzedaż całego majątku spadkowego, aby zachować dla małoletniego kwotę przewyższającą
zadłużenie. Jeśli majątek nie może być rozdysponowany jako całość, wszelkie działania prawne powinny być
odrzucone beneficjentowi trustu; ponieważ w jego mocy było przejęcie całego majątku i zachowanie dla
małoletniego wszystkiego, co pozostało po spłacie długu.
80. The Same, Digest, Księga V.
Lucjusz Tycjusz wyznaczył swoją matkę i wuja, którzy byli jednocześnie jego wierzycielami, na swoich
spadkobierców i zobowiązał ich do przekazania Septymiuszowi wszystkiego, co pozostanie po ich śmierci.
Wspomniani spadkobiercy pochłonęli znaczną część majątku spadkodawcy i pozostawili kilku przedstawicieli,
którzy wiedzieli, że Septymiusz był w posiadaniu wielu rzeczy pozostałych z majątku Lucjusza Titiusa. Pojawiło
się pytanie, czy spadkobiercy matki i wuja mogą odzyskać od Septitiusa cokolwiek, co Lucjusz Tytus był im
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winien. Odpowiedź brzmiała, że nie mogą tego zrobić. Klaudiusz: Powodem tego jest to, że zobowiązania
spadkowe, po połączeniu, wygasły; ale że może być odzyskanie na podstawie powiernictwa, ponieważ te osoby
były pozbawione sprawiedliwości, które rzekomo zużyły wiele z dóbr należących do majątku.
81. Paulus, The Six Books of Imperial Opinions rendered in Judicial Proceedings, Księga I, Inaczej, Dekrety,
Księga XI.
Juliusz Febus, sporządziwszy testament, wyznaczył swoim trzem dzieciom (Febusowi i Heraklii z pierwszej żony
oraz Polikratesowi z drugiej) równe udziały w swoim majątku i poprosił Polikratesa, młodszego z braci, aby zrzekł
się majątku na rzecz swoich braci w zamian za otrzymanie pewnego kawałka ziemi; dwóch pozostałych braci,
urodzonych z tej samej matki, zastąpił jednym drugim, gdyby któryś z nich nie został jego spadkobiercą. Drugim
testamentem zastąpił Polikratesa, gdyby ten zmarł przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, i zapewnił, że
testament ten zostanie otwarty przez matkę, jeśli chłopiec umrze poniżej tego wieku. Następnie zobowiązał
dwóch starszych braci, że jeśli któryś z nich umrze bezpotomnie, przekaże swój udział temu, kto przeżyje, po
odliczeniu majątku pochodzącego z posiadłości ich matki i dziadka. Siostra Herakliusza zmarła, nie
pozostawiając potomstwa, i wyznaczyła swojego brata Febusa na swojego spadkobiercę. Polikrates wystąpił z
powództwem o wykonanie zapisu i wygrał sprawę przed Aureliuszem Prokulusem, prokonsulem Achai.
Odwołanie złożył sam Febus, a druga strona pozwu była nieobecna, więc poniósł klęskę, ponieważ słowa "żyjący
lub żyjący" obejmowały obu braci. Mimo że wzajemna substytucja dotyczyła tylko dwojga najstarszych dzieci,
uznano, że intencją ojca było wyłączenie majątku matki wspomnianych dzieci, ponieważ Polikrates miał inną
matkę, która nadal żyła i została zobowiązana do przekazania synowi Polikratesowi tych samych zapisów, które
przeszły na jej męża po śmierci jego pierwszej żony.

Tyt. 2. W jakim czasie zapisy lub trusty stają się skuteczne.

1. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
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(1) Paulus, O Sabinusie, księga II: Dziedzictwo, którym obciążony jest zastępca, staje się skuteczne od śmierci
ojca, choćby żył nieletni.
(2) Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Jeżeli w testamencie zapisane jest użytkowanie, użytkowanie lub prawo zamieszkiwania, nie staje się ono
skuteczne aż do chwili objęcia spadku, a powództwo o jego zwrot nie przechodzi na spadkobiercę. Ta sama
zasada obowiązuje w przypadku zapisania w testamencie użytkowania, które ma się rozpocząć w określonym
czasie.
3. Tenże, Dysputy, Księga V.
Ponieważ prawa te nie mogą być przeniesione na spadkobiercę, na próżno byłoby ustalać dzień wcześniejszy,
kiedy zaczną one obowiązywać.
(4) Tenże, O Sabinusie, księga XIX.
Jeżeli zapis jest uczyniony na rzecz kogokolwiek, aby wszedł w życie w chwili śmierci spadkobiercy, zapis jest
warunkowy, tak że gdyby zapisobierca umarł za życia spadkobiercy, nie przekaże on swego prawa na swego
spadkobiercę.
1. Jeżeli jednak zapis zostanie uczyniony na rzecz zapisobiercy, aby stał się skuteczny w chwili jego własnej
śmierci, jest pewne, że zapis przejdzie na jego spadkobiercę.
5. Tenże, O Sabinusie, księga XX.
Jeśli zapisobierca umrze po czasie, w którym zapis zaczyna obowiązywać, przekaże go swojemu spadkobiercy.
1. Jeśli zatem zapis jest bezwzględny, zaczyna obowiązywać od dnia śmierci osoby, która go zapisała. Jednakże,
jeśli zapisy w testamencie mają obowiązywać po pewnym czasie, zaczynają obowiązywać tak samo, jak inne
zapisy bezwzględne, chyba że zapisano coś, co nie przechodzi na spadkobiercę, ponieważ takie zapisy nie
zaczną obowiązywać przed wyznaczonym czasem, jak na przykład w przypadku pozostawienia użytkowania,
które ma obowiązywać po roku. Popieramy tę opinię.
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2. Jeśli jednak spadek jest zapisany pod warunkiem, nie zaczyna on obowiązywać przed spełnieniem warunku,
pod warunkiem, że zapisobierca jest w stanie go spełnić.
3. Jeśli jednak warunek jest tego rodzaju, że jego spełnienie jest ogólnie usprawiedliwione przez pretora, zapis
staje się skuteczny od razu.
4. Tę samą zasadę stosuje się do warunku, który jest niemożliwy do spełnienia, ponieważ zapis tego rodzaju
uważa się za zapis bezwzględny.
5. Podobnie, gdy warunek jest taki, że zapisobierca nie ponosi odpowiedzialności za jego niedotrzymanie, lecz
jest to wina spadkobiercy lub innej osoby, której nakazano dotrzymanie warunku, zapis nabiera mocy, gdyż
warunek uważa się za spełniony; tak na przykład, gdybym otrzymał nakaz wypłacenia spadkobiercy dziesięciu
OMrei, a on odmówiłby ich przyjęcia. Jeśli jednak dziedzictwo zostanie mi zapisane, jeśli ożenię się z Seią, a ona
nie będzie chciała wyjść za mnie, należy powiedzieć, że dziedzictwo zaczyna obowiązywać, ponieważ to nie moja
wina, że nie spełniam warunku, ale inna osoba jest winna jego niespełnienia.
6. Zapis powinien być wypłacany spadkobiercy zapisobiercy w tym samym czasie, to znaczy w tych samych
ratach, w jakich jest wypłacany samemu zapisobiercy.
7. Jeżeli w chwili, gdy zapis staje się wymagalny, zapisobierca znajduje się pod czyjąś władzą, będzie on należny
tym, którym podlega. Stąd, jeśli zapis jest pozostawiony bezwzględnie niewolnikowi, a on staje się wolny po dniu,
w którym jest on wymagalny, zapis będzie należał do jego pana. Jeśli jednak zapisane jest użytkowanie,
niewolnik nabywa spadek dla siebie, nawet jeśli stałby się wolny po śmierci spadkodawcy, a przed wejściem w
posiadanie majątku.
6. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Jeśli spadek został zapisany w sposób absolutny, a został odebrany pod warunkiem, uważa się, że został
zapisany warunkowo.
1. 1. Jeśli skutek zapisu zostaje zawieszony z jakiegoś powodu, który nie ma związku z testamentem, uważamy,
że zostanie on przekazany spadkobiercy, nawet jeśli zapisobierca umrze, zanim zapis stanie się skuteczny. Na
przykład, jeśli mąż zapisałby obcej osobie majątek dotal, a żonie pewną sumę pieniędzy w zamian za
wspomniany majątek dotal, a zapisobierca umarłby w czasie, gdy żona zastanawia się nad wyborem posagu i
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wybrałaby zapis, postanowiono, że zapis przejdzie na spadkobiercę. Julianus przyjął tę opinię, gdyż wydaje się,
że z dziedzictwem związana jest raczej zwłoka niż warunek.
2. Dziedzictwo zapisane w kodycylu staje się skuteczne w tym samym czasie, co dziedzictwo zapisane w
testamencie.
(7) Ulpianus, O Sabinusie, księga XX.
Przyjęcie spadku przez spadkobiercę powoduje, że roszczenie o spadek jest odroczone, ale nie uniemożliwia
jego skuteczności.
1. Dlatego też, niezależnie od tego, czy spadkobierca, który został powołany bezwzględnie, odracza przyjęcie
spadku, czy też, jeśli został powołany warunkowo, warunek uniemożliwia mu jego przyjęcie, prawa zapisobiercy
będą chronione.
2. Jeżeli jednak w podobny sposób powołany zostanie spadkobierca nienarodzony lub osoba znajdująca się w
rękach wroga, prawa zapisobiercy nie zostaną naruszone, ponieważ jego zapis zaczął obowiązywać.
3. 3. Z tego powodu mówimy, że w przypadku, gdy substytut został obciążony dziedzictwem, dziedzictwo to nie
zostanie naruszone, jeśli w czasie, gdy wyznaczony spadkobierca będzie się zastanawiał, spadkobierca umrze;
jego prawa nie zostaną naruszone, nawet jeśli wyznaczony spadkobierca następnie odrzuci spadek, ponieważ
spadkobierca przekaże swoje roszczenie własnemu spadkobiercy.
4. Podobnie rzecz się ma, gdy zapisem obciążony jest substytut małoletniego, gdyż on również przekaże zapis
swemu spadkobiercy.
5. Jeśli zastępca małoletniego ma zapłacić sto aurei Sezjuszowi, a syn umrze przed osiągnięciem wieku
dojrzałości, to może być przedmiotem dyskusji, czy jeśli Sezjusz umrze za życia małoletniego, to przekaże on
spadek swojemu spadkobiercy, tak jakby warunek, od którego zależał spadek, był wyrażony. Lepsza opinia jest
taka, że spadek przechodzi na spadkobiercę.
6. 6. Czasami przyjęcie spadku jest odkładane przez spadkobiercę, co powoduje, że nabycie dziedzictwa również
jest odkładane; na przykład, gdy niewolnik zostaje poddany manumulacji, lub jest pozostawiony komuś, a zapis
jest dokonany na rzecz niewolnika z tego powodu; ponieważ, gdy spadek jest zapisany na rzecz niewolnika,
nigdy nie staje się skuteczny, dopóki nie zostanie wprowadzony do spadku.
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8. Tenże, O Sabinusie, księga XXIV.
Ponieważ niewolnik nie ma prawa do wolności, zanim nie zostanie przyjęty spadek, wydaje się całkowicie
słuszne, aby zapis nie wszedł w życie przed tym czasem, w przeciwnym razie byłby nieważny, gdyby wszedł w
życie, zanim niewolnik uzyskał wolność, a tak byłoby w przypadku, gdyby zapis został dokonany w sposób
absolutny na rzecz niewolnika i nakazano mu uwolnienie się pod pewnym warunkiem, a warunek ten został
ustalony po wejściu w życie spadku.
9. Tenże, O Sabinusie, księga XXI.
Gdy prawo zamieszkiwania jest zapisane synowi pod ojcowską kontrolą, lub niewolnikowi, nie sądzę, aby
dziedzictwo było nabyte przez pana lub ojca, jeśli syn niewolnika umarłby przed przyjęciem spadku; ponieważ
dziedzictwo jest związane z osobą, bardzo słusznie uważa się, że nie staje się skuteczne, zanim spadek nie
zostanie wprowadzony.
10. Tenże, O Sabinusie, księga XXIII.
Gdy w testamencie zapisano, że zapis ma być wypłacany corocznie, jest oczywiste, że nie jest to jeden zapis,
lecz kilka.
11. Julianus, Digest, księga XXXVII.
Nie ma różnicy, czy tyle aurei ma być płacone co roku, czy też suma tysiąca aurei ma być zapłacona na koniec
pierwszego roku, a niewolnik ma być dostarczony na koniec drugiego, a zboże na koniec trzeciego.
(12) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIII.
Tego rodzaju zapisy nie są płatne jednorazowo, lecz corocznie.
1. Powstało pytanie, czy takie zapisy są płatne na początku, czy na końcu każdego roku. Labeo, Sabinus, Celsus,
Kasjusz i Julianus byli zdania, że tego rodzaju dziedzictwo jest płatne na początku każdego roku.
2. Stąd Julianus twierdzi, że jeśli taki spadek zostanie zapisany niewolnikowi, a ten stanie się wolny po
pierwszym lub drugim roku, to nabędzie spadek.
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3. Celsus mówi również, a Julianus się z nim zgadza, że taki spadek wchodzi w życie od dnia śmierci
spadkodawcy, a nie od dnia, w którym spadek został przyjęty, i że jeśli spadek zostanie wprowadzony po upływie
kilku lat, zapisobierca będzie miał prawo do spadku za wszystkie te lata.
4. Jeżeli jednak w testamencie zapisany jest spadek płatny rocznie, wydaje mi się, że początek każdego roku
należy rozumieć również w tym przypadku, chyba że jest jasne, że intencją spadkodawcy, dzieląc spadek na
roczne płatności, było raczej przysporzenie korzyści spadkobiercy niż zapisobiercy, aby nie był on zmuszony do
zapłacenia całej kwoty od razu.
5. W przypadku, gdy kwota płatna rocznie lub co roku została zapisana w testamencie w celu zapewnienia
mieszkania lub instrukcji, można przypuszczać, że wolą spadkodawcy przy dokonywaniu zapisu jest, aby była
ona płatna w czasie, gdy czynsz za mieszkanie lub cena instrukcji jest należna.
6. Podsumowując, Pomponiusz stwierdził, że nie ma różnicy, czy zapis jest płatny co rok, czy co rok, czy co
miesiąc, czy co miesiąc, czy codziennie, czy codziennie. Ja również jestem tego zdania. Stąd ta sama zasada
będzie obowiązywała w przypadku zapisu pewnej sumy aurei płatnej rocznie.
7. Jeśli niewolnik jest zapisany w testamencie ogólnym, a zapisobierca umiera przed odebraniem niewolnika,
przekazuje on spadek swojemu spadkobiercy.
8. Jeśli zapisano Titiusa w następujący sposób: "niewolnik, którego wybierze Sezjusz", a Sezjusz umrze po
dokonaniu wyboru, istnieje podstawa do odzyskania niewolnika, który został już nabyty przez zapisobiercę.
13. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
W przypadku, gdy zapis został dokonany w następujący sposób: "Daję i zapisuję So-and-So taki a taki przedmiot,
bez względu na to, czy został on wykonany, czy nie", zapis nie przechodzi na spadkobiercę, chyba że jeden lub
drugi warunek został spełniony za życia zapisobiercy; ponieważ powód, dla którego zapis jest należny, musi
zawsze go poprzedzać, a nie dlatego, że jest pewne, że jedna lub druga z dwóch rzeczy będzie miała miejsce, i
że zapis będzie należny w każdych okolicznościach; ponieważ gdy zapis jest zapisany w następujący sposób:
"Niech mój spadkobierca da taką a taką własność, gdy umrze", jest pewne, że zapis będzie należny, a mimo to
nie przechodzi na następcę zapisobiercy, jeśli ten umrze za życia spadkobiercy.
(14) Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXIV.
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Gdy w testamencie zapisane jest "użytkowanie pewnej nieruchomości lub suma dziesięciu aurei, w zależności od
tego, co wybierze zapisobierca", należy wziąć pod uwagę zarówno moment śmierci spadkodawcy, jak i moment
przyjęcia spadku; datę śmierci z powodu zapłaty dziesięciu aurei oraz datę przyjęcia spadku z powodu
użytkowania. Bo chociaż zapisobierca ma prawo wyboru, to jednak wybór nie może być od razu skuteczny,
ponieważ zakłada się, że spadkodawca jeszcze nie umarł, a jeśli umarł, to jego majątek nie został jeszcze objęty.
1. Dlatego Julianus pyta, czy jeśli zapisobierca umrze po śmierci spadkodawcy, to czy dziedzictwo dziesięciu
aurei przejdzie na spadkobiercę. W trzydziestej siódmej księdze Digestów stwierdza, że można uznać, iż dziesięć
aurei zostało mu przekazane, ponieważ dziedzictwo zaczyna przysługiwać w momencie śmierci zapisobiercy.
Julianus na poparcie swojej opinii podaje następujący przykład: "Niech mój spadkobierca zapłaci dziesięć aurei
Sei; jeśli urodzi dziecko, niech przekaże jej taki a taki kawałek ziemi", ponieważ uważa, że jeśli umrze ona przed
urodzeniem dziecka, przekaże dziesięć aurei swojemu spadkobiercy.
2. 2. Jeśli ktoś uczyniłby zapis synowi pod kontrolą ojca i zobowiązał go do zapłacenia samemu sobie, zapis
będzie ważny, a spadkobierca nie będzie winien, że zapłacił synowi, a nie ojcu; przypuśćmy bowiem, na przykład,
że został specjalnie polecony, aby zapłacić synowi. Jest pewne, że jeśli ojciec wniesie pozew o odzyskanie
spadku, powinien zostać zablokowany przez wyjątek.
3. Jeśli po wejściu w życie zapisu zapisobierca zostanie poddany kontroli innej osoby, zapis będzie należny
osobie, pod której władzą przeszedł, ponieważ wszystko, do czego jest uprawniony, przechodzi wraz z nim. Jeśli
jednak spadek został zapisany pod warunkiem, nie przechodzi, ale jego wydanie zostanie odroczone do czasu
spełnienia warunku; i zostanie nabyty przez osobę, pod której kontrolą zapisobierca był w czasie, gdy warunek
został spełniony. Jeśli zapisobierca byłby w tym czasie swoim własnym panem, sam nabędzie spadek.
15. Tenże, Dysputy, Księga V.
W przypadku pozostawienia spadku dzieciom: "Jeśli po śmierci ojca staną się swoimi panami", a staną się
niezależne nie przez jego śmierć, ale przez jego emancypację, nikt nie może wątpić, że będą uprawnione do
korzystania ze spadku, a spadek, który wszedłby w życie po śmierci ojca, nabędzie od momentu emancypacji.
(16) Julianus, Digest, Księga XXXV.
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Gdy zapis jest dokonany w następujący sposób: "Niech mój spadkobierca da Stichusowi, lub jakiemukolwiek
dziecku urodzonemu Pamphili", zapis nie będzie płatny przed dniem, w którym Pamphila urodzi dziecko, lub w
czasie, w którym będzie pewne, że dziecko jej się nie urodzi.
1. Jeżeli ktoś zapisał użytkowanie niewolnikowi, który sam został zapisany przez swego pana, zanim jeszcze
weszło ono w skład majątku tego ostatniego, a także zanim został przyjęty majątek tego, kto pozostawił
użytkowanie, uważamy, że nie ma powodu, dla którego zapis ten miałby zacząć obowiązywać przed wejściem w
skład majątku, do którego należał zapisany niewolnik, ponieważ w chwili obecnej nie przyniesie on żadnych
korzyści temu majątkowi, a jeżeli w międzyczasie niewolnik umrze, zapis ten wygaśnie. W związku z tym należy
uznać, że z chwilą wejścia w posiadanie nieruchomości, użytkowanie należy uznać za należące do osoby, której
niewolnik został zapisany w testamencie.
2. Jeśli niewolnik, któremu pozostawiono użytkowanie, sam nie zostałby zapisany w testamencie, należy
stwierdzić, że użytkowanie będzie należało do spadku, ponieważ czas, w którym miało ono wejść w życie, nie
nadszedł przed przyjęciem spadku.
17. The Same, Digest, Księga XXXVI.
W przypadku pozostawienia zapisu niewolnikowi, który sam jest zapisany w testamencie, zapis ten nie staje się
skuteczny w chwili śmierci spadkodawcy, ale w chwili wejścia w skład spadku; a zatem zasada prawa, zgodnie z
którą zapis nie jest dozwolony dla niewolnika, nawet jeśli jest on poddany manumulacji, nie może być cytowana w
opozycji; ponieważ nawet jeśli spadkodawca umarłby natychmiast, korzyść z zapisu i obowiązek prawa do
zapłaty tego samego nie są zbieżne w osobie tej samej osoby. Dlatego omawiana kwestia jest dokładnie taka
sama, jak gdyby zapis został uczyniony na rzecz ojca, po tym jak jego syn został mianowany spadkobiercą
spadkodawcy; ponieważ rozumie się, że nawet gdyby ojciec zmarł natychmiast, jego syn, po wyemancypowaniu
się, mógłby wejść do spadku tak samo, jakby był winien spadek swojemu ojcu.
(18) The Same, Digest, Księga XXXVII.
Gdy zapisano komukolwiek spadek w następujący sposób: "Gdy będzie miał dzieci", a on umrze, pozostawiając
żonę w ciąży, rozumie się, że warunek ten był spełniony w chwili jego śmierci, i spadek będzie ważny, o ile urodzi
się dziecko pośmiertne.
19. The Same, Digest, Księga LXX.
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Gdy zapis jest dokonany bez określenia czasu, jak na przykład: "Niech mój spadkobierca zapewni mojej żonie
zaopatrzenie na utrzymanie, a jeśli tego nie zrobi, niech zapłaci jej sto aurei", zapis jest rozumiany jako jeden ze
stu aurei i może być żądany od razu. Stwierdzenie dotyczące zapisów nie ma innego skutku niż zwolnienie
spadkobiercy z odpowiedzialności, jeśli są one dostarczone przed połączeniem sprawy.
1. W przypadku, gdy w testamencie umieszczono następujący zapis: "Jeśli nie dostarczy on mojej żonie
zaopatrzenia przed Kalendami takiego a takiego miesiąca, niech zapłaci jej sto aurei", uważa się, że w rezultacie
nie powstały dwa zapisy, ale że sto aurei zostało jej zapisane pod warunkiem. Jeśli więc żona umrze przed
Kalendami wyznaczonego miesiąca, nie pozostawi dziedzicowi zapasów, ponieważ nie zostały one zapisane w
testamencie; nie pozostawi mu też stu aurei, ponieważ nie nadszedł jeszcze dzień wypłaty spadku.
2. 2. Jeżeli spadek jest zapisany pod warunkiem na rzecz kogoś, kto jest obciążony zaufaniem na moją korzyść,
to jest tak, jakby spadek był zapisany na mnie bezwzględnie, a spadkobierca był wyznaczony pod warunkiem.
3. Jeżeli dłużnikowi zapisano w testamencie kwotę, którą jest winien, jest ona natychmiast płatna i można od razu
wnieść powództwo na podstawie testamentu, aby uzyskać zwolnienie; a jeżeli dłużnik umrze po śmierci
spadkodawcy, przekaże swoje prawo do wniesienia powództwa swojemu spadkobiercy.
4. 4. Ta sama zasada będzie obowiązywać w przypadku, gdy spadek zostanie pozostawiony w ten sam sposób
nie samemu dłużnikowi, lecz komuś innemu.
(20) Marcjanus, Instytuty, Księga VI.
Gdy spadek jest zapisany na określoną liczbę lat, na przykład Tytusowi pozostawiono sumę dziesięciu aurei
płatną corocznie przez dziesięć lat, Julianus w trzynastej księdze Digestów mówi, że należy dokonać
rozróżnienia; jeśli bowiem spadek jest zapisany w celu utrzymania, istnieje kilka różnych zapisów i jeśli
zapisobierca umrze, nie przekaże swojemu spadkobiercy tych, które są płatne w przyszłych latach. Jeśli jednak
spadkodawca nie zapisał spadku w celu zapewnienia utrzymania, ale podzielił go na kilka płatności dla wygody
spadkobiercy, w tym przypadku mówi, że kwoty płatne w przyszłych latach będą stanowiły tylko jeden zapis, a
jeśli zapisobierca umrze w ciągu dziesięciu lat, przekaże on swojemu spadkobiercy kwoty należne za ten czas.
Opinia ta jest prawidłowa.
21. Paulus, O Vitellius, Księga II.
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Jeśli dzień nie jest ustalony dla płatności dziedzictwa, będzie ono płatne od razu, lub należy natychmiast do
osoby, której zostało przekazane. Jeśli termin jest wyznaczony, nawet jeśli jest długi, pod warunkiem, że jest
pewny (np. po stu kalendach stycznia), spadek nabywa się natychmiast po śmierci spadkodawcy, ale nie można
go odebrać przed upływem wyznaczonego czasu. Jeśli jednak czas jest niepewny (np. gdy chłopiec osiągnie
wiek dojrzały, lub gdy wejdzie w związek małżeński z moją rodziną, lub gdy uzyska urząd sędziego, lub wreszcie
gdy uczyni coś, co pasowało spadkodawcy umieścić w testamencie), jeśli czas ten nie nadejdzie lub warunek ten
nie będzie miał miejsca, majątek nie będzie należał do zapisobiercy, ani też zapis nie będzie mógł wejść w życie.
(1) Jeżeli zaś uczyniono zapis na rzecz Tycjusza z zastrzeżeniem tego samego warunku, pod którym
mianowałem cię moim spadkobiercą, Pomponiusz sądzi, że zapis zacznie obowiązywać tak samo, jak gdyby był
pozostawiony w sposób absolutny, gdyż jest pewne, że będzie on płatny zawsze, gdy znajdzie się spadkobierca;
zapis bowiem nie staje się niepewny z powodu warunku, że znajdzie się spadkobierca, gdyż zapis tego rodzaju
nie różni się zbytnio od zapisu uzależnionego od następującego warunku: "Niech będzie mu wypłacona zapłata,
gdyby stał się moim spadkobiercą".
22. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga V.
Jeśliby uczyniono zapis na rzecz Titiusa, płatny po ukończeniu przez niego czternastu lat, a on umarłby przed
ukończeniem czternastego roku życia, to prawdą jest, że zapis nie przejdzie na jego spadkobiercę, ponieważ
zawiera on nie tylko czas, ale i warunek, pod którym wejdzie w życie; to znaczy, gdy zapisobierca osiągnie wiek
czternastu lat. Ponadto nie można rozumieć, że ktoś, kto nie istnieje, ma czternaście lat. Nie ma też znaczenia,
czy dodana zostanie następująca klauzula: "Jeśli osiągnie wiek czternastu lat"; ponieważ w pierwszym przypadku
czas jest wskazany przez warunek, a w drugim warunek jest wskazany przez czas, ponieważ ten sam warunek
dotyczy obu.
1. Niektóre warunki są zbędne, jak na przykład, gdy spadkodawca mówi: "Niech Tytus będzie moim
spadkobiercą, a jeśli wejdzie do mojego majątku, niech zapłaci dziesięć aurei Maeviusowi". Uważa się, że
warunek ten nie został zapisany, gdyż spadek przejdzie na spadkobiercę Maeviusa, nawet jeśli ten ostatni umrze
przed przyjęciem spadku. Zasada będzie taka sama, gdy będzie napisane: "Jeśli Tycjusz wejdzie w mój majątek,
niech zapłaci Maeviusowi dziesięć aurei w ciągu stu dni." Ten zapis był bowiem płatny w określonym czasie, a nie
pod warunkiem, dlatego należy przyjąć zasadę Labeo, który mówi, że zapis przechodzi na spadkobiercę
zapisobiercy, gdy jest pewne, że będzie płatny, jeśli spadek zostanie przyjęty.
2. 2. Jeśli jednak ustanowię dwóch spadkobierców, a obu z nich obciążę powiernictwem na rzecz kogoś, jeśli
któryś z nich przyjmie spadek, warunek ten nie będzie uważany za zbędny, lecz będzie ważny w odniesieniu do
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udziału współspadkobiercy; będzie jednak nieważny w odniesieniu do osoby, której warunek dotyczy, tak jak
gdyby spadek został zapisany w ten sam sposób po ustanowieniu jednego spadkobiercy.
23. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Księga IV.
Jeśli zapis jest płatny co roku, nie ma wątpliwości, że stan zapisobiercy powinien być badany co roku, aby ustalić,
czy jest on w stanie go otrzymać; a jeśli jest on niewolnikiem należącym do kilku panów, należy zbadać stan
różnych panów.
24. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Jeśli spadkobierca jest zobowiązany do dostarczenia zapasów lub ziemi, a jeśli ich nie dostarczy, jest
zobowiązany do zapłacenia dziesięciu aurei; i upewniłem się, że zapasy, które były przedmiotem zapisu, zostały
zamienione na sumę dziesięciu aurei, i jeśli spadkobierca odmówi dostarczenia zapasów, pieniądze będą płatne;
a jeśli spadkobierca, powiadomiony o dostarczeniu ziemi, nie uczyni tego, a w międzyczasie umrze, jego
spadkobierca nie będzie miał prawa do niczego poza ziemią. Gdy bowiem ktoś mówi: "Niech mój spadkobierca
Publiusz przekaże taki a taki kawałek ziemi", to zapis jest kompletny, a gdyby dodał: "Jeśli jej nie przekaże, niech
zapłaci sto aurei", to wydaje się, że zapisobierca został pozbawiony darowizny ziemi pod warunkiem, że sto aurei
zacznie być należne; a jeśli warunek ten nie zostanie spełniony za życia zapisobiercy, na przykład dlatego, że
spadkobierca nie zażądał zapłaty, to pozbawienie zapisu nie będzie miało żadnej mocy ani skutku, a zapis ziemi
pozostanie.
1. Gdy zapis jest dokonany w następujący sposób: "Jeśli mój spadkobierca nie dostarczy zaopatrzenia, niech
zapłaci dziesięć aurei", uważamy, że jest jasne, że żadne zaopatrzenie nie zostało zapisane.
25. Papinianus, Pytania, Księga XVIII.
Jeśli w testamencie zapisuje się taki a taki przedmiot lub taką a taką nieruchomość, to wyliczenie różnych
przedmiotów w klauzuli rozłącznej nie stanowi kilku zapisów. Innego zdania jest również spadkodawca, który
jedną działkę ziemi zapisał bezwzględnie, a drugą warunkowo; ponieważ dopóki warunek nie zostanie spełniony,
nie można dokonać wyboru, a jeśli spadkodawca umrze, nie będzie można uznać, że zapis przeszedł na jego
spadkobiercę.
1. "Niech mój spadkobierca zapłaci Titiusowi to, co Seius jest mi winien." Jeżeli wychowanek, Seius, pożyczył
sumę pieniędzy bez upoważnienia swojego opiekuna i nie stał się z tego powodu bardziej majętny, a
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spadkodawca miał odniesienie do tego długu, ponieważ wychowanek nie był mu nic winien, zapis nie będzie miał
żadnej mocy ani skutku. Jeśli jednak spadkodawca przez określenie "dług" miał na myśli naturalne zobowiązanie
zaciągnięte i przyszłe płatności, Titius nie może się niczego domagać, ponieważ warunek został narzucony w
sposób milczący i jest dokładnie taki sam, jak gdyby spadkodawca powiedział: "Niech mój spadkobierca zapłaci
Titiusowi tyle, ile zapłaci podopieczny", lub gdyby zapisał w testamencie jakiekolwiek dzieci, które mogą się
urodzić niewolnicy Arathusie, lub jakiekolwiek plony, które mogą być uzyskane ze wspomnianego pola ziemi.
Jeśli w międzyczasie zapisobierca umrze, a niewolnica urodzi dziecko, lub plony zostaną zebrane, lub oddział
zapłaci należne pieniądze, spadkobierca zapisobiercy będzie miał prawo dochodzić swoich roszczeń; i nie jest to
sprzeczne z tym, co zostało już powiedziane, ponieważ zapis jest ważny, gdy warunek nie jest nałożony, nawet
jeśli jest to spowodowane jakąś zewnętrzną przyczyną.
26. Tenże, Opinie, Księga IX.
"Pragnę, aby pięćdziesiąt aurei z dochodów z moich ziem zebranych w ciągu roku po mojej śmierci zostało
wypłacone mojemu bratu Firmiusowi Heliodbrusowi". Moim zdaniem zapis ten nie był uzależniony od żadnego
warunku, ale czas wypłaty pieniędzy wydawał się być przedłużony; a jeśli dochód z ziemi w bieżącym roku byłby
niewystarczający, aby uzupełnić zapisaną sumę, należy odwołać się do dochodu z roku następnego.
(1) Spadkodawca życzył sobie, aby jego spadkobiercy wypłacili sto aurei swojemu przybranemu dziecku, oraz
aby wspomniana suma pieniędzy została wypłacona osobie trzeciej, tak aby przybrane dziecko otrzymywało
odsetki od tej sumy w wysokości czterech procent rocznie, aż do ukończenia dwudziestego piątego roku życia, a
następnie aby wypłacono mu kwotę główną. Ponieważ wspomniane dziecko zmarło przed ukończeniem
dwudziestego piątego roku życia, uznałem, że korzyści z tego funduszu zostały przekazane jego spadkobiercy. Z
wypłatą kapitału nie wiązał się bowiem żaden warunek, poza tym, że powinna ona nastąpić po osiągnięciu przez
beneficjenta określonego wieku; a ponieważ spadkobierca nie mógł domagać się wykonania trustu od
wspomnianej wcześniej osoby trzeciej, u której spadkodawca chciał, aby pieniądze zostały zdeponowane,
ponieważ ze względu na następujący zapis: "Bezwarunkowo wypłacisz wspomnianą sumę pieniędzy mojemu
przybranemu dziecku, po osiągnięciu przez niego wyżej wymienionego wieku", wykonania trustu należy domagać
się od spadkobierców spadkodawcy, którzy powinni przewidzieć wypłatę pieniędzy; ponieważ osoba, do której
zmarły miał zaufanie, nie może być zobowiązana przez spadkobiercę beneficjenta do udzielenia poręczenia.
(2) Ojciec zobowiązał swoją żonę, której zapisał pewną nieruchomość, do wypłacania swojemu synowi do czasu
osiągnięcia przez niego wieku dwudziestu pięciu lat pewnej sumy pieniędzy rocznie z dochodów z tej
nieruchomości, która miała stanowić część majątku jego syna, oprócz wsparcia dla tego ostatniego, które zostało
przewidziane. Okazało się, że w tym przypadku nie było kilku trustów, ale jeden trust podzielony na kilka
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płatności, a zatem syn, po śmierci przed osiągnięciem wspomnianego wieku, przekazał trust na pozostały czas
swojemu spadkobiercy; ale ten ostatni nie mógł żądać wypłaty pieniędzy na początku każdego roku, ponieważ
ojciec chciał, aby były one wypłacane synowi z dochodu z nieruchomości przekazanej żonie. Ponadto, jeśli ojciec
chciał, aby pieniądze, które były wypłacane co roku, były przeznaczone na utrzymanie syna, nie ma wątpliwości,
że po śmierci tego ostatniego powód do ich wypłacania już nie istniał.
27. Scaevola, Opinie, Księga III.
Spadkodawca ustanowił syna pod władzą ojcowską bezwarunkowym spadkobiercą części swojego majątku,
powierzył mu powiernictwo i umieścił w testamencie następujący zapis: "Z tego powodu, że ustanowiłem
Lucjusza Titiusa moim spadkobiercą, pragnę, aby wszedł do mojego majątku, gdyby został uwolniony spod
kontroli ojca." Po przyjęciu spadku przez współspadkobierców pojawiło się pytanie, czy spadek pozostawiony
synowi wejdzie w życie. Odpowiedź brzmiała, że jeśli został on pozostawiony bez żadnego warunku, to
wykonania zapisu powierniczego można było żądać od współspadkobierców syna, proporcjonalnie do ich
udziałów w spadku.
(1) Spadkodawca pozostawił dziesięć denarów płatnych miesięcznie pewnym niewolnikom, których poddał
manumulacji. Ponieważ spadkobiercy byli nieobecni, a niewolnicy uzyskali wolność na mocy dekretu senatu,
powstało pytanie, od kiedy należy wypłacać zapisy na ich utrzymanie. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanym stanem faktycznym, zapisy te powinny być im wypłacane od momentu, kiedy stali się wolni.
28. Tenże, Opinie, Księga IV.
Kiedy działka ziemi, z całym jej wyposażeniem, jest zapisana, powstaje pytanie, w jaki sposób powinna być
dostarczona, czy w stanie, w jakim była w chwili śmierci spadkodawcy, czy w czasie, kiedy został sporządzony
kodycyl, czy też w czasie, kiedy została zażądana. Odpowiedź brzmiała, że ziemia wraz z wyposażeniem
powinna być wydana w chwili nabycia spadku.
29. Valens, Trusts, Księga I.
"Nakładam na mego dziedzica obowiązek zapłacenia Titiusowi dziesięciu aurei w pewnym czasie lub w inny
sposób". Nie ulega wątpliwości, że spadkobierca jest winien dziesięć aurei, ale nie ma pewności, kiedy je winien.
Wydaje się, że zapis nabierze mocy i będzie można żądać od dziedzica, gdy tylko będzie w stanie go zapłacić.
30. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Księga III.
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Jeśli zapisano dziedzictwo kobiecie, które ma wejść w życie po jej zamążpójściu, a ona wyjdzie za mąż przed
osiągnięciem pełnoletności, to nie będzie miała prawa do dziedzictwa, zanim nie osiągnie wieku małżeńskiego,
ponieważ dziewczyna nie może być uznana za zamężną, jeśli jest niezdolna do współżycia.
31. Scaevola, Digest, Księga XIV.
Pewien człowiek, ustanowiwszy swoją żonę spadkobierczynią szóstej części swojego majątku, wyznaczył dla niej
zastępcę i zobowiązał swoich spadkobierców przez powiernictwo, aby, jeśli żona nie będzie jego
spadkobierczynią, dali jej posag i pewne inne dobra; a ponieważ mąż zmarł, żona również zmarła, zanim
warunek został spełniony i zanim weszła do majątku. Powstało pytanie, czy trust zaczął obowiązywać w
momencie jej śmierci i czy jej spadkobiercy byli uprawnieni do korzystania z niego. Odpowiedziałem, że jeśli żona
zmarła przed wejściem w posiadanie majątku, byli oni uprawnieni do korzystania z trustu od czasu jej śmierci.

Tit. 3. Dotyczące zabezpieczenia płatności zapisów lub wykonania trustów.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Praetor postanowił, że przy wypłacie zapisów musi być ustanowione zabezpieczenie, aby spadkobierca mógł być
odpowiedzialny za oszustwo popełnione wobec tych, którym spadkodawca życzył sobie, aby wypłacono
pieniądze lub wykonano jakąś czynność na ich rzecz; aby pieniądze mogły być wypłacone lub czynność
wykonana w wyznaczonym czasie.
(1) Spadkobierca jest zawsze zmuszony do udzielenia zabezpieczenia, bez względu na jego rangę i majątek.
(2) Zasada ta nie została ustanowiona przez pretora bez uzasadnionej przyczyny. Ponieważ spadkobierca jest w
posiadaniu majątku, zapisobiercy nie powinni być pozbawieni majątku zmarłego i muszą albo otrzymać
zabezpieczenie, albo w przypadku jego braku pretor powinien upoważnić ich do zajęcia zapisanego majątku.
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(3) Zabezpieczenia należy udzielić nie tylko wszystkim zapisobiercom, ale także ich następcom, jak to już zostało
ustalone, chociaż ci ostatni są dopuszczeni do wejścia w posiadanie majątku nie ze względu na wolę zmarłego,
ale ze względu na wymogi dziedziczenia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku długu.
(4) Należy również udzielić zabezpieczenia pełnomocnikom zapisobierców, co jest obecnie praktykowane.
(5) Oczywiste jest, że w przypadku zapisu na rzecz osoby, która podlega władzy innej osoby, należy ustanowić
zabezpieczenie na rzecz tej osoby, której władzy podlega.
(6) Ponadto nie tylko spadkobiercy muszą zabezpieczyć wypłatę zapisów, ale również ich następcy.
(7) Również ten, na kogo przeszedł majątek na mocy dekretu senatu, jest zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia.
(8) Do złożenia zabezpieczenia zobowiązani są również ci, którzy stali się spadkobiercami za pośrednictwem
innych osób, jak również spadkobiercy pretorianów.
(9) Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli postanowienia nie zostaną dotrzymane i zostanie wniesiony pozew w celu
odzyskania spadku, to należy stwierdzić, że postanowienie przestaje istnieć.
(10) Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku trustów,
(11) Jeżeli spadek lub trust został zapisany komukolwiek z zastrzeżeniem, że zostanie odnowiony w przypadku
utraty majątku, zobaczmy, czy można żądać zabezpieczenia płatności lub wykonania drugiego spadku lub trustu.
Powstaje pytanie, czy ten trust lub zapis jest wymagalny i ile razy jest wymagalny, i czy sam zapisobierca
powinien dać zabezpieczenie, że nie straci majątku. Zachował się Reskrypt Boskiego Piusa, skierowany do
Juniusa Mauritiusa, odnoszący się do tych wszystkich spraw, który brzmi następująco: "Zgodnie z umowami
zawartymi w twoim liście, zapisy lub powiernictwa powinny być wypłacane lub dostarczane Klodiuszowi
Fruktulusowi na mocy testamentu Klodiusza Feliksa, bez wymagania gwarancji, że żaden z tych zapisów lub
powiernictw nie zostanie przez niego utracony. Ponieważ spadkobierca został zobowiązany przez spadkodawcę
do tego, że jeśli Fruktulus utraci jakąkolwiek część majątku pozostawionego mu w testamencie, spadkobierca
musi mu to wynagrodzić, nie oznacza to, że Fruktulus będzie musiał zabezpieczyć się przed utratą pierwszych
zapisów, ani że spadkobierca będzie ponosił nieograniczoną odpowiedzialność; Tak więc, tak często jak
zapisobierca może utracić jakąkolwiek własność, ten pierwszy będzie zobowiązany do jej odzyskania, ale
ponieważ, zgodnie z warunkami trustu, wydaje się, że po tym, jak zapis został wypłacony po raz drugi,
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spadkobierca nie będzie już odpowiedzialny, jeśli zapisobierca następnie utraci jakąkolwiek własność, zaufanie
zostało w pełni wykonane przez ostatnią płatność. " Z powyższego reskryptu wynika zatem, że zapisobierca nie
jest zobowiązany do udzielenia spadkobiercy zabezpieczenia na wypadek utraty majątku. Z drugiej strony
pojawia się pytanie, czy spadkobierca powinien udzielić zabezpieczenia w odniesieniu do drugiego zapisu lub
trustu. Uważam, że nie jest to konieczne, ponieważ to w gestii zapisobiercy leży uniknięcie utraty tego, co zostało
mu pozostawione. Jeżeli jednak ktokolwiek stwierdzi, że drugi zapis został pozostawiony pod jakimś warunkiem,
należy stwierdzić, że należy wymagać zabezpieczenia.
(12) Oczywiste jest, że gdy komukolwiek powierza się wypłatę zapisu, w całości lub w części, musi on złożyć
zabezpieczenie, niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą powołanym czy zastępczym.
(13) Pojawia się bardzo poważne pytanie, czy postanowienie to obejmuje wzrost pochodzący z zysków lub
odsetek. Postanowiono, i to bardzo słusznie, że zastrzeżenie to odnosi się do każdego zwiększenia, które
nastąpiło po tym, jak spadkobierca dopuścił się zwłoki, ponieważ obejmuje ono wszystko, co powinno zostać
wypłacone.
(14) Jeśli ktoś zastrzegł sobie wypłatę spadku pod warunkiem, a w czasie, gdy warunek jest w toku, umiera,
postanowienie to staje się bezskuteczne, ponieważ spadek nie zostaje przekazany spadkobiercy. Należy również
zauważyć, że w tym postanowieniu zawarte są te same okoliczności i warunki, które są związane z zapisem. Jeśli
więc istnieje wyjątek, który można podnieść w sprzeciwie wobec osoby powołującej się na spadek, to jest rzeczą
oczywistą, że ten sam wyjątek można podnieść wobec osoby wnoszącej powództwo oparte na postanowieniu.
(15) Ofilius mówi, że jeżeli spadkobierca jest proszony o zabezpieczenie spadku przez pełnomocnika
zapisobiercy, który rzekomo jest nieobecny, powinien je złożyć pod warunkiem, że osoba, na rzecz której to
czyni, żyje, aby nie ponosić odpowiedzialności, gdyby zapisobierca wcześniej zmarł.
(16) Pojawia się również pytanie, czy sam majątek, który jest zapisany w testamencie, jest objęty tym
zastrzeżeniem, czy też odnosi się ono jedynie do jego wartości. Lepsza opinia jest taka, że albo sama
nieruchomość, albo jej wartość wchodzi w zakres tego postanowienia.
(17) Jeśli dziesięć aurei, które znajdowały się w pewnej skrzyni, zostanie zapisane mi w testamencie, a
użytkowanie tej skrzyni zostanie zapisane tobie, a każdy z zapisów jest absolutny, ten, komu pozostawiono
własność, może rościć sobie prawo do tych dziesięciu aurei. Nadal jednak jest ustalone, że użytkownik wieczysty
może wnieść powództwo na podstawie Dekretu Senatu i żądać oddania w użytkowanie pięciu aurei. Gdyby
jednak właściciel domagał się całej dziesiątki, to może on zostać wykluczony przez wyjątek ze względu na złą
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wiarę, po tym jak użytkownik, otrzymawszy pięć aurei, złożył zabezpieczenie ich zwrotu. Marcellus twierdzi, że
jest oczywiste, iż jeśli zapisobierca wejdzie w posiadanie dziesięciu aurei, spadkobierca lub użytkownik wieczysty
może wystąpić z powództwem na zasadach słuszności przeciwko zapisobiercy, pod warunkiem udzielenia mu
zabezpieczenia. Jeśli jednak dziesięć aurei zostało pozostawione pod warunkiem, użytkownik może je w
międzyczasie zatrzymać, jeśli zostanie złożone zabezpieczenie; a zapisobierca, któremu zapisano własność,
może zastrzec wypłatę swojego zapisu. Gdyby jednak nie zażądał tego zastrzeżenia, a warunek zostałby
spełniony, Marcellus powiada, że może on wytoczyć powództwo o wydanie rzeczy. Jeśli jednak spadkobierca
zapłacił dziesięć aurei użytkownikowi wieczystemu przez pomyłkę, to oczywiste jest, że nie będzie on musiał
przedstawiać nieruchomości w sądzie, a Marcellus twierdzi, że zapisobierca powinien być zwolniony z
odpowiedzialności wobec użytkownika wieczystego.
(18) Gdyby część majątku przeszła w posiadanie Skarbu Państwa, postanowienie powyższe nie będzie miało
żadnej mocy ani skutku, ponieważ nie ma zwyczaju, aby Skarb Państwa udzielał zabezpieczenia.
(19) Jeżeli ktoś jest w posiadaniu niewielkiej części spadku, chociaż może być spadkobiercą większej części
tegoż, to jeżeli część spadku zostanie zmniejszona z mocy prawa, spadkobierca stanie się bardziej bezpieczny,
ani też nie będzie odpowiadał na mocy postanowienia za większą część spadku niż ta, której jest spadkobiercą.
Jeśli jednak zdolność spadkobiercy w odniesieniu do interesu zapisobierców pozostanie nienaruszona, nadal w
rzeczywistości będzie on uprawniony do mniejszej części spadku i będzie się wydawał obciążony, jeśli udzielił
zabezpieczenia w celu zwolnienia zapisobierców, ponieważ z mocy prawa zapisy są należne proporcjonalnie do
udziału w spadku, do którego jest spadkobiercą. Jest całkowicie sprawiedliwe, że nie powinien on płacić
zapisobiercom więcej niż jest to proporcjonalne do udziału w spadku, z którego czerpie dochód. Tak też dzieje się
w przypadku proporcjonalnego przekazania majątku na mocy dekretu senatu Trebelliana, gdyż spadkobierca jest
zwolniony z obowiązku zapłaty zapisu, o ile dotyczy to jego udziału, z którego utracił dochód.
(20) Jeżeli zapis ma być płatny w nieokreślonym czasie komuś, kto jest pod kontrolą innego, to należy udzielić
zabezpieczenia temu, kto ma kontrolę nad zapisobiercą, nie bezwzględnie, lecz warunkowo; to znaczy pod
warunkiem, że będzie on podlegał jego władzy, gdy nadejdzie czas płatności zapisu. Jeśli jednak spadkobierca
zostanie uznany za swojego pana, niesprawiedliwe wydaje się, aby zabezpieczenie zostało udzielone ojcu,
podczas gdy spadek jest płatny na rzecz innej osoby. A nawet jeśli zabezpieczenie zostało udzielone bez tego
dodatku, możemy, mimo wszystko, wykluczyć ojca lub pana przez wyjątek, jeśli nie mają oni ani syna ani
niewolnika pod swoją kontrolą w czasie, gdy warunek jest spełniony. Jednak, zgodnie z tym, rezultat będzie taki,
że istnieje przypadek, w którym zabezpieczenie udzielone w odniesieniu do spadku nie będzie skuteczne,
ponieważ będzie ono nieważne, jeśli osoba, o której mowa, jest swoim własnym panem w czasie, gdy warunek
jest spełniony.
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2. Papinianus, Pytania, Księga XXVIII.
Nawet jeśli ojciec byłby skłonny zabezpieczyć się, że nikt później nie będzie się domagał spadku, spadkobierca
nie może być zmuszony do wypłacenia go komukolwiek innemu niż synowi, któremu przysługuje, i może żądać
tego samego.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Zabezpieczenie musi być również udzielone tym, którzy są pod kontrolą innego, tak jak jest to w zwyczaju, gdy ta
sama własność jest pozostawiona dwóm osobom na różnych warunkach, ponieważ zabezpieczenie jest
udzielone dwóm legatom, ale w obu przypadkach te same osoby stają się poręczycielami.
4. Tenże, O Edykcie, Księga XV.
Gdy majątek znajduje się w rękach kogoś na warunkach powiernictwa, a on nie daje zabezpieczenia na spłatę
zapisów, zapisobierca zostaje wprowadzony w posiadanie majątku przeciwko niemu.
5. Papinianus, Pytania, Księga XXVIII.
Warunek zapisu, na którego spłatę udzielono zabezpieczenia, został spełniony po tym, jak spadkobierca został
pojmany przez wroga. Zaprzeczam, aby poręczyciele mogli być w tym czasie pociągnięci do odpowiedzialności,
ponieważ nie istniało ani prawo, ani osoba, do której można by zastosować warunki zapisu.
(1) Cesarz Marek Antoninus stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Juliusza Balbusa, że osoba, która domaga
się majątku pozostawionego pod zarządem powierniczym, powinna złożyć zabezpieczenie przy wnoszeniu
apelacji; lub, jeśli jej przeciwnik złoży zabezpieczenie, powinna otrzymać w posiadanie sporny majątek. Cesarz
bardzo słusznie zdecydował, że zabezpieczenie powinno być złożone, nawet po odwołaniu się od sprawy
wniesionej w ramach trustu. Powinno to być zrobione przed wydaniem decyzji, jeśli powód jest w zwłoce, bo nie
powinien stracić zwycięstwa z powodu jego opóźnienia. Ale dlaczego odwołujący się nie miałby dać
zabezpieczenia z powodu zaufania, jeśli jego przeciwnik zrobił to, aby otrzymać posiadanie, skoro wymagania
Edyktu są inne, zapytano w reskrypcie? Nie żąda się bowiem od zapisobiercy zabezpieczenia, jak w przypadku
pożyczki, lecz przyznaje się posiadanie zastępcze ze względu na przechowanie, a ten, kto otrzymał
nieruchomość, zostaje nią objęty w posiadanie przez pretora lub gubernatora. Pretor zezwala na objęcie w
posiadanie wszystkich dóbr należących do majątku, wyłącznie w celu sprawdzenia stanu powiernictwa; Cesarz
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natomiast czyni to w odniesieniu do dóbr, które są przedmiotem sporu, i wymaga zabezpieczeń od obu stron;
Podobnie jak w przypadku, gdy syn, wszedłszy w posiadanie, nie może dać zabezpieczenia, aby umieścić cały
swój majątek w całości w masie spadkowej, i z tego powodu, że odmawiamy mu jakiejkolwiek czynności, warunek
złożenia przez niego zabezpieczenia na rzecz braci zostaje odroczony zgodnie z regułą Sądu Pretoriańskiego,
ponieważ bracia muszą zwrócić wszystko, co mogliby uzyskać z udziału brata, gdy ten wniesie swój majątek do
masy spadkowej. Jeśli jednak żaden z nich nie może dać zabezpieczenia, dla wygody ustala się, że obie strony
wybiorą dobrego człowieka, u którego dochód zostanie zdeponowany i niejako sekwestrowany, i który będzie
mógł wnieść powództwo słusznościowe przyznane przez pretora. Co więcej, posiadanie zgodnie z
postanowieniami Reskryptu, o którym była mowa wcześniej, przechodzi na osobę, która rości sobie prawo do
korzystania z trustu, tylko wtedy, gdy da ona zabezpieczenie; nawet jeśli jej przeciwnik może odmówić jego
udzielenia, nie z powodu niemożności, ale z powodu uporu. Jeśli jednak osoba, której się powiodło, nie jest w
stanie zapewnić zabezpieczenia, należy zdeponować sam majątek lub na mocy dekretu pretora przekazać go w
posiadanie.
(2) Jeżeli warunek zapisu lub powiernictwa odsuwa w czasie żądanie lub powództwo o to samo i dlatego żąda się
zabezpieczenia, a spadkobierca twierdzi, że czyni się to w celu dokuczenia i zaprzecza, że cokolwiek zostało
pozostawione stronom składającym wniosek, ten, kto żądał zabezpieczenia, nie może być wysłuchany, chyba że
przedstawi testament, na podstawie którego udowodni, że zapis został mu przekazany.
(3) Na pytanie, gdzie należy złożyć zabezpieczenie w celu zachowania trustu, cesarz Tytus Antoninus stwierdził
w Reskrypcie, że jeżeli spadkobierca nie ma miejsca zamieszkania w Rzymie, a cały majątek spadkowy znajduje
się w jakiejś prowincji, to beneficjent trustu, który żąda złożenia zabezpieczenia, powinien być odesłany do tej
prowincji. Jeśli więc spadkobierca prosiłby o odesłanie go do domu w celu złożenia zabezpieczenia, a
zapisobierca żądałby złożenia zabezpieczenia tam, gdzie znajduje się majątek, spadkobierca nie powinien być
odsyłany. Stwierdził to również cesarz Tytus Antoninus w Reskrypcie (4).
(4) W Reskrypcie tym dodano, że w przypadku, gdy dobra należące do spadku zostały już sprzedane, czy to z
woli spadkodawcy, czy też za zgodą zapisobiercy, cena tych dóbr powinna być złożona w depozycie w celu
wykonania postanowień trustu.
6. Ulpianus, Trusts, Księga VI.
W przypadku, gdy w treści trustu wymieniona jest nieokreślona kwota, należy zażądać poręczenia, po ustaleniu
jej wysokości decyzją sędziego pokoju, który jest właściwy w danej sprawie.
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(1) Należy również pamiętać, że w sprawach dotyczących mienia, którym zainteresowane jest społeczeństwo, nie
ma zwyczaju żądania zabezpieczenia przy wykonywaniu trustów, nawet jeśli czasem zachodzi konieczność jego
udzielenia. Oczywiste jest jednak, że można wymagać przyrzeczenia, że testament zmarłego zostanie wykonany.
7. Paulus, Podręczniki, Księga II.
Jeżeli ojciec lub pan został ustanowiony spadkobiercą i otrzymał spadek należny synowi lub niewolnikowi tego
pierwszego pod pewnym warunkiem, to żaden z nich nie może żądać zabezpieczenia zachowania spadku.
Gdyby jednak syn lub niewolnik został wyemancypowany lub poddany manumisji w czasie trwania warunku i
zażądał zabezpieczenia, powstaje pytanie, czy powinien on zostać wysłuchany, aby korzyść, którą otrzymał od
ojca lub pana, nie była dla niego niekorzystna, czy też ojciec i pan powinni winić się za to, że dali im prawo do
takiego żądania. Lepszą opinią jest pozbycie się tej kwestii poprzez przyjęcie kursu pośredniego i stwierdzenie,
że mogą oni być pociągnięci do odpowiedzialności jedynie za hipotekę ich własności.
8. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Jeżeli udzielono zabezpieczenia na zapisy, to zgodnie z tym postanowieniem dzień zapłaty następuje z chwilą,
gdy zapisy stają się wymagalne:
9. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
Nie w takim jednak stopniu, aby można było od razu żądać zapisów, gdyż uważamy, że płatność powinna
nastąpić w określonym dniu, nawet jeśli ten czas jeszcze nie nadszedł.
10. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVI.
Jeśli mianowano cię spadkobiercą i powierzono mi spadek pod pewnym warunkiem, a ty następnie przyjmiesz
spadek i dasz zabezpieczenie na jego spłatę, a po twojej śmierci, lecz przed objęciem spadku, warunek zapisu
zostanie spełniony, Sabinus powiada, że poręczyciele będą odpowiadać przede mną, ponieważ spadek musi
zostać spłacony wszelkimi sposobami, nawet jeśli postanowienie miało charakter ogólny.
11. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XIII.
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Jeśli zapisobiercy zostali wprowadzeni w posiadanie dóbr spadkowych przeciwko mnie z powodu złożenia kaucji
na spłatę zapisów, a mój pełnomocnik lub ktokolwiek inny złożył zabezpieczenie w moim imieniu, pretor może
wydać mi interdykt na tej podstawie, na mocy którego zapisobiercy zostaną zobowiązani do zrzeczenia się
posiadania, tak jak gdybym ja sam złożył zabezpieczenie.
12. Marcjanus, Instytuty, Księga VII.
Nawet jeśli w testamencie umieszczono warunek, że zabezpieczenie nie będzie wymagane, warunek taki nie
będzie uznany za ważny, a zatem, jeśli któryś z zapisobierców zażąda złożenia zabezpieczenia, warunek ten nie
będzie uznany za chybiony, ponieważ po tym, jak prawo publiczne ustanowiło, że zabezpieczenie tego rodzaju
może być umorzone, nie wymaga się obciążenia obligacją i nie rozumie się, że warunek został nałożony.
13. Neratius, Pergaminy, Księga VII.
Zabezpieczenie może być także udzielone na wypłatę zapisów temu, komu przyznano powództwo z tytułu tych
zapisów, przeciwko temu, kto odrzuciwszy powołanie go na spadkobiercę, nabył majątek na podstawie
dziedziczenia; i jeśli nie zostanie udzielone zabezpieczenie, zostanie on postawiony w jego posiadaniu w celu
zachowania zapisów, ponieważ pretor chce, aby były one zabezpieczone, tak jak w przypadku zapisów
należnych na mocy prawa cywilnego. Arystoteles jest tego samego zdania.
14. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
To zastrzeżenie odnosi się także do trustów, w których powierza się albo w sposób absolutny, albo z mocą
obowiązującą po pewnym dniu, albo pod warunkiem, albo gdy zapisuje się pewne dobra, albo cały majątek, albo
jakiekolwiek prawo od niego zależne.
(1) Boski Pius stwierdził również w Reskrypcie, że gdy jest jasne i pewne, że nie ma podstaw do wykonania trustu
w jakichkolwiek okolicznościach, byłoby niesprawiedliwe, aby spadkobierca był zobowiązany do dostarczenia
obligacji, gdy nie ma takiej konieczności.
15. Paulus, O Edykcie, Księga LXXV.
Obligacja ta dotyczy także zapisu, który jest płatny natychmiast, ponieważ postępowanie sądowe powoduje
pewne opóźnienia.
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(1) Jeżeli zapisobierca otrzymał od wyznaczonego spadkobiercy zabezpieczenie na wypłatę spadku i został
obciążony powiernictwem na mocy dekretu senatu z Trebeli, oba postanowienia stają się skuteczne;
spadkobierca może jednak zabezpieczyć się wyjątkiem, ponieważ nie jest zobowiązany do udzielenia
zabezpieczenia. Jeśli jednak część majątku została przekazana, każda ze stron musi udzielić zabezpieczenia.
(2) Postanowienie to ma zastosowanie również wtedy, gdy trust ma być wykonany ab intestato.
16. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVII.
Gdy dwie osoby o tym samym nazwisku roszczą sobie prawo do spadku, zabezpieczenie musi być udzielone
obu, ale spadkobierca nie będzie niepotrzebnie obciążony z tego powodu, ponieważ może uczynić tych samych
poręczycieli odpowiedzialnymi na mocy obu postanowień; a wspomniani poręczyciele nie są niepotrzebnie
obciążeni, ponieważ w rezultacie będą odpowiedzialni tylko na mocy jednego zobowiązania.
17. Paulus, O Edykcie, Księga XLVIII.
Jeśli bierzemy zabezpieczenie od jednego tylko spadkobiercy na zapłatę na naszą rzecz spadku, który przypada
wszystkim spadkobiercom, a udział wspomnianego współspadkobiercy przypada przyrzekającemu, to
zabezpieczenie będzie odpowiadać w całości, jeśli spadkobierca będzie winien cały spadek.
18. Scaevola, Digest, Księga XXIX.
Kobieta, która pozostawiła prawowitego syna, wyznaczyła swego ojca spadkobiercą całego swego majątku, który
został poddany manumulacji w tym samym czasie co ona sama, i zobowiązała go w chwili śmierci do przekazania
wnukowi, synowi spadkodawczyni, całego jej majątku, który mógłby dostać się w jej ręce, dodając następujące
słowa: "Zabraniam żądać od mego ojca Seiusa jakiegokolwiek zabezpieczenia". Ponieważ wspomniany Seius
roztrwonił cały swój majątek, a ojciec beneficjenta trustu obawiał się, że stanie się on bezskuteczny, powstało
pytanie, czy może on zmusić ojca zmarłego do udzielenia zabezpieczenia dla wykonania trustu. Odpowiedź
brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nie można go zmusić do udzielenia zabezpieczenia.
(1) Spadkodawczyni złożyła pewną nieruchomość u swojego męża, ojca chłopca, któremu zapisała spadek, nie
wymagając od niego zabezpieczenia depozytu, zapytano również, czy wspomniana nieruchomość powinna
zostać wydana spadkobiercy, który był ojcem spadkodawczyni; czy też, ponieważ cały majątek musi ostatecznie
przejść na syna zmarłej, przedmiotowa nieruchomość powinna pozostać w rękach męża, który miał prawo do
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posiadania posagu. Odpowiedź brzmiała, że wszystkie przedmioty należące do kobiety, które pozostały, a nie
zostały włączone do jej posagu, muszą zostać wydane spadkobiercy.
(2) Opiekun, który był również współspadkobiercą swojego podopiecznego, podczas nieobecności tego
ostatniego, po otrzymaniu powiadomienia od zapisobierców, sam złożył zabezpieczenie na poczet trustu na całą
kwotę pozostawioną w ramach tego trustu. Powstało pytanie, czy należy przyznać pretorianum przeciwko
wychowankowi, gdy ten dorośnie. Odpowiedź brzmiała, że tak.

Tit. 4. Kiedy zapisobiercy beneficjentów trustu mogą być wprowadzeni w posiadanie majątku spadkowego w celu
jego zachowania?

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LII.
Jeśli ktoś wziąłby zabezpieczenie po tym, jak mu tego zabroniono, czy spadkobierca może odzyskać obligacje,
aby go uwolnić? Jeśli rzeczywiście spadkobierca świadomie udzielił zabezpieczenia, gdy nie było ono konieczne,
to nie może być zwolniony. Ale co jeśli nie wiedział, że jest zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia?
Wtedy może odzyskać. Jeżeli, nie znając prawa, myślał, że nie może być zwolniony z obowiązku złożenia
zabezpieczenia, to czy może odzyskać kaucję? W tym przypadku każdy może jeszcze bardzo słusznie
powiedzieć, że może to zrobić. Ale co, jeśli zawarto klauzulę, czy mamy uznać, że poręczyciele mogą skorzystać
z wyjątku, czy nie? Lepsza opinia jest taka, że mogą oni skorzystać z wyjątku, ponieważ zabezpieczenie zostało
udzielone w przypadku, gdy nie było wymagane.
(1) Praetor nie wymaga, aby spadkobierca sprzeciwiał się złożeniu zabezpieczenia, ale będzie zadowolony, jeżeli
brak złożenia zabezpieczenia nie został spowodowany ani przez zapisobiercę, ani przez beneficjenta trustu.
Dlatego też, jeśli nie ma nikogo, kto mógłby być wezwany do złożenia zabezpieczenia (to znaczy jakiejś osoby,
która została obciążona wypłatą spadku lub wykonaniem trustu), zapisobierca i beneficjent mogą być postawieni
w absolutnym posiadaniu nieruchomości na podstawie warunków tego Edyktu, ponieważ prawdą jest, że osoba,
której powinno być udzielone zabezpieczenie, nie ponosi winy za to, że nie zostało ono udzielone.
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Zabezpieczenie nie powinno być jednak ofiarowane zapisobiercy, lecz wystarczy, jeśli on go zażąda, a nie
zostanie ono udzielone, lub jeśli nie ma nikogo, od kogo mógłby go zażądać.
(2) Jeżeli zwolnienie z długu jest zapisane dłużnikowi, nie powinno się wymagać żadnego zabezpieczenia,
ponieważ on sam ma spadek w swoich rękach; ponieważ, jeżeli powództwo zostanie wytoczone przeciwko
niemu, może on wnieść wyjątek na podstawie oszustwa.
(3) Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Aemiliusa z zakonu równych stwierdził, że pretor nie powinien
zezwalać, aby zapisobierca, któremu wypłacono spadek, żądał od spadkobiercy zabezpieczenia, gdy okaże się,
że spadek nie jest należny.
(4) Zabezpieczenie zapłaty spadku musi być złożone przed zapisem, kiedy jeszcze jest wątpliwe, czy zostanie on
przyjęty. Ponadto, gdy jest pewne, że spadek zostanie odrzucony lub zrzeczony, albo gdy spadkobiercy konieczni
nie przyjmą go, na próżno będzie można odwoływać się do tego edyktu, gdyż jest jasne, że spadek nie będzie
należny, a trust nie zostanie wykonany.
2. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIX.
Co więcej, jeśli jest pewne, że spadek nie został jeszcze przyjęty, nie będzie podstaw do żądania zabezpieczenia
lub objęcia majątku w posiadanie przez pretora.
3. Tenże, O Edykcie, Księga LII.
Gdy spadkobierca, od którego żąda się zabezpieczenia, sugeruje sądowe dochodzenie legalności zapisu i mówi:
"Natychmiastowe postępowanie instytutowe w odniesieniu do trustu, natychmiast udajmy się do sądu", należy
stwierdzić, że zabezpieczenie nie jest już w mocy, ponieważ ważność trustu musi być ustalona przed ustaleniem
ważności zabezpieczenia.
(1) O takie dochodzenie sądowe tym łatwiej może się upomnieć spadkobierca, jeżeli twierdzi, że obligacji żąda
się w celu dokuczenia; jest to bowiem zwykła zasada we wszystkich sprawach, w których żąda się
zabezpieczenia. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że sędzia, przed którym żąda się kaucji, powinien upewnić
się, czy jest to czynione złośliwie, czy też nie. Badanie to powinien przeprowadzić sumarycznie.
(2) Jeśli pełnomocnik zapisobiercy żąda zabezpieczenia, jeśli zresztą został specjalnie do tego upoważniony, to
on sam nie jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia, aby jego czynność została ratyfikowana, ale
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zabezpieczenie musi być dostarczone jemu. Jeżeli jednak zaistnieje wątpliwość, czy został on ustanowiony
pełnomocnikiem, czy też nie, należy zażądać od niego kaucji za ratyfikację jego czynności.
(3) W przypadku, gdy zabezpieczenie zostało raz udzielone, powstaje pytanie, czy powinno być udzielone po raz
drugi, gdy twierdzi się, że poręczyciele są biedni. Pius stwierdza bowiem w Reskrypcie skierowanym do Pacuvii
Liciniana, że sama musi ponieść straty spowodowane przyjęciem przez nią poręczycieli, którzy są niewypłacalni.
Nie jest też konieczne, aby osoba, od której można żądać zabezpieczenia, była w każdej chwili rozdrażniona.
4. Papinianus, Pytania, Księga XXVIII.
Jest rzeczą oczywistą, że jest to sprawiedliwe, że inne zabezpieczenie powinno być udzielone, jeśli istnieje jakiś
nowy powód, aby to uczynić; na przykład, jeśli poręczyciel umrze lub straci swój majątek przez jakieś
nieoczekiwane nieszczęście.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga LII.
Osoba, której nie dano zabezpieczenia na spłatę spadku lub wykonanie trustu, nawet jeśli jest w posiadaniu, nie
zaczyna nabywać prawa własności do tego samego; nie tyle bowiem jest to faktyczne posiadanie własności, ile
jej bezpieczne przechowywanie, które jest jej przyznane. Nie ma on prawa wypędzić spadkobiercy, ale nakazuje
mu się, aby objął nieruchomość w posiadanie przy sobie, tak aby przez dokuczliwość wieczystego dozoru mógł
zmusić spadkobiercę do złożenia zabezpieczenia.
(1) Jeżeli jedna osoba obejmuje nieruchomość w posiadanie w celu uniknięcia grożącej jej szkody, a druga w
celu zachowania dziedzictwa, ten, kto obejmuje nieruchomość w posiadanie w celu zachowania dziedzictwa,
może również udzielić zabezpieczenia na wypadek grożącej mu szkody, a jeżeli to uczyni, nie musi zrzekać się
posiadania, chyba że zostanie mu udzielone zabezpieczenie w wysokości, do której zobowiązał się w ramach
zabezpieczenia przed grożącą mu szkodą.
(2) Jeżeli kilku zapisobierców pragnie wejść w posiadanie nieruchomości, muszą oni wszyscy wejść w
posiadanie, ponieważ ten, kto nabywa ją w celu zachowania zapisów, posiada ją wyłącznie dla siebie, a nie dla
kogokolwiek innego. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy wierzyciele wchodzą w posiadanie w celu zachowania
spadku, ponieważ w tym przypadku ten, kto wchodzi w posiadanie, czyni to nie tylko dla siebie, lecz także dla
wszystkich innych wierzycieli.
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(3) Zapisobierca, który pierwszy wszedł w posiadanie, nie jest uprzywilejowany w stosunku do tego, który wszedł
w posiadanie później; nie przestrzegamy bowiem kolejności pierwszeństwa zapisobierców, lecz chronimy ich
wszystkich w tym samym czasie.
(4) Po wejściu w posiadanie przez wierzycieli w celu zabezpieczenia majątku zapisobierca, który został
wprowadzony w posiadanie w celu zabezpieczenia spłaty swojego spadku, nie ma pierwszeństwa przed
wierzycielami.
(5) Jeżeli osoba, która została wprowadzona w posiadanie nieruchomości w celu zabezpieczenia spadku, wejdzie
w posiadanie całego spadku, to znaczy, jeżeli dana nieruchomość nadal wchodzi w skład spadku, nie wejdzie
ona w posiadanie nieruchomości, która do niego nie należy, chyba że nieruchomość ta przestała wchodzić w jego
skład wskutek oszustwa, a jej posiadanie nie będzie bezterminowe, lecz uzależnione od wyniku dochodzenia
sądowego.
(6) Ponadto pod pojęciem "mienie" rozumie się wszystkie te rzeczy, których własność należy do spadkobiercy.
(7) W przypadku, gdy istnieją grunty, które wchodzą w skład spadku tylko dlatego, że są przedmiotem
określonych roszczeń, i gdy przedmioty zostały przekazane w zastaw spadkodawcy, zapisobierca będzie również
wprowadzony w ich posiadanie.
(8) Zapisobierca i beneficjent trustu otrzymują również w posiadanie potomstwo niewolników, przyrost trzody, jak
również wszystkie plony.
(9) Jeśli jednak zmarły w dobrej wierze nabył majątek należący do innej osoby, ustalono, że zapisobierca
powinien wejść w posiadanie również tego majątku, ponieważ wchodzi on w skład masy spadkowej.
(10) W przypadku gdy przedmioty majątkowe zostały zdeponowane u zmarłego lub pożyczone mu, zapisobierca
nie może wejść w ich posiadanie, ponieważ nie wchodzą one w skład spadku.
(11) W przypadku gdy jeden z dwóch spadkobierców jest gotowy udzielić zabezpieczenia, a drugi nie,
zapisobierca może wejść w posiadanie części spadku należącej do tego drugiego. W związku z tym zapisobiercy,
którzy znajdą się w posiadaniu, będą mieli pierwszeństwo przed spadkobiercą, który udzielił zabezpieczenia
zarządu spadkiem; dlatego też należy nakłonić spadkobiercę do udzielenia zabezpieczenia spadku, aby zapobiec
zakłóceniu jego zarządu.
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(12) Jeżeli spadkobierca małoletniego, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, jest zobowiązany do wypłaty
zapisów, a małoletni umiera, to nie tylko majątek, który należał do spadkodawcy, ale także majątek, który
małoletni sam nabył, wchodzi w skład spadku. Za życia małoletniego nie można jednak przyznać posiadania, ani
wymagać zabezpieczenia.
(13) Jeśli osoba, której powierzono powiernictwo, nie jest spadkobiercą, lecz spadkobiercą z innego powodu,
należy stwierdzić, że stosuje się edykt i bierze się pod uwagę złą wiarę powiernika.
(14) Ponadto, jeśli spadkobierca spadkobiercy jest tym, który jest winien oszustwa, to on również powinien za to
cierpieć.
(15) Przez oszustwo w tym przypadku należy rozumieć rażące niedbalstwo, a nie każdy rodzaj złej wiary, lecz
tylko taki, który jest popełniany na szkodę zapisobierców i beneficjentów trustów.
(16) Cesarz Antoninus Augustus stwierdził w Reskrypcie, że w pewnych przypadkach zapisobiercy i beneficjenci
powinni wejść w posiadanie majątku należącego do samego spadkobiercy, a jeśli w ciągu sześciu miesięcy od
chwili, gdy zapisobiercy po raz pierwszy stawili się w sądzie sędziego właściwego, ich roszczenia nie zostały
zaspokojone, mogą oni pobierać dochody z tego majątku do czasu wypełnienia woli zmarłego. Ten środek
prawny jest również dostępny przeciwko osobom, które nie wywiązują się z wykonania powierzonych im
obowiązków.
(17) Chociaż termin "zaspokojenie" ma zazwyczaj szersze znaczenie, w tym przypadku odnosi się do wypłaty
zapisów testamentowych.
(18) W związku z tym, nawet jeżeli spadkobierca został zwolniony przez spadkodawcę z obowiązku złożenia
zabezpieczenia, Reskrypt będzie miał zastosowanie, ponieważ spadkobierca może być w zwłoce z płatnością.
(19) Ponownie uważam, że termin sześciu miesięcy powinien być liczony w sposób ciągły, a nie na sesjach sądu.
(20) Nie uważamy, że brak zapłaty zapisu ma miejsce wtedy, gdy wychowanek nie ma opiekuna, a osoba
niepoczytalna lub małoletnia nie ma kuratora. Zaniechanie działania nie powinno bowiem szkodzić osobom tego
rodzaju, które nie mogą się bronić. Pewne jest, że jeśli majątek pozostaje bez spadkobiercy przez pewien czas,
to należy go odliczyć od wspomnianego wyżej terminu sześciu miesięcy.
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(21) Można by zapytać, czy plony, które są należne zgodnie z warunkami trustu, powinny zająć miejsce odsetek,
a skoro idziemy za przykładem zastawów, to cokolwiek jest pobierane z tytułu dochodów, powinno być najpierw
uznane za odsetki, a wszystko, co je przekracza, powinno być zaliczone na poczet kapitału. I rzeczywiście, jeśli
zapisobierca pobrałby więcej niż mu się należy, powinno być przyznane powództwo słusznościowe, jak w
przypadku powództwa zastawniczego, aby zmusić go do zwrotu nadwyżki. Każdy jednak może sprzedać
zastawy, a w tym przypadku konstytucja zezwala zapisobiercy jedynie na pobranie dochodów w celu
przyspieszenia rozstrzygnięcia sprawy.
(22) W przypadku, gdy ktoś zostaje postawiony w posiadanie majątku w celu zapewnienia wypłaty zapisów, musi
on zatrzymać dochody i wszystkie inne dobra oraz pozwolić spadkobiercy na uprawę pól i zbieranie plonów;
zapisobierca musi jednak zająć się tymi ostatnimi, aby nie zostały one skonsumowane przez spadkobiercę.
Gdyby spadkobierca odmówił zebrania plonów, zapisobierca powinien otrzymać pozwolenie, aby to uczynić i
utrzymać je w posiadaniu. Jeśli jednak plony są tego rodzaju, że wskazane jest ich natychmiastowe sprzedanie,
zapisobierca powinien mieć prawo do ich sprzedaży i zatrzymania ceny. Gdy ktoś znajdzie się w posiadaniu
innych dóbr należących do spadku, jego obowiązkiem będzie zebranie wszystkiego tego rodzaju i zadbanie o to,
gdziekolwiek zmarły miał miejsce zamieszkania; a jeśli nie ma tam domu odpowiedniego do tego celu, może
wynająć taki dom lub magazyn, w którym zebrane dobra będą mogły być bezpiecznie przechowywane. Uważam
również, że zapisobierca powinien sprawować taki nadzór nad majątkiem spadkowym, aby spadkobierca nie
mógł być go pozbawiony, nie mógł go utracić lub ulec zniszczeniu.
(23) W przypadku, gdy ktoś został wprowadzony w posiadanie majątku zgodnie z postanowieniami statutu,
należy zadbać o to, aby nie stosować siły wobec innego zapisobiercy, który ma z niego użytek i korzysta z niego.
(24) Przyjmuje się, że życzenia zmarłego muszą być spełnione, jeżeli jest to dokonywane w odniesieniu do
dochodów z majątku lub w jakikolwiek inny sposób.
(25) Ponadto wspomniana Konstytucja Antoninusa Boskiego odnosi się również do tych, którzy są prawnie
obciążeni powiernictwem, nawet jeśli nie są spadkobiercami, ponieważ obowiązek jest taki sam.
(26) Jeśli ktoś posiada majątek w celu zabezpieczenia spadku, a przeciwko niemu wszczęto postępowanie
sądowe w związku z tym majątkiem, nie powinien zrzekać się posiadania tego majątku, chyba że zostanie mu
udzielone zabezpieczenie na pokrycie kosztów procesu.
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(27) W przypadku, gdy ktoś zostanie postawiony w stan posiadania, a nie będzie mógł go odebrać, będzie miał
prawo do przewidzianego w tym celu interdyktu i musi zostać postawiony w stan posiadania albo przez asystenta
sądowego, albo przez urzędnika pretora, albo przez sędziego pokoju.
(28) Zapisobierca może być wprowadzony w posiadanie nie tylko wtedy, gdy obciąża się go obowiązkiem
przeniesienia samej rzeczy zapisanej, lecz także wtedy, gdy obciąża się go obowiązkiem przeniesienia jej części
lub czegoś innego zamiast niej.
(29) Gdy dziedzictwo zapisane jest bezwzględnie Tycjuszowi, a on zobowiązany jest pod warunkiem do
przekazania go Semproniuszowi, Julianus powiada, że pretor nie wyda niesprawiedliwej decyzji, jeżeli przed
otrzymaniem zapisu odmówi zabezpieczenia wykonania warunkowego zobowiązania, a następnie zezwoli
Semproniuszowi na wystąpienie z roszczeniem o zapis, aby mógł udzielić zabezpieczenia i zgodził się zapłacić
dziesięć aurei, gdyby warunek nie został spełniony. Gdyby jednak Tycjusz otrzymał dziesięć aurei od
spadkobiercy, Julianus powiada, że sprawiedliwe będzie jedynie zmuszenie go do złożenia kaucji lub zapłacenia
dziesięciu aurei, a Semproniusza do udzielenia zabezpieczenia Tycjuszowi. Taka jest nasza obecna zasada,
którą przyjął Marcellus.
(30) Co jednak, jeśli spadek jest pozostawiony pod warunkiem, tak jak i trust, i nie ma zabezpieczenia dla
wykonania trustu? W takiej sytuacji będzie rzeczą ze wszech miar słuszną, aby beneficjent wziął od spadkobiercy
zabezpieczenie na wypłatę zapisu, jeśli zapisobierca nie powinien go zabezpieczyć; to znaczy, aby sam mógł
udzielić zabezpieczenia zapisobiercy. Jeżeli jednak zapisobierca otrzymał już zabezpieczenie od spadkobiercy,
należy uznać, że powództwo powinno zostać przyznane, z uwagi na zabezpieczenie, beneficjentowi trustu, a nie
zapisobiercy; to znaczy w przypadku, gdy warunek trustu jest spełniony. Prawo do żądania samego zapisu
powinno być przyznane beneficjentowi trustu, jeżeli nie został on jeszcze wypłacony, a warunek, od którego był
uzależniony, został spełniony, pod warunkiem że beneficjent był gotowy zapewnić zapisobiercy zabezpieczenie.
6. Julianus, Digest, Księga XXXVIII.
Jeżeli w testamencie zapisane jest użytkowanie pewnej sumy pieniężnej, a w testamencie postanowiono, że nie
będzie na nią udzielane zabezpieczenie, nie zapisuje się własności pieniędzy, ale zapisobierca powinien mieć
prawo do udzielenia zabezpieczenia i korzystania z użytkowania pieniędzy. W tego rodzaju przypadku
interwencja pretora nie jest konieczna, ponieważ bez złożenia zabezpieczenia zapisobierca nie może wnieść
powództwa przeciwko spadkobiercy.
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(1) W przypadku, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu majątku w celu wykonania trustu, nie powinna być
zmuszona do zrzeczenia się go przed wykonaniem trustu lub zapewnieniem, że zostanie on wykonany. Jeśli
bowiem jest to dokonywane w czasie, gdy nieruchomość pozostaje nienaruszona, zapisobierca nie powinien być
wprowadzany w posiadanie, a gdy oferta, aby to uczynić jest złożona, powinien zrzec się posiadania.
7. Modestinus, Reguły, Księga III.
W przypadku, gdy nienarodzone dziecko znajduje się w posiadaniu majątku, żaden zapisobierca nie może wejść
w jego posiadanie, aby zapewnić spłatę spadku.
8. Papinianus, Pytania, Księga VI.
Jeśli nie udzielono zabezpieczenia spłaty spadku, a majątek został przeniesiony, zapisobierca powinien wejść w
posiadanie tego majątku, który przestał być częścią spadku z powodu oszustwa tego, na kogo został
przeniesiony.
9. Tenże, Pytania, Księga XIX.
Nawet jeśli spadkobierca zostanie zobowiązany przez sąd do spłaty spadku, a tego nie uczyni, zapisobierca
może ubiegać się o objęcie go w posiadanie.
(1) Jeżeli ta sama nieruchomość jest zapisana dwóm osobom, na różnych warunkach, a zabezpieczenie nie jest
zapewnione, obie te osoby mogą być wprowadzone w posiadanie tej nieruchomości.
10. Paulus, Sentencje, Księga III.
Jeśli nie ma żadnego majątku należącego do spadku, w którego posiadanie można by wprowadzić legatów lub
beneficjentów trustu, to z tego powodu nie będą oni mogli wejść w posiadanie majątku należącego do
spadkobiercy; mogą jednak wnieść wszelkie powództwa dotyczące spadku, a pretor odmówi ich spadkobiercy.
11. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga IV.
Jeśli po objęciu w posiadanie majątku spadkowego, w celu zapewnienia wypłaty zapisów lub wykonania
powiernictwa, posiadasz jakiś przedmiot, który został mi zapisany w testamencie, bardziej sprawiedliwe jest,
abym ja posiadał ten przedmiot, który został mi zapisany, niż abyś ty go posiadał, z tego powodu, że jesteś w
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posiadaniu tego przedmiotu tylko w celu zapewnienia wykonania innego powiernictwa. Jeżeli jednak spadek
został mi zapisany pod warunkiem, a w międzyczasie pan wszedł w posiadanie tej rzeczy w celu zabezpieczenia
spłaty spadków, a następnie warunek ten został spełniony, nie odmówi mi się pozwolenia na żądanie tej rzeczy.
Podobnie, jeśli ktoś wejdzie w posiadanie niewolnika, który ma być wolny pod warunkiem, a warunek zostanie
spełniony, zapisobierca nie może przeszkodzić niewolnikowi w uzyskaniu wolności, do której jest uprawniony.
(1) Jeżeli wierzyciel spadkobiercy zostanie wprowadzony w posiadanie majątku w celu zabezpieczenia spłaty
jego wierzytelności i wejdzie w posiadanie jakiegoś przedmiotu, który został mi pozostawiony w zaufaniu, to jest
rzeczą oczywistą, że nie poniosę z tego tytułu szkody większej, niż gdyby wierzyciel otrzymał wspomniany
przedmiot w zastaw od samego spadkobiercy.
12. Marcianus, Trusts, Księga XII.
Nie ma wątpliwości, że majątek może być pozostawiony w zaufaniu gminie. Jeśli nie będzie zabezpieczenia, nie
wahamy się powiedzieć, że zgodnie z edyktem obywatele miasta mogą wejść w posiadanie majątku; ale oni
sami, jeśli nie będzie zabezpieczenia, nie mogą wejść w posiadanie, ale potrzebny będzie nadzwyczajny środek
zaradczy; to znaczy, że pełnomocnik, który ich reprezentuje, może wejść w posiadanie majątku na mocy dekretu
pretora.
13. Kallistratus, O edyktach monarszych, Księga III.
Nawet jeśli majątek, który został zapisany w testamencie lub pozostawiony w zaufaniu, ma niewielką wartość, to
jednak jeśli spadkobierca nie wyda go lub nie zapewni zabezpieczenia, gdy trzeba będzie udzielić
zabezpieczenia, pretor wprowadzi zapisobiercę lub beneficjenta trustu w posiadanie całego majątku w celu
zabezpieczenia spłaty spadku.
14. Labeo, Epitomes of the Last Works of Javolenus, Księga II.
W przypadku, gdy córka, wnuczka, prawnuczka lub żona zmarłego nie jest zamężna i nie posiada własnego
majątku, a została wprowadzona w posiadanie spadku w celu zabezpieczenia wypłaty zapisów, może ona
korzystać z majątku tego spadku dla swojego utrzymania.
15. Valens, Actions, Księga VII.
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Czasami, mimo że spadkobierca działał nieuczciwie i spowodował zmniejszenie majątku, zapisobierca nie może
być wprowadzony w jego posiadanie; na przykład, gdy uczynił część ziemi religijną lub publicznie poświęcił jej
część, na przykład, za zgodą cesarza; lub gdy dokonał manumisji niewolnika bez zamiaru oszukania wierzycieli.

Księga XXXVII
1. O posiadaniu dóbr przez pretorianów.
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2. O posiadaniu pretorianów w przypadku testamentu.
3. W sprawie praetorycznego posiadania nieruchomości przyznanej osobie niepoczytalnej (...)
4. W sprawie praetorycznego posiadania nieruchomości wbrew postanowieniom testamentu.
5. W sprawie wypłaty zapisów w przypadku uzyskania praetorycznego posiadania majątku (...)
6. W sprawie koligacji dóbr.
7. W sprawie koligacji posagu.
8. W sprawie podziału majątku między wyemancypowanego syna i jego dzieci.
9. W sprawie objęcia w posiadanie majątku przez dziecko nienarodzone i jego kuratora.
10. W sprawie edyktu karbońskiego.
11. Dotyczące praetorianów w posiadaniu dóbr zgodnie z postanowieniami testamentu.
12. W sprawie posiadania pretorianów w przypadku, gdy syn został wyswobodzony przez ojca.
13. W sprawie praetorskoprawnego władania majątkiem w przypadku testamentu żołnierza.
14. W sprawie prawa patronatu.
15. O szacunku, jaki należy okazywać rodzicom i patronom.

Tyt. 1. O posiadaniu dóbr przez pretorianów.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Posiadanie pretorskie przenosi zarówno korzyści i niedogodności związane z majątkiem, jak i własność dóbr do
niego należących; wszystkie te rzeczy są bowiem z nim związane.
(2) Tenże, O Edykcie, księga XIV.
Pretorianie zajmują pod każdym względem miejsce spadkobierców.
3. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIX.
Termin "majątek" w tym przypadku (tak jak ogólnie przyjmujemy ten termin), musi być rozumiany jako wszystko,
co należy do majątku, do którego dziedziczenie jest przyznane na prawach zmarłego, włączając w to wszystkie
korzyści i niedogodności z tym związane. Majątek jest bowiem albo wypłacalny, albo niewypłacalny i może
przynosić straty lub zyski, lub też jego aktywa składają się z rzeczy cielesnych lub praw do działania; w tych
okolicznościach są one prawidłowo określane mianem majątku.
1. Posiadania majątku, czyli praetorian possession (jak mówi Labeo), nie należy rozumieć jako faktycznego
posiadania własności, gdyż jest to raczej posiadanie prawne niż faktyczne. Dlatego też, jeśli do majątku nie
należy nic cielesnego, Labeo twierdzi, że mimo to można nabyć posiadanie pretorskie.
2. Dlatego też definiujemy posiadanie pretorskie jako prawo do odzyskania lub zatrzymania majątku lub rzeczy,
które należały do kogoś w chwili jego śmierci.
3. Praetorian possession własności nie jest nabyte przez nikogo wbrew jego woli.
4. Praetorian possession może być nabyte przez gminy, stowarzyszenia, decurite i korporacje. Stąd też może je
uzyskać pełnomocnik którejkolwiek z wymienionych korporacji lub ktokolwiek inny w ich imieniu; a nawet gdyby
nikt nie żądał lub nie otrzymał takiego posiadania w imieniu gminy, to i tak może ona je nabyć na mocy edyktu
pretora.
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5. 5. Praetorskie posiadanie dóbr może być przyznane głowie gospodarstwa domowego, jak również synowi pod
kontrolą ojcowską, pod warunkiem, że ten ostatni ma prawo rozporządzać swoim peculium castrense lub quasi
castrense, na mocy testamentu.
6. Nie ulega wątpliwości, że praetorian possession of the estate of a person who has died in the hands of the
enemy can be acquired, even though he may have died in a condition of slavery.
7. Każda osoba może wejść w posiadanie pretorianów albo sama, albo za pośrednictwem innej osoby. Jeśli
jednak ktoś zażąda ode mnie posiadania, podczas gdy ja tego nie nakazałem, jego akt nie będzie legalny, dopóki
go nie ratyfikuję. Ponadto, nie ulega wątpliwości, że gdybym umarł przed ratyfikacją jego aktu, nie będę miał
prawa do posiadania nieruchomości, ponieważ nie wyraziłem zgody na to, co zrobił, a mój spadkobierca nie
może tego zrobić, ponieważ prawo do żądania praetorian possession nie przechodzi na niego.
8. W przypadku, gdy posiadanie pretorskie jest przyznawane po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, nie może
być ono przyznawane nigdzie indziej niż w sądzie, ponieważ pretor nie może wydać takiego dekretu bez
ceremonii; ani też po przeprowadzeniu dochodzenia, posiadanie pretorskie nie może być przyznawane nigdzie
indziej niż w jego trybunale.
9. Należy pamiętać, że do pretorskiego posiadania nieruchomości stosuje się prawo narastania. Stąd, jeśli jest
kilka osób uprawnionych do takiego posiadania, a jedna z nich je uzyska, pozostałe nie są uwzględniane:
(4) Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga VIII.
(Na przykład, gdy zrzekli się swojego prawa lub zostali wykluczeni z posiadania przez pretora z powodu upływu
czasu, lub zmarli przed żądaniem posiadania):
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Udziały bowiem, do których inni mieliby prawo, gdyby rościli sobie prawo do własności, przypadają temu, kto
uzyskał posiadanie.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Jednak w przypadku, gdy pretor obiecuje posiadanie pewnej części majątku patronowi, wbrew postanowieniom
testamentu, a pozostałą część obiecuje wyznaczonemu spadkobiercy, zgodnie z warunkami testamentu, uważa
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się, że prawo narastania nie ma zastosowania. Dlatego też, obiecuje on posiadanie swojego udziału wyraźnie
patronowi, gdy wyznaczony spadkobierca nie rości sobie prawa do swojego udziału zgodnie z testamentem; jako
że osoby uprawnione do prawa narastania muszą, przynajmniej raz, zażądać posiadania majątku.
(1) Z posiadaniem pretorskim wiążą się różne korzyści, albowiem jedne rodzaje posiadania uzyskuje się wbrew
postanowieniom testamentu spadkodawcy, inne zaś zgodnie z nimi; a niekiedy strony mają do niego prawo na
podstawie dziedziczenia, albo też nie mają do niego prawa z powodu zmiany stanu cywilnego. Bo chociaż
zgodnie z prawem cywilnym dzieci są wyłączone z bycia bezpośrednimi spadkobiercami z powodu zmiany stanu
cywilnego, to jednak pretor może, ze względów słuszności, uchylić utratę obywatelstwa. Dlatego też przyznaje on
posiadanie nieruchomości w celu przestrzegania określonych praw.
(2) Testamenty nie są uważane przez edykt za testamenty; Pediusz bowiem w dwudziestej piątej księdze o
edykcie mówi, że testamenty nie są listami.
7. Ulpianus, O Sabinusie, księga I.
Niewolnik może zgodnie z prawem wejść w posiadanie majątku, jeśli pretor jest pewien jego stanu cywilnego.
Posiadanie może być również przyznane osobie, która jest nieobecna i nie domaga się go, jeśli pretor nie wie, że
tak jest. Również kobieta może wystąpić o przyznanie własności praetorskiej w imieniu innej osoby.
(1) Małoletni, który nie osiągnął wieku dojrzałego, nie może bez upoważnienia swego opiekuna wejść w
posiadanie dóbr przez pretora, ani też nie może się przyłączyć do sprawy, ponieważ opiekun może żądać
posiadania dla swego podopiecznego, a ojciec dla swego syna.
(2) Uznano, że czas, w którym należy żądać posiadania dla małoletniego, rozpoczyna się od momentu, w którym
opiekun lub ojciec dowiedział się, że małoletni jest do tego uprawniony.
8. Paulus, O Plaucjuszu, Księga VIII.
Co więcej, opiekun nie może odrzucić posiadania pretorskiego majątku, do którego jego podopieczny jest
uprawniony, ponieważ opiekunowi wolno żądać posiadania, ale nie może go odrzucić.
9. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
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Jeśli jest kilka osób w różnym stopniu pokrewieństwa uprawnionych do posiadania pretorianów, to dopóki nie ma
pewności, czy jedna z nich ma prawo żądać posiadania, czy nie, ustalono, że czas nie biegnie przeciwko osobie
z ostatniego stopnia.
10. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Nieznajomość prawa nie jest w stanie zapobiec przedawnieniu roszczenia z powodu upływu czasu w przypadku
posiadania nieruchomości przez pretora. Dlatego też czas zaczyna biec, jeśli chodzi o wyznaczonego
spadkobiercę, jeszcze przed otwarciem testamentu; wystarczy bowiem, że wie on, że spadkodawca nie żyje, że
jest jego najbliższym krewnym i miał dostęp do osób, od których mógł zasięgnąć rady. W tym przypadku bowiem
nie chodzi o wiedzę, którą posiadają osoby uczone w prawie, ale o taką, którą może posiadać każdy, kto tylko
może, lub którą może nabyć przez zwrócenie się do innych, bardziej uczonych od siebie.
11. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIV.
Jeśli opiekun domaga się posiadania praetorium w imieniu swojego podopiecznego, a okaże się, że jest to dla
niego bardziej niekorzystne niż korzystne, opiekun będzie podlegał procesowi o kuratelę.
12. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLVIII.
Nie ma powodu, by wątpić, że osoby mogą bardzo często uzyskać posiadanie pretorskie przeciwko Skarbowi
Państwa i przeciwko gminie; tak na przykład, gdy nienarodzone dziecko, szaleniec lub ten, kto jest jeńcem w
rękach wroga, domaga się posiadania pretorskiego. Ilekroć ustawa, dekret senatu lub konstytucja cesarska
zabraniają zabraniają zaboru dóbr, nie będzie obowiązywało posiadanie ich przez pretora.
13. Africanus, Pytania, Księga XV.
Posiadania nieruchomości na mocy edyktu pretora odmawia się tym, którzy zostali skazani za zbrodnię wojenną,
chyba że zostanie im przyznana całkowita restytucja. Za skazanego na karę śmierci uważa się osobę, na którą
nałożono karę śmierci lub zakaz używania wody i ognia. Każdy natomiast, kto został wygnany, może być
dopuszczony do praetorianów w posiadaniu dóbr.
14. Papinianus, Pytania, Księga XIII.

2324

Jeśli bliski krewny zmarłego twierdzi, że jego testament został sfałszowany, i udowodni to po długim czasie, to
chociaż uważa się, że upłynął czas żądania posiadania, a powód, będąc pewnym udowodnienia swoich
twierdzeń, mógł się go domagać, to jednak ze względu na to, że wystąpił z roszczeniem w celu zachowania
swoich praw, nie jest nieuzasadnione, aby uznać, że przyjął spadek.
15. Paulus, Opinie, Księga XI.
Paulus uważał, że sam wniosek matki nie może zapewnić praetorianom posiadania majątku dla jej córki, która nie
osiągnęła wieku dojrzałego, chyba że ten, kto go przyznał, miał wyraźny zamiar przekazania go nieletniemu
dziecku.
16. Tenże, Sentencje, Księga III.
Gdy osoba, dla której żąda się posiadania pretorianów, staje się później niepoczytalna, lepiej jest uważać, że
ratyfikowała akt, ponieważ ratyfikacja oznacza jedynie potwierdzenie wcześniejszego żądania.

Tyt. 2: O posiadaniu pretorskim w przypadku istnienia testamentu.

(1) Paulus, O Sabinusie, księga III.
W żadnym wypadku nie można przyznać posiadania pretorskiego spadkobiercy, którego imię zostało wymazane
z testamentu tak, że trudno je odczytać, nawet jeśli uczyniono to nieumyślnie; domniemywa się bowiem, że nie
zostało ono prawidłowo wpisane, chociaż takie posiadanie może być przyznane, jeśli imię zostało wymazane po
sporządzeniu testamentu. Jeśli bowiem testament istniał w chwili śmierci, nawet jeśli został później zniszczony,
można przyznać praetorskie posiadanie majątku, ponieważ prawdą jest, że kiedyś istniał testament.
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Tit. 3. Co się tyczy pretorskiego posiadania dóbr przyznanych osobie niepoczytalnej, niemowlęciu lub osobie
niemej, martwej lub niewidomej.

1. Papinianus, Pytania, Księga XV.
Tycjusz został podstawiony jako spadkobierca osoby obłąkanej. Czas przewidziany na wystąpienie z
roszczeniem do pretora nie biegnie ani przeciwko wyznaczonemu spadkobiercy, ani przeciwko zastępcy, dopóki
osoba obłąkana pozostaje w tym samym stanie, a jeśli kurator osoby obłąkanej wejdzie w posiadanie w jej
imieniu, czas wyznaczony na wystąpienie z roszczeniem przez tych, którzy są świadomi faktów, nie biegnie
przeciwko niemu. Ojciec może bowiem żądać posiadania w imieniu swego niemowlęcia, ale jeśli tego nie uczyni,
dziecko nie zostanie z tego powodu wyłączone. Ale co należy zrobić, jeśli kurator odmówi złożenia wniosku? Czy
nie będzie bardziej sprawiedliwe i właściwe przekazanie posiadania najbliższym krewnym, aby zapobiec sytuacji,
w której nieruchomość nie ma właściciela? Jeżeli tak, to zastępca może być zmuszony do udzielenia
zabezpieczenia wszystkim tym, którym majątek ma być przekazany, jeżeli wyznaczony spadkobierca umrze w
stanie obłąkania, lub jeżeli, odzyskawszy zmysły, umrze przed przyjęciem spadku; ponieważ sam zastępca może
umrzeć za życia osoby obłąkanej, a mimo to nie będzie kolidował z roszczeniami innych, jeżeli sam umrze przed
nabyciem spadku.
(2) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Osoba, która jest niema, głucha lub ślepa, może uzyskać praetorską własność nieruchomości, jeśli rozumie, co
się dzieje.

Tit. 4. Odnośnie do pretorskiego posiadania dóbr wbrew postanowieniom testamentu.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Termin "dzieci", używany w odniesieniu do pretorskiego posiadania majątku wbrew postanowieniom testamentu,
należy rozumieć jako dzieci naturalne lub adoptowane, które albo zostały ustanowione spadkobiercami, albo
wydziedziczone.
(1) Ponadto dzieci są powołane do praetorycznego posiadania spadku wbrew postanowieniom testamentu tym
samym prawem i w tej samej kolejności, w jakiej są powołane do dziedziczenia na podstawie prawa cywilnego.
(2) Ta ogólna zasada odnosi się również do dzieci pośmiertnych.
(3) Pomponiusz uważa, że w przypadku, gdy dzieci wracają z niewoli nieprzyjacielskiej i korzystają z prawa
postliminium, mogą być dopuszczone do posiadania pretorianów wbrew postanowieniom testamentu.
(4) Jeżeli jeden z trzech synów dostał się do niewoli nieprzyjacielskiej, to dwaj pozostali, którzy są w domu, będą
mogli wejść w posiadanie pretorskie dwóch trzecich majątku.
(5) Ta sama zasada obowiązuje w przypadku dziecka pośmiertnego, dopóki spodziewane jest jego urodzenie,
będzie ono miało prawo do udziału w majątku.
(6) Praetor nadaje prawo własności dzieciom, które są swoimi panami. Jeśli bowiem zostały one
wyemancypowane lub w inny sposób uwolnione od władzy rodzicielskiej, to mogą wejść w posiadanie majątku;
nie dotyczy to jednak dziecka adoptowanego, gdyż aby mogło ono zostać dopuszczone do posiadania przez
pretora, musi być wliczone do liczby dzieci.
(7) Pewien człowiek miał syna, a przez tego ostatniego wnuka. Wyemancypował swojego syna i adoptował go
zamiast wnuka, a następnie wyemancypował go po raz drugi. Pojawiło się pytanie, czy naruszył prawa wnuka.
Wydaje mi się, że lepsza opinia jest taka, że wnuk nie został wykluczony, ponieważ jego ojciec albo pozostał
adoptowany jako wnuk, albo został wyemancypowany. Uważam bowiem, że ojciec, po emancypacji, wnuk wraz
ze swoim ojcem, zgodnie z warunkami Edyktu, powinien być uprawniony do posiadania majątku.
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(8) Pewien człowiek miał syna, a przez niego wnuka; syn został wyemancypowany lub, pozostając pod władzą
ojca, został wygnany. Powstało pytanie, czy to narusza prawa wnuka. Lepsza opinia jest taka, że w obu
przypadkach wnuk powinien mieć prawo do posiadania praetorianów, ponieważ osoby, które zostały wygnane są
uważane za zmarłe.
(9) Gdy ojciec i jego syn zostali wygnani, a obaj odzyskali swoje prawa, mówimy, że syn powinien być
dopuszczony do pretorskiego władania majątkiem. Jeżeli jednak syn został skazany na kopalnie lub na inną karę
równoważną z poddaństwem, a potem został przywrócony do swoich praw, to mimo to zostanie dopuszczony do
pretorskiego posiadania dóbr, ale nie będzie to miało miejsca, jeżeli nie zostanie przywrócony do swojego
poprzedniego stanu.
2. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga III.
Ta sama zasada będzie obowiązywać, jeśli ojciec zostanie skazany na karę śmierci, a następnie odzyska swoje
prawa.
3. Ulpianus, O edykcie, księga XXXIX.
Nie tylko emancypowane dzieci są dopuszczane do posiadania własności przez pretorianów, ale także ich dzieci.
1. Jeśli ktoś ma dwóch wnuków, a po emancypacji jednego z nich adoptuje go zamiast swojego syna, zobaczmy,
czy tylko on będzie uprawniony do posiadania praetorium jako syn. Opiera się to na domniemaniu, że zmarły
adoptował wspomnianego wnuka jako swojego syna, a także jako ojca drugiego wnuka, którego zatrzymał pod
swoją kontrolą. W tym przypadku lepiej jest uznać, że tylko on będzie uprawniony do posiadania majątku na
podstawie prawa pretorskiego.
2. Jeśli jednak wspomniany wnuk zostanie wyemancypowany, lepiej jest stwierdzić, że nie będzie on uprawniony
do posiadania jako syn. Ten tak zwany syn nie jest bowiem wliczany do liczby dzieci, ponieważ jego prawo
nabyte przez adopcję zostało utracone przez emancypację.
3. Jeśli mam syna, a przez niego wnuka, i adoptuję wnuka zamiast syna, obaj będą mieli prawo do posiadania
pretorianów; ale jest jasne, że jeśli wnuk zostanie wyemancypowany, nie będzie mógł wejść w posiadanie,
ponieważ jego ojciec ma przed nim pierwszeństwo.
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4. 4. Jeśli ktoś, po emancypacji, oddałby swojego syna ojcu, aby ten adoptował go jako swojego syna, to jest
całkowicie sprawiedliwe, że wszystkie prawa, do których uprawnione jest każde inne wyemancypowane dziecko,
powinny być mu przyznane, a zatem powinien on być połączony ze swoim ojcem, kiedy przyznawane jest
pretorskie posiadanie majątku. Jeśli zaś wspomniany wnuk zostanie wyemancypowany po adopcji, to będzie
całkowicie sprawiedliwe, aby został wykluczony, gdyż wtedy wraca na swoje właściwe miejsce i nie powinien być
łączony z ojcem.
5. 5. Jeśli wyemancypowany syn poślubi kobietę bez zgody ojca, urodzi mu się dziecko, a po śmierci ojca wnuk
wystąpi z wnioskiem o objęcie w posiadanie majątku po dziadku, jego wniosek powinien zostać rozpatrzony
pozytywnie. Albowiem przez uchylenie emancypacji przez pretora, prawowity syn nie traci swoich praw jako
takich; uchylenie emancypacji jest dokonywane po to, aby dzieci mogły łatwiej wejść w posiadanie dóbr po
pretorze, a nie być z nich wyłączone. A nawet gdyby syn poślubił kobietę o tak złym charakterze, że małżeństwo
z nią byłoby hańbiące zarówno dla niego samego, jak i dla jego ojca, to i tak mówimy, że dziecko zrodzone z tej
kobiety powinno być dopuszczone do posiadania dóbr, ponieważ jego dziadek mógłby skorzystać z prawa do
wydziedziczenia go. Przy rozstrzyganiu sprawy, w której testament został zaatakowany jako nieudolny, sędzia
właściwy, wydając wyrok, musi rozważyć zasługi wnuka, jak również przestępstwa ojca.
6. Jeżeli wyemancypowany syn, który został przekazany, podda się arogancji przed złożeniem wniosku o
praetoryczne posiadanie majątku, traci on prawo do żądania posiadania wbrew postanowieniom testamentu.
7. Gdy ktokolwiek odda swego wnuka, którego ma pod swoją władzą, w adopcję swojemu wyemancypowanemu
synowi, ojciec wspomnianego wnuka będzie mógł wbrew postanowieniom testamentu objąć w posiadanie
majątek dziadka, jeżeli jego ojciec już nie żyje, ponieważ należy on do jego rodziny; sam zaś może być
dopuszczony do objęcia w posiadanie majątku wbrew postanowieniom testamentu.
8. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy wyemancypowany syn oddaje własnego syna, który urodził się
po jego emancypacji, swojemu ojcu, w adopcję, a następnie umiera; w tym przypadku bowiem wspomniany wnuk
powinien być dopuszczony do wejścia w posiadanie majątku swojego ojca, tak jak gdyby nie należał do innej
rodziny.
9. Czy w przypadku, gdy ojciec wchodzi do rodziny przez adopcję, a jego syn nie, to czy syn może wejść w
posiadanie majątku swojego ojca, który zmarł będąc członkiem rodziny adopcyjnej? Sądzę, że bardziej
sprawiedliwą opinią jest, że syn, chociaż nie należy do tej samej rodziny co jego ojciec, powinien jednak mieć
prawo do wejścia w posiadanie jego majątku na mocy prawa pretorskiego.
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10. Dzieci, które nie mogą być prawnie ustanowione spadkobiercami, nie są uprawnione do żądania wejścia w
posiadanie majątku wbrew postanowieniom testamentu. Słowa: "nie mogą być powołane" odnoszą się do chwili
śmierci ich ojca.
11. W przypadku, gdy jedno z kilkorga dzieci jest powołane na spadkobiercę, nie powinno się mu pozwolić na
wejście w posiadanie spadku wbrew postanowieniom testamentu. Jeśli bowiem był on uprawniony do posiadania
na mocy testamentu, jaki pożytek przyniosłoby mu przyznanie mu posiadania wbrew temu testamentowi? Jest
oczywiste, że gdyby inne dziecko odwołało się do Edyktu, miałoby prawo do posiadania wbrew postanowieniom
testamentu.
12. Jeśli jednak ktoś został ustanowiony spadkobiercą pod warunkiem, nie może wejść w posiadanie majątku
wbrew testamentowi; i to zostało stwierdzone przez Julianusa w dwudziestej trzeciej księdze Digestów. Co
jednak, jeśli warunek nie zostanie spełniony? Prawdą jest, że wtedy mógłby on wejść w posiadanie wbrew
postanowieniom testamentu.
13. 13. Jeśli wyemancypowany syn zostałby powołany na spadkobiercę pod warunkiem, którego nie jest w stanie
spełnić, może on otrzymać wbrew postanowieniom testamentu praetorskie posiadanie majątku; i powinien je
otrzymać, ponieważ został powołany na spadkobiercę, ale nie może go otrzymać wbrew postanowieniom
testamentu. Gdyby jednak warunek ten nie został spełniony, musi on być chroniony przez pretora w takim samym
stopniu, jak gdyby uzyskał posiadanie wbrew postanowieniom testamentu.
14. Nawet jeśli wnuk zostanie ustanowiony spadkobiercą pod takim warunkiem, obowiązuje ta sama zasada.
15. Jeżeli jedno z kilkorga dzieci nie jest powołane na spadkobiercę, lecz powołany jest jego niewolnik, a on każe
mu przyjąć majątek, należy odmówić mu posiadania wbrew postanowieniom testamentu.
16. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli dziecko wolałoby przyjąć to, co zostało mu pozostawione, lub jego
niewolnikowi; w tym bowiem przypadku należy odmówić mu posiadania majątku wbrew postanowieniom
testamentu.
4. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Należy zauważyć, że posiadanie majątku wbrew postanowieniom testamentu jest obiecane dzieciom niezależnie
od tego, czy jest dziedzic, czy nie. I to jest powód, dla którego mówimy, że dzieci mają prawo do posiadania
majątku w przeciwieństwie do samego testamentu. Przeciwna zasada obowiązuje w przypadku mecenasa.
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1. Gdy ktoś wyznacza dziedzica, nad którym ma władzę, lub go wydziedzicza, i przekazuje przez niego wnuka,
nie ma podstaw do zastosowania prawa pretorskiego, ponieważ wnuk nie będzie jego prawnym spadkobiercą.
Zasada ta ma zastosowanie również do bardziej odległych stopni pokrewieństwa.
2. Edykt przyznający posiadanie wbrew postanowieniom testamentu nie ma zastosowania do testamentów
kobiet, ponieważ nie mają one spadkobierców prawnych.
3. W przypadku przekazania nienarodzonego dziecka, można zezwolić innemu dziecku, które zostało
ustanowione spadkobiercą swojego ojca, na objęcie w posiadanie majątku spadkowego, nawet przed
narodzinami dziecka wymienionego jako pierwsze; ponieważ byłoby niesprawiedliwe, aby spadkobierca, który nie
został powołany, mógł rościć sobie prawo do posiadania majątku, dopóki można żądać takiego posiadania wbrew
postanowieniom testamentu, a posiadanie nie może być przyznane wbrew postanowieniom testamentu, dopóki
dziecko, które zostało przekazane, jeszcze się nie urodziło; a nawet gdyby umarło przed urodzeniem, to i tak
przekaże prawo do posiadania majątku swojemu spadkobiercy. Jest to szczególnie konieczne w przypadku, gdy
spadkobiercą zostało dziecko wyemancypowane, gdyż w tym czasie nie może ono wejść na majątek.
5. Julianus, Digest, Księga XXIV.
Jeśli jednak dzieci umrą, zanim zażądają od pretora wejścia w posiadanie majątku, nie będzie niesprawiedliwe,
jeśli pretor zdecyduje, że ich spadkobiercy będą mieli przewagę w posiadaniu, albo zgodnie z postanowieniami
testamentu, albo wbrew nim.
(6) Paulus, O Edykcie, Księga XL.
Gdy wyemancypowany syn ma syna i następnie umiera, a dziadek umiera później, wnuk będzie miał prawo do
pretorskiego posiadania majątku dziadka.
1. Jeśli dziadek wyemancypował swojego syna i wnuka, wnuk nie będzie miał prawa do jego majątku za życia
syna, ale po śmierci ojca będzie miał prawo do pretorskiego posiadania majątku dziadka.
2. Jeśli sam wnuk zostanie wyemancypowany, a dziadek, a następnie jego ojciec, umrą, wnuk, który został
wyemancypowany, będzie miał prawo do majątku swojego ojca, na mocy edyktu pretorskiego, ponieważ byłby
spadkobiercą swojego ojca, gdyby nie został uwolniony spod kontroli dziadka.
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3. Gdy syn został wyemancypowany, a wnuk pozostał pod kontrolą dziadka, i obaj zostali przekazani, obaj będą
uprawnieni do posiadania majątku na mocy Edyktu pretorskiego.
4. Jeśli syn, który został wyemancypowany, należał do rodziny adopcyjnej i ma syna, wnuk nie będzie miał prawa
do posiadania majątku po dziadku naturalnym na mocy edyktu pretorskiego. A nawet jeśli wyemancypowany syn,
po urodzeniu mu synów, odda się do adopcji, obowiązuje ta sama zasada. Oczywiste jest, że jeśli dziecko
urodzone w rodzinie dziadka adopcyjnego zostanie wyemancypowane, będzie miało prawo do praetorycznego
posiadania majątku swojego naturalnego dziadka. Adopcja nie narusza praw dziecka, tak długo jak pozostaje ono
w obcej rodzinie. Ponadto, jeśli jest wyemancypowane, może wejść w posiadanie dóbr swoich rodziców na mocy
edyktu pretorskiego; pod warunkiem, że jest wyemancypowane za ich życia, a nie po ich śmierci; jest bowiem
pewne, że nie może być wyemancypowane po ich śmierci.
7. Gajusz, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XIV.
Jeśli syn zostanie wyemancypowany, a jego syn pozostanie pod kontrolą dziadka, wnuk, za życia dziadka, będzie
mógł objąć w posiadanie praetorskie dobra swojego ojca.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Praetor nie uważa, aby dzieci, które zostały zhańbione przez wydziedziczenie i wykluczone z dziedziczenia, miały
mieć prawo do uzyskania praetorycznego posiadania, wbrew warunkom testamentu, tak jak przez prawo cywilne
nie przeszkadzają one w wykonaniu testamentu swoich rodziców; w tych okolicznościach mają one bowiem
prawo zaatakować testament jako nieskuteczny, jeśli tego pragną.
1. Nie wystarczy, aby spadkobierca został wydziedziczony przez stwierdzenie tego w jakiejkolwiek części
testamentu, ale musi on być konkretnie wymieniony jako należący do tego stopnia, przeciwko któremu posiadanie
majątku jest podnoszone przez Prawo Praetorian. Stąd, jeśli syn zostałby wydziedziczony w pierwszym stopniu, a
przekazany w drugim, a spadkobiercy wyznaczeni w pierwszym stopniu nie żądają praetorycznego posiadania
majątku, wspomniany syn może wejść w jego posiadanie wbrew warunkom testamentu.
2. Każde wydziedziczenie nie zabrania dziecku uzyskania posiadania spadku wbrew postanowieniom
testamentu, ale tylko wtedy, gdy jest to prawnie dokonane.
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3. Gdy wydziedziczony syn jest jednym z kilku spadkobierców, Marcellus, w dziewiątej księdze Digestów, mówi,
że nie jest on uważany za wydziedziczonego, a zatem może domagać się posiadania na mocy prawa
pretorskiego, wbrew postanowieniom testamentu, przeciwko któremukolwiek z pozostałych spadkobierców.
4. Jeśli syn zostanie wydziedziczony, a następnie mianowany spadkobiercą i stopień, w którym został mianowany
nabierze mocy, myślę, że Edykt zacznie działać w odniesieniu do drugiego syna, i że może on żądać
praetorycznego posiadania majątku w opozycji do warunków testamentu.
5. Jeśli syn został przekazany w pierwszym stopniu, a wydziedziczony w drugim stopniu, a spadkobiercy
wyznaczeni w pierwszym stopniu umarli przed śmiercią spadkodawcy, należy stwierdzić, że syn, który został
przekazany, nie będzie uprawniony do praetorycznego posiadania spadku wbrew postanowieniom testamentu;
ponieważ stan spadku w odniesieniu do drugiego stopnia jest taki, że nie można wejść w jego posiadanie w
pierwszym stopniu, ani nie można żądać praetorycznego posiadania. Jeśli jednak wyznaczony spadkobierca
umarłby po śmierci spadkodawcy, Marcellus twierdzi, że prawo do pretorskiego posiadania majątku, wbrew
postanowieniom testamentu, raz przyznane synowi, będzie mu nadal przysługiwało. I nawet jeśli warunek, od
którego zależało powołanie spadkobiercy, nie zostałby spełniony, twierdzi on również, że syn, który został
pominięty w tym stopniu, może również rościć sobie prawo do praetorycznego posiadania wbrew postanowieniom
testamentu. Twierdzi on również, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie nawet wtedy, gdy dziecko
pośmiertne, które zostało powołane na spadkobiercę, nie urodzi się; uważa on bowiem, że w tym przypadku syn
będzie uprawniony do praetorycznego posiadania majątku wbrew postanowieniom testamentu.
6. Jeśli ktoś własnoręcznie napisze swoje wydziedziczenie, zastanówmy się, czy może on uzyskać praetoryczne
posiadanie majątku wbrew postanowieniom testamentu. Marcellus w dziewiątej księdze Digestów powiada, że
takie wydziedziczenie naruszy jego prawa, ponieważ senat nie zarządził, że jeśli ktoś dokona jakiejś czynności
przeciwko sobie, to należy ją uznać za nienapisaną.
7. Gdy ktoś, po wydziedziczeniu swego wyemancypowanego syna, rości sobie do niego prawo, Papinianus w
Dwunastej księdze Pytań powiada, że w tego rodzaju przypadku zawsze przeważają prawa naturalne, a zatem,
że takie wydziedziczenie będzie krzywdzące dla syna.
8. W odniesieniu do obcego, jednak, przyjmuje opinię Marcellusa, że wydziedziczenie nie naruszy jego praw, jeśli
następnie zostanie wydziedziczony przez swojego ojca.
9. W przypadku, gdy syn powrócił z niewoli na mocy prawa postliminium, należy stwierdzić, że wydziedziczenie
dokonane wcześniej będzie dla niego krzywdzące.
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10. Jeśli naturalny ojciec wydziedziczy swojego syna, podczas gdy należy on do ojca adopcyjnego, a następnie
jego syn jest emancypowany, wydziedziczenie naruszy jego prawa.
11. Pretor nie życzy sobie, aby dzieci, które zostały oddane do adopcji, były wyłączone z posiadania majątku, pod
warunkiem, że są wyznaczonymi spadkobiercami; Labeo zaś mówi, że jego decyzja jest jak najbardziej słuszna,
ponieważ dzieci nie są zupełnie obce. Jeśli więc zostaną powołane na spadkobierców, to wbrew postanowieniom
testamentu mogą wejść w praetorskie posiadanie majątku, ale same nie mogą sprawić, aby edykt zaczął
obowiązywać, chyba że jeden z tych, którzy zostali pominięci, spowoduje jego zastosowanie. Gdyby jednak to
dziecko nie zostało wyznaczone na spadkobiercę, lecz inna osoba, która może nabyć dla niego majątek, nie
będzie powodu, dla którego mielibyśmy pozwolić mu na wejście w posiadanie wbrew postanowieniom
testamentu.
12. Co więcej, aby dzieci te mogły uzyskać prawo do praetorycznego posiadania, muszą być bezpośrednimi
potomkami spadkodawcy, bo jeśli oddałem w adopcję syna, którego sam adoptowałem, a edykt jest wykonywany
przez inne moje dzieci, to praetoryczne posiadanie dóbr wbrew postanowieniom testamentu nie będzie
przyznane wspomnianemu dziecku.
13. 13. Praetorium wbrew postanowieniom testamentu przysługuje także dziecku należącemu do rodziny
adopcyjnej, jeżeli zostało ono ustanowione spadkobiercą w stopniu, przeciwko któremu można żądać posiadania
majątku.
14. Nie jest zaskakujące, że wyemancypowany syn, który został przekazany, może nadać powołanym
spadkobiercom większe prawa niż te, które przysługiwałyby im, gdyby pozostali jedynymi spadkobiercami; Jeśli
bowiem syn, który pozostawał pod władzą ojca, jest powołany na spadkobiercę czwartej części jego majątku, a
inny syn, który został wyemancypowany, zostanie przekazany, otrzyma on połowę majątku poprzez
wyemancypowanego syna, a gdyby nie miał wyemancypowanego brata, miałby prawo jedynie do dwunastej
części majątku. W przypadku, gdy spadkobierca jest wyznaczony tylko do bardzo małej części majątku, a Edykt
ma zastosowanie, będzie on nie tylko uprawniony do korzystania z tej części, do której został wyznaczony jako
spadkobierca, ale może uzyskać znacznie więcej poprzez posiadanie pretorskie. Praetor bowiem, przyznając
posiadanie majątku wbrew warunkom testamentu, decyduje o przyznaniu każdemu z dzieci tych udziałów, które
przysługiwałyby im, gdyby ich ojciec zmarł w testamencie, a dziecko pozostałoby pod jego władzą. Dlatego, czy
dziecko, które zostało wyemancypowane, czy pozostało pod jego kontrolą, czy też zostało oddane do adopcji,
zostało ustanowione spadkobiercą małej części spadku, nie będzie ograniczone do tej części, do której zostało
ustanowione spadkobiercą, ale będzie uprawnione do pełnego udziału.
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(9) Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XIV.
Nie ma różnicy, czy ojciec adopcyjny żyje czy nie, ponieważ jedynym pytaniem, jakie się przeprowadza jest to,
czy dziecko należy do rodziny adopcyjnej.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Jeśli po śmierci spadkodawcy powołany spadkobierca poda się do adopcji, może on wbrew postanowieniom
testamentu uzyskać praetorskie posiadanie majątku, ponieważ adopcja powołanego spadkobiercy nie narusza
innych spadkobierców wymienionych w testamencie.
1. Jeśli syn zostałby oddany w adopcję swojemu dziadkowi macierzystemu przez swojego naturalnego ojca, a
Edykt wszedłby w życie w odniesieniu do innego dziecka, lepsza jest opinia, że to ostatnie może wejść w
posiadanie majątku; nie wymagamy bowiem od niego, aby na niego wszedł, ale wystarczy, że zostanie na niego
przeniesiony i że może go legalnie nabyć.
2. W przypadku, gdy syn został oddany do adopcji, a po przyjęciu spadku na polecenie przybranego ojca został
wyemancypowany, może on uzyskać praetoryczne posiadanie spadku wbrew warunkom testamentu, ponieważ
sam będzie do niego bardziej uprawniony niż przybrany ojciec.
3. Należy zauważyć, że jeśli syn oddany w adopcję wszedłby do spadku, posiadanie zostanie mu przyznane
wbrew postanowieniom testamentu; ale z drugiej strony, jeśli ktokolwiek otrzymałby spadek lub udział w spadku,
zostanie wyłączony z praetorycznego posiadania wbrew postanowieniom testamentu.
4. Dzieci, które nie są uprawnione do posiadania wbrew postanowieniom testamentu, nie mogą nawet otrzymać
udziału w majątku, jeśli Edykt ma zastosowanie; bo na cóż by się zdało uprzywilejowanie ich i umożliwienie im
posiadania części tego majątku, skoro nie są do niczego uprawnione?
5. 5. Dzieci, które zostały wydziedziczone, nie mogą sprawić, by Edykt zaczął obowiązywać, dlatego też nie mogą
być połączone z innymi, gdy te ostatnie wejdą w posiadanie majątku na prawie pretorskim; mają one tylko jeden
powód do skargi, a mianowicie zarzut, że testament jest nieskuteczny.
6. Ci, którzy wbrew warunkom testamentu domagają się własności pretorianów na korzyść innych, nie czekają, aż
te dzieci, które zostały pominięte, zgłoszą wniosek o posiadanie, ale sami mogą domagać się go w każdej chwili.
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Skoro bowiem zostali raz dopuszczeni do uzyskania go na rzecz innych, nie troszczą się o to, czy poprzedni
spadkobiercy zamierzają się go domagać, czy też nie.
11. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Jeśli syn przysposobiony został wyznaczony na spadkobiercę przez swego naturalnego ojca, a inny domaga się
korzyści z Edyktu wbrew postanowieniom testamentu, ten ostatni będzie miał prawo do pierwszeństwa. Jeśli
jednak warunek nie zostanie spełniony, zostanie on wykluczony z posiadania. Myślę, że dotyczy to również tego,
kto został bezwzględnie ustanowiony spadkobiercą, ale nie zostało to uczynione zgodnie z prawem.
1. Praetoryczne posiadanie majątku wbrew postanowieniom testamentu jest dzielone w taki sam sposób, jak
dziedziczenie ustawowe na podstawie dziedziczenia ustawowego. W ten sposób wnuki jednego syna będą miały
jeden udział między sobą.
12. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIV.
Jeśli dwóch synów i dwóch wnuków innego syna jest uprawnionych do pretorskiego posiadania majątku, a jeden
z wnuków się tego nie domaga, jego udział przypada bratu; jeśli jednak jeden z synów nie domaga się
posiadania, zyskuje na tym zarówno jego brat, jak i wnuki, gdyż wtedy majątek zostanie podzielony na dwie
równe części, z których syn otrzyma jedną, a wnuki drugą.
1. Gdy istnieją dwa testamenty, z których jeden, w którym syn zostaje wydziedziczony, jest sporządzony
prawidłowo, a drugi, w którym syn zostaje pominięty, jest niedoskonały, ten, który został pominięty w ostatnim
testamencie, może zgodnie z prawem rościć sobie pretensje do pretorianów do majątku, jeśli spadkobiercy
wymienieni w drugim testamencie są tacy, którzy powinni mieć pierwszeństwo przed tymi, którzy są wymienieni w
pierwszym, w przypadku gdyby syn został wykluczony. Stąd wynika reguła, że jeśli ten, przeciwko któremu syn
rości sobie pretensje do praetorycznego posiadania spadku, może go uzyskać, gdyby syn został wykluczony, ten
ostatni również może legalnie domagać się praetorycznego posiadania, ale jeśli nie mógłby uzyskać spadku, syn
również zostanie wykluczony.
13. Julianus, Digest, Księga XXIII.
Jeśli wyemancypowany syn uzyskał wbrew postanowieniom testamentu pretorskie posiadanie majątku,
wyznaczony spadkobierca będzie zmuszony oddać mu ziemie i niewolników należących do tego majątku; jest
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bowiem rzeczą sprawiedliwą, aby wszystko, co wyznaczony spadkobierca uzyskał z majątku, przeszło na tego,
którego pretor wyznaczył na jego miejsce.
1. Gdy ktoś ma dwóch synów, a przez jednego z nich adoptuje wnuka i mianuje go swoim spadkobiercą, po
uprzednim pominięciu drugiego syna, powstaje pytanie, jaką zasadę należy zastosować w tym przypadku i czy
wnuk powinien otrzymać jedynie udział ojca, czy też pełny udział w spadku. Odpowiedziałem, że gdy wnuk jest
oddany do adopcji i ustanowiony spadkobiercą, tak długo jak jego ojciec jest pod kontrolą innego, lub jest
wyemancypowany, nie może on uzyskać praetorian possession w przeciwieństwie do warunków testamentu.
Jeśli jednak jego ojciec umrze przed uzyskaniem praetorycznego posiadania majątku, wnuk nie będzie mógł się o
niego ubiegać.
2. 2. Jeśli ojciec, po przekazaniu emancypowanego syna, ustanowiłby swoich pozostałych dwóch synów
spadkobiercami, z których jeden nadal pozostawałby pod jego władzą, a drugi zostałby oddany do adopcji, a dwaj
wnukowie tego ostatniego należący do rodziny również zostaliby przekazani w testamencie, syn emancypowany,
syn, który pozostawał pod kontrolą ojca, i ten, który został oddany do adopcji, wraz z dwójką swoich dzieci, mogą
żądać posiadania jednej trzeciej spadku, w taki sposób, że ostatni z wymienionych będzie uprawniony do jednej
szóstej, a jego dzieci do kolejnej szóstej tej samej części.
3. 3. Gdy ojciec, który miał dwóch synów, wyemancypował jednego z nich, który sam miał dzieci, a następnie
adoptował jednego z wnuków, którego wcześniej wyemancypował, zamiast swojego syna, zmarł po przekazaniu
wyemancypowanego syna w swoim testamencie, byłoby sprawiedliwe, aby przyznać ulgę wnukowi, który zajął
miejsce syna, i aby majątek został podzielony na trzy części, w taki sposób, że syn, który pozostał pod kontrolą
swojego ojca powinien mieć jedną; wnuk, który został adoptowany zamiast syna, drugą, a wyemancypowany syn,
wraz ze swoim własnym synem, który zajął miejsce wnuka, trzecią. I nawet jeśli syn umrze, a inny z wnuków
zostanie adoptowany w jego miejsce, majątek musi być podzielony na trzy części, i byłoby sprawiedliwe, aby
wnuk, który został adoptowany zamiast syna, nie miał mniej niż miałby, gdyby nie został włączony do grona
wnuków, ale obcy został adoptowany.
(14) Africanus, Pytania, Księga IV.
Jeśli z dwóch synów, którzy zostali wyemancypowani, jeden został wyznaczony na spadkobiercę, a drugi został
pominięty w testamencie i ten wyznaczony powinien wejść do majątku, to uważa się, że chociaż tego rodzaju
przypadek nie jest wyraźnie wymieniony w Edykcie, to jednak syn, który został wyznaczony na spadkobiercę, nie
może żądać pretorskiego posiadania majątku, ponieważ przyjął wolę ojca. Edykt nie zezwala bowiem
emancypowanemu synowi na wejście w posiadanie pretorskie, jeśli otrzymał spadek, niezależnie od tego, czy
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otrzymał go od wyznaczonego spadkobiercy, czy od tych, którzy na mocy prawa pretorskiego roszczą sobie
prawo do posiadania wbrew postanowieniom testamentu. Należy jednak zauważyć, że pretor powinien chronić
wyznaczonego spadkobiercę, który przyjmuje udział w spadku pozostawiony mu w testamencie, pod warunkiem,
że nie otrzyma on większego udziału w spadku niż ten, do którego byłby uprawniony, gdyby uzyskał posiadanie
pretorskie; i tylko w tym względzie może on sobie zaszkodzić. Jeśli jednak został wyznaczony na spadkobiercę
niewielkiej części spadku, może zatrzymać tylko tę część i będzie zmuszony do zapłacenia wszelkich zapisów,
które mogą być należne obcym spadkobiercom. W przypadku, gdy powołany spadkobierca znajduje się pod
kontrolą ojcowską, a staje się spadkobiercą koniecznym, można powiedzieć, że może domagać się
praetorycznego posiadania majątku, pod warunkiem, że nie ingerował w jego sprawy, ponieważ jeśli to zrobił,
będzie uważany za zajmującego tę samą pozycję, co wyemancypowany syn, ponieważ zatwierdził wolę ojca.
1. Syn, będąc członkiem rodziny adopcyjnej, ożenił się i miał syna, a po śmierci przybranego ojca
wyemancypował go. Uznano, że jego wnuk może, na mocy dekretu pretora, wejść w posiadanie dóbr należących
do jego naturalnego dziadka, wbrew woli tego ostatniego. Również, jeśli wyemancypowany syn, po tym jak sam
miał syna i wyemancypował go, dałby się namówić i umarłby po śmierci swojego przybranego ojca, nie ma
wątpliwości, że na mocy dekretu pretora miałby prawo do posiadania praetorianów wbrew postanowieniom
testamentów swojego ojca i dziadka, aby zapobiec wykluczeniu go w inny sposób z majątku ich obu.
(15) Marciamis, Reguły, Księga V.
Gdy wyemancypowany syn zostaje pominięty w testamencie, nie sądzę, aby mógł on rościć sobie pretensje do
pretorian possession of the estate wbrew postanowieniom testamentu, gdyby wyznaczony spadkobierca wniósł
wyjątek na podstawie oszustwa, opartego na długu, który był winien swojemu ojcu; w tym przypadku bowiem,
niejako zrzekł się on prawa do pretorian possession of the estate. Należy jednak rozumieć, że dotyczy to sytuacji,
w której syn nie chciał wykluczyć spadkobiercy powołującego się na dług za pomocą wyjątku: "Jeżeli posiadanie
spadku wbrew postanowieniom testamentu nie może być przyznane synowi", lecz wolał skorzystać z wyjątku z
powodu złej wiary.
16. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IV.
Jeśli wyemancypowany syn pozostawiłby swojego syna pod kontrolą dziadka tego ostatniego i powierzyłby
obcemu spadkobiercy pod zarządem powierniczym przeniesienie na niego swojego majątku, to w przypadku
uwolnienia go spod kontroli dziadka, posiadanie majątku nie powinno być przyznane dziadkowi na mocy prawa
pretorskiego, jeśli istniałby powód, by sądzić, że zmarnuje on majątek wnuka.
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17. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Jeśli ojciec oddałby się do adopcji, a syn nie poszedłby w jego ślady z powodu wcześniejszej emancypacji, to syn
nie będzie mógł domagać się od pretora posiadania majątku ojca, ponieważ ten ostatni należał do jednej rodziny,
a syn jest członkiem innej. Opinię tę przyjął również Julianus. Marcellus jednak mówi, że wydaje mu się
niesprawiedliwe, aby syn był wykluczony z pretorskiego posiadania majątku z tego powodu, że jego ojciec oddał
się w adopcję, ponieważ kiedy syn nie oddaje się w adopcję, a robi to jego ojciec, to syn zostaje bez ojca; ta
opinia nie jest bezzasadna.
18. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga III.
Jeśli jednak syn został wydziedziczony pod warunkiem i wbrew postanowieniom testamentu domaga się
pretorskiego posiadania majątku, to nawet jeśli został ustanowiony spadkobiercą pod warunkiem, będzie
wyłączony z posiadania majątku; dzieci są bowiem pozbawiane majątków swoich rodziców na skutek
pozytywnego postanowienia.
(1) Zachowanie spadku i darowizny mortis causa, jak również wykonanie trustu, odmawia się temu, kto wbrew
postanowieniom testamentu wszedł w praetoryczne posiadanie majątku; i nie ma różnicy, czy spadek został
nabyty bezpośrednio, czy też przez interwencję innej osoby.
19. Tryphoninus, Dysputy, Księga XV.
Kiedy mówi się, że posiadanie pretorskie majątku wbrew postanowieniom testamentu jest przyznawane dzieciom,
należy to rozumieć w ten sposób, że wystarczy, iż w chwili śmierci ich ojca istniał testament, na mocy którego
mogliby albo przyjąć majątek, albo żądać posiadania go na mocy edyktu pretorskiego; chociaż żadna z tych
rzeczy nie została zrobiona, ani nie mogła być zrobiona później. Gdyby bowiem wszyscy wyznaczeni
spadkobiercy i ich zastępcy zmarli przed spadkodawcą, a zostałby wyznaczony spadkobierca, który nie byłby
zdolny do objęcia spadku na mocy testamentu, bezużyteczne byłoby domaganie się posiadania wbrew
postanowieniom testamentu, który byłby całkowicie bezskuteczny.
20. Tenże, Dysputy, Księga XIX.
Spadkodawca wydziedziczył swojego syna, który był pod jego kontrolą, a przekazał innemu, którego
wyemancypował. Powstało pytanie, w jakich okolicznościach wydziedziczony syn będzie miał prawo do
praetorycznego posiadania majątku. Odpowiedziałem, że jeśli zagraniczni spadkobiercy, którzy zostali
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wyznaczeni, przyjmą majątek, syn pozostający pod kontrolą ojca będzie wykluczony. Gdyby jednak wspomniani
spadkobiercy odrzucili spadek, co mogliby z łatwością uczynić, gdyż nie mogliby nic z niego uzyskać ze względu
na tego, który wbrew postanowieniom testamentu miał prawo do praetorycznego posiadania, a także dlatego, że
syn, który pozostawał pod kontrolą ojca, stając się swoim własnym panem, byłby spadkobiercą ustawowym
swojego ojca; mimo to, wyemancypowany syn, zażądawszy praetorycznego posiadania wbrew postanowieniom
testamentu, byłby do niego uprawniony jako jedyny. Ponieważ jednak wydziedziczenie nie ma mocy ani skutku,
gdy majątek nie jest przyjęty na mocy testamentu, Julianus słusznie twierdzi, że nie powinno to przeszkadzać
wydziedziczonemu synowi w nabyciu praetorycznego posiadania majątku ojca wbrew postanowieniom
testamentu. Aby testament, nieważny pod każdym innym względem, nie sprawiał wrażenia skutecznego jedynie
w zakresie zarzutu wydziedziczenia, sprawa jest odesłana do śmierci spadkodawcy, tak aby pretor mógł chronić
wyemancypowanego syna przed bezpośrednim i jedynym spadkobiercą i zapewnić mu połowę spadku. Dlatego
też korzyść, jaką uzyska wyznaczony spadkobierca zagraniczny, jest możliwa do nabycia, a ponieważ nie może
on zgodnie z prawem uzyskać nic z tego spadku, przez wejście do niego może wykluczyć syna pozostającego
pod władzą rodzicielską i z mocy prawa przeniesie go w całości na wyemancypowanego syna, wbrew warunkom
testamentu. Jeśli jednak powołany spadkobierca odrzuci spadek, to uczyni wydziedziczonego spadkobiercę, który
teraz staje się jedynym spadkobiercą, uprawnionym do swojej części. Tak bowiem, jak pretor chroni
wydziedziczonego spadkobiercę, gdy spadek nie zostanie przyjęty, tak też syn, który pozostał pod władzą ojca,
nie powinien być całkowicie wykluczony w przypadku przyjęcia spadku, lecz będzie mógł rościć sobie do niego
prawo, w przeciwieństwie do wydziedziczonego syna, na tej podstawie, że testament jest nieskuteczny.
(1) Zobaczmy jednak, czy w przypadku, gdy obaj spadkobiercy otrzymają majątek po ojcu, ten, który został
wyemancypowany, podlega kontrybucji na rzecz drugiego, gdyż nie jest do tego zobowiązany na podstawie §
Edyktu, na mocy którego uzyskuje on posiadanie pretorskie w przeciwieństwie do warunków testamentu,
ponieważ nakazuje on, aby zabezpieczenie kontrybucji zostało dostarczone przez wyemancypowanego
spadkobiercę tym, którym przekazywane jest posiadanie majątku. Spadkobierca pozostający pod władzą ojca nie
jest bowiem powołany do pretoriańskiego władania majątkiem wbrew postanowieniom testamentu, ponieważ
został wyraźnie wydziedziczony. Wkładu nie wymaga również sekcja Edyktu, na mocy której wyemancypowany
syn może uzyskać prawo własności po śmierci swojego ojca, z tego powodu, że chociaż jego brat może być
spadkobiercą testamentowym, to jednak wyemancypowany syn nie uzyskuje prawa własności do majątku ze
względu na wspomnianą sekcję. Obawiam się, że akt powołanego spadkobiercy, który odrzuca spadek, nie
przyniesie synowi żadnej korzyści, z wyjątkiem umożliwienia mu uzyskania połowy majątku ojca; ale przez to nie
uzyska on połowy majątku syna, który został wyemancypowany. W tego rodzaju przypadku skutek będzie taki, że
jeśli spadkobierca, który jest pod kontrolą ojca, zostanie wyznaczony do mniejszego udziału niż ten, który by mu
się w przeciwnym razie należał, i jeśli jego wyemancypowany brat uzyskał praetorskie posiadanie majątku, mimo
że wkład jest wskazany w słowach edyktu, to jednak decyzją pretora korzyść ta zostanie mu odmówiona. Jest
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jednak o wiele więcej powodów, aby nie odniósł on korzyści z wkładu, ponieważ, będąc wydziedziczonym przez
ojca, nie jest on powołany do pretorskiego posiadania dóbr wbrew postanowieniom testamentu; a z powodu
odrzucenia dóbr przez wyznaczonego spadkobiercę nie będzie mu się nic należało, ponieważ emancypowany
syn, uzyskawszy od pretora posiadanie wbrew postanowieniom testamentu, zajmuje pozycję właściwego
spadkobiercy.
(2) Wspomniany wyemancypowany syn będzie zmuszony wypłacić ze swego udziału wszelkie zapisy, jakie
spadkodawca zapisał dzieciom i zstępnym zmarłego, nie wszystkie, lecz tylko połowę, z powodu tego, co
pozostało ze spadku dla syna pod władzą ojcowską. Nie ma jednak powodu, aby legaci wnosili przeciwko niemu
pozew, gdyż jest on prawowitym spadkobiercą. Jeżeli jednak otrzymał on w posiadanie praetorską posiadłość
wbrew postanowieniom testamentu, to nawet gdyby posiadłość nie została przyjęta przez wyznaczonego
spadkobiercę, musi on zapłacić zapisy przyznane przez tę część testamentu, wbrew której wszedł w posiadanie
posiadłości. Dlatego w tym przypadku, stan syna, który pozostaje pod kontrolą ojcowską, będzie w rzeczywistości
lepszy niż gdyby nie został wydziedziczony.
21. Modestinus, Pandekty, Księga VI.
Gdy człowiek ma syna, a przez niego wnuka pod swoją kontrolą, i oddaje syna do adopcji, ale zachowuje wnuka
pod swoją władzą, a jego syn, po tym jak został wyemancypowany przez przybranego ojca, umiera, po
wyznaczeniu obcych spadkobierców, syn tego, który pozostawał pod kontrolą dziadka, może domagać się
pretorskiego posiadania majątku swojego ojca, chociaż nigdy nie był pod jego kontrolą. Stąd też uważa się, że
nie jest konieczne, aby był on pod jego kontrolą; gdyby bowiem postanowiono inaczej i syn nie zostałby
wyemancypowany, wnuk tego, który pozostawał pod kontrolą dziadka, może żądać praetorycznego posiadania
majątku wbrew postanowieniom testamentu.
1. Ta sama zasada prawa ma zastosowanie w przypadku, gdy syn, po emancypacji, wnuk pozostaje pod kontrolą
dziadka, a następnie zostaje oddany w adopcję swojemu ojcu; to znaczy, że może on żądać praetorycznego
posiadania majątku swojego dziadka wbrew postanowieniom testamentu, ponieważ przez tę adopcję nie staje się
członkiem innej rodziny.
2. 2. Gdyby jednak mój wyemancypowany syn adoptował obcego człowieka jako swojego syna, ów adoptowany
syn nie może żądać pretorian possession mojego majątku wbrew postanowieniom mojego testamentu, z tego
powodu, że nigdy nie utrzymał stosunku wnuka do mnie.
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Tit. 5. Co się tyczy wypłaty zapisów, gdy wbrew postanowieniom testamentu uzyskano praetoryczne posiadanie
majątku.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Tytuł ten traktuje o zasadzie słuszności naturalnej, która została wprowadzona w określonym celu, a mianowicie,
aby zmusić tych, którzy czynią testament bezskutecznym przez uzyskanie posiadania wbrew jego
postanowieniom, do wypłacenia zapisów i wykonania trustów na rzecz określonych osób, mianowicie dzieci i
wstępnych, żon i synowych, którym zapisano posag.
1. Praetor używa terminów "wstępni" i "dzieci" w sensie ogólnym, nie precyzując różnych stopni pokrewieństwa;
stąd też zapisy na ich rzecz muszą być dokonywane ad infinitum. Praetor nie określił też różnych osób, ani tego,
czy należą one do płci męskiej czy żeńskiej. Dlatego też każdy, zarówno wstępny, jak i zstępny, może ubiegać
się o swoje dziedzictwo, pod warunkiem jednak, że istnieje między nimi więź pokrewieństwa.
2. Pozwalamy również tym dzieciom, które zostały oddane przez spadkodawcę do adopcji, lub które są
adoptowane, w przypadku, gdy pozostają dziećmi aż do jego śmierci.
3. 3. Spadki zapisane zstępnym pośmiertnym również podlegają wypłacie.
2. Julianus, Digest, Księga XXIII.
Jeśli więc syn zostałby wyemancypowany w czasie, gdy jego żona była w ciąży, i wbrew postanowieniom
testamentu objąłby w posiadanie praetorię, będzie zobowiązany do zapłacenia spadku zapisanego wnukowi.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
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Jeśli jednak dokonano darowizn mortis causa, uważam, że powinny być one utrzymane; jeśli jednak zostały one
przekazane innym osobom niż wyżej wymienione, to moim zdaniem obdarowani powinni być ich pozbawieni.
1. Praetor miał jednak na myśli tylko zstępnych i wstępnych, nie zalicza bowiem do spadku pozostawionego bratu
lub siostrze.
2. Co więcej, należy się wyłącznie to, co zostało pozostawione bezpośrednio wstępnym lub zstępnym; jeśli
bowiem coś zostanie zapisane niewolnikowi należącemu do nich lub osobie podlegającej ich władzy, nie będą oni
do tego uprawnieni, nie pytamy bowiem, przez kogo spadek został nabyty, lecz kto dostąpił zaszczytu.
3. Jeżeli jednak spadek zostanie zapisany łącznie jednej z wyżej wymienionych osób oraz innej, której nie należy
się zapłata, zachowana zostanie tylko część należąca do tej pierwszej.
4. Podobnie, jeśli któraś z tych osób jest zobowiązana do zapłacenia obcej osobie spadku, który pozostawiła dla
siebie, należy stwierdzić, że nie powinien on zostać zapłacony, ponieważ nie uzyska z tego żadnej korzyści.
5. Jeśli zaproponujecie przypadek, w którym spadek został zapisany obcej osobie, a ona jest zobowiązana do
zapłacenia go jednemu z potomków lub wstępnych spadkodawcy, uważamy, że w tych okolicznościach powinien
on zostać zapłacony.
6. Co więcej, jeśli zapis pozostawiono obcej osobie pod warunkiem, że zapłaci go jednemu z potomków
spadkodawcy, to całkowicie słuszne jest twierdzenie, że pretor nie powinien odmówić mu wszczęcia
postępowania w celu odzyskania tego zapisu.
7. I znowu, tylko te zapisy, które zostały zapisane zgodnie z prawem, powinny być zapłacone przez osoby, które
wbrew postanowieniom testamentu dostały się w posiadanie pretorskie. Stąd prawdą jest, że nie są one płatne,
gdy syn uzyskuje praetorian possession wbrew warunkom testamentu.
4. Julianus, Digest, Księga XXIII.
Z tego powodu często zdarza się, że wyznaczeni spadkobiercy odrzucają spadek, ponieważ wiedzą, że
wyemancypowany syn zażądał lub ma zamiar zażądać posiadania wbrew postanowieniom testamentu.
(5) Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
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Pewien spadkodawca ustanowił swego syna, który nie osiągnął wieku dojrzałego, swoim spadkobiercą i
wyznaczył dla niego zastępcę, ale pominął swego wyemancypowanego syna; i obaj synowie uzyskali potem
pretorskie posiadanie majątku. W testamencie zostały zapisane pewne legaty, które miały być wypłacone przez
zastępcę nieletniego nie tylko zstępnym i wstępnym, ale także osobom obcym. Powstaje pytanie, czy w
przypadku śmierci dziecka, które nie osiągnęło jeszcze pełnoletności, jego zastępca byłby zmuszony do
zapłacenia tych zapisów. Można stwierdzić, że jeśli zapisy obciążają wspomnianego małoletniego, to muszą one
być wypłacone tylko zstępnym lub wstępnym spadkodawcy, ale jeśli ich wypłata obciąża zastępcę małoletniego,
to musi on wypłacić je wszystkim zapisobiercom, z uwzględnieniem Prawa Falcydyńskiego; to znaczy, że może
on zatrzymać czwartą część z połowy majątku ojca, która weszła w jego ręce, lub ósmą część całego majątku.
(1) Gdyby wspomniane dziecko, które nie osiągnęło jeszcze wieku dojrzałego, zostało wyznaczone na
spadkobiercę tylko jednej dwunastej części majątku, to lepiej jest, aby substytut poddał połowę majątku pod
zapis, a następnie wypłacił zapisy, zatrzymawszy czwartą część, na którą zezwala prawo falcydiańskie; bo nawet
gdyby małoletni został wyznaczony na spadkobiercę tylko dwunastej części majątku, to i tak przyrost powiększy
zapisy, którymi obciążony jest substytut.
(2) Ponadto pretor życzy sobie, aby zapisy były wypłacane wszystkim dzieciom, z wyjątkiem tych, którym przyznał
posiadanie wbrew postanowieniom testamentu, z powodów, o których była mowa powyżej; nie uważa bowiem,
aby miały one prawo domagać się zapisów, które im zapisał, po tym jak przyznał im posiadanie pretorskie.
Dziecko powinno zatem zdecydować, czy woli domagać się prawa własności wbrew postanowieniom testamentu,
czy też domagać się swojego spadku. Jeżeli zdecyduje się wystąpić przeciwko testamentowi, nie będzie miało
prawa do spadku; jeżeli zaś przyjmie spadek, nie będzie mogło żądać praetorycznego posiadania wbrew
postanowieniom testamentu; co jest naszą obecną praktyką.
(3) W przypadku, gdy ktoś wbrew postanowieniom testamentu wejdzie w praetorskie posiadanie majątku, a
następnie okaże się, że nie jest on jednym z dzieci, które są do tego uprawnione, ale mimo to jest jednym z tych,
którym należy wypłacić spadek, ustalono, że nie może on zostać pozbawiony prawa do ubiegania się o swój
spadek, czy to w zwykłym postępowaniu na podstawie prawa pretorskiego, czy też w postępowaniu
upoważnionym przez edykt karboński.
(4) I znowu, spadek może być odrzucony nie tylko wtedy, gdy dana osoba weszła w posiadanie pretorianów, ale
także wtedy, gdy otrzymała coś z woli zmarłego. Skutkiem tego jest, jak powiada Julianus, że gdyby
spadkobierca, który wbrew postanowieniom testamentu objął w posiadanie praetorską posiadłość, został już
wyznaczony na zastępcę swego brata, który nie osiągnął wieku dojrzałego, to w razie śmierci jego małoletniego
brata, odmówi mu się wszczęcia postępowania o odzyskanie jego majątku.
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(5) W przypadku zapisów na rzecz dzieci spadkodawcy oraz na rzecz osób obcych, mimo że w stosunku do
wszystkich dokonane zostanie potrącenie przewidziane przez prawo falcydyńskie, które zmniejszy zapisy na
rzecz dzieci, to jednak z tego powodu, że zapisy nie zostaną wypłacone osobom obcym, zapisy na rzecz dzieci
zostaną zwiększone.
(6) Gdyby jednak część spadku została zapisana jednemu z potomków lub wstępnych, czy musi być ona
zachowana dla niego w taki sam sposób, jak to jest w zwyczaju w przypadku zapisów? Julianus bardzo słusznie
uważa, że w tym przypadku należy przestrzegać tej samej zasady w odniesieniu do udziału w spadku, która
została przyjęta w odniesieniu do zapisu. Opinia ta jest zatwierdzona przez Reskrypt Boskiego Piusa, ponieważ
majątki są nie tylko obdarzane zaszczytnym tytułem, ale takie rozrządzenia testamentowe są również bardziej
wyróżnione niż w przypadku zwykłych zapisów.
(7) Ponadto osobom tego rodzaju należy przyznać ulgę w zakresie ochrony jedynie ich pełnych udziałów, nawet
jeśli pozostawiono im większą część spadku; gdyby bowiem otrzymali mniejszą część, byliby uprawnieni do
wytoczenia powództwa o zwrot tylko takiej części, jaka została im zapisana. Ta sama zasada powinna być
przestrzegana w odniesieniu do zapisów, własności pozostawionej w zaufaniu i darowizn mortis causa.
(8) Czy ten, komu pozostawiono część majątku, powinien być zmuszony do wypłacenia zapisu wszystkim
zapisobiercom, czy tylko pewnym uprzywilejowanym osobom? Przyjmuje się, że lepszym rozwiązaniem jest
wypłacenie zapisu tylko osobom uprzywilejowanym. Nie będzie on jednak jedynym, który na tym skorzysta;
ponieważ jeśli jakakolwiek część majątku jest obciążona zapisami, czy to na rzecz zstępnych, wstępnych czy
obcych, nie możemy mieć wątpliwości, że cokolwiek nie zostanie wypłacone obcym, przyniesie korzyść zstępnym
i wstępnym. Dlatego też jedynym przypadkiem, w którym zapisy nie wypłacone obcym przypadną temu, kto żąda
pretorian possession wbrew warunkom testamentu, jest ten, w którym nie powinny one być wypłacone
zapisobiercom, którzy są zstępnymi lub wstępnymi.
6. Julianus, Digest, Księga XXIII.
Salwiusz Aristo do Julianusa, Pozdrowienie. Pewien człowiek miał wyemancypowanego syna, a pominąwszy go
w testamencie, wyznaczył na spadkobierców swego ojca i obcego człowieka, a ojcu dał dodatkowo zapis. Syn,
wbrew warunkom testamentu, zażądał pretorskiego posiadania majątku. Pytam, czy gdyby obaj spadkobiercy
weszli w posiadanie spadku, czy też któryś z nich to uczynił, albo żaden z nich nie powinien był tego uczynić, to
czy spadek należałby się ojcu, a jeśli tak, to ile by mu się należało? Odpowiedziałem, że często zwracałem
uwagę na to, że sekcja Edyktu, w której emancypowanemu synowi, który uzyskał pretorskie posiadanie majątku
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wbrew postanowieniom testamentu, nakazuje się wypłacić zapisy, które zostały zapisane dzieciom i rodzicom,
jest nieco wadliwa, ponieważ jeśli trzy czwarte majątku zostanie zapisane komukolwiek, ten, komu zostało to
pozostawione, będzie miał prawo do więcej niż emancypowany syn. Dlatego należy to uregulować dekretem w
taki sposób, aby emancypowany syn mógł otrzymać swoją część majątku, a wyznaczony spadkobierca nie
otrzymał więcej niż on; należy też tak uregulować wysokość zapisów, aby nikomu nie wypłacono z tego tytułu
więcej, niż pozostanie w rękach emancypowanego syna na mocy praetorycznego posiadania majątku.
7. Tryphoninus, Dysputy, Księga XVI.
Zgodnie bowiem z konstytucją Boskiego Piusa, skierowaną do Tusciusa Fuscianusa, gubernatora Numidii,
rodzice i dzieci, którzy zostali powołani na spadkobierców, powinni być chronieni do wysokości ich pełnych
udziałów, tak jak w przypadku zapisów, aby osoby te nie otrzymały dzięki powołaniu ich na spadkobierców
więcej, niż proporcjonalnie wpadłoby w ręce tego, kto wbrew postanowieniom testamentu uzyskałby pretorskie
posiadanie majątku.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Zobaczmy, co powinniśmy rozumieć pod pojęciem "pełne udziały". Przypuśćmy na przykład, że są dwie osoby,
które uzyskały posiadanie pretorskie wbrew postanowieniom testamentu, a wśród ich zstępnych i wstępnych jest
tylko jeden spadkobierca, trzecia część majątku byłaby pełnym udziałem należnym każdemu z nich. Jeżeli jednak
są trzy osoby, które weszły w posiadanie praetorian wbrew postanowieniom testamentu, pełny udział należny
każdej z nich wynosi jedną czwartą. Zasada ta jest przestrzegana również w przypadku zapisów. Jeżeli jednak
jeden ze zstępnych uzyskał praetoryczne posiadanie wbrew postanowieniom testamentu, a kilku zstępnych i
wstępnych otrzymało zapisy, to zasadę tę należy rozumieć w ten sposób, że syn, który został przekazany, będzie
uprawniony do połowy spadku, a wszyscy pozostali spadkobiercy, którzy znajdują się wśród liczby zstępnych i
wstępnych, będą uprawnieni do pozostałej połowy.
1. Czy w przypadku, gdy któryś z zstępnych lub wstępnych jest wyznaczony jako spadkobierca, jak również
zapisobierca, mamy zachować dla niego tylko jego prawny udział w spadku, czy też mamy wypłacić mu również
jego zapis, czy też mamy dać mu tylko to, co z tych dwóch może wybrać? Lepsza opinia jest taka, że oba
powinny być zachowane dla niego, w taki sposób, jednak, że otrzymując oba nie będzie miał więcej niż udział w
spadku, do którego jest uprawniony.
2. Jeśli ten, dla którego udział jest zachowany, wejdzie do spadku, przyznanie wolności dokonane przez
spadkodawcę z pewnością stanie się ważne poprzez jego przyjęcie. Niemniej jednak, musimy rozważyć, czy ten,
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kto wchodzi do spadku, powinien być odpowiedzialny za powództwo z powodu złej wiary. Lepsza opinia jest taka,
że jeśli po doręczeniu mu zawiadomienia przez spadkobiercę, który został przekazany, uzyskał praetorskie
posiadanie nieruchomości wbrew postanowieniom testamentu, powinien ją przyjąć, obiecując zapłacić drugiemu
pełną część, będzie w pewnym sensie winny i będzie podlegał powództwu z powodu złej wiary, ponieważ szkodzi
spadkowi, ponieważ nadania wolności staną się ważne.
3. 3. Jeżeli żonie lub synowej spadkodawcy zostało zapisane coś ponad jej posag, nadwyżka nie będzie
wypłacona, jeżeli wbrew postanowieniom testamentu uzyskano posiadanie pretorskie.
4. Nie ulega żadnej wątpliwości, że przez pojęcie "synowa" nie są wskazane żony wnuków i inne osoby.
5. Ponadto, gdy posag jest zwiększony, nie sądzę, że zapis powinien być zmniejszony do pełnego udziału, gdy
został on pozostawiony żonie lub synowej, ponieważ kobiety te są uprawnione do niego jako ważnego długu.
6. 6. Praetor nie tylko zalicza posag jako uprzywilejowany zapis, ale także wszystko, co zostało pozostawione
zamiast posagu; jak na przykład, gdy posag składa się z pewnej nieruchomości, a w jej miejsce można zapisać
sumę pieniędzy lub odwrotnie; pod warunkiem jednak, że wyraźnie zaznaczono, iż pieniądze pozostawiono
zamiast posagu.
9. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Skarga zostanie przyznana kobiecie, nawet jeśli spadek jest większy niż posag.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Uważam, że kobieta powinna być chroniona także wtedy, gdy została wyznaczona na spadkobierczynię pewnej
części majątku w miejsce posagu.
1. Ponadto wymagamy, aby kobieta była żoną spadkodawcy w chwili jego śmierci. Jeśli zostawił on posag jako
preferowany zapis swojej synowej, a ona powinna być zamężna w momencie jego śmierci, zapis ten jest
nieważny, ponieważ posag nie jest jeszcze płatny. Ponieważ jednak, w czasie trwania małżeństwa, powództwo
zostanie przyznane przeciwko spadkobiercom teścia, należy uznać, że kobieta ma prawo domagać się tego
uprzywilejowanego zapisu w posagu.
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2. Ten, kto żąda praetorycznego posiadania wbrew warunkom testamentu, nie jest zobowiązany do zapłacenia
wszystkich dziedzictw zapisanych w różnych stopniach wymienionych w testamencie, lecz tylko tych, które są
zapisane w tym stopniu, przeciwko któremu uzyskał praetoryczne posiadanie. Niekiedy bowiem żąda się
posiadania przeciwko innemu stopniowi, w którym zapisy muszą być wypłacone; jak na przykład wtedy, gdy
spadkodawca ustanowił dwa stopnie spadkobierców i przekazał swojego wyemancypowanego syna, a mimo to w
obu stopniach zapisał zapisy zstępnym i wstępnym. Julianus powiada, że jeśli żyje ktoś wyznaczony w pierwszym
stopniu, to osoba otrzymująca pretorianów musi wypłacić dziedzictwo zapisane dzieciom i rodzicom w pierwszym
stopniu; jeśli jednak nikt z nich nie żyje, to musi wypłacić dziedzictwo pozostawione osobom w drugim stopniu.
Gdyby jednak w chwili śmierci spadkodawcy nie żył nikt należący ani do pierwszego, ani do drugiego stopnia, to
wydaje się, że syn, który został przekazany, jest uprawniony do posiadania praetorium ab intestato, a zapisy nie
muszą być nikomu wypłacane. Jeśli jednak wyznaczeni spadkobiercy umarliby po śmierci spadkodawcy, a przed
przyjęciem spadku, roszczenie o posiadanie pretorianów wydaje się być skierowane przeciwko nim, a wszelkie
zapisy, którymi byli obciążeni, nie powinny być wypłacane, ale tylko te, którymi zostali obciążeni zastępcy.
11. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
W przypadku, gdy zarówno wyznaczony spadkobierca, jak i substytut żyją w chwili śmierci spadkodawcy,
uważamy, że zapisy, którymi został obciążony wyznaczony spadkobierca, powinny zostać wypłacone, nawet jeśli
nikt nie może wejść do spadku.
12. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Bez względu na to, czy wyznaczeni spadkobiercy przyjmą spadek, czy nie, należy stwierdzić, że zapisy, którymi
są obciążeni, powinny być wypłacone, chociaż ci wyznaczeni w drugim stopniu mogliby przyjąć spadek, po tym
jak pierwsi go odrzucili.
13. Tryphoninus, Dysputy, Księga II.
Uważamy również, że zapisy, którymi obciążony jest zastępca, są płatne, gdy wyznaczony spadkobierca nie
spełnił warunku, który nie leżał w jego mocy. Jeśli bowiem nie spełniłby go, gdy mógł to uczynić, należy uznać, że
zajmuje takie samo stanowisko jak spadkobierca, który odmawia przyjęcia spadku, gdyż nie będzie miał z niego
żadnego pożytku, i to zasłużenie, gdyż nie dotrzymał warunku.
14. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
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Czasami osoba uzyskuje praetorian possession of an estate wbrew postanowieniom testamentu, przez prawo,
które jej przysługuje zgodnie z jego postanowieniami; na przykład, gdy emancypowany syn jest mianowany
spadkobiercą, a inny emancypowany syn jest pominięty w testamencie, i wyznaczony spadkobierca uzyskuje
praetorian possession wbrew warunkom testamentu, a spadkobierca, który został pominięty, nie ubiega się o to.
W tym przypadku jest zupełnie jasne, że ten pierwszy może być zmuszony do zapłacenia wszystkich zapisów, tak
jakby nie odwołano się do Edyktu; ponieważ wypadek syna emancypowanego, który został pominięty, nie
powinien być źródłem zysku dla dziedzica, który został wyznaczony, tylko dlatego, że ten, który został pominięty,
nie skorzystał ze swojego prawa.
1. Gdy syn został wyznaczony przez spadkodawcę na spadkobiercę i został obciążony dziedzictwem na rzecz
jednego ze swoich zstępnych lub wstępnych, a wraz z innymi uzyskał pretorskie posiadanie majątku wbrew
warunkom testamentu, lepiej jest zdecydować, że wszyscy ci, którzy uzyskali pretorskie posiadanie wbrew
warunkom testamentu, powinni być zmuszeni do zapłacenia tego dziedzictwa.
(15) Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Gdy syn, który jest pod władzą ojcowską, zostanie przekazany, nie będzie on zobowiązany do płacenia zapisów,
nawet gdyby zażądał posiadania majątku wbrew warunkom testamentu, ponieważ otrzyma on majątek na
podstawie dziedziczenia, a nie poprzez żądanie posiadania pretorianów. Wyjątek oparty na oszustwie nie
naruszy jego praw, a byłoby absurdem, aby był zmuszony do płacenia zapisów, ponieważ żądał praetorycznego
posiadania, ponieważ bez tego byłby uprawniony do całego majątku jako spadkobierca z mocy prawa. Stąd też,
jeśli jest dwóch spadkobierców, którzy przeszli, a mianowicie jeden, który został wyemancypowany i drugi, który
był nadal pod władzą ojcowską, niektóre autorytety uważają, że wyemancypowany spadkobierca nie jest
zobowiązany do płacenia zapisów, ponieważ przez akt swojego brata otrzymał połowę majątku, podczas gdy
gdyby nie wysunął żądania, miałby prawo do całości. Co zatem należy zrobić, gdy właściwy spadkobierca
zostanie pominięty? Stosuje się zasadę, o której była mowa przed chwilą. Jeśli jednak wyznaczony zostanie
spadkobierca, który posiada wolę swojego ojca, powinien on odpowiadać przed zapisobiercami, nawet jeśli nie
zażąda od pretora objęcia majątku w posiadanie.
1. 1. Jeśli jednak jeden z synów, który został wyemancypowany, zostanie powołany na spadkobiercę, a drugi
przejdzie, i obaj wbrew postanowieniom testamentu wejdą w praetoryczne posiadanie majątku, to zarówno ten,
który został powołany na spadkobiercę, jak i ten, który przeszedł, muszą zapłacić zapisy. Jeżeli jednak powołany
spadkobierca jest jedynym, który uzyskał posiadanie pretorskie wbrew postanowieniom testamentu, musi on
wypłacić zapisy wszystkim zapisobiercom, tak jakby przyjął spadek. Gdyby jednak przyjął spadek, a ten, który
został pominięty, wszedł w jego praetoryczne posiadanie, ten ostatni musi wypłacić zapisy tylko tym osobom,
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które są uprzywilejowane. Pojawia się pytanie dotyczące wyznaczonego spadkobiercy, a wiele autorytetów
uważa, że powinien on wypłacić zapisy osobom uprzywilejowanym. Uważam tę opinię za słuszną, ponieważ
pretor chroni go, ponieważ jest on jednym z dzieci, które mogą żądać posiadania majątku wbrew postanowieniom
testamentu.
2. Musi on być również chroniony w odniesieniu do połowy spadku, jeśli został powołany jako spadkobierca do
większego udziału niż ta kwota, lub został powołany jako spadkobierca dokładnie do połowy. Jeśli został
powołany do dziedziczenia mniej niż połowy, uważamy, że powinien być chroniony do nie większej kwoty niż ta,
do której został powołany; bo jak mógłby być uprawniony do więcej, skoro nie uzyskał praetorian posiadania
nieruchomości i nie został powołany do dziedziczenia większej części?
3. Żaden spadek nie może być wypłacony kobiecie, która nie wniosła mężowi żadnego posagu, nawet jeśli jest on
zapisany pod pretekstem zwrotu posagu.
4. 4. Jeśli obcy spadkobierca został wyznaczony pod warunkiem, że spadek zostanie zapisany osobie
uprzywilejowanej, to jeśli zapłaci on 10 aurei spadkobiercy, to zostanie mu przyznana skarga o odzyskanie
spadku, jeśli zapłaci go komukolwiek, kto wszedł w posiadanie majątku wbrew postanowieniom testamentu, ale
nie jeśli zapłaci go wyznaczonemu spadkobiercy; jest bowiem niedorzeczne, że on ma korzystać z majątku, a ten
drugi ma ponosić ciężar zapłaty spadku. Gdyby jednak nakazano mu wypłacić go Tycjuszowi, nie może wypłacić
go jemu, lecz jego synowi.
16. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
Jeśli przyjmiemy przypadek dwojga dzieci, z których jedno, pozostające pod władzą ojca, zostało pominięte w
jego testamencie, a drugie, po emancypacji, zostało przez niego wyznaczone na dziedzica, edykt będzie miał
zastosowanie do tego, które pozostaje pod władzą rodzicielską. Gdyby obaj wbrew postanowieniom testamentu
zażądali posiadania pretorianów, to ten, który pozostał pod władzą ojca, nie będzie zobowiązany do wypłacenia
zapisów zstępnym i wstępnym spadkodawcy, gdyż ma prawo do majątku ab intestato. Ale czy można powiedzieć,
że wyemancypowany syn nie powinien sam ich płacić, ponieważ został pozbawiony majątku przez tego, który nie
byłby zmuszony do ich płacenia, gdyby był sam? Lepsza opinia jest taka, że ten ostatni powinien, wszelkimi
sposobami, płacić zapisy zstępnym i wstępnym; a zatem, jeśli nie uzyskał praetorycznego posiadania wbrew
postanowieniom testamentu, należy powiedzieć, że powinien być chroniony w odniesieniu do połowy majątku, i
że musi płacić zapisy prawnym przedstawicielom spadkodawcy. Wątpię, czy będzie on zobowiązany do
zapłacenia wszystkim zapisobiercom; mimo to, ze względu na to, że w pełni korzysta z majątku spadkodawcy,
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powinien wywiązać się z całego swojego obowiązku wynikającego z testamentu, tak dalece jak dotyczy to jego
udziału w majątku.
17. Ulpianus, Digest, Księga XXXVI.
Jeśli w testamencie pominięto wyemancypowanego syna, a jego ojciec wyznaczył obcego spadkobiercę i
powierzył mu dostarczenie majątku, który został utracony przez oszustwo wspomnianego spadkobiercy, po
przyjęciu spadku, powództwo pretorskie powinno być przyznane przeciwko wyemancypowanemu synowi, to
znaczy na korzyść osoby, której syn był zobowiązany zapłacić spadek; ponieważ intencją pretora jest, aby
posiadanie majątku wbrew warunkom testamentu zostało przyznane bez uszczerbku dla praw innych osób.
(18) Africanus, Pytania, Księga IV.
Syn i wnuk znajdowali się pod władzą ojca, zostali mianowani jego spadkobiercami, a spadkodawca dodatkowo
pozostawił spadek wnukowi. Ojciec tego ostatniego, inny syn, który został wyemancypowany, domagał się
pretorskiego posiadania majątku, a wnuk zadowolił się dziedzictwem. Niektóre autorytety uważały, że powództwo
o zwrot spadku powinno być przyznane wnukowi przeciwko synowi, który pozostał pod kontrolą ojca, ponieważ
nie został on pozbawiony niczego, a syn, który został wyemancypowany, otrzymał udział syna, który nie mógł być
obciążony spadkiem. Bardziej sprawiedliwe jest rozstrzygnięcie, że powództwo przysługuje tylko przeciwko
emancypowanemu synowi, i to w odniesieniu do nie więcej niż jednej czwartej majątku,
19. Tenże, Pytania, Księga V.
Z tego powodu, że gdyby wszyscy spadkobiercy domagali się pretorskiego posiadania majątku, to jego połowa
zostałaby podzielona między wnuka i jego ojca.
20. Marcjanus, Reguły, księga IV.
Jeśli wyemancypowany syn zażądałby praetorian possession wbrew postanowieniom testamentu, ustalono, że
zstępni i wstępni spadkodawcy powinni być chronieni. Jeśli jednak spadkodawca dokonałby różnych darowizn
mortis causa na rzecz osób uprzywilejowanych, muszą one proporcjonalnie uczestniczyć w udziale synaemancypanta, tak jak to się dzieje w przypadku podziału majątku i zapisów.
1. 1. Jeśli jednak ojciec umiera jako spadkobierca testamentowy, jego syn nie może skarżyć się na darowizny
mortis causa, ponieważ nie dochodzi do podziału spadku.
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21. Papinianus, Pytania, Księga XIII.
Jeśli część majątku, do której osoba uprzywilejowana jest uprawniona przez dobrodziejstwo prawa, zostanie
odrzucona, to syn, który otrzymał w posiadanie pretorianów, skorzysta z tej części, ale nie będzie wypłacał
zapisów nikomu innemu niż osobom uprzywilejowanym.
22. Tenże, Opinie, Księga V.
W przypadku, gdy wbrew postanowieniom testamentu praetorian possession of the estate is given to an
emancipated son, who has been passed over, the other son, that is the appointed heir, who has also obtained
praetorian possession, or who, having been satisfied with what he acquires under the Civil Law, does not apply
for praetorian possession, he will not be entitled to any preferred legacy which may have been left to him.
23. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga III.
Ci, o których Boski Pius powiedział, że mogą zatrzymać to, co im pozostało, albo swoje legalne udziały w spadku,
nie otrzymają nic od niewolników, którzy nie byli w stanie zapewnić sobie wolności ze względu na posiadanie
pretorskie nadane niezgodnie z postanowieniami testamentu.
24. Tryphoninus, Dysputy, Księga XVI.
Powstało następujące pytanie: czy ten, któremu zapisano spadek, powinien być wliczony do liczby dzieci, aby
mógł mu go wypłacić syn, który wbrew postanowieniom testamentu wszedł w praetorską własność majątku?
Postanowiono, że musi on zachować ten charakter w chwili, gdy spadek zaczyna być wymagalny.
25. Marcellus, Digest, Księga IX.
Pewien człowiek, który wyemancypował swego syna, a wnuka zachował pod swoją kontrolą, wydziedziczył syna,
wyznaczył wnuka spadkobiercą pewnej części swego majątku, a drugiego wyemancypowanego syna przekazał w
testamencie. Można utrzymywać, że wnuk miał prawo żądać praetorycznego posiadania majątku wbrew
postanowieniom testamentu; praetoryczne posiadanie jest bowiem rozdzielane proporcjonalnie do udziału, jaki
każdy otrzymałby w przypadku dziedziczenia, gdyby ojciec nie był odpowiednim spadkobiercą.
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1. Spadkodawca, którego syn został adoptowany, wyznaczył na spadkobiercę swojego wnuka, którego następnie
spłodził jego syn, a pominął wyemancypowanego syna. Czy wspomniany wnuk będzie miał prawo do
pretorskiego władania majątkiem na mocy edyktu? Powinien on jednak być chroniony, tak samo jak zstępni i
wstępni, którym zapisy muszą być wypłacane przez tych, którzy uzyskali posiadanie pretorskie wbrew warunkom
testamentu.
2. Jeśli spadkodawca zatrzymał pod swoją kontrolą jednego lub więcej wnuków po swoim wspomnianym synu,
nie ma żadnych wątpliwości, że on lub oni powinni być chronieni w takim samym stopniu, jak w przypadku, gdyby
wnuk po swoim synu lub matka zmarłego zostali powołani na spadkobierców, ponieważ może on być z nimi
porównywany.

Tit. 6. W sprawie łączenia majątków.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Praetor pozwala bowiem, aby wyemancypowane dzieci weszły w posiadanie majątku wbrew postanowieniom
testamentu i w ten sposób czyni je współuczestnikami ojcowskiego majątku z tymi, którzy byli pod kontrolą
spadkodawcy; z tego powodu uważa, że ci, którzy pragną otrzymać majątek ojca, powinni umieścić cały swój
własny majątek w masie majątku.
1. Kollacja dotyczy wszystkich tych, którym nadane zostało posiadanie pretorskie.
2. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli pretor przyzna całkowitą restytucję nieletniemu lub komukolwiek innemu
uprawnionemu do niej, to jednocześnie przywróci mu prawo do uzyskania posiadania majątku wbrew
postanowieniom testamentu, z którego nie skorzystał, a ponadto przywróci mu przywilej koligacji.
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3. Jeżeli syn pozostający pod kontrolą ojca zostałby ustanowiony dziedzicem trzech czwartych jego majątku, a
obcy dziedzicem pozostałej czwartej części, Julianus twierdzi, że wyemancypowany syn, który uzyskał
posiadanie pretorskie wbrew postanowieniom testamentu, będzie zmuszony do kolacjonowania własnego
majątku jedynie w proporcji do czwartej części majątku, ponieważ tylko tyle pozbawił brata. Na dowód tej opinii
Pomponiusz stwierdza, że wyemancypowany syn jest zobowiązany do kolacjonowania swojego majątku tylko z
wnukami spadkodawcy, którzy byli jego własnymi synami.
4. Ojciec mianował swojego syna, którego zatrzymał pod swoją władzą, a obcego spadkobiercą, a w testamencie
pominął wyemancypowanego syna. Obaj synowie uzyskali pretorskie posiadanie jego majątku wbrew warunkom
testamentu. Można, i to nie bez racji, uważać, że wyemancypowany syn powinien wejść w koligację z bratem
tylko proporcjonalnie do wielkości majątku, którego go pozbawił; bo jeśli syn, który był pod kontrolą ojca, został
ustanowiony spadkobiercą mniej niż połowy majątku, to wydaje się niesprawiedliwe, aby wymagać koligacji od
tego, przez którego drugi syn uzyskał większą część majątku ojca.
5. W związku z tym istnieje podstawa do dokonania koligacji, ilekroć spadkobierca pozostający pod władzą
ojcowską jest narażony na niedogodności z powodu interwencji spadkobiercy wyemancypowanego. Jeśli jednak
tak się nie dzieje, nie ma powodu do koligacji.
6. Ponadto, z pewnością nie jest konieczne, aby wyemancypowany syn włączył swój majątek do masy
spadkowej, jeśli otrzymał go na podstawie testamentu ojca i nie otrzymał więcej niż ten ostatni mu zostawił.
7. Jeśli otrzymał połowę majątku jako spadek lub tyle, ile mógł przez posiadanie pretorskie wbrew
postanowieniom testamentu, należy stwierdzić, że nie może być poddany koligacji.
8. Julianus, w tym samym miejscu, mówi, że jeśli po uzyskaniu władzy pretorskiej przez wyemancypowanego
syna, syn, który był pod władzą ojcowską, umrze, to ten pierwszy może być zmuszony do dokonania kolacji
swojego majątku w taki sposób, aby przekazać bratankowi tyle, ile sam przekazałby bratu, gdyby ten żył. Jeśli
jednak właściwy spadkobierca umarłby przed objęciem w posiadanie praetorium, pretor musi chronić
spadkobiercę do wysokości części, która przypadła synowi pozostającemu pod władzą ojcowską, pod warunkiem,
że nie przekracza to jego udziału w majątku; nie pozwala mu jednak w tym przypadku ubiegać się o koligację,
ponieważ posiadanie praetorium nie jest skuteczne.
9. Również w tym przypadku pretor nakazuje dokonać kolacji, aby zapewnić wystarczające zabezpieczenie.
Pomponiusz mówi, że zabezpieczenie powinno być zapewnione przez poręczenie, ale zobaczmy, czy nie można
go również zapewnić przez złożenie zastawów. Pomponiusz, w siedemdziesiątej dziewiątej księdze Edyktu,
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twierdzi, że zabezpieczenie kolacji może być zgodnie z prawem udzielone albo przez poręczenie, albo przez
zastaw; i ja przychylam się do tej opinii.
10. 10. Jeśli brat nie może zapewnić zabezpieczenia, należy wyznaczyć kuratora jego udziału, u którego należy
złożyć pieniądze uzyskane z majątku, tak aby wyemancypowany syn mógł otrzymać to, co zostało wpłacone, po
umieszczeniu własnego majątku w masie spadkowej. Gdyby jednak z powodu jego uporu odmówiono mu
wytoczenia powództwa o odebranie udziału w spadku, po złożeniu kaucji może on odzyskać swoje dawne prawa.
11. 11. Ponadto, chociaż w edykcie pretora jest mowa o obligacjach, to jednak Pomponiusz w siedemdziesiątej
dziewiątej księdze edyktu stwierdza, że można dokonać nawet kolacji samej nieruchomości; zauważa bowiem, że
kolacja może być dokonana albo przez dostarczenie samej nieruchomości, albo przez wykonanie obligacji.
Dlatego, jak mówi, wyemancypowany spadkobierca dzieli swój majątek z braćmi i chociaż nie daje
zabezpieczenia, warunki Edyktu są spełnione. Możemy również uważać, że są one spełnione, jeśli dzieli część
majątku z nimi, i daje zabezpieczenie na wkład więcej. Ponieważ jednak niektóre przedmioty mogą pozostać
ukryte, ten, kto nie złoży zabezpieczenia, nie dokona wystarczającej kolacji, nawet jeśli podzieli swój majątek.
Jeśli jednak wiadomo, co stanowi majątek wyemancypowanego syna, podział tego majątku będzie stanowił
wystarczającą koligację. Jeśli natomiast nie jest to wiadome, ale mówi się, że pewne dobra nie zostały włączone
do wspólnej masy, należy ustanowić obligacje ze względu na ich niepewność.
12. 12. Nawet jeśli wyemancypowany syn włoży do masy spadkowej po ojcu tylko tyle swojego majątku, ile mu
się należy, to i tak uważa się, że wniósł wystarczający wkład. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy zrzeka się
on weksla dłużnika na rzecz masy spadkowej, przekazuje działkę ziemi lub jakąkolwiek inną nieruchomość
zamiast tego, co powinien umieścić we wspólnej masie.
13. Jeśli wyemancypowany syn jest zobowiązany do zrobienia koligacji z dwoma braćmi i robi to z jednym, ale nie
z drugim, czy daje mu zabezpieczenie, czy dzieli z nim swój majątek, należy rozważyć, czy straci tylko jedną
szóstą majątku, czy też powinien być pozbawiony całej trzeciej części. Myślę, że jeśli nie dostarczy
zabezpieczenia przez upór, powództwo o odzyskanie całej trzeciej części powinno być odrzucone; ponieważ nie
uważa się, że dał zabezpieczenie, kto nie przewidział odszkodowania dla wszystkich zainteresowanych stron.
Jeśli jednak nie jest on w stanie go zapewnić, należy odmówić mu jedynie powództwa o zwrot szóstej części,
jednakże w taki sposób, aby mógł on uzupełnić braki w obligacjach kolacji za pomocą innych środków, o których
wspomnieliśmy powyżej, lub aby można było ustanowić kuratora dla zachowania jego własności. Należy jednak
uczynić pewne zadość temu, kto nie przyczynia się do tego w pełni z innego powodu niż upór.
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14. Dziecko, które należy do rodziny adopcyjnej, jest zmuszone do złożenia koligacji; to znaczy, że nie ono samo,
lecz osoba, której podlega, gdy jest do tego zobowiązane, jeśli woli wejść w posiadanie pretorskie wbrew
postanowieniom testamentu. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli przybrany ojciec wyemancypuje go, zanim obejmie
on w posiadanie praetorium, nie będzie on zmuszony do złożenia koligacji, co zostało stwierdzone w Reskrypcie
Braci Boskich; z zastrzeżeniem jednak, że adoptowany syn, który został wyemancypowany, zwalnia swoich braci
od złożenia koligacji, jeśli zostało to uczynione bez oszustwa.
15. 15. Ani castrense peculium, ani quasi castrense peculium nie jest przedmiotem kolacji między braćmi,
ponieważ w wielu Konstytucjach cesarskich jest ustanowione, że taka własność musi należeć wyłącznie do
każdego z osobna.
16. 16. Zobaczmy jednak, czy można kogokolwiek zmusić do zaliczenia do wspólnej masy majątkowej dóbr, które
zostały nadane przez ojca, lub które są jeszcze należne i płatne z racji jakiegoś urzędu. Papinianus, w Trzynastej
Księdze Pytań, mówi, że nie powinien być zmuszony do umieszczenia takiego majątku we wspólnej masie,
ponieważ musi on być uważany za prywatny, ze względu na zobowiązania związane z urzędem. Gdyby jednak
nadal był on należny, sprawę należy uregulować w ten sposób, że nie tylko ten, kto uzyskał urząd, będzie
odpowiedzialny za dług, ale że wspólny ciężar poniosą wszyscy spadkobiercy.
17. Jeśli syn, który dostał się do niewoli, wraca po śmierci ojca, to nawet jeśli w tym czasie nie posiadał żadnego
majątku, gdy był w rękach wroga, to jednak będzie mógł wejść w posiadanie pretorianów i musi dokonać kolacji
majątku, który posiadałby w chwili śmierci ojca, gdyby nie dostał się do niewoli. Musi on także dokonać kolacji,
jeśli okaże się, że w chwili śmierci ojca został wykupiony z rąk wroga.
18. W przypadku zapisu na rzecz wyemancypowanego syna, który miałby wejść w życie w chwili śmierci jego
ojca, musi on również dokonać kolacjonowania zapisu.
19. Jeśli ojciec zostałby wyznaczony jako spadkobierca i pozostawiono by mu spadek w zaufaniu dla syna, który
miałby być wypłacony w chwili jego śmierci, czy to również musi być przedmiotem kolacji, skoro zaufanie jest
ważne? Faktem jest, że należy go traktować tak samo, jak gdyby został pozostawiony po śmierci ojca, a syn nie
będzie zmuszony do włączenia go do masy spadkowej, ponieważ w chwili śmierci ojca nie należał do niego.
20. Jeśli wyemancypowany syn otrzymał posag od swojej żony, nie będzie on zobowiązany do umieszczenia go
w masie spadkowej, nawet jeśli jego żona zmarła przed śmiercią spadkodawcy.
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21. Gdy małoletni, poniżej wieku dojrzewania, został przysposobiony, będzie miał prawo do czwartej części
spadku, zgodnie z Reskryptem Boskiego Piusa; ale zobaczmy, jeśli rości sobie pretensje do pretorianów do
majątku swojego naturalnego ojca, czy musi dokonać kolacji wspomnianej czwartej części. To pytanie dotyczy
jedynie tego, czy powinien on zrzec się prawa do powództwa o czwartą część na rzecz swojego spadkobiercy,
czy też nie. Lepsza opinia jest taka, że przechodzi ono na jego spadkobiercę, ponieważ powództwo jest osobiste,
a zatem musi on dać zabezpieczenie, aby umieścić czwartą część w masie spadkowej. Ma to jednak miejsce
tylko wtedy, gdy prawo do uzyskania czwartej części spadku zostało już ustalone; jeśli bowiem ojciec adopcyjny,
który wyemancypował spadkobiercę, nadal żyje, należy stwierdzić, że nie ma powodu, dla którego należałoby
udzielić zabezpieczenia; ponieważ nadzieja na koligację jest nadal przedwczesna, ponieważ on, którego czwarta
część spadku jest należna, nadal żyje.
22. 22. Jeśli osoba, która powinna dokonać kolacji swoich dóbr, ma syna, który jest w posiadaniu peculium
castrense, nie można go zmusić do zaliczenia tego peculium do masy spadkowej. Jeśli jednak syn, który posiadał
peculium castrense, a którego posiadanie było przedmiotem roszczeń na mocy edyktu pretorskiego, już wtedy nie
żył, czy można zmusić ojca do poddania peculium kolacji? Ponieważ nie jest konieczne, aby ojciec się go
domagał, należy stwierdzić, że powinno ono zostać włączone do masy spadkowej; nie jest ono bowiem ani
nabyte, ani odebrane. Ponadto uważam, że jeśli syn wyznaczył spadkobiercę, ale ten nie przyjmuje spadku, a
powinien mieć zastępcę, to peculium powinno być włączone do masy spadkowej, ponieważ w tym czasie nie jest
ani nabywane, ani alienowane.
23. 23. Ponadto, koligacja musi mieć miejsce, gdy majątek nie należy już do wyemancypowanego syna, a ten
dopuścił się oszustwa, aby uniknąć wejścia w jego posiadanie. Należy to jednak rozumieć w ten sposób, że
będzie ona przedmiotem koligacji tylko wtedy, gdy zrzeknie się on jej posiadania w sposób oszukańczy,
natomiast jeśli uczynił coś w celu uniknięcia uzyskania własności, nie będzie ona podlegała koligacji; w tym
przypadku bowiem uknuł on spisek przeciwko sobie.
24. 24. Kollacja musi być dokonana z różnych udziałów w następujący sposób: na przykład, gdy jest dwóch
synów pod władzą ojca i jeszcze jeden, który po wyemancypowaniu się posiada trzysta aurei, musi on przekazać
dwieście swoim braciom, po zarezerwowaniu stu dla siebie; w ten sposób będzie dzielił się z nimi na równi, nawet
jeśli jest tym, który zwykle nie dokonuje kollacji. Jeśli jednak jest dwóch wyemancypowanych synów, którzy mają
po trzysta aurei, a dwóch z nich jest pod władzą ojca, to trzeba powiedzieć, że każdy z nich musi dać po sto aurei
każdemu z braci, którzy są pod władzą ojca, i zatrzymać sto; ale sami wyemancypowani bracia nie będą
podlegać koligacji między sobą.
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25. 25. W ten sam sposób dokonuje się podziału posagu, tak że ten, kto go dokonuje, zalicza siebie również do
tych, którzy go dzielą.
(2) Ulpianus, O Edykcie, Księga XLI.
Kiedy mówimy, że wnuk, urodzony po śmierci dziadka, może wejść w praetorskie posiadanie majątku tego
ostatniego, w imieniu wyemancypowanego syna, trzeba będzie uznać, że jego majątek będzie podlegał kolacji;
choć nie można powiedzieć, że ten, który jeszcze się nie urodził, posiadał majątek w momencie śmierci dziadka.
Dlatego też musi on zaliczyć majątek do masy spadkowej, bez względu na to, czy otrzymał go w całości od ojca,
czy tylko w formie zapisu.
1. Przez majątek syna rozumie się to, co mu pozostało po odliczeniu długów. Jeśli jednak jest on winien jakąś
sumę pieniędzy pod warunkiem, to nie należy jej od razu odliczać, ale i tak powinna być ona zaliczona do masy
spadkowej. Z drugiej strony, syn, który jest pod kontrolą ojca, powinien dać mu gwarancję, że jeśli warunek
zostanie spełniony, będzie go chronił w odniesieniu do tej części, z której dokonał kolacji.
2. Jeśli majątek został utracony po śmierci ojca bez winy wyemancypowanego syna, pojawia się pytanie, kto
powinien ponieść stratę? Wiele autorytetów uważa, że majątek, który został utracony bez oszustwa lub
zaniedbania, nie powinien podlegać obciążeniu kolacją; wynika to ze słów, którymi pretor nakazuje poddać
majątek kolacji, zgodnie z osądem rzetelnego obywatela; rzetelny obywatel nie orzekłby bowiem, że kolacji
podlega majątek, którego dana osoba już nie posiada, a którego nie utraciła ani przez oszustwo, ani przez
zaniedbanie.
3. Mienie, które na mocy umowy jest należne pod warunkiem, powinno być włączone do masy spadkowej przez
wyemancypowanego syna. Zasada jest inna w odniesieniu do zapisu warunkowego; ponieważ, nawet jeśli byłby
on pod kontrolą ojca, a warunek zostałby spełniony po śmierci tego ostatniego, on sam będzie uprawniony do
powództwa.
4. 4. Jeśli wyemancypowany syn wnosi pozew przeciwko komukolwiek za wyrządzoną szkodę, nie musi tego
czynić przedmiotem kolacji; ponieważ postępowanie tego rodzaju jest wnoszone raczej dla zaspokojenia zemsty
niż dla odzyskania pieniędzy. Jeśli jednak wytoczy powództwo z powodu kradzieży, powinien dokonać kolacji.
5. Jeśli jest trzech wyemancypowanych synów i dwóch pod władzą ojca, Gajusz Kasjusz w Siódmej Księdze
Prawa Cywilnego mówi, że wyemancypowani synowie powinni dokonać kolacji jednej trzeciej swojego
prywatnego majątku, tak aby, choć nie przyczyniają się do siebie nawzajem, mogli być uważani za jedną osobę.
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Nie powinni uważać się za źle traktowanych, jeśli wnoszą więcej, a otrzymują mniej, ponieważ w ich mocy było
nie ubiegać się o pretorskie posiadanie majątku. Julianus również zgadza się z opinią Kasjusza.
6. Jeśli wyemancypowany wnuk, urodzony przez wyemancypowanego syna, po śmierci zarówno ojca, jak i
dziadka, wejdzie w pretorskie posiadanie dóbr obydwu, a każdy z nich pozostawił odpowiedniego spadkobiercę,
to sposób, w jaki należy to uczynić, można wyjaśnić następująco: na przykład, jeśli ma on majątek wart sto aurei,
powinien przekazać pięćdziesiąt swojemu wujowi, a pięćdziesiąt swojemu bratu, ponieważ ten stosunek
obowiązuje niezależnie od tego, czy bierzemy pod uwagę same osoby, czy też udziały w majątku, do którego są
uprawnione.
7. Gdy dwóch wyemancypowanych wnuków, potomków zmarłego syna, żąda pretorianów do majątku dziadka,
powstaje pytanie, czy powinni oni wnieść połowę, czy jedną czwartą swojego majątku na rzecz wuja, w drodze
kolacji. Lepsza jest opinia, że każdy z nich powinien wnieść połowę swojego majątku, bo gdyby za życia dziadka i
w czasie, gdy byli pod jego władzą, otrzymali np. dwieście aurei, to syn miałby prawo do stu, a dwaj bracia do
dwustu z majątku dziadka.
8. Gdy dwaj wyemancypowani synowie żądają pretorskiego posiadania majątku i jeden z nich dokona kolacji, a
drugi nie, udział tego ostatniego będzie przysługiwał tylko synowi, który jest pod ojcowską kontrolą, a nie temu,
który został wyemancypowany, ponieważ to ze względu na tego, który jest pod ojcowską kontrolą, odmawia się
działania drugiemu.
9. W przypadku, gdy wyemancypowany syn nie może zapewnić zabezpieczenia, nie może być od razu
pozbawiony praetorium, ale może je zatrzymać do czasu znalezienia poręczenia, jednakże w taki sposób, że
może być przyznane powództwo tym, którzy są pod kontrolą ojcowską, o odzyskanie wszelkich dóbr, które mogą
być uszkodzone przez zwłokę; i muszą oni dać zabezpieczenie, aby umieścić je w masie majątku, jeśli są
również zabezpieczeni przed utratą.
3. Julianus, Digest, Księga XXIII.
Pretor nie obiecuje posiadania majątku wbrew warunkom testamentu, pod warunkiem dokonania kolacji, lecz
wskazuje, co należy uczynić po przekazaniu posiadania. W przeciwnym razie wyzyskano by wielką korzyść z
wyemancypowanego syna, gdyby nie rozumiano, że uzyskał on pretorskie posiadanie majątku, chyba że dałby
zabezpieczenie na dokonanie koligacji; gdyby bowiem w międzyczasie sam umarł, nie pozostawiłby nic swojemu
spadkobiercy. Ponadto, jeśli jego brat umrze, nie będzie mógł wejść w posiadanie dóbr po pretorianie. Jak należy
postąpić w takich okolicznościach? Należy wtedy uznać, że uzyskał on legalne posiadanie majątku, nawet zanim

2359

udzielił zabezpieczenia; ale jeśli nie udzieliłby zabezpieczenia, rezultat będzie taki, że cały majątek przejdzie na
syna pod kontrolą ojcowską.
1. 1. Wyemancypowany syn wszedł w spór z nieletnim, który nie osiągnął pełnoletności, a który oświadczył, że
jest jego bratem i znajduje się pod kontrolą ojca. Pytam, czy wyemancypowany syn powinien dokonać z nim
koligacji swojego majątku. Paulus zauważa na ten temat: "Myślę, że koligacja powinna być dokonana, po
zażądaniu gwarancji, że jeśli nieletni przegra sprawę, przekaże majątek, jak również majątek, z którym dokonano
koligacji."
2. Julianus: W każdym przypadku, gdy wbrew postanowieniom testamentu nadane zostanie posiadanie
pretorskie, wyemancypowani synowie powinni dokonać koligacji swoich dóbr tylko z tymi, którzy pozostają pod
kontrolą ojca. Powstaje pytanie, w jaki sposób można tego dokonać. Jeżeli bowiem majątek pozostawiony przez
ojca, jak i majątek należący do wyemancypowanych synów, zostanie połączony w jedną masę, a udziały w nim
będą pełne, to w rezultacie wyemancypowani synowie zyskają na dokonanej przez siebie koligacji. Zobaczmy
zatem, czy nie będzie wygodniej dla wyemancypowanych synów otrzymać czwartą część majątku ojca, a trzecią
część ich własnego majątku. To, co mam na myśli, stanie się bardziej zrozumiałe na przykładzie. Załóżmy, że
ojciec zostawił czterysta aurei, dwóch synów jest pod jego kontrolą, a dwóch zostało wyemancypowanych. Jeden
z nich będzie miał sto, a drugi sześćdziesiąt aurei z jego majątku; ten, który będzie miał prawo do stu, otrzyma w
sumie sto trzydzieści trzy i jedną trzecią, a ten, który wniósł sześćdziesiąt, otrzyma sto dwadzieścia, tak że w
rezultacie tylko ci, którzy pozostawali pod kontrolą ojca, otrzymają korzyść z kolacji.
3. Synom wyemancypowanym nakazuje się, aby złożyli swój majątek w koligacji z tymi, którzy pozostają pod
kontrolą ojca.
4. Tak więc, jak ten, kto jest pod kontrolą ojca, otrzymuje posag swojej żony jako uprzywilejowane dziedzictwo,
tak również wyemancypowany syn może zachować posag swojej żony jako uprzywilejowane dziedzictwo.
5. 5. Jeżeli wyemancypowany syn, który został pominięty w testamencie, daje zabezpieczenie w odniesieniu do
koligacji swojego majątku, podczas gdy on rozważa, czy będzie żądał pretorianów w posiadaniu majątku, czy też
nie, i nie czyni tego, a jego brat wnosi przeciwko niemu pozew na podstawie tego postanowienia, będzie on
zabezpieczony na mocy testamentu. Jeśli jednak złożył pieniądze w drodze kolacji, może je odzyskać w drodze
powództwa; ponieważ po tym, jak odmówił ubiegania się o posiadanie pretorskie, nie będzie żadnego powodu,
aby pieniądze pozostały w rękach spadkobiercy.
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6. Pewien człowiek, który miał dwóch synów pod swoją władzą, a także wnuka, który był synem jednego z nich,
wyemancypował tego, przez którego miał wnuka; a po wyemancypowaniu syn ten miał innego syna, którego
dziadek adoptował w jego miejsce; a następnie dziadek zmarł, albo bezpotomnie, albo po sporządzeniu
testamentu, w którym jego wyemancypowany syn został przekazany. Powstało pytanie, jaka byłaby zasada w
odniesieniu do posiadania pretorianów i co należałoby uczynić w odniesieniu do koligacji? Odpowiedź brzmiała,
że jeśli chodzi o majątek, to powinny być z niego utworzone trzy części, z których jedna należałaby do syna, który
pozostawał pod władzą ojcowską, druga do wnuka, który został adoptowany zamiast syna, a trzecia do
wyemancypowanego syna i wnuka, który pozostawał pod władzą ojcowską; tak, że ojciec byłby odpowiedzialny
za koligację tylko z tym, który uzyskał praetoryczne posiadanie majątku.
4. Africanus, Pytania, Księga IV.
Wyemancypowany syn nie jest zobowiązany do złożenia w koligacji posagu, który dał córce, ponieważ nie
rozumie się, że jest on włączony do majątku ojca, od którego pochodzi, tak jak jest włączony do majątku matki.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Jeśli ktoś ma syna, który jest jego panem, a przez niego wnuka, który mu podlega, to trzeba powiedzieć, że jeśli
wnuk otrzymuje w posiadanie pretorskie dobra swego wyemancypowanego ojca, to musi dać zabezpieczenie,
aby jego własność znalazła się w koligacji, a on jest jak ten, który adoptował syna innego; ponieważ Bracia Boży
stwierdzili w Reskrypcie, że dziadek był zmuszony do umieszczenia swojej własności w masie majątku. Prawdą
jest, że w tym samym Reskrypcie dodano, co następuje: "Chyba, że dziadek nie pragnie uzyskać żadnej korzyści
ze swojej własności i jest gotów uwolnić wnuka spod swojej władzy, tak aby wszystkie korzyści z praetorycznego
posiadania majątku mogły być przez niego czerpane po jego emancypacji". Stąd też córka, która urodziła się po
emancypacji ojca, i która stała się jego spadkobierczynią, nie może słusznie skarżyć się, że została wykluczona z
korzyści płynących z koligacji przez to, co zostało uczynione; jako że po śmierci dziadka może ona, wraz z
bratem, dziedziczyć majątek. Ten powód nie może być podnoszony w przypadku ojca adopcyjnego, a mimo to
przyjmujemy tę samą zasadę w odniesieniu do niego, jeśli wyemancypował syna bez popełnienia oszustwa.
1. Postanowienie dotyczące koligacji jest skuteczne, gdy osoba wezwana nie działa w czasie, w którym powinna
była wnieść swój majątek do masy spadkowej; tym bardziej, że w edykcie pretora jest zapisane, że koligacja
powinna być dokonana zgodnie z osądem dobrego obywatela.
2. 2. Jeśli więc kolacja nie odbędzie się zgodnie z ustalonymi warunkami lub zostanie przeprowadzona tylko
częściowo, postanowienie staje się skuteczne.
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3. 3. Bez względu na to, czy syn dokona koligacji zgodnie z postanowieniem, czy też będzie się uchylał od jej
dokonania w drodze oszustwa, zostanie przeciwko niemu wydany wyrok na sumę równą wartości majątku.
6. Celsius, Digest, Księga X.
Powstaje pytanie, czy posag przekazany przez dziadka ojcowskiego powinien być zwrócony ojcu po śmierci
dziadka, ponieważ kobieta zmarła w trakcie małżeństwa. Sprawiedliwość sprawy wydaje się być taka, że to, co
mój ojciec dał mojej córce na mój rachunek, jest takie samo, jak gdybym ja sam to dał, ponieważ obowiązek
dziadka wobec wnuczki zależy od uczucia, jakie ojciec żywi wobec syna, a ponieważ ojciec powinien obdarować
swoją córkę, więc dziadek powinien obdarować swoją wnuczkę ze względu na syna. Ale co jeśli syn został
wydziedziczony przez swojego ojca? Uważam, że nie byłoby absurdem, aby ta sama zasada była zachowana w
przypadku wydziedziczonego syna. Myślę, że nie jest niewłaściwą opinią, że syn powinien być uprawniony do
tego, co zostało przyznane z majątku ojca na jego rachunek.
(7) The Same, Digest, Księga XIII.
Gdy wnuki zajmują miejsce synów, należy im przyznać tylko jeden udział w koligacji, tak aby mogli mieć jeden
udział w posiadaniu pretorianów. Sami jednak muszą włożyć swój majątek do masy spadkowej, tak jakby
wszyscy stanowili jedną osobę.
8. Papinianus, Pytania, Księga III.
Pretor niekiedy nie wyklucza tego, kto jest niezdecydowany, lub odrzuca go po zmianie zdania. Dlatego też
pewne autorytety uważają, że wyemancypowany syn, który odmówił udzielenia zabezpieczenia w odniesieniu do
umieszczenia swojej własności w masie majątku, powinien być potem wysłuchany, jeśli po udzieleniu
zabezpieczenia chciałby skorzystać z przywileju posiadania majątku przez pretora; chociaż można powiedzieć,
że wydawało się, iż odrzucił posiadanie ten, kto nie chciał przestrzegać formalności, dzięki którym można było je
nabyć. Pierwsza opinia jest jednak bardziej sprawiedliwa, zwłaszcza gdy powstaje spór między braćmi w
odniesieniu do majątku ich ojca; i myślę, że wyemancypowany syn powinien otrzymać pozwolenie na uzyskanie
posiadania, jeśli w czasie do tego wyznaczonym zaoferuje zabezpieczenie; ponieważ trudniej będzie
usprawiedliwić dobrowolną zwłokę w udzieleniu zabezpieczenia po upływie roku, w którym to czasie może być
przyznane pretorskie posiadanie majątku.
9. Tenże, Opinie, Księga V.
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Wyemancypowany syn uzyskał pretorskie posiadanie spadku po swoim ojcu. Wnuk wspomnianego syna, który
pozostał w rodzinie, będzie miał prawo do połowy majątku, wraz z korzyścią z kolacji. Jeśli ten sam wnuk
uzyskałby następnie pretorskie posiadanie dóbr po swoim ojcu intestatorze, będzie zobowiązany do włączenia
swojego majątku do masy spadkowej w drodze kolacji z bratem, który urodził się po emancypacji ojca.
(10) Scaevola, Pytania, Księga V.
Jeżeli syn pozostający pod władzą ojca, po tym jak został mianowany jego spadkobiercą, wejdzie w posiadanie
jego majątku, a wyemancypowany syn wbrew postanowieniom testamentu zażąda od pretora posiadania tegoż, a
sam tego nie uczyni, to nie powinno się na jego rzecz dokonywać żadnego przysporzenia w drodze kolacji; tak
też jest napisane w Edykcie. Sądzę jednak, że tak jak może on zgodnie z prawem zatrzymać majątek
proporcjonalnie do swojego udziału, ponieważ może domagać się pretorskiego posiadania, tak też z pewnością
powinien wnieść wkład w postaci kolacji na korzyść swojego brata, ponieważ ten ostatni cierpi z powodu
uzyskania przez niego pretorskiego posiadania.
11. Paulus, Opinie, Księga XI.
Paulus uważa, że wyemancypowany syn nie jest zobowiązany do złożenia darowizny z majątku, który został mu
przekazany po śmierci ojca, na rzecz brata, który pozostał pod władzą ojcowską, nawet jeśli otrzymał on ten
majątek, zanim był do niego uprawniony, ponieważ uważa się, że posiadał go po śmierci ojca nie tyle na mocy
darowizny, ile z powodu długu.
12. Tenże, O Edykcie, Księga XLI.
Jeśli ktoś zostawia żonę, która jest w ciąży, a ona otrzymuje pretorianów w imieniu swojego nienarodzonego
dziecka, to koligacja jest zawieszona na pewien czas; ponieważ przed urodzeniem dziecka nie można
powiedzieć, że było ono pod kontrolą zmarłego; ale po jego urodzeniu koligacja musi być dokonana.

Tit. 7. O łączeniu posagu.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Chociaż pretor zmusza córkę do złożenia koligacji z posagu tylko wtedy, gdy domaga się ona posiadania dóbr na
mocy edyktu, to jednak jeśli tego nie uczyni, powinna złożyć koligację, pod warunkiem, że będzie się mieszać do
dóbr ojca. Stwierdził to Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Ulpiusza Adriana; zgodnie z nim bowiem
kobieta, która nie żąda pretorianów, może być zmuszona do wniesienia posagu w kolacji w drodze powództwa
działowego wytoczonego przez jej współspadkobierców.
(1) Jeżeli posag został przewidziany w umowie i sama kobieta go sobie zarezerwowała lub uczynił to ktoś, kto
kieruje jej sprawami, można ją również zmusić do włożenia go do masy spadkowej. Jeśli jednak posag został
zamówiony przez kogoś innego, należy stwierdzić, że nie ma potrzeby dokonywania zapisu, a jeśli posag został
tylko obiecany, należy go zapisać.
(2) Jeżeli z tego samego syna jest wnuk i wnuczka, a wnuczka została obdarowana, a był jeszcze jeden syn,
który nie był ojcem wspomnianych dzieci, wnuczka musi złożyć swój posag do kolacji na korzyść tylko swego
brata. Ponadto, gdyby wnuczka była emancypowana, musi ona swój posag i swój majątek umieścić w masie
spadkowej wyłącznie na rzecz swojego brata, a nie na rzecz swojego wuja.
(3) Jeżeli jednak jest tylko wnuczka, a nie ma wnuka z tego samego ojca, wówczas koligacja musi być dokonana
na rzecz wuja ojcowskiego, jak również na rzecz kuzynów obu płci.
(4) Jeżeli są dwie wnuczki z różnych synów, to uczestniczą one w zapisie wzajemnie i na korzyść swego wuja;
jeżeli zaś mają tego samego ojca, to uczestniczą tylko wzajemnie.
(5) Przy wnoszeniu posagu do masy spadkowej dokonuje się potrącenia wydatków koniecznych, ale nie innych.
(6) Jeżeli nastąpił rozwód, a mąż jest niewypłacalny, żona nie jest zobowiązana do rozliczenia się z całego
posagu, lecz tylko z takiej jego części, jaka może jej przypaść w udziale, to znaczy tyle, ile mąż jest w stanie
zapłacić.
(7) Jeśli jednak ojciec lub ktoś obcy obiecał posag pod pewnym warunkiem, to należy złożyć poręczenie, a wtedy
kobieta może dokonać podziału swojego posagu, jak tylko zostanie obdarowana.
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(8) Córka, która jest prawnym spadkobiercą swego ojca, musi również wnieść swój posag, a w rezultacie, gdy
posag jest obiecany, zwalnia ona swego brata z połowy zobowiązania; jest bowiem bardziej sprawiedliwe, aby
została obdarowana z własnego majątku.
(9) Jeżeli wyemancypowany syn, który wbrew postanowieniom testamentu objął w posiadanie praetorię, ma
córkę obdarowaną przez kogoś innego, nie będzie on zobowiązany do włożenia jej posagu do masy spadkowej,
ponieważ nie stanowi on żadnej części jego majątku.
2. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIV.
Córka, która została oddana do adopcji i ustanowiona spadkobierczynią, powinna, tak jak córka
wyemancypowana, wnieść do koligacji swój majątek prywatny, a także posag, który ewentualnie otrzymała. Jeśli
jej przybrany ojciec jeszcze żyje, to on musi dokonać kolacji.
3. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
Jeśli córka zostanie wyznaczona na spadkobierczynię, nie będzie musiała wliczać swojego posagu do masy
spadkowej. Jeśli więc inne dziecko skorzystało z Edyktu, to również ono musi wejść w posiadanie majątku wbrew
postanowieniom testamentu, bo skoro nie popełnia żadnego zła wobec brata, to nie musi wnosić posagu, gdyż to,
co uzyskała na mocy testamentu, zmienia się w to, co uzyskałaby poprzez pretorskie posiadanie majątku, wbrew
jego postanowieniom. Oczywiste jest, że jeśli została ona powołana na spadkobierczynię mniejszej części
majątku niż jej udział prawny, a przez pretorskie posiadanie uzyskała coś innego, ponieważ jej udział został przez
to zwiększony, będzie ona zobowiązana do udziału w kolacji, chyba że pozostaje zadowolona z udziału, który jej
pozostawiono. Wówczas bowiem należy uznać, że nie będzie ona zobowiązana do składki, ponieważ nabyła
majątek z woli ojca.
(4) Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga III.
Jeśli ojciec obiecał posag dla córki, którą potem wydziedziczył, lub jeśli zapisał jej spadek po jej
wyemancypowaniu i przekazał ją w testamencie, będzie ona uprawniona do posagu jako uprzywilejowanego
zapisu, jak również do zapisu.
5. Papinianus, Opinie, Księga V.
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Wyemancypowany syn, który wbrew postanowieniom testamentu mógłby objąć w posiadanie pretorianów, na
mocy edyktu nabył prawo do majątku ojca na zasadzie dziedziczenia. Również córka, która pozostawała pod
władzą rodzicielską, będąc powołana na spadkobiercę wraz z bratem z tej samej rodziny, powtórzyła błąd swego
wyemancypowanego brata i uzyskała posiadanie na mocy Edyktu na zasadzie dziedziczenia. Nie będzie ona
zobowiązana do wniesienia swojego posagu w drodze kolacji na rzecz brata, który został wyznaczony na
spadkobiercę, ponieważ pretorskie posiadanie, którego się domagała, nie miało żadnej mocy ani skutku, a ona
zachowa cały swój udział w majątku zgodnie z testamentem ojca; to znaczy, że każde z trojga dzieci będzie miało
jedną trzecią, a domniemywa się, że żądano pretorskiego posiadania majątku wbrew postanowieniom
testamentu, oznaczonego unde liberi.
1. Córka, która po rozwiązaniu małżeństwa była zobowiązana do wniesienia posagu, zwlekała z tym. Będzie ona
zobowiązana do zapłacenia odsetek od posagu zgodnie z oceną dobrego obywatela, ponieważ jej
wyemancypowany brat musi również umieścić swój dochód w koligacji, a ona otrzymała dochód ze swojego
udziału.
(6) Tenże, Opinie, Księga VI.
Ojciec wyznaczył swego wyemancypowanego syna na spadkobiercę, a wydziedziczył córkę, która po wniesieniu
pozwu o uznanie testamentu za nieskuteczny, odzyskała połowę majątku. Podałem jako moją opinię, że jej brat
nie powinien być zmuszony do umieszczenia własnego majątku w masie spadkowej; zostało bowiem ustalone, że
w takich okolicznościach nawet zapisy wolnościowe są ważne.
7. Paulus, Opinie, Księga XI.
Nie może też wnieść swego posagu na rzecz swych braci, gdyż ci ostatni są spadkobiercami na mocy innego
prawa niż jej.
(8) Papinians, Opinie, Księga XI.
Ojciec dał córce, w czasie jej małżeństwa, pewien majątek oprócz posagu, zatrzymał ją pod swoją kontrolą i
ustanowił ją współdziedziczką z braćmi, pod warunkiem, że wniesie swój posag i inne dobra, które dał jej w
czasie małżeństwa, w drodze koligacji. Ponieważ córka nie przyjęła tego majątku, uznano, że może ona wnieść
wyjątek, na podstawie złej wiary, przeciwko swoim braciom, którzy wnieśli powództwo o odzyskanie majątku
nieobjętego posagiem, z tego powodu, że jej ojciec chciał, aby otrzymała jedno lub drugie z tych dóbr.
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9. Tryphoninus, Dysputy, Księga VI.
Zastanawiano się, czy córka, która wraz z braćmi była właściwą spadkobierczynią swego ojca, a będąc
zadowolona z posagu, odmówiła przyjęcia majątku, może być zmuszona do złożenia go w koligacji. Boski Marek
stwierdził w Reskrypcie, że jeśli nie przyjęła ona majątku ojca, to nie można jej do tego zmusić. Dlatego też
darowany posag nie tylko pozostaje w rękach męża, ale także, jeśli został obiecany, może być odebrany od jej
braci i jest uważany za dług, ponieważ nie jest już włączony do majątku ojca.

Tit. 8. Co się tyczy udziału, jaki ma być uczyniony między wyemancypowanym synem a jego dziećmi.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XL.
Jeśli ktoś z tych, którym pretor obiecuje posiadanie majątku, nie jest pod ojcowską kontrolą w chwili śmierci ojca,
a ma dzieci należące do rodziny spadkodawcy, a majątek będzie należał do nich w ich własnym prawie, i nie
zostali wydziedziczeni, jego udział w majątku, który należałby do niego, gdyby pozostawał pod władzą ojca,
zostanie mu przekazany przez pretora w taki sposób, że jego udział zostanie podzielony na dwie części, z
których jedna będzie należeć do niego, a druga do jego dzieci, a on będzie zmuszony do złożenia swojego
majątku w koligacji wyłącznie na ich rzecz.
1. Ta sekcja Edyktu jest całkowicie sprawiedliwa, ponieważ przewiduje, że wyemancypowany syn nie może sam
otrzymać majątku, a tym samym wykluczyć wnuków pozostających pod kontrolą ojcowską, a wnuki nie mogą
przeszkadzać ojcu na tej podstawie, że same były pod kontrolą spadkodawcy.
2. Przypadek, w którym syn jest oddany do adopcji, a wnuk, który jest pod kontrolą swojego naturalnego dziadka,
jest połączony z nim w dziedziczeniu, jest również wspomniany w tej sekcji dekretu. Co więcej, wnuk jest
połączony ze swoim wyemancypowanym ojcem, niezależnie od tego, czy jego ojciec został przekazany, czy też
został powołany jako spadkobierca. Istnieje jednak różnica między synem adoptowanym a emancypowanym, a
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mianowicie: wnuk nie jest połączony z adoptowanym, chyba że został on mianowany spadkobiercą, a trzecia
część odpowiada za wejście w życie Edyktu; natomiast jest on połączony z emancypowanym synem, niezależnie
od tego, czy ten ostatni został mianowany spadkobiercą, czy też został przekazany w testamencie.
3. Julianus mówi, że jeśli syn pod ojcowską kontrolą został wyznaczony na spadkobiercę dwóch trzecich majątku,
a wyemancypowany syn jednej trzeciej, to jeśli wnuk, który został przekazany, wejdzie w posiadanie pretorianów
wbrew postanowieniom testamentu, weźmie od swojego wuja jedną szóstą, a od swojego ojca jedną dwunastą
majątku.
4. Jeśli wydziedziczony ojciec zostałby wydziedziczony, a jego dzieci, wnuki spadkodawcy pod władzą ojcowską,
zostałyby przekazane, wspomnianym wnukom będzie wolno uzyskać praetorian possession; jest bowiem
absurdem, że skoro byli połączeni z ojcem, a on został przekazany w testamencie, nie powinni być dopuszczeni
do praetorian possession, gdy ich ojciec został albo mianowany spadkobiercą, albo wydziedziczony.
5. Jeśli wuj wspomnianych wnuków, który był pod władzą rodzicielską, zostałby przekazany w testamencie, a ich
ojciec zostałby wydziedziczony, wspomnianym wnukom należy zezwolić na uzyskanie praetorium, ponieważ ich
ojciec, po wydziedziczeniu, jest uważany za zmarłego.
6. Scaevola mówi, że jeśli ojciec, który pozostaje pod ojcowską kontrolą, jest albo wydziedziczony, albo
wyznaczony na spadkobiercę, syn zrodzony z niego, bez względu na to, czy pozostaje pod władzą ojcowską, czy
też został wyemancypowany, nie może i nie powinien być powołany do dziedziczenia po swoim dziadku;
ponieważ pretor zapewnia wnukowi tylko tak długo, jak długo pozostaje on pod kontrolą spadkodawcy, a jego
ojciec został wyemancypowany. Dlatego też, aby ten rozdział Edyktu mógł być zastosowany, dzieci muszą
pozostać w rodzinie, to znaczy w tej rodzinie, której własności się żąda. Jeśli jednak emancypowanemu synowi
urodzi się dziecko pośmiertne, które zostało poczęte przed jego emancypacją, należy zastosować tę samą
zasadę.
7. Pretor nie powołuje do dziedziczenia wszystkich potomków bez wyjątku, lecz według ich stopni; to znaczy
najpierw bezpośrednich spadkobierców, na przykład wnuków, jeśli tacy istnieją, a jeśli ich nie ma, to tych
niższego stopnia; ale nie wolno ich mieszać. Oczywiste jest, że jeśli wnuk pochodzi od wyemancypowanego
syna, a prawnuk od innego wnuka, to należy powiedzieć, że obaj powinni być połączeni, ponieważ obaj zajęli
miejsce bezpośrednich spadkobierców.
8. Jeśli wnuk powróciłby na mocy prawa postliminium, należy uznać, że powinien być połączony ze swoim
wyemancypowanym ojcem.
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9. Jeśli ojciec wyemancypuje jednego ze swoich dwóch synów, których ma pod swoją kontrolą, i adoptuje wnuka
przez jednego z nich, zamiast swojego syna, a następnie, po przekazaniu swojego wyemancypowanego syna w
testamencie, umrze, Julianus mówi, że ulga musi być przyznana wnukowi, który został adoptowany zamiast syna,
tak, że jako syn będzie miał tę część majątku, do której obcy byłby uprawniony, gdyby został adoptowany przez
spadkodawcę. Mówi on, że rezultat będzie taki, że syn pod kontrolą ojcowską będzie uprawniony do jednej
trzeciej części spadku; wnuk adoptowany zamiast syna będzie uprawniony do kolejnej jednej trzeciej; a
wyemancypowany syn podzieli pozostałą jedną trzecią z drugim wnukiem pozostającym pod kontrolą
spadkodawcy.
10. Nie ma znaczenia, do jakiej części spadku wnuk może być uprawniony, a nawet jeśli jest ona bardzo mała;
ponieważ w przypadku, gdy jest ona nieznaczna, nadal uważamy, że będzie podstawa do zastosowania tej sekcji
Edyktu.
11. Majątek jest dzielony między syna i jego dzieci tak, że on otrzyma jedną połowę, a oni drugą. Stąd, jeśli
założymy, że jest tylko jeden syn wyemancypowany i dwóch wnuków pozostających pod kontrolą ojcowską, i że
nie ma innych zstępnych oprócz nich, wyemancypowany syn będzie uprawniony do połowy majątku, a dwaj
wnukowie do drugiej połowy, po podzieleniu go na czwarte części. Jeśli zdarzy się, że będzie jeszcze jeden syn,
od którego nie wywodzą się żadne wnuki, będzie on uprawniony do połowy majątku, a drugi syn, wraz ze swoimi
synami, do drugiej połowy, tak, że on sam będzie miał czwartą część majątku, a druga czwarta część zostanie
podzielona między jego dzieci. Jeśli jednak obaj synowie zostali wyemancypowani, i obaj mają potomstwo,
wynikiem będzie to, że każdy z nich musi podzielić się połową majątku ze swoimi dziećmi, tak, że oni sami będą
mieli po jednej czwartej, a ich dzieci odpowiednio pozostałą czwartą część. Jeśli jeden z nich ma dwóch synów, a
drugi trzech, jedna czwarta będzie podzielona między dwóch, a druga między trzech dzieci.
12. W przypadku, gdy jeden z wnuków odmawia przyjęcia swojego udziału w spadku, wynikiem będzie to, że jego
udział nie będzie należał do jego ojca, ale najlepiej do jego brata. Jeśli jednak wszystkie wnuki odmówią przyjęcia
swoich udziałów, żaden z nich nie przypadnie wujowi, lecz tylko ojcu. Jeśli jednak ich ojciec odmówi ich przyjęcia,
wówczas przypadną one ich wujowi.
13. 13. Jeśli wyemancypowany syn nie ma dzieci pod władzą dziadka, spadkodawca musi umieścić swój majątek
w koligacji na rzecz swoich braci. Jeśli są jakieś wnuki, pretor życzy sobie, aby dokonał on kolacji tylko na rzecz
tych z jego dzieci, które znajdują się pod kontrolą dziadka. Jest to rozsądne, ponieważ przez objęcie w
posiadanie majątku przez pretora narusza on jedynie prawa swoich dzieci.
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14. Zobaczmy teraz, ile musi on wnieść na ich rzecz. I czy rzeczywiście, gdy wyemancypowany syn dokonuje
kolacji na rzecz swoich braci, zawsze odlicza swoją część dla siebie? Czy w powyższym przypadku ma on
odliczyć cały swój udział, czy też tylko połowę swojego prywatnego majątku ma wliczyć do masy spadkowej,
ponieważ ma on prawo tylko do połowy udziału w tym, co uzyskał z tytułu posiadania pretorianów? Myślę, że
powinien on wnieść na ich korzyść tylko połowę swojego prywatnego majątku; ale nawet jeśli jeden syn został
wyemancypowany, a drugi pozostaje pod władzą spadkodawcy, wyemancypowany syn wniesie tylko jedną część
na korzyść dwóch wnuków i jedną trzecią na korzyść wuja tych, którzy pozostają pod władzą spadkodawcy, a on
sam będzie miał prawo do drugiej trzeciej części. Cokolwiek bowiem wnuki otrzymają od wuja-emancypanta, oni
sami nie otrzymają na rzecz własnego ojca; nie otrzymają tego bowiem z majątku dziadka, lecz z majątku, który
otrzymali później.
15. Stąd wyniknie, że jeśli wyemancypowany ojciec ma sto aurei w swoim majątku, zatrzyma pięćdziesiąt dla
siebie, a pozostałe pięćdziesiąt da w kolacji wszystkim wnukom, czyli swoim własnym dzieciom; albo jeśli ma
jednego wnuka i dwóch prawnuków przez innego wnuka, to musi podzielić te pięćdziesiąt aurei tak, aby wnuk
miał dwadzieścia pięć, a prawnukowie razem dwadzieścia pięć; obaj bowiem mają prawo tylko do jednego
udziału w praetorskim posiadaniu majątku.
16. Scaevola genialnie omawia następującą kwestię, a mianowicie: gdy jest jeden syn pod kontrolą ojca, a drugi
jest wyemancypowany, i wnuk zmarłego syna pod kontrolą spadkodawcy, i inny wnuk, który został
wyemancypowany, ile powinien emancypowany wujek umieścić w kolacji na rzecz swoich siostrzeńców, a ile na
rzecz swojego brata? On mówi, że można uznać, że majątek powinien być podzielony na trzy udziały, z których
jeden zatrzyma, jeden umieści w kolacji na rzecz brata, a jeden na rzecz siostrzeńców, chociaż ci ostatni, jeśli
dzielą się z ojcem w majątku dziadka, będą mieli mniej niż ich wuj. Ta opinia jest poprawna.
17. Nawet jeśli jest dwóch wnuków przez tego samego syna, i są oni wyemancypowani, a prawnuk przez jednego
z nich był pod kontrolą zmarłego, jeden wnuk będzie miał jeden udział w spadku, a drugi wnuk, wraz z synem,
będzie uprawniony do drugiego.
18. Jeżeli jest wnuk, a dwóch prawnuków przez innego wnuka, który nie żyje, a jeden ze wspomnianych
prawnuków został wyemancypowany, to dokona on koligacji tylko na rzecz swojego brata, a jeżeli nie ma brata,
to na rzecz swojego wuja, a nie na rzecz swojego prawuja.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
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W tej części edyktu pretor nie przewiduje żadnych zapisów dotyczących dziedzictwa, które wnuk ma wypłacić
osobom uprzywilejowanym. To, co zostało wcześniej powiedziane na ten temat, ma tutaj zastosowanie, ponieważ
jest absurdem, że ojciec wnuka powinien być zobowiązany do płacenia takich zapisów, a wnuk powinien mieć
więcej, podczas gdy w tych samych okolicznościach jest on powołany do tego samego udziału w prawie
pretorianów.
3. Marcellus, Digest, Księga IX.
Ojciec, który miał dwóch synów, wyemancypował jednego z nich i zatrzymał wnuka przez tego ostatniego pod
swoją kontrolą. Wyemancypowany syn sam miał syna, który został wydziedziczony przez ojca. Pytam, czy jeśli
jego brat i sam wyemancypowany syn zostaną pominięci w testamencie, a wnuki wyemancypowanego syna
zostaną wyznaczone przez dziadka na spadkobierców jego majątku, to jaka będzie zasada w przypadku
posiadania pretorskiego i jaka będzie różnica, jeśli założymy, że wyemancypowany syn, od którego pochodzą
wnuki, również zostanie pominięty w testamencie? Odpowiedziałem, że gdyby spadkodawca wyemancypował
swego syna i zatrzymał wnuka pod swoją kontrolą, a wyemancypowany syn miałby syna i obaj wnukowie
zostaliby wyznaczeni na spadkobierców, a ich ojciec zostałby wydziedziczony, a drugi syn przeszedłby na
własność, ten ostatni mógłby domagać się praetorycznego posiadania wbrew warunkom testamentu, ponieważ
wydziedziczony syn jest przeszkodą na drodze jego własnych dzieci urodzonych po emancypacji. Praetorium
powinno być jednak przyznane wnukowi pozostającemu pod władzą dziadka; gdyby bowiem jego ojciec, który
został wyemancypowany, został pominięty w testamencie, może on uzyskać praetorium nad majątkiem na mocy
tej części edyktu, która została wprowadzona przez Julianusa, czyli na mocy nowej klauzuli. Nie byłby też w
gorszej sytuacji, ponieważ jego ojciec został wydziedziczony, i należy mu okazać takie same względy, gdyby on
sam został przekazany w testamencie. Jednak sytuacja jego brata, który urodził się po emancypacji, jest inna,
ponieważ majątek musi być zachowany na jego korzyść, tak dalece jak dotyczy to jego całego udziału, jak to
stwierdził cesarz Antoninus w Rescripcie w odniesieniu do wnuczki, dziecka córki spadkodawcy.
4. Modestinus, Pandekty, Księga XVI.
Pewien człowiek, wyemancypowawszy swego syna, zatrzymał dzieci tego ostatniego pod swoją kontrolą.
Wyemancypowany syn, mając dzieci, potem zmarł. Postanowiono, że te wnuki, które pozostały pod władzą
dziadka, na mocy specjalnego dekretu były uprawnione do praetorycznego posiadania majątku tego ostatniego,
wraz z tymi, które urodziły się po emancypacji, z tym wyjątkiem, że jeśli dziadek chciałby uzyskać majątek syna
za pomocą swoich wnuków, mógłby umieścić swój majątek w koligacji lub mógłby je emancypować, aby mogły
uzyskać dla siebie korzyści z majątku ojca. To Boski Marek stwierdził w Reskrypcie.
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5. Tenże, Różnice, Księga VI.
Jeśli wydziedziczony wnuk stałby się spadkobiercą tego, którego dziadek wyznaczył na swojego spadkobiercę, a
następnie jego wyemancypowany ojciec, który został pominięty w testamencie, wszedłby w praetorskie
posiadanie majątku ojca wbrew postanowieniom testamentu, wnuk nie mógłby zostać połączony z ojcem, ale
zostałby wykluczony jako obcy, ponieważ nie jest spadkobiercą swojego dziadka we własnym imieniu.
(6) Scaevola, Pytania, Księga V.
Jeśli ktoś, kto ma syna pod swoją władzą, adoptuje obcego na miejsce swojego wnuka, tak jakby ten urodził się
jego synowi, a potem wyemancypował swojego syna, wnuk nie będzie połączony z wyemancypowanym synem w
posiadaniu pretorianów, ponieważ przestał być zaliczany do dzieci tego ostatniego.
7. Tryphoninus, Dysputy, Księga XVI.
Jeśli spadkodawca, po emancypacji syna, ma wnuka przez tego ostatniego, jego udział w majątku dziadka musi
być dla niego zachowany. Zobaczmy jednak, ile to będzie wynosić. Przypuśćmy bowiem, że wnuk został
ustanowiony współspadkobiercą ze swoim wujem, a ojciec wspomnianego wnuka, pominięty w testamencie,
wbrew postanowieniom testamentowym uzyskałby posiadanie pretorskie, zgodnie z warunkami Edyktu
pretorskiego, majątek spadkowy zostałby podzielony na dwie części. Teraz jednak, po ogłoszeniu Konstytucji
Boskiego Piusa, czy to, do czego ma prawo wnuk, musi być jego całym udziałem, czy tylko jedną czwartą? Jeśli
bowiem po urodzeniu był on pod władzą dziadka, to zostanie połączony z ojcem i obaj razem będą mieli prawo
do połowy majątku. Przypuśćmy, że był jeszcze jeden wnuk, pochodzący od tego samego syna i należący do
rodziny dziadka, ci dwaj wnukowie razem byliby uprawnieni do czwartej części majątku, jeśli ich ojciec uzyskałby
posiadanie pretorskie wbrew warunkom testamentu, a oni byliby pod kontrolą swojego dziadka. Czy ten, który nie
został zachowany w rodzinie, musi być teraz dopuszczony do otrzymania ósmej części majątku? I kto musi być
pozbawiony swojego udziału, aby otrzymać to, co jest mu dane? Czy tylko od jego ojca, czy także od jego wuja?
Myślę, że tylko od wuja, ponieważ byłby on zmuszony do wypłacenia spadku zapisanego wnukowi.

Tit. 9. Co się tyczy objęcia w posiadanie majątku przez dziecko nienarodzone i jego kuratora.
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(1) Ulpiamis, O Edykcie, Księga XLI.
Praetor nie tylko dba o dobro dzieci już narodzonych, ale nie zaniedbuje także tych, które są jeszcze
nienarodzone; chroni bowiem ich interesy w jednej z Sekcji Edyktu, umieszczając nienarodzone dziecko w
posiadaniu majątku zamiast w posiadaniu praetorskim wbrew warunkom testamentu.
1. Bezwzględnie konieczne jest, aby kobieta była w ciąży i nie wystarczy samo twierdzenie, że jest w takim
stanie. Dlatego takie przyznanie posiadania nieruchomości jest nieważne, chyba że w chwili śmierci
spadkodawcy była ona rzeczywiście w ciąży, z powodu której domaga się objęcia jej w posiadanie.
2. Dziecko nienarodzone wchodzi w posiadanie spadku zawsze, gdy nie jest wydziedziczone i gdy później
zostanie zaliczone do właściwych spadkobierców. Jeśli jednak nie ma pewności, czy tak się stanie, czasami
wprowadzamy nienarodzone dziecko w posiadanie, jeśli w pewnych okolicznościach może ono stać się
właściwym spadkobiercą; ponieważ czasami bardziej sprawiedliwe jest ponoszenie niepotrzebnych wydatków niż
odmawianie alimentów temu, kto może stać się właścicielem majątku.
3. Dlatego, jeśli wydziedziczenie jest wyrażone w następujących słowach: "Jeśli urodzi mi się syn, niech będzie
wydziedziczony", ponieważ może urodzić się córka, lub kilku synów, lub syn i córka, a w każdym z tych
przypadków nienarodzone dziecko będzie w posiadaniu majątku; Gdyż, gdy nie jest jeszcze pewne, co się urodzi,
lepiej jest, aby dziecko, które zostało wydziedziczone, było utrzymywane, niż aby to, które nie może być
wydziedziczone, zginęło z głodu, a każde zmniejszenie spadku dokonane z tego powodu powinno być
ratyfikowane, nawet jeśli urodzi się dziecko, które zostało wyłączone z dziedziczenia.
4. Ta sama zasada będzie obowiązywała, jeśli kobieta, która była w posiadaniu majątku, poroni.
5. Jeśli jednak dziecko pośmiertne zostało wydziedziczone pod warunkiem, podczas gdy warunek jest w toku,
przyjmujemy opinię Pediusza, który uważał, że nienarodzone dziecko powinno zostać włączone do majątku;
ponieważ w przypadku niepewności zawsze lepiej jest, aby było wspierane.
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6. Gdy nienarodzone dziecko zostało wydziedziczone w pierwszej kolejności i przekazane w zastępstwie,
Marcellus zaprzecza, że może ono wejść w posiadanie, gdy żyją wyznaczeni spadkobiercy, z tego powodu, że
zostało wydziedziczone; co jest prawdą.
7. Z drugiej strony, jeśli nienarodzone dziecko zostało przekazane jako jeden z powołanych spadkobierców i
zostało wydziedziczone jako substytut, powinno zostać objęte w posiadanie spadku, dopóki żyją powołani
spadkobiercy. Jeśli jednak nie żyją, to według niego nie powinno się tego robić, gdyż spadek przechodzi w takim
stopniu, w jakim dziecko zostało wydziedziczone.
8. Gdy syn został pojmany przez wroga, a jego żona jest w ciąży, powinna ona wejść w posiadanie majątku
swego teścia, gdyż może się zdarzyć, że dziecko po urodzeniu stanie się bezpośrednim spadkobiercą; na
przykład, gdy jego ojciec zginie z rąk wroga.
9. Jeśli jednak ktoś wydziedziczy nienarodzone dziecko w następujący sposób: "Jeśli dziecko urodzi mi się w
ciągu trzech miesięcy po mojej śmierci, niech będzie wydziedziczone" lub "Po trzech miesiącach", nienarodzone
dziecko jest wprowadzane w posiadanie, ponieważ istnieje szansa, że może stać się bezpośrednim
spadkobiercą. W tego rodzaju przypadkach pretor powinien być zawsze bardzo pobłażliwy, aby oczekiwane
dziecko nie umarło przed narodzeniem.
10. I znowu, pretor nigdy nie wymienia imienia żony, ponieważ może się zdarzyć, że kobieta, która twierdzi, że
jest w ciąży z mężem, nie była jego żoną w chwili jego śmierci.
11. Również nienarodzone dziecko wyemancypowanego syna może wejść w posiadanie jego majątku. Dlatego
też w 27 księdze Digestu zadano pytanie, czy jeśli syn, który został wyemancypowany, gdy jego żona była w
ciąży, umrze później, a jego ojciec również umrze, to czy nienarodzone dziecko może wejść w posiadanie
majątku swojego wyemancypowanego ojca. I bardzo słusznie mówi, że nie ma powodu, dla którego
nienarodzone dziecko, któremu Edykt pozwala wejść w posiadanie, miałoby być z niego wyłączone; ponieważ
jest to całkowicie sprawiedliwe, aby zapewnić dziecku, które po urodzeniu będzie uprawnione do posiadania
majątku. Gdyby żył jeszcze jego dziadek, to również zezwalamy, aby nienarodzone dziecko weszło w posiadanie
dóbr swojego ojca.
12. Jeśli syn oddany do adopcji umrze, pozostawiając żonę w ciąży, a następnie umrze ojciec adopcyjny,
nienarodzone dziecko wejdzie w posiadanie majątku ojca adopcyjnego. Zobaczmy jednak, czy nie powinien on
również wejść w posiadanie majątku ojca, który oddał syna do adopcji. Jeśli ten pośmiertny wnuk zostanie
powołany na spadkobiercę swego naturalnego dziadka, to będzie mógł wejść w posiadanie jego majątku,
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ponieważ jeśli w chwili jego narodzin nie było innego dziecka, to zgodnie z postanowieniami testamentu mogło
mu zostać przyznane posiadanie praetoryczne; lub jeśli były inne dzieci, które zostały pominięte, to wraz z nimi
mógł uzyskać posiadanie praetoryczne wbrew postanowieniom testamentu.
13. Jeśli ojciec emancypowałby syna, podczas gdy jego synowa jest w ciąży, nienarodzone dziecko nie powinno
być absolutnie wykluczone, ponieważ po urodzeniu może być połączone z ojcem na mocy nowej klauzuli Edyktu.
I ogólnie rzecz biorąc, w tych przypadkach, gdy dziecko po urodzeniu może być połączone z ojcem w
dziedziczeniu, powinno być dopuszczone do posiadania przed urodzeniem.
14. W przypadku, gdy kobieta, która chce wejść w posiadanie majątku, nie jest żoną spadkodawcy, ani jego
synową, ani nigdy nie pozostawała z nim w takim stosunku, lub też twierdzi się, że nie jest z nim w ciąży, pretor
wyda dekret, jak w edykcie karbońskim. Boski Hadrian stwierdził to w reskrypcie skierowanym do pretora
Klaudiusza Prokulusa, nakazując mu objęcie sprawy jurysdykcją sumaryczną; i jeśli było oczywiste, że kobieta,
która chciała wejść w posiadanie majątku w imieniu swego nienarodzonego dziecka, dopuściła się oszustwa, nie
wolno mu było decydować na jej korzyść. Jeśli jednak istniałyby jakiekolwiek wątpliwości, nakazano mu, aby
uważał, aby nie wyrządzić żadnej szkody nienarodzonemu dziecku, ale aby wprowadził je w posiadanie
nieruchomości. Z tego wynika, że jeśli kobieta nie była ewidentnie winna oszustwa, mogła domagać się decyzji
pretora, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy jest w ciąży z mężem, musiała być chroniona dekretem,
aby prawa nienarodzonego dziecka nie zostały naruszone. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku
kontrowersji dotyczących statusu społecznego kobiety.
15. Ogólnie rzecz biorąc, nie wątpimy, że pretor powinien przyjść z odsieczą nienarodzonemu dziecku we
wszystkich tych przypadkach, w których ma zwyczaj przyznawać posiadanie na mocy dekretu karbońskiego, gdy
dziecko jest już urodzone; a czyni się to tym łatwiej, że przypadek nienarodzonego dziecka jest traktowany z
większą pobłażliwością niż przypadek dziecka już urodzonego; to pierwszeństwo jest przyznawane temu
pierwszemu, aby mogło przyjść na świat. Dziecko jest faworyzowane po urodzeniu, aby mogło być wychowywane
w rodzinie, a nienarodzone dziecko musi być wspierane, ponieważ jeśli nie jest synem swojego domniemanego
ojca, to i tak urodzi się dla Państwa.
16. Jeśli ktoś, po tym jak jego pierwsza żona zaszła w ciążę, ożeni się z drugą i również zajdzie w ciążę, a
następnie umrze, Edykt będzie wystarczający dla obu przypadków, pod warunkiem, że nikt nie będzie
kwestionował prawa żadnej z kobiet, ani oskarżał żadnej z nich o oszustwo.
17. 17. Ponadto, ilekroć nienarodzone dziecko wchodzi w posiadanie majątku, matka prosi zwykle, aby
ustanowiono dla niego kuratora, jak również dla majątku. Jeśli jednak kurator zostanie ustanowiony tylko dla
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dziecka, wierzyciele spadku będą mogli przejąć majątek na przechowanie; jeśli jednak kurator zostanie
ustanowiony nie tylko dla dziecka, ale i dla spadku, wierzyciele mogą być spokojni, ponieważ kurator musi wziąć
na siebie odpowiedzialność. Dlatego kurator powinien być wyznaczony dla spadku po zbadaniu jego
wypłacalności, a wierzyciele lub inne osoby zainteresowane muszą się upewnić, że kurator jest wypłacalny i nie
jest osobą, która będzie uprawniona do dziedziczenia, w przypadku gdyby dziecko się nie urodziło.
18. Obecną praktyką jest wyznaczanie tego samego kuratora zarówno dla majątku, jak i dla dziecka. Jeśli jednak
pojawią się wierzyciele lub ktokolwiek, kto ma nadzieję na dziedziczenie majątku, nominacja powinna być
dokonana staranniej i ostrożniej, a także powinno się wyznaczyć kilku kuratorów, jeśli jest to wymagane.
19. Ponadto kobieta, która wchodzi w posiadanie majątku, powinna brać z niego tylko te rzeczy, bez których jej
dziecko nie może się ani wyżywić, ani urodzić; w tym celu powinien być wyznaczony kurator, który zapewni
kobiecie jedzenie, picie, ubranie i mieszkanie, proporcjonalnie do środków i rangi zmarłego oraz kobiety.
20. 20. Potrącenie wymagane dla tych wydatków powinno być najpierw dokonane z gotowych pieniędzy
należących do majątku, a jeśli ich nie ma, z majątku, który powoduje największe wydatki dla majątku, a nie z
tego, który zwiększa go przez swoje dochody.
21. 21. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że część majątku może być uzyskana przez lichwiarstwo lub dłużnicy
spadkowi zostaną zwolnieni z odpowiedzialności z powodu upływu czasu, kurator musi również zająć się tymi
sprawami.
22. 22. Dlatego też powinien on wypełniać obowiązki swego urzędu tak, jak to mają w zwyczaju czynić kuratorzy i
opiekunowie podopiecznych.
23. 23. Kuratora wybiera się spośród tych, którzy zostali ustanowieni opiekunami dziecka pośmiertnego, albo
spośród bliskich krewnych i powinowatych, albo spośród zastępców, albo spośród przyjaciół lub wierzycieli
zmarłego. Należy wybrać osobę, która jest uważana za wypłacalną, a jeśli istnieje wątpliwość co do osobistego
charakteru wyżej wymienionych, należy wybrać człowieka honorowego.
24. 24. Gdyby nie wyznaczono jeszcze kuratora (z tego powodu, że często nie wnosi się o niego, albo wnosi się
go zbyt późno, albo też wyznacza się go zbyt późno), Serwiusz powiada, że spadkobierca testamentowy lub
zastępca nie musi pieczętować majątku, lecz sporządza jego spis i przyznaje kobiecie to, czego ona zażąda.
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25. Mówi on także, że spadkobierca powinien wyznaczyć kustosza, który będzie się troszczył o takie dobra, które
nie mogą być zachowane w inny sposób, jak na przykład stada lub zboże, a także roczniki, w których zbiory nie
zostały zebrane. W razie sporu co do tego, ile należy zabrać z majątku, należy wyznaczyć arbitra.
26. Myślę, że wszystko to jest usuwane, gdy kurator został mianowany; rachunki sprzedaży i inwentaryzacji
nieruchomości powinny być jednak podpisane przez niego.
27. Dziecko nienarodzone powinno pozostać w posiadaniu, dopóki nie przyjdzie na świat; lub matka nie poroni;
lub dopóki nie będzie pewne, że nie jest w ciąży.
28. 28. Gdyby matka, wiedząc, że nie jest w ciąży, korzystała z części majątku, Labeo mówi, że powinien on być
wyjęty z jej majątku.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Jeśli miałaby urodzić dziecko, które zostało wyłączone z majątku, musi się wycofać.
3. Hermogenianus, Epitomes of La/w, Księga III.
Jeśli jakikolwiek wydatek został poniesiony przez nią w dobrej wierze, nie powinien być od niej odzyskany.
4. Paulus, O Edykcie, księga XLI.
Należy również wynająć mieszkanie dla kobiety, jeśli zmarły nie posiadał domu.
1. 1. Niewolnikom kobiety również należy zapewnić utrzymanie - o ile są niezbędni do jej służby - stosownie do jej
pozycji społecznej.
(5) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XIV.
Nie ma bowiem różnicy, czy kobieta ma posag, z którego może się utrzymać, czy nie, ponieważ to, co jej
dostarczono, uważa się za przeznaczone dla jej nienarodzonego dziecka.
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1. Jeżeli dla nienarodzonego dziecka ustanowiono kuratora, powinien on dbać o spłatę długów spadkowych,
zwłaszcza tych, których niespłacenie pociąga za sobą kary pieniężne, lub gdy jako zabezpieczenie złożono
wartościowe zastawy.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLI.
W przypadku wyznaczenia pośmiertnego spadkobiercy, który jest obcy, nienarodzone dziecko nie będzie
wchodziło w posiadanie majątku, chyba że jego matka nie będzie mogła utrzymać się w inny sposób; uważamy
bowiem, że nie należy odmawiać alimentów temu, kto po urodzeniu stanie się posiadaczem majątku.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XLI.
Ilekroć ktoś staje się spadkobiercą ab intestato, w tym przypadku także nienarodzone dziecko może wejść w
posiadanie majątku; to znaczy, jeśli jest to takie dziecko, które po urodzeniu będzie uprawnione do posiadania
pretorianów; i we wszystkich sekcjach Edyktu nienarodzone dziecko jest uważane za żyjącego.
1. Czasami, ale nie bezkrytycznie, nie powinno się wprowadzać nienarodzonego dziecka w posiadanie majątku;
ale tylko po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, gdy ktoś kwestionuje jego prawo. Dotyczy to jednak tylko
nienarodzonego dziecka, które wraz z innymi dziećmi zmarłego może uzyskać posiadanie. Jeśli jednak zostanie
ono objęte w posiadanie jako najbliższy krewny, lub na podstawie innej sekcji Edyktu, należy stwierdzić, że
dochodzenie nie będzie konieczne; nie jest bowiem sprawiedliwe, że dziecko powinno być wspierane przez
majątek innej osoby, dopóki nie osiągnie dojrzałości, ponieważ rozstrzygnięcie kontrowersji powinno być
odroczone do tego czasu. Ustalono, że wszystkie kontrowersje dotyczące stanu dzieci muszą być odłożone do
czasu, gdy osiągną one wiek dojrzały; nie żeby dziecko mogło pozostać w posiadaniu podczas istnienia sporów,
ale żeby zwłoka była bez posiadania.
2. Ponadto, chociaż pretor może wprowadzić nienarodzone dziecko w posiadanie majątku, wraz z tymi, którym
już go przyznał; to jednak nienarodzone dziecko może być dopuszczone do posiadania majątku samodzielnie.
8. Paulus, O cudzołóstwie, Księga I.
W przypadku, gdy kobieta posiada majątek w imieniu swojego nienarodzonego dziecka, Boski Hadrian w
Reskrypcie skierowanym do Kalpurniusza Flaccusa stwierdził, że oskarżenie o cudzołóstwo powinno być
odłożone na później, aby nie wyrządzić krzywdy dziecku.
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(9) Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Gdy nienarodzone dziecko zostaje oddane w posiadanie majątku, to, co się z tego majątku bierze na jego
utrzymanie, powinno być potrącone jako dług.
10. Paulus, Pytania, księga VII.
Dziecko pośmiertne, bez względu na to, kiedy się urodziło, pod warunkiem, że zostało poczęte w chwili śmierci
spadkodawcy, może uzyskać praetorskie posiadanie majątku, ponieważ pretor wprowadza je w posiadanie na
podstawie wszystkich sekcji edyktu, na podstawie których może je uzyskać, ale nie zostanie ono wprowadzone w
posiadanie, jeśli po urodzeniu nie jest do niego uprawnione.

Tit. 10. Odnośnie Edyktu Węglowego.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLI.
(1) Jeśliby powstał spór co do tego, czy dziecko poniżej wieku dojrzewania powinno być zaliczone do potomków
zmarłego, to po wykazaniu odpowiedniej przyczyny zostanie mu przyznane prawo własności, tak jakby nie
powstał żaden spór w tej sprawie; a po przeprowadzeniu dochodzenia decyzja zostanie odłożona do czasu, gdy
dziecko osiągnie wiek dojrzewania.
(1) Jeżeli ten, kto porusza tę kwestię, nie otrzyma zabezpieczenia dla nieletniego, pretor każe go osadzić w
posiadaniu majątku razem z nieletnim.
(2) Nie tylko mężczyźni, ale i kobiety będące potomkami mężczyzn mają prawo do korzystania z Edyktu
Węglowego.
(3) Ogólnie rzecz biorąc, mówi się, że uprawnieni do korzystania z Edyktu Węglowego są ci, którzy wbrew
postanowieniom testamentu mogą wejść w praetorskie posiadanie dóbr, natomiast nie są uprawnieni do
korzystania z Edyktu Węglowego ci, którzy są wykluczeni z uzyskania takiego posiadania.
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(4) Jeśli dziecko jest przedmiotem tego rodzaju kontrowersji, a mianowicie: gdy zaprzecza się, że powinno być
włączone do grona zstępnych zmarłego, a kwestia ta została podniesiona nie przez obcego, lecz przez jego
własnego ojca; jak na przykład, gdy wnuk twierdzi, że jego ojciec został wyemancypowany, a on sam pozostawał
pod kontrolą dziadka i prosi o przyłączenie go do ojca, czy decyzja w tej sprawie powinna być odłożona? Lepsza
opinia jest taka, że powinna być; ponieważ nie ma większej różnicy kto podnosi kontrowersję, ponieważ nawet
jeśli spadkodawca zaprzeczy, że on był włączony do jego potomków, a on, mimo to, nie wydziedziczył go, będzie
podstawa do zastosowania Edyktu Carbonian.
(5) Jeśli ktoś zaprzeczy nie tylko temu, że dziecko ma prawo być zaliczone do potomków spadkodawcy, ale
nawet stwierdzi, że jest ono niewolnikiem, na przykład zrodzonym z niewolnicy, Julianus mówi, że istnieje
podstawa do zastosowania edyktu karbońskiego, co stwierdził również Boski Pius w Reskrypcie. Należy bowiem
zachować wielką ostrożność w odniesieniu do tych, którym grozi poważne zło; gdyby bowiem było inaczej, każdy
niezwykle zuchwały człowiek mógłby wyrządzić krzywdę nieletniemu poniżej wieku dojrzewania, opowiadając o
nim wiele ciężkich oszczerstw i fałszu.
(6) Ta sama zasada będzie obowiązywała również wtedy, gdy sam zmarły miał być niewolnikiem.
(7) Edykt karboński można zastosować również wtedy, gdy Skarb Państwa kwestionuje status osoby
niepełnoletniej.
(8) Pomponiusz, w siedemdziesiątej dziewiątej księdze edyktu, mówi, że gdy syn jest mianowany spadkobiercą
lub jest wydziedziczony, edykt karboński nie będzie miał zastosowania, nawet jeśli zaprzecza się, że jest on
synem; ponieważ będąc niejako mianowanym spadkobiercą, posiada on majątek, nawet jeśli nie jest synem, lub
będzie wyłączony z powodu wydziedziczenia, nawet jeśli okaże się, że jest synem; chyba, że dziecko pośmiertne
zostanie wyznaczone na spadkobiercę, a po jego narodzinach zaprzecza się, że jest synem, choć mówi się, że
jest pod kontrolą ojcowską; w takim przypadku posiadanie pretorskie powinno być mu przyznane tylko
proporcjonalnie do udziału w majątku, do którego został wyznaczony jako spadkobierca.
(9) Twierdzi on również, że jeśli ktoś wydziedziczył swojego syna, ponieważ powiedział, że został poczęty w
cudzołóstwie, lub jeśli było sporne, czy powinien on być włączony do jego dzieci, to będzie on uprawniony do
posiadania majątku na podstawie tej sekcji Edyktu; ponieważ został on wydziedziczony bez podania przyczyny,
nie byłby uprawniony do posiadania majątku. Ta sama zasada będzie obowiązywać, gdy w testamencie zostanie
umieszczona następująca klauzula: "Niech każdy, kto mówi, że jest moim synem, zostanie wydziedziczony",
ponieważ syn nie jest wydziedziczony w ten sposób.
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(10) Jeżeli ktoś ustanowiłby swego syna spadkobiercą bardzo małej części swego majątku, w następujący
sposób: "Niechaj So-and-So, urodzony z takiej a takiej kobiety, będzie moim spadkobiercą", a następnie
wspomniany syn nie przyznałby się, że jego ojciec zmarł bezpotomnie, i że był jego spadkobiercą z mocy prawa,
to jest różnica, czy jego współspadkobiercy zaprzeczają, że jest on synem spadkodawcy, czy też twierdzą, że
testament jest ważny. Jeżeli twierdzą, że testament jest ważny, to spór nie powinien być odraczany, a dekret
karbonowy nie będzie miał zastosowania. Jeśli jednak zaprzeczą, że jest on synem spadkodawcy, a twierdzą, że
majątek należy do nich, jako do najbliższych krewnych, posiadanie majątku zostanie przyznane nieletniemu, a
rozstrzygnięcie sporu zostanie odłożone do czasu osiągnięcia przez niego wieku dojrzałości.
(11) Jeżeli matka jest oskarżona o wprowadzenie fikcyjnego dziecka, powstaje pytanie, czy kontrowersje
dotyczące stanu cywilnego dziecka powinny być odroczone do rozstrzygnięcia. Jeżeli tylko stan dziecka jest
wątpliwy, kwestia powinna być odłożona do wieku dojrzewania, ponieważ może istnieć obawa, że nie będzie
właściwie broniona. Gdy jednak oskarżona jest sama matka, bo nie ulega wątpliwości, że od pierwszej chwili
będzie ona bronić stanu cywilnego dziecka, z największą dobrą wiarą i stałością, nie ulega wątpliwości, że należy
przeprowadzić dochodzenie, a jeśli po dochodzeniu okaże się, że dziecko było suppositious, należy odmówić mu
każdego powództwa o odzyskanie spadku, a wszystko pozostanie w takim samym stanie, jak gdyby dziecko nie
zostało ustanowione spadkobiercą.
2. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Chociaż kobieta, o której mówi się, że wprowadziła rzekome dziecko, może już nie żyć, to jednak, jeśli są inne
osoby zamieszane w przestępstwo, należy natychmiast przeprowadzić dochodzenie. Gdy jednak nie ma nikogo,
kto mógłby zostać ukarany, ponieważ wszyscy, którzy uczestniczyli w przestępstwie, nie żyją, śledztwo należy
odłożyć do czasu dojrzewania, zgodnie z edyktem karbońskim.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Edykt karboński ma zastosowanie do praetorycznego posiadania dóbr wbrew postanowieniom testamentu, jak
również do posiadania ab intestato; ponieważ w niektórych przypadkach zastosowanie Edyktu może stać się
konieczne, gdy praetoryczne posiadanie zgodnie z warunkami testamentu zostało przyznane; na przykład, gdy
spadkodawca wyznaczył spadkobiercę w następujący sposób: "Niech moje pośmiertne dziecko, czy to chłopiec
czy dziewczynka, będzie moim spadkobiercą", a zaprzecza się, że oświadczenie w testamencie jest prawdziwe.
(1) Gdy powstaje pytanie dotyczące trustu lub spadku, sprawa może być odłożona do czasu dojrzałości; jak to
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Klaudiusza Hadriana.
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(2) Chociaż jest pewne, że posiadanie pretorianów zgodnie z edyktem karbońskim nie jest obiecane
wyznaczonemu spadkobiercy, to jednak nie ulega wątpliwości, że wszelkie pytania dotyczące jego stanu muszą
być odłożone do czasu osiągnięcia przez niego wieku dojrzałego. Stąd, jeśli w tym samym czasie powstanie
kontrowersja w odniesieniu do majątku jego ojca i jego własnego stanu, ten Edykt będzie miał zastosowanie. Jeśli
jednak przedmiotem sporu jest tylko jego stan cywilny, kwestia ta zostanie odłożona do czasu osiągnięcia
dojrzałości płciowej, nie na mocy edyktu karbońskiego, lecz zgodnie z konstytucjami cesarskimi.
(3) Edykt karboński nie daje żadnej ulgi dzieciom, które osiągnęły wiek dojrzały, nawet jeśli nie ukończyły jeszcze
dwudziestu pięciu lat. Jeśli jednak dziecko, które osiągnęło dojrzałość płciową, przedstawia się jako
niepełnoletnie i obejmuje w posiadanie posiadłość po pretorianach, to należy stwierdzić, że dekret jest nieważny.
Nawet bowiem gdyby nie był on w wieku dojrzewania, to z chwilą osiągnięcia tego wieku wygasa przywilej
posiadania dóbr.
(4) W tego rodzaju przypadkach wszczyna się dochodzenie, aby nie dopuścić do objęcia majątku w posiadanie,
gdyby podstęp tych, którzy domagają się objęcia majątku w imieniu dzieci, został wyraźnie stwierdzony; dlatego
też, gdy żąda się objęcia majątku na mocy edyktu karbońskiego, pretor powinien natychmiast zająć się sprawą.
Jeśli stwierdzi, że sprawa może być łatwo rozstrzygnięta, i że jest pozytywnie udowodnione, że dziecko nie jest
synem, może odmówić przyznania mu karbonariuszy w posiadanie majątku. Ale gdy stwierdzi, że sprawa jest
zaangażowany w wątpliwości, to znaczy, że istnieje niewielki dowód na korzyść dziecka, a nie jest wyraźnie
widać, że nie jest synem spadkodawcy, przyzna mu Carbonian posiadanie nieruchomości.
(5) Istnieją dwa powody do tego badania: jednym z nich jest ustalenie, czy należy przyznać posiadanie
karbonowe, które daje korzyść w postaci umożliwienia nieletniemu uzyskania posiadania pretorskiego, tak jakby
nie powstała żadna kontrowersja; a drugim jest ustalenie, czy decyzja powinna być wydana od razu, czy też
odroczona do wieku dojrzałego. Pretor powinien starannie zbadać, czy dla małoletniego korzystne jest, aby
orzeczenie zostało wydane od razu, czy też lepiej będzie odłożyć je do czasu osiągnięcia przez niego wieku
dojrzałego; i tego musi się dowiedzieć, wszelkimi sposobami, od krewnych, matki i opiekunów małoletniego.
Przypuśćmy, na przykład, że są pewni świadkowie, którzy, jeśli decyzja w sprawie zostanie odłożona, mogą albo
zmienić zdanie, albo umrzeć, lub których zeznania nie będą miały tej samej mocy po długim okresie czasu. Albo
przypuśćmy, że jest jakaś stara akuszerka, lub pewne niewolnice, które mogą powiedzieć prawdę w odniesieniu
do dziecka; lub, że pewne dokumenty istotne dla jego sukcesu istnieją; lub, że istnieją inne dowody, a nieletni
poniesie większą szkodę, jeśli badanie zostanie odroczone, niż uzyska korzyść, jeśli sprawa nie zostanie
rozstrzygnięta natychmiast. Przypuśćmy, że nieletni nie może dać zabezpieczenia, i że ci, którym pozwolono
wejść w posiadanie posiadłości są osobami, które podniosły kontrowersję w odniesieniu do niej, i które mogą
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wyabstrahować, zmienić lub zniszczyć wiele z własności należącej do nich; byłoby albo głupie albo
niesprawiedliwe dla Pretora odłożyć sprawę do wieku dojrzałego, z poważną szkodą dla tego, który pragnie, aby
sprawa została rozwiązana. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie: "Tam, gdzie zwyczajowo odkłada się decyzję
do wieku dojrzewania, czyni się to dla dobra nieletnich, aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo, zanim będą w
stanie sami się obronić. Ponadto, jeśli mają oni osoby, przez które mogą być odpowiednio bronieni, i jeśli w
interesie tychże małoletnich leży, aby sprawa została szybko rozpatrzona i wydana decyzja, a opiekunowie
małoletnich pragną, aby została ona wysłuchana, to to, co zostało obmyślone dla dobra małoletnich, nie powinno
być wykorzystywane przeciwko nim, a ich stan powinien pozostać w zawieszeniu, gdy może być ustalony ponad
wszelką wątpliwość."
(6) Jeżeli matka małoletniego, po oskarżeniu jej o wprowadzenie fikcyjnego dziecka, podtrzymuje swoją
argumentację, kwestia stanu dziecka może pozostać nadal nierozstrzygnięta; na przykład można zarzucić, że nie
zostało ono spłodzone przez zmarłego, a jeżeli tak, to że nie urodziło się w związku małżeńskim.
(7) Jeśli osoba, która kwestionowała stan dziecka i twierdziła, że jest jedynym synem, umrze, a jego matka stanie
się jego spadkobierczynią i podniesie tę samą kontrowersję w odniesieniu do małoletniego, co jej własny syn,
twierdząc, że urodził się z innej kobiety; To znaczy, jeśli zaprzeczyłaby, że jest dzieckiem zmarłego, a zatem, że
sama ma prawo do całego majątku zmarłego syna, jako jego spadkobierca, Julianus mówi, że decyzja nie
powinna być wydana przed osiągnięciem wieku dojrzewania, ponieważ nie ma różnicy, czy osoba, która podnosi
tę kwestię robi to w swoim własnym imieniu, czy w imieniu majątku. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli matka
przyznałaby, że dziecko jest synem zmarłego, a zatem rości sobie prawo tylko do połowy spadku po ojcu,
rozstrzygnięcie sprawy nie powinno być odkładane do czasu osiągnięcia dojrzałości; nie kwestionuje ona bowiem
roszczenia małoletniego do spadku po ojcu, lecz do spadku po bracie.
(8) W tym samym miejscu Julianus powiada, że jeśli powstaje spór co do stanu dwóch nieletnich poniżej wieku
dojrzewania, a jeden z nich osiągnie ten wiek, należy poczekać, aż drugi również osiągnie wiek dojrzewania, aby
stan obu mógł być określony w taki sposób, aby prawa tego, który nie osiągnął wieku dojrzewania, nie zostały
naruszone przez orzeczenie na niekorzyść tego, który ten wiek osiągnął.
(9) Nie ma przy tym znaczenia, czy powodem jest małoletni poniżej wieku dojrzewania, czy też posiadacz
majątku, który kwestionuje stan małoletniego, ponieważ niezależnie od tego, czy jest on w posiadaniu, czy też
domaga się go, rozstrzygnięcie musi być odroczone do czasu osiągnięcia dojrzałości.
(10) Jeżeli dwaj małoletni, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzałego, pytają się nawzajem o swój stan, to ma
znaczenie, czy jeden z nich twierdzi, że jest jedynym synem, czy też drugi, że jest również synem. Jeśli bowiem
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jeden z nich twierdzi, że jest jedynym synem, należy uznać, że rozstrzygnięcie sprawy należy odłożyć do czasu,
gdy obaj osiągną wiek dojrzały, niezależnie od tego, czy powodem sporu jest powód, czy posiadacz. Jeśli jednak
jeden z nich twierdzi, że jest jedynym synem, a drugi, że jest również synem, a ten pierwszy jako pierwszy
osiągnie wiek dojrzewania, należy odroczyć rozstrzygnięcie ze względu na młodość tego, który twierdzi, że jest
synem, ale należy to uczynić częściowo, a nie całkowicie, ponieważ nie ma sporu co do połowy majątku. (10)
Jeśli ten, który twierdzi, że jest także synem, jako pierwszy osiągnął wiek dojrzewania, a ten, który twierdzi, że
jest jedynym synem, nie osiągnął jeszcze tego wieku, rozstrzygnięcia nie odkłada się, ponieważ nie ma sporu co
do stanu tego ostatniego, gdyż to on jest przeciwnikiem, jako że ten, który osiągnął wiek dojrzewania, twierdząc,
że jest synem, nie zaprzecza, że drugi jest także synem.
(11) Gdy niewolnik, któremu nakazano wolność i który został wyznaczony na spadkobiercę, kwestionuje status
nieletniego, o którym mówi się, że jest synem spadkodawcy i że złamał wolę swego ojca, Julianus mówi, że
decyzja zarówno co do spadku, jak i co do zapisu wolności powinna być odłożona do wieku dojrzałego, ponieważ
żadna z tych kwestii nie może być rozstrzygnięta od razu bez uszczerbku dla praw tego, który mówi, że jest
synem spadkodawcy. Inne sprawy dotyczące testamentowych zapisów wolności, które są w toku, należy również
odłożyć do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej.
(12) Jeżeli pojawi się osoba niepełnoletnia, która twierdzi, że jest synem zmarłego, a dłużnicy spadkowi
zaprzeczają, że to prawda, ale twierdzą, że majątek zmarłego należy do krewnego, który np. jest poza morzem,
to dziecko musi odwołać się do Edyktu Węglowego, ale interes nieobecnego musi być uwzględniony poprzez
żądanie złożenia zabezpieczenia.
(13) Pretorzy dokładają wszelkich starań, aby wprowadzić w faktyczne posiadanie tych, którzy zostali nim objęci
na mocy edyktu karbońskiego. Gdyby jednak posiadacz Edyktu Węglowego usiłował dochodzić swoich praw do
dóbr lub do jakiejś przynależnej do nich rzeczy, Julianus w Dwudziestej Czwartej Księdze Digestów słusznie
twierdzi, że powinien być wykluczony w drodze wyjątku, gdyż powinien zadowolić się przywilejem posiadania,
który w międzyczasie przyznał mu pretor. Dlatego też, jeśli chce on rościć sobie prawo do majątku lub
jakiejkolwiek nieruchomości stanowiącej jego część, mówi, że musi to uczynić w drodze bezpośredniego
powództwa jako spadkobierca; tak, aby po jego wniosku można było ustalić, czy jest on spadkobiercą i czy jest
włączony do grona dzieci, aby domniemanie posiadania majątku przez Karbona nie zaszkodziło jego
przeciwnikom. Opinia ta jest zarówno rozsądne i sprawiedliwe.
(14) Ponadto, to posiadanie jest przyznawane w ciągu roku, tak jak zwykłe, które są przyznawane dzieciom.
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(15) Konieczne jest jednak, aby ten, kto twierdzi, że jest synem, nie tylko uzyskał karbonariuszowskie posiadanie
dóbr, ale zażądał także zwykłego posiadania pretorskiego.
(16) Terminy niezbędne do uzyskania obu rodzajów posiadania biegną oddzielnie. Ten, który ma na celu zwykłe
posiadanie pretorskie, biegnie od czasu, kiedy syn wiedział, że jego ojciec nie żyje i miał prawo żądać
pretorskiego posiadania majątku; natomiast ten, który ma na celu posiadanie karbonaliańskie, biegnie od czasu,
kiedy syn wiedział, że jego stan jest sporny.
4. Julianus, Digest, Księga XX.
Dlatego też, jeśli dziecko nie żąda posiadania majątku na podstawie Pierwszej Sekcji, może, w niektórych
przypadkach, uzyskać posiadanie na podstawie następującej Sekcji Edyktu Carbonian, a czasami nie może tego
zrobić; bo jeśli kontrowersja powinna powstać natychmiast po śmierci ojca, czy może żądać posiadania majątku z
innymi dziećmi, rok będzie uważany za upływający w tym samym czasie, tak dalece, jak oba okresy są
zainteresowane. Gdyby jednak po upływie pewnego czasu dowiedział się, że jego prawa są sporne, może, nawet
jeśli upłynął czas, w którym mógł domagać się posiadania nieruchomości na podstawie Pierwszego Rozdziału
Edyktu, domagać się go na podstawie Drugiego Rozdziału; a kiedy je uzyska, zawsze może skorzystać z
powództwa posesoryjnego. Jeśli jednak wyrok został wydany przeciwko niemu po osiągnięciu przez niego wieku
dojrzałego, powództwa zostaną mu odmówione.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLI.
Jeśli ten, kto wytoczy powództwo przeciwko nieletniemu, jest jednym z dzieci zmarłego, to niezależnie od tego,
czy ten, którego stan jest przedmiotem sporu, udzieli zabezpieczenia, czy też tego nie uczyni, i tak zostanie on
wprowadzony w posiadanie.
(1) Jeżeli dziecko, które nie osiągnęło wieku dojrzałego, nie będzie się bronić, a jego przeciwnik wejdzie w
posiadanie, kto będzie miał prawo wnieść powództwo, które dotyczy spadku? Julianus, w dwudziestej czwartej
księdze Digestów, mówi, że powinien być wyznaczony kurator, który może przejąć kontrolę nad wszystkim i
wnieść powództwo. Ponadto twierdzi on, że nie zabrania się osobie, która weszła w posiadanie wraz z
małoletnim, wytoczenia powództwa przeciwko kuratorowi, gdyż w ten sposób nie wyrządza się szkody
majątkowej, gdyż może ona zgodnie z prawem wytoczyć powództwo przeciwko małoletniemu, jeśli złożył on
zabezpieczenie.
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(2) Jeżeli małoletni, który nie osiągnął wieku dojrzałego, nie złożył zabezpieczenia, jego przeciwnik zostaje
wprowadzony w posiadanie, niezależnie od tego, czy sam złożył zabezpieczenie, czy nie. Jeżeli przeciwnik
procesowy chce, aby zarząd majątkiem został powierzony jemu, powinien złożyć zabezpieczenie na rzecz
małoletniego; jeżeli jednak tego nie uczyni, należy ustanowić kuratora, który będzie zarządzał majątkiem. Jeśli
zaś przeciwnik udzieli zabezpieczenia, powinien sprzedać majątek, który z powodu zwłoki może ulec zniszczeniu
lub zmniejszeniu, a także ściągnąć wszystkie długi od dłużników, jeśli zostaną one zwolnione z upływem czasu;
pozostała część majątku powinna pozostać w jego posiadaniu wraz z małoletnim.
(3) Zobaczmy ponadto, czy ten, który na mocy edyktu karbońskiego znalazł się w posiadaniu, może pomniejszyć
majątek, aby zapewnić sobie utrzymanie. Jeżeli nieletni dał zabezpieczenie, może on część majątku przeznaczyć
na swoje utrzymanie, bez względu na to, czy dekret upoważniający go do tego został wydany, czy też nie; musi
on natomiast zwrócić pozostałą część majątku osobie, która do niego rości sobie prawo. Jeżeli jednak nie jest on
w stanie udzielić zabezpieczenia i jest oczywiste, że nie jest w stanie utrzymać się w inny sposób, powinien być
wprowadzony w posiadanie, aby umożliwić mu uzyskanie tego, co jest niezbędne do jego utrzymania. Nie
powinno dziwić, że osoba, która może nie okazać się synem zmarłego, ma prawo do korzystania z części
majątku na swoje utrzymanie, skoro nienarodzone dziecko wchodzi w posiadanie całego majątku na mocy
Edyktów, a wsparcie jest udzielane jego matce na rzecz dziecka, które może się nie narodzić; należy więc
bardziej zadbać o to, by syn nie umarł z głodu, niż o to, by mniejsza część majątku nie trafiła w ręce powoda,
gdyby okazało się, że dziecko nie jest synem zmarłego.
(4) Uważam, że należy w każdym razie żądać od pretora, aby dokumenty spadkowe nie znalazły się w rękach
przeciwnika, jeżeli wejdzie on w posiadanie tych dokumentów; w przeciwnym razie małoletni może zostać
oszukany albo przez to, że jego przeciwnik uzyska dzięki nim informacje, albo przez to, że umożliwi mu ich
zatajenie.
(5) Gdy ani nieletni, ani jego przeciwnik nie dają zabezpieczenia, należy ustanowić kuratora, który zarządza
majątkiem i wydaje go temu, kto sprawę wygra. Co jednak należy uczynić, gdy opiekunowie małoletniego
zażądają zarządu? Nie powinni być wysłuchani, chyba że złożą zabezpieczenie w imieniu małoletniego, albo że
sami zostaną ustanowieni kuratorami.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Powstaje pytanie, czy dekret może być wydany w odniesieniu do majątku matki? I faktycznie, dekret nie może
być wydany w tym przypadku, zgodnie z Edyktem karbońskim; należy bowiem udzielić długiej zwłoki, która
odroczy decyzję do wieku dojrzałego.
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1. Julianus mówi, że jest jasne, iż jeśli kontrowersja powstaje w odniesieniu do majątku ojca i matki, w tym
samym czasie, lub nawet w odniesieniu do majątku brata, decyzja o kontrowersji musi być odłożona do czasu
dojrzewania.
2. Będzie podstawa do zastosowania tego edyktu, nawet jeśli dzieci uzyskają posiadanie pretorskie ab intestato;
nawet jeśli zażądają go na podstawie ostatnich sekcji edyktu, w których spadkobiercy prawni są powołani do
dziedziczenia, ponieważ są właściwymi spadkobiercami, lub na podstawie sekcji, w której posiadanie jest
przyznawane kognatom.
3. 3. Niniejszy edykt ma zastosowanie także wtedy, gdy istnieje spór zarówno co do statusu małoletniego, jak i
jego prawa do spadku; jeśli bowiem w grę wchodzi tylko jego status, jak na przykład wtedy, gdy mówi się, że jest
on niewolnikiem, a nie ma sporu co do spadku, w takich okolicznościach kwestia jego wolności powinna zostać
natychmiast rozstrzygnięta.
4. Jeśli ten, kto podnosi kontrowersje dotyczące nieletniego, jest jednocześnie z nim w posiadaniu, nie powinien
być wspierany z majątku zmarłego, ani nie może wziąć niczego z majątku, ponieważ to posiadanie jest mu dane
tylko w miejsce zabezpieczenia.
5. Małoletniemu należy zapewnić nie tylko wsparcie, ale także pieniądze na jego edukację i wszystkie inne
niezbędne wydatki, które powinny być wypłacane zgodnie z wysokością majątku.
6. Powstaje pytanie, czy ten, kto został wprowadzony w posiadanie na mocy Edyktu Węglowego może, po
osiągnięciu dojrzałości, wziąć udział w roli powoda w sądzie. Zostało ustalone, że może on występować jako
pozwany, zwłaszcza jeśli udzieli zabezpieczenia. Jeśli nie udzieli zabezpieczenia i nie jest do tego przygotowany,
pozew może być wniesiony przeciwko niemu jako posiadaczowi nieruchomości. Jeśli nie złoży zabezpieczenia,
posiadanie przechodzi na jego przeciwnika, pod warunkiem, że ten go wygna; tak jakby od tej chwili posiadłość
była przez niego po raz pierwszy zgłoszona.
(7) Julianus, Digest, Księga XXIV.
Jeśli zaprzecza się, że nieletni został legalnie adoptowany i z tego powodu kwestionuje się jego prawo do
majątku ojca, nie będzie niesprawiedliwe wydanie dekretu podobnego do tych, które wydano na mocy edyktu
karbońskiego.
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1. Podobnie, gdy mówi się, że małoletni, poniżej wieku dojrzewania, został oddany do adopcji, a tym samym
neguje się jego prawo do majątku jego naturalnego ojca, ponieważ w tym przypadku powstaje pytanie, czy jest on
uprawniony do majątku jako syn, będzie podstawa do zastosowania Edyktu karbońskiego.
2. Jeśli jednak założymy, że syn jest wydziedziczony, nie będzie konieczne odkładanie decyzji o kontrowersji do
wieku dojrzałego, ponieważ kwestia nie dotyczy prawa samego syna, ale ważności testamentu.
3. Jeżeli matka osoby, której wolność i roszczenie do majątku jej ojca są przedmiotem sporu, jest wezwana do
sądu, aby zeznawać w procesie wytoczonym w celu ustalenia jej wolności, decyzja w odniesieniu do jej matki nie
zawsze powinna być odkładana do czasu osiągnięcia dojrzałości; istnieją bowiem przypadki, w których sprawy
tych, o których mówi się, że są dziećmi domniemanymi, są rozstrzygane bez zwłoki.
4. 4. Ilekroć na mocy edyktu karbońskiego wydawany jest dekret, sprawa jest uważana za znajdującą się w takim
samym stanie, w jakim byłaby, gdyby nie powstała żadna kontrowersja w odniesieniu do osoby, która uzyskała
praetorskie posiadanie majątku.
5. 5. I znowu, gdy dwóch braci zostało wprowadzonych w posiadanie na mocy tego dekretu, a jeden z nich
odmawia obrony swojej części majątku ojca, drugi będzie zmuszony do obrony całości lub porzuci go na rzecz
wierzycieli.
6. Niekiedy wydziedziczony syn uzyskuje posiadanie dóbr na mocy edyktu karbońskiego, gdy nie domaga się
posiadania pretorskiego wbrew postanowieniom testamentu, lecz na podstawie dziedziczenia, które jest
przyznawane dzieciom; zaprzecza bowiem, że testament ojca jest taki, że posiadanie pretorskie może być na
jego mocy przyznane, ponieważ twierdzi się, że nie jest jego synem.
7. 7. Jeśli nieletni domaga się posiadania majątku wolnego strzelca swego ojca, a zaprzecza się, że jest synem
patrona, z tego powodu, że nie ma sporu co do majątku jego ojca, nie należy odkładać rozstrzygnięcia
kontrowersji. Gdyby jednak spór ten powstał po wydaniu dekretu Edyktu Węglowego, jego rozstrzygnięcie
powinno być odroczone do czasu osiągnięcia dojrzałości.
8. Powstało pytanie, czy osoba niepełnoletnia może wejść w posiadanie na mocy Edyktu Węglowego w tym
samym czasie, co wyznaczeni spadkobiercy, którzy uzyskali je zgodnie z warunkami testamentu.
Odpowiedziałem, że jeśli nie byłby synem lub nie uzyskałby praetorycznego posiadania majątku wbrew
postanowieniom testamentu, na podstawie dziedziczenia, to mógłby go uzyskać na mocy Edyktu karbońskiego w
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tym samym czasie, w którym wyznaczeni spadkobiercy uzyskali praetoryczne posiadanie majątku zgodnie z
postanowieniami testamentu.
(8) Africanus, Pytania, Księga IV.
Osoba, którą uznaję za mojego syna i która jest pod moją kontrolą, zmarła. Zjawiła się osoba niepełnoletnia, która
twierdziła, że zmarły był ojcem rodziny i że majątek należał do niego. Stwierdzono, że dekret powinien zostać
wydany.
1. Ponownie, mój wyemancypowany syn zmarł bezpotomnie, pozostawiając syna poniżej wieku dojrzewania,
który twierdził, że jest bezpośrednim spadkobiercą. Utrzymuję, że ten ostatni został poczęty zanim nastąpiła
emancypacja i z tego powodu był pod moją kontrolą, a majątek wyemancypowanego syna należał do mnie.
Zostało ustalone, że to dziecko było synem zmarłego, ale powstała kwestia jego stanu prawnego, to znaczy, czy
był pod kontrolą swojego ojca, czy nie; i nie ma żadnych wątpliwości, że Edykt Węglowy ma zastosowanie w tym
przypadku.
9. Neratius, Pergaminy, Księga VI.
Labeo stwierdził, że w przypadku, gdy osoba niepełnoletnia zostanie uznana za domniemaną i powstanie
kontrowersja co do jej prawa do majątku ojca, pretor powinien uważać, aby wprowadzić ją w posiadanie tego
majątku. Sądzę, że Labeo chciał, aby dotyczyło to także dziecka urodzonego po śmierci ojca, które twierdzi, że
jest jego synem, chociaż zmarły uważał, że nie ma dzieci; ten bowiem, kto został uznany przez osobę, o której
majątek toczy się spór, ma do niego bardziej słuszne prawo niż dziecko pośmiertne.
10. Marcellus, Digest, Księga VII.
Jeśli kobieta, której spadkobierca złożył przysięgę, przysięga, że jest w ciąży, to zgodnie z edyktem karbońskim
należy przyznać jej prawo do posiadania dóbr lub odmówić, jeśli złożyła przysięgę spadkobiercy; posiadanie
powinno być bowiem przyznane po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, aby spadkobierca nie poniósł szkody,
jeśli zostanie przyznane, lub jeśli zostanie odmówione, aby nie pozbawić małoletniego jego praw.
11. Papinianus, Pytania, Księga XIII.
Nie ma podstaw do stosowania edyktu karbońskiego, gdy syn, którego stan cywilny jest kwestionowany, nie
może zostać spadkobiercą bez interwencji pretora; na przykład, gdy został mianowany. Ta sama zasada ma
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zastosowanie tam, gdzie jest pewne, że nie może on być spadkobiercą, nawet jeśli może być synem; jak na
przykład, jeśli Tycjusz został mianowany spadkobiercą, a dziecko pośmiertne lub wydziedziczony małoletni
miałby być zaprzeczony jako syn spadkodawcy. Nie ma też żadnego znaczenia, jaki interes może mieć nieletni w
udowodnieniu, że jest synem, w odniesieniu do innych spraw, na przykład, aby uzyskać majątek swojego brata z
innej matki; lub nabyć prawa do wolnych ludzi i miejsc pochówku; ustalono bowiem, że te przypadki nie podlegają
Edyktowi Węglowemu.
12. Tenże, Pytania, Księga XIV.
Wyznaczony spadkobierca, przeciwko któremu małoletni syn, o którym mówi się, że jest przypuszczalny, domaga
się posiadania pretorianów na podstawie Pierwszego Działu Edyktu, tak jak w przypadku spadkobiercy
ustawowego, nie może w międzyczasie uzyskać posiadania zgodnie z postanowieniami testamentu. Jeśli jednak
w międzyczasie umrze spadkobierca powołany lub ten, który jest uprawniony do posiadania jako spadkobierca
ustawowy, należy przyznać ulgę jego spadkobiercom. Bo co by się stało, gdyby nie mogli wejść do spadku,
ponieważ prawo im to uniemożliwiało, albo z powodu wątpliwego rozstrzygnięcia sporu?
13. Paulus, Opinie, Księga XI.
Tytia po śmierci męża urodziła dziecko, a Semproniusz oskarżył ją o cudzołóstwo przed namiestnikiem prowincji.
Pytam, czy proces o cudzołóstwo powinien być odroczony do wieku dojrzałego, aby nie naruszyć praw dziecka
pośmiertnego. Paulus odpowiedział, że jeśli nie ma wątpliwości co do prawa nieletniej do majątku jej ojca, to jej
opiekunowie nie mają powodu, aby odraczać proces o cudzołóstwo do czasu, aż ich podopieczna osiągnie wiek
dojrzały.
14. Scaevola, Opinie, Księga II.
Powstało pytanie, czy osoba niepełnoletnia, która weszła w posiadanie nieruchomości na mocy edyktu
karbońskiego i osiągnęła ten wiek, zanim posiadanie zostało na nią przeniesione, może wykonywać obowiązki
powoda. Odpowiedź brzmiała, że musi on przedstawić dowód każdego roszczenia, które wysuwa wobec
posiadacza.
15. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga III.
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Posiadanie to będzie korzystne dla małoletniego, jeśli zostanie zapewnione zabezpieczenie nie tylko w celu
uzyskania faktycznego posiadania, ale także w celu odzyskania własności, ściągnięcia długów, wydania posagów
i wykonania wszystkich innych czynności, które, jak już stwierdziliśmy, podlegają wkładowi w kolacji.
16. Paulus, O edyktach, księga XLI.
Tak jak udziela się zabezpieczenia emancypowanemu synowi w odniesieniu do majątku jego ojca, tak też musi
być ono udzielone małoletniemu w odniesieniu do majątku, który on sam składa do kolacji.

Tit. 11. O posiadaniu praetorskim dóbr zgodnie z postanowieniami testamentu.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Przez testament należy rozumieć każdy rodzaj materiału, na którym jest on spisany; dlatego też, czy jest on
spisany na tablicach drewnianych, czy na tych z innego rodzaju materiału, czy na papirusie, czy na pergaminie,
czy na skórze jakiegokolwiek zwierzęcia, jest on również właściwie nazywany testamentem.
(1) Praetor nie potwierdza w tym rozdziale Edyktu wszystkich testamentów, lecz tylko ostatnie, to znaczy te, które
zostały sporządzone ostatnio i po których nie sporządzono innych. Ostatnim testamentem nie jest ten, który
został sporządzony w chwili śmierci, lecz ten, po którym nie sporządzono żadnego innego, choćby był stary.
(2) Wystarczy, że testament istnieje, chociaż może nie być przedstawiony, jeżeli jest pewne, że istnieje. Jeżeli
więc znajduje się on w posiadaniu złodzieja lub w rękach osoby, u której został złożony na przechowanie, nie
ulega wątpliwości, że należy przyznać posiadanie praetoryczne; nie jest bowiem konieczne otwarcie testamentu,
aby zgodnie z jego postanowieniami uzyskać posiadanie praetoryczne.
(3) Również w tym przypadku konieczne jest, aby testament istniał w chwili śmierci spadkodawcy, nawet jeśli
później przestał istnieć, stąd też, jeśli został później zniszczony, można domagać się praetorycznego posiadania.
(4) Niemniej jednak wymagamy, aby spadkobierca wiedział o istnieniu testamentu i był pewien, że posiadanie
majątku zostało mu przyznane na mocy jego postanowień.
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(5) Jeżeli ktoś sporządzi dwa egzemplarze testamentu i jeden z nich pozostanie, a drugi ulegnie zniszczeniu, to
testament uważa się za istniejący i można żądać praetorycznego posiadania majątku.
(6) Również wtedy, gdy spadkodawca sporządził dwa testamenty i jednocześnie je zapieczętował, i w każdym z
nich wyznaczył innych spadkobierców, a oba istnieją, można uzyskać posiadanie spadku na podstawie obu,
ponieważ uważa się je za jeden dokument i ostatnią wolę spadkodawcy.
(7) Jeżeli jednak spadkodawca sporządzi testament, a także jego odpis, i jeżeli ten, który zamierzał uczynić
swoim testamentem, istnieje, można żądać pretorskiego posiadania majątku; ale Pomponiusz powiada, że jeżeli
istnieje tylko odpis, nie można żądać posiadania majątku.
(8) Aby można było objąć w posiadanie majątek kogokolwiek, pretor wymaga, aby posiadał on prawo testowania,
nie tylko w chwili sporządzania testamentu, ale także w chwili swojej śmierci; stąd, jeśliby małoletni poniżej wieku
dojrzewania, lub osoba obłąkana, lub ktokolwiek inny z tych, którzy nie mają zdolności testamentowej, sporządził
testament, a potem stał się do tego zdolny i umarł, nie można żądać praetorycznego posiadania jego majątku.
Jeżeli jednak syn pod władzą ojcowską, myśląc, że jest głową rodziny, podczas gdy nią nie był, sporządzi
testament, a potem okaże się, że w chwili śmierci jest swoim panem, to nie można żądać wejścia w posiadanie
jego majątku zgodnie z postanowieniami testamentu na mocy edyktu pretorskiego. Jeśli jednak syn pod władzą
ojcowską, który był weteranem, sporządziłby testament, w którym rozporządziłby swoim castrense peculium, a
następnie zostałby wyemancypowany lub stałby się głową rodziny, a następnie umarłby, można domagać się
pretorskiego posiadania jego majątku. (8) Jeśliby ktoś posiadał władzę sporządzenia testamentu w obu wyżej
wymienionych momentach, ale nie posiadałby jej w przerwie, można domagać się pretorskiego posiadania jego
dóbr zgodnie z postanowieniami testamentu.
(9) Ponadto, jeżeli ktoś sporządziłby testament, a następnie zostałby pozbawiony zdolności testamentowej, czy to
z powodu obłąkania, czy też z powodu zakazu zarządzania swoim majątkiem, można domagać się wejścia w
posiadanie jego majątku na mocy edyktu, ponieważ jego testament jest ważny prawnie. Ogólnie rzecz biorąc,
można to powiedzieć o wszystkich osobach tego rodzaju, które w chwili śmierci utraciły zdolność do sporządzania
testamentów; ale ich testamenty sporządzone przed tym czasem są ważne.
(10) W przypadku przecięcia sznura łączącego tablice testamentu, nawet jeśli nastąpiło to wbrew woli
spadkodawcy, można domagać się pretorskiego władania majątkiem. Jeżeli jednak sam spadkodawca go
przeciął, testamentu nie uważa się za zapieczętowany, a zatem nie można żądać przejęcia spadku.
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(11) Gdyby tabliczki, na których napisany jest testament, zostały nadgryzione przez myszy, albo gdyby sznurek
został zerwany w inny sposób, albo wskutek rozkładu spowodowanego wiekiem, albo wskutek wilgoci panującej
w miejscu, w którym został złożony, albo wskutek upadku, testament uważa się za zapieczętowany; zwłaszcza
jeśli przypuszczamy, że jest on przymocowany tylko jednym sznurkiem. Jeśli sznurek jest owinięty trzy lub cztery
razy wokół tabliczek, należy uznać, że są one zapieczętowane, nawet jeśli w jednym miejscu może być przecięty
lub zgrzytnięty.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XLI.
Pretor przyjął najbardziej sprawiedliwy porządek sukcesji w Edykcie. Pragnie on bowiem, aby w pierwszej
kolejności dzieci były uprawnione do posiadania majątku wbrew warunkom testamentu, a następnie, gdyby tak
się nie stało, należy zastosować się do woli zmarłego. Dlatego też sprawa musi pozostać zawieszona na czas, w
którym dzieci mogą domagać się wejścia w posiadanie nieruchomości. Po upływie tego okresu, lub jeśli przed
jego upływem umrą, odrzucą spadek lub utracą prawo do jego posiadania, wówczas posiadanie spadku na mocy
edyktu pretorskiego przechodzi na powołanych spadkobierców.
(1) Jeżeli syn został wyznaczony na spadkobiercę pod warunkiem, Julianus bardzo słusznie twierdzi, że może on
żądać posiadania majątku zgodnie z warunkami testamentu, jako wyznaczony spadkobierca, bez względu na to,
jaki jest warunek, nawet gdyby był on następujący: "gdy statek przybędzie z Azji". I chociaż warunek może nie
być spełniony, pretor musi jednak chronić syna, któremu pozwala wejść w posiadanie zgodnie z postanowieniami
testamentu, nawet jeśli już wcześniej uzyskał posiadanie wbrew nim. Ochrona ta jest szczególnie potrzebna
synowi, który został wyemancypowany.
(2) Każdy powołany spadkobierca otrzymuje spadek proporcjonalnie do udziału, jaki mu przypadł w testamencie,
w ten jednak sposób, że jeżeli nie ma nikogo, kto by się go domagał wraz z nim, może on posiadać wyłączne
posiadanie. Jednakże w czasie, gdy jeden ze spadkobierców rozmyśla, czy objąć w posiadanie pretorskie, czy
też nie, posiadanie udziału jego współspadkobiercy nie może być mu przyznane.
(3) Jeżeli dla spadkobiercy ustanowiono jednego zastępcę, jeżeli ten umrze w ciągu dziesięciu lat, a drugiego,
jeżeli umrze między dziesiątym a czternastym rokiem życia, a spadkobierca umrze przed ukończeniem
dziesiątego roku życia, pierwszy zastępca stanie się spadkobiercą i wejdzie w posiadanie pretorskie; jeżeli jednak
spadkobierca umrze po ukończeniu dziesiątego roku życia, a przed ukończeniem czternastego roku życia, drugi
zastępca stanie się spadkobiercą i wejdzie w posiadanie; obu jednak nie można połączyć, gdyż każdy z nich
został zastąpiony pod innym warunkiem.
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(4) Posiadanie pretorskie, zgodnie z warunkami testamentu, otrzymują spadkobiercy wyznaczeni w pierwszym
stopniu, a następnie, jeśli nie roszczą sobie do niego pretensji, następni w kolejności zastępcy, jak również ci,
którzy zostali zastąpieni przez zastępców; zastępcom zaś przyznajemy posiadanie w zwykłej kolejności. Za
spadkobierców pierwszego stopnia należy uważać tych, którzy zostali wyznaczeni jako pierwsi; ponieważ mają
oni wcześniejsze prawo do przyjęcia spadku, tak też powinni być pierwszymi uprawnionymi do praetorycznego
posiadania.
(5) Jeśliby ktoś powiedział w testamencie: "Niech pierwszy będzie dziedzicem połowy mego majątku, a gdyby nie
był moim dziedzicem, niech drugi będzie moim dziedzicem; niech trzeci będzie moim dziedzicem połowy mego
majątku, a gdyby nie był moim dziedzicem, niech czwarty będzie moim dziedzicem", to pierwszy i trzeci są tymi,
którym będzie wolno wejść w praetoryczne posiadanie majątku.
(6) Gdyby ktoś wyznaczył spadkobierców w następujący sposób: "Którykolwiek z moich braci, który ożeni się z
Sezją, niech będzie spadkobiercą trzech czwartych mojego majątku, a ten, który się z nią nie ożeni, niech będzie
spadkobiercą jednej czwartej tego majątku", to jest oczywiste, że w razie śmierci Sezji spadkobiercy będą mieli
prawo do równych udziałów w majątku. Jeśli jednak zostanie ona wydana za mąż za jednego z nich, będzie on
miał prawo do trzech czwartych, a drugi do jednej czwartej majątku, ale żaden z nich nie będzie mógł żądać
posiadania pretorianów, zanim warunek ten nie zostanie spełniony.
(7) Jeżeli nazwisko spadkobiercy zostało celowo wymazane, nie ulega wątpliwości, że nie może on żądać
pretorian possession spadku, tak samo jak ten, kto został powołany na spadkobiercę bez konsultacji ze
spadkodawcą; uważa się bowiem, że nie został powołany ten, kogo spadkodawca nie chciał powołać.
(8) Jeżeli powołano dwóch spadkobierców, a mianowicie pierwszego i drugiego, a w miejsce drugiego powołano
trzeciego, to jeżeli drugi odmówi objęcia spadku w posiadanie, trzeci wchodzi w jego miejsce. Jeśli jednak trzeci
odmówi wejścia na majątek lub objęcia go w posiadanie pretorskie, to posiadanie to powróci do pierwszego; nie
będzie też konieczne, aby domagał się on objęcia w posiadanie pretorskie, gdyż przypadnie mu ono z mocy
prawa, gdyż posiadanie pretorskie przypada powołanemu spadkobiercy w taki sam sposób, jak jego udział w
majątku.
(9) W przypadku, gdy niewolnik zostaje powołany na spadkobiercę, praetoryczne posiadanie majątku przypada
jego panu, do którego ten majątek będzie należał; praetoryczne posiadanie wynika bowiem z posiadania majątku.
Jeśli więc w chwili śmierci spadkodawcy wyznaczony spadkobierca, Stichus, był niewolnikiem Semproniusza, a
Semproniusz nie kazał mu wejść w posiadanie majątku z powodu jego śmierci, albo z powodu tego, że
wyalienował niewolnika, a ten stał się własnością Septymiusza, to jeśli Septymiusz nakaże niewolnikowi przyjąć
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majątek, to pretoriańskie posiadanie tego majątku przypadnie Septymiuszowi, bo majątek będzie należał do
niego. Dlatego też, jeśli niewolnik przejdzie kolejno do trzech lub czterech panów, przyznamy pretorskie
posiadanie majątku ostatniemu z nich.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XLI.
Prawdą jest, że każde pośmiertne dziecko, które było nienarodzone w momencie śmierci spadkodawcy, może
domagać się pretorskiego posiadania majątku po swoim urodzeniu.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLII.
Termin "papirus" odnosi się nie tylko do tego, co nowe, ale także do tego, co już było używane. Jeśli więc ktoś
sporządzi testament na kartce, na której rewersie jest już napisane, może uzyskać praetorskie posiadanie
majątku na podstawie takiego testamentu.
5. Tenże, Dysputy, księga IV.
Jeśli ktoś zostanie ustanowiony spadkobiercą pod warunkiem, a po uzyskaniu praetorycznego posiadania
zgodnie z warunkami testamentu warunek nie zostanie spełniony, to skutkiem tego będzie to, że majątek w
międzyczasie pozostanie w rękach posiadacza; tak jak na przykład wtedy, gdy emancypowany syn zostanie
warunkowo ustanowiony spadkobiercą. Jeśli bowiem warunek nie zostanie spełniony, Julianus mówi, że mimo to
może on wejść w praetorskie posiadanie zgodnie z warunkami testamentu, ale mówi też, że powinien być
chroniony, jeśli jest tym, który może wejść w praetorskie posiadanie majątku jako spadkobierca z mocy prawa.
Taka jest nasza obecna praktyka.
(1) Zobaczmy, czy zapisy muszą być płacone przez tych spadkobierców. Syn, który wszedł w posiadanie, niejako
wbrew postanowieniom testamentu, jest uważany za posiadacza spadku na mocy swego powołania, ale pozostali
posiadają go jako spadkobiercy ustawowi; dlatego syn jest zmuszony do płacenia tylko za zapisy pozostawione
zstępnym i wstępnym, ale nie za te pozostawione innym. Jest oczywiste, że trust musi być wykonany na korzyść
tego, kto był do niego uprawniony jako spadkobierca ustawowy, gdyż w przeciwnym razie mogłoby się wydawać,
że pretorian possession zgodnie z warunkami testamentu został powołany w celu oszukania go.
6. Tenże, Dysputy, Księga VIII.

2395

Ci, którzy zostali powołani na spadkobierców warunkowo, mogą żądać pretorian possession zgodnie z
warunkami testamentu, nawet gdy warunek jest w toku i nie został jeszcze spełniony, pod warunkiem, że zostali
powołani legalnie; jeśli bowiem ktoś został powołany nielegalnie, jego nominacja nie przyniesie mu żadnej
korzyści w uzyskaniu pretorian possession spadku.
7. Julianus, Digest, Księga XXIII.
Gdy tablice testamentu były zapieczętowane w kilku miejscach, a niektóre z pieczęci są złamane, ale siedem
nadal pozostaje, to wystarczy, aby przyznać pretorskie posiadanie majątku; podobnie jak wtedy, gdy pojawiają
się pieczęcie siedmiu świadków, choć mogą one nie obejmować pieczęci wszystkich, którzy zapieczętowali
testament.
8. The Same, Digest, Księga XXIV.
Jeżeli w testamencie umieszczono następujące zdanie: "Niech Semproniusz będzie dziedzicem połowy mojego
majątku; niech Titius będzie dziedzicem jednej trzeciej mojego majątku, jeżeli statek przypłynie z Azji; i niech
wspomniany Titius będzie dziedzicem jednej szóstej mojego majątku, jeżeli statek nie przypłynie z Azji", to w tym
przypadku Titius nie jest wyznaczony na dziedzica dwóch różnych udziałów w majątku, ale rozumie się, że został
zastąpiony przez samego siebie, i dlatego uważa się, że ma prawo do nie większego udziału niż jedna trzecia.
Zgodnie z tym twierdzeniem, ponieważ szósta część majątku pozostaje nie rozdysponowana, Tacyt nie tylko
wejdzie w posiadanie jednej trzeciej tego majątku na mocy edyktu pretorskiego, ale także szóstej części, która
mu przypadnie.
(1) Jeżeli w miejsce syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, ustanowiono zastępcę w następujący
sposób: "Jeżeli mój syn umrze przed osiągnięciem wieku dojrzałego, niech Tytus będzie moim spadkobiercą", to
może on rościć sobie prawa do spadku tak samo, jak gdyby nie dodano słowa "mój", i może on również wejść w
posiadanie pretorianów.
(2) Jeżeli w imieniu lub nazwisku osoby uprawnionej do spadku popełniono błąd, to mimo to może ona wejść w
posiadanie pretorskie.
(3) Ponadto, jeśli nazwisko spadkobiercy zostało wymazane w testamencie na życzenie spadkodawcy, to nawet
jeśli można je odczytać, nie uważa się, że spadkobierca został powołany, tak że może on wejść do spadku lub
żądać jego praetorycznego posiadania zgodnie z prawem cywilnym.
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(4) Pewien człowiek sporządził swój testament na piśmie, ale ustnie wyznaczył zastępcę dla swojego syna, który
nie był w wieku dojrzałym. Wyraziłem opinię, że intencją pretora przy przyznawaniu jposiadania majątku było, aby
spadkobiercy syna i spadkobiercy ojca byli rozpatrywani oddzielnie. Tak jak bowiem pretorskie posiadanie
majątku przyznawane jest wyznaczonemu spadkobiercy syna oddzielnie od spadkobierców ojca, tak samo
powinno być ono przyznawane oddzielnie od wyznaczonych spadkobierców ojca, gdy spadkobierca jest
wyznaczony ustnie.
9. Pomponiusz, O Sabinusie, księga II.
Aby można było przyznać pretorskie posiadanie majątku zgodnie z substytucją pupilarną, należy sprawdzić, czy
testament ojca był zapieczętowany, nawet jeśli część zawierająca substytucję została sporządzona bez pieczęci.
10. Paulus, O Plaucjuszu, Księga VIII.
Kiedy niewolnik jest mianowany spadkobiercą warunkowo, pojawia się wątpliwość, czy może on objąć majątek w
posiadanie pretora, czy też nie. Nasz Scaevola twierdzi, że może je uzyskać.
11. Papinianus, Pytania, Księga XIII.
"Niech Titius będzie dziedzicem tego z moich dzieci, które jako ostatnie umrze przed osiągnięciem wieku
dojrzałości". Jeśli dwoje dzieci umarłoby w bardzo odległym miejscu, a zastępca nie wiedziałby, które z nich
umarło jako ostatnie, należy przyjąć opinię Julianusa, który twierdził, że ze względu na niepewność stanu,
posiadanie majątku nawet tego, które umarło jako pierwsze, może być żądane przez zastępcę.
(1) Jeżeli syn, który został mianowany spadkobiercą, powraca z niewoli po śmierci ojca, może on uzyskać
pretorskie posiadanie swoich dóbr, a termin roku, w którym może to uczynić, będzie liczony od dnia jego powrotu.
(2) Tycjusz, po sporządzeniu testamentu, oddał się w posiadanie pretorianów, a następnie, stając się swoim
panem, zmarł. Jeśli wyznaczony spadkobierca zażąda posiadania pretorianów, będzie to wykluczone przez
wyjątek z powodu oszustwa; ponieważ dając się arogancko, spadkodawca przeniósł cały swój majątek, razem ze
sobą, do rodziny i gospodarstwa innego. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli spadkodawca, stając się swoim własnym
panem, oświadczył w kodycylu lub w innym dokumencie, że chce umrzeć bez zmiany testamentu, testament,
który stał się nieskuteczny, jest rozumiany jako przywrócony przez to późniejsze oświadczenie, w taki sam
sposób, jak gdyby sporządził inny testament i podarł go, aby pozostawić pierwszy w mocy. Nikt też nie powinien
sądzić, że testament może być sporządzony przez samo wyrażenie życzenia; w tym przypadku nie ma bowiem
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żadnej wątpliwości co do legalności dokumentu, lecz jedynie co do mocy wyjątku, który w tych okolicznościach
może być wniesiony przeciwko powodowi, co musi zależeć od osoby przeciwnika.
12. Paulus, Pytania, Księga VII.
Uważam, że aby powołany spadkobierca mógł wejść w posiadanie praetorianów, należy wymagać, aby jego
tożsamość została ustalona przez odpowiednie oznaczenie, tak aby można było znaleźć udział, do którego jest
uprawniony, nawet jeśli został powołany bez żadnego udziału; ponieważ gdy spadkobierca jest powołany bez
udziału, może wziąć taki, który jest nierozdysponowany, lub jakąś inną część majątku. Jeśli jednak spadkobierca
został wyznaczony w taki sposób, że wydaje się być wyłączony przez testament, ponieważ nie można znaleźć
udziału w majątku, do którego został powołany, nie uzyska on praetorium. Dzieje się tak w przypadku, gdy ktoś
wyznacza spadkobiercę w następujący sposób: "Niech Tytus będzie moim spadkobiercą tej samej części mojego
majątku, do której wyznaczyłem go w moim pierwszym testamencie" lub "Niech będzie moim spadkobiercą tej
samej części, do której wyznaczyłem go w moim kodycylu", a należy stwierdzić, że nie został on wyznaczony.
Gdybym jednak powiedział: "Niech Titius będzie moim spadkobiercą, jeśli w moim pierwszym testamencie
wyznaczyłem go na spadkobiercę połowy mojego majątku" lub "Niech będzie moim spadkobiercą, jeśli w moim
kodycylu wyznaczyłem go na spadkobiercę połowy mojego majątku", może on wtedy wejść w posiadanie mojego
majątku, ponieważ został wyznaczony na spadkobiercę warunkowo.

Tit. 12. O posiadaniu pretorianów, gdy syn został zrzucony przez ojca.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLV.
Syn, który został wyemancypowany przez ojca, znajduje się w takim samym stanie, jeśli chodzi o posiadanie
pretorskie wbrew postanowieniom testamentu, jak człowiek wyzwolony. To wydaje się pretorowi całkowicie
sprawiedliwe, ponieważ syn uzyskuje korzyść z nabycia własności od ojca, podczas gdy gdyby był pod kontrolą
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ojcowską i nabył cokolwiek dla siebie, jego ojciec czerpałby z tego korzyść. Stąd też ustanowiono zasadę, że ojcu
wolno wbrew postanowieniom testamentu objąć w posiadanie pretorianów, tak jak wolno to uczynić mecenasowi.
(1) Dlatego też osoby, które zostały poddane manumisji, wymienione są w Edykcie w następujący sposób: "Ten,
który został wyemancypowany przez swego ojca, lub przez swego dziadka ojcowskiego, lub przez swego
pradziadka ojcowskiego".
(2) Jeśli wnuk, który został wyemancypowany przez swego dziadka, oddaje się w ręce ojca, nawet jeśli umrze
jeszcze pod władzą ojcowską, lub umrze po wyemancypowaniu, jego dziadek będzie dopuszczony do
dziedziczenia tylko zgodnie z wykładnią Edyktu, ponieważ pretor przyznaje posiadanie majątku, tak jak w
przypadku, gdy niewolnik został wyemancypowany ze służby. Gdyby jednak tak się stało, albo gdyby syn nie
został wydziedziczony, bo wydziedziczenie wolnego człowieka jest niedozwolone, albo gdyby zostało to
dokonane w sposób oszukańczy, prawa patrona pozostałyby jednak nienaruszone.
(3) Jeżeli ojciec otrzymał pieniądze, aby nakłonić go do emancypacji syna, albo jeżeli potem syn za życia
zapłaciłby mu tyle, aby uniemożliwić mu sprzeciwienie się jego woli, to będzie on wykluczony przez wyjątek z
powodu złej wiary.
(4) Jest jeszcze jeden przypadek, w którym ojciec nie uzyskuje własności majątku swego wyemancypowanego
syna wbrew postanowieniom testamentu, a mianowicie, gdy syn przypadkiem wstąpi do wojska; albowiem Boski
Pius stwierdził w Reskrypcie, że ojciec nie może w tych okolicznościach uzyskać własności majątku swego
wyemancypowanego syna wbrew postanowieniom testamentu.
(5) Jest ustalone, że dzieci ojca, który poddał syna manumulacji, nie mogą wejść w posiadanie majątku tego
ostatniego wbrew postanowieniom testamentu, chociaż dzieci patrona mogą to uczynić.
(6) Julianus powiada, że gdy ojciec wszedł w posiadanie majątku swego wyemancypowanego syna, wbrew
warunkom testamentu, zachowuje on dawny przywilej, którym cieszył się bez manumisji; nie powinien być
bowiem pokrzywdzony z powodu posiadania praw patrona, gdyż nadal jest ojcem.
2. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XV.
Ojciec nie powinien być uważany za równego patronowi w zakresie, w jakim może mu być przyznana akcja
fawijska lub kalwaryjska, ponieważ niesprawiedliwe jest, aby wolni urodzeni nie mieli nieograniczonego prawa do
alienacji swoich dóbr.
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3. Paulus, O Plaucjuszu, księga VIII.
Paconius powiada, że jeśli syn, który został wyemancypowany i poddany manumisji przez ojca, wyznaczy na
spadkobierców osoby niegodne zaufania (np. prostytutki), to wbrew postanowieniom testamentu cały majątek
przypadnie jego ojcu; w przeciwnym razie miałby on prawo tylko do połowy majątku, gdyby nie został
wyznaczony niegodny zaufania spadkobierca.
(1) Jeżeli wyemancypowany syn przekaże ojcu w testamencie lub ustanowi go swoim spadkobiercą, to ojciec nie
będzie zobowiązany do wykonania żadnego zapisu, o ile chodzi o przysługujący mu udział w spadku, nawet jeżeli
w niego wejdzie. Jeśli jednak córka lub wnuczka zostanie poddana manumisji, a ojciec lub dziadek, po
przekazaniu jej w testamencie, zażąda praetorian possession of the estate, zastosowanie będzie miała ta sama
zasada, co w przypadku syna.
4. Marcellus, Digest, Księga IX.
Pretor nie przewiduje w Edykcie żadnych przepisów w odniesieniu do ojca, który wyemancypował swojego syna i
nałożył na niego pewne warunki w zamian za przyznanie mu wolności; dlatego też ojciec nie może zawierać
żadnych ważnych umów dotyczących usług, które miałby świadczyć jego syn.
5. Papinianus, Pytania, Księga XI.
Boski Trajan zmusił pewnego ojca do wyemancypowania syna, którego źle traktował i w sposób sprzeczny z
ojcowskim uczuciem, a gdy syn potem zmarł, ojciec oświadczył, że ma prawo do posiadania jego majątku ze
względu na to, że go wyemancypował. Odmówiono mu tego jednak za radą Neratiusa Priscusa i Aristo, ponieważ
emancypacja nastąpiła z konieczności, z powodu braku ojcowskiego uczucia.

Tit. 13. O posiadaniu dóbr przez pretorianów w przypadku testamentu żołnierza.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLV.
Nie ulega wątpliwości, że życzenia tych, którzy sporządzają testamenty podczas walki z wrogiem, bez względu
na to, w jaki sposób to czynią, i którzy umierają podczas służby wojskowej, powinny być przestrzegane. Chociaż
bowiem stan żołnierza różni się od stanu osób uprzywilejowanych przez Konstytucje cesarskie, to jednak,
ponieważ ludzie, którzy stale idą do walki, narażeni są na te same niebezpieczeństwa, jest rzeczą rozsądną, aby
domagali się dla siebie tych samych przywilejów. Dlatego też wszyscy, którzy znajdują się w takim położeniu, że
nie mogą sporządzić testamentów według prawa wojskowego, jeśli znajdą się w zaciągu wojska i tam zginą,
mogą wykonać testamenty w dowolny sposób i w taki sposób, w jaki będą mogli, niezależnie od tego, czy są
namiestnikami prowincji, deputowanymi cesarskimi, czy też innymi osobami, które nie są zdolne do testowania
według prawa wojskowego.
(1) Ponadto nie ulega wątpliwości, że kapitanowie okrętów i dowódcy trirem mogą sporządzać testamenty według
prawa wojskowego. Wszyscy wioślarze i marynarze flotylli uważani są za żołnierzy, jak również strażnicy są
zaliczani do tej kategorii; i nie ulega wątpliwości, że wszyscy oni są zdolni do sporządzenia testamentu zgodnie z
prawem wojskowym.
(2) Jeżeli żołnierz jest przenoszony z jednego dowództwa do drugiego, to chociaż opuścił jedno, a nie został
jeszcze zapisany do drugiego, może jednak sporządzić testament według prawa wojskowego; jest on bowiem
nadal żołnierzem, chociaż nie został jeszcze przydzielony do żadnego konkretnego legionu.

Tit. 14. Odnośnie prawa patronatu.

1. Ulpianus, O urzędzie prokonsula, księga IX.
Namiestnicy powinni wysłuchiwać skarg patronów na ich wyzwoleńców, a ich sprawy powinny być rozpatrywane
bezzwłocznie; jeśli bowiem wyzwoleńca jest niewdzięczny, nie powinien pozostać bezkarny. Jeśli jednak
niewolnik nie wywiązuje się z obowiązku, który jest winien swemu patronowi, swej patronce lub ich dzieciom,
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powinien być ukarany tylko lekko, z ostrzeżeniem, że jeśli ponownie da powód do skargi, zostanie nałożona
surowsza kara, a następnie zwolniony. Jeśli jednak jest winny zniewagi lub nadużycia wobec swoich patronów,
powinien zostać wysłany na czasowe wygnanie. Jeśli zaś oferuje im osobistą przemoc, musi zostać skazany na
kopalnie. Tę samą zasadę stosuje się, gdy sprawił im przykrość przez dokuczliwy pozew, lub podał się za
informatora przeciwko nim, lub usiłował wnieść przeciwko nim jakieś oskarżenie.
2. The Same, Opinie, Księga I.
Wolni ludzie nie powinni być pozbawiani przez swoich patronów możliwości prowadzenia legalnych interesów. 3.
3. Marcjanus, Instytuty, księga II.
Gdy ktoś jest mianowany opiekunem testamentowym i zapisuje mu się niewolnicę, i prosi się go o jej
manumitację, a po uczynieniu tego otrzymuje spadek i wymiguje się od przyjęcia opieki nad nieletnią, Boscy
Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że choć w rzeczywistości był on patronem niewolnicy, powinien być
pozbawiony wszelkich praw związanych ze stanem patronatu.
4. Tenże, Instytuty, Księga V.
Cesarze Sewerus i Antoninus bardzo słusznie stwierdzili w Reskrypcie, że prawa wobec wyzwoleńców są
zachowane dla dzieci, gdy ich ojciec został skazany za zdradę; tak samo jak takie prawa są zachowane dla dzieci
tych, którzy zostali ukarani z jakiegokolwiek innego powodu.
5. Tenże, Instytuty, Księga XIII.
Boski Klaudiusz zarządził, że wolnomularz, któremu udowodniono, że podżegał donosicieli do podważania stanu
cywilnego swego patrona, powinien ponownie stać się jego niewolnikiem.
(1) Reskrypt naszego cesarza stanowi, że jeśli patron nie popiera swego wyzwoleńca, traci prawo patronatu.
6. Paulus, O Lex Aelia Sentia, Księga II.
Ten, kto pozwala swemu wyzwoleńcowi przysiąc, że nie ożeni się i nie będzie miał dzieci, jest w tej samej
sytuacji, co ten, kto zmusza swą wyzwoleńczą kobietę do przysięgania, że nie wyjdzie za mąż i nie będzie miała
dzieci. Jeśliby jednak syn uczynił to bez wiedzy ojca, albo jeśliby zawarł umowę z wyzwoleńcem, nie będzie to dla
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niego żadnym uszczerbkiem; ale jeśliby syn, który jest pod kontrolą ojca, uczynił to z jego rozkazu, jest rzeczą
jasną, że będzie on odpowiedzialny na mocy wyżej wymienionego prawa.
(1) Pewien mecenas umówił się na sto dni pracy do wykonania, albo na pięć aurei do zapłacenia za każdy dzień
przez swego wyzwoleńca. Umowa ta nie wydaje się być sprzeczna z prawem, ponieważ wolny człowiek jest w
stanie wykonać pracę.
(2) Chociaż żadna osoba nie jest wyłączona z tego prawa, to jednak należy je rozumieć tylko jako odnoszące się
do tych, którzy mogą mieć dzieci. Jeśli więc ktoś zmusiłby wykastrowanego niewolnika do złożenia takiej
przysięgi, to należy stwierdzić, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie tego prawa.
(3) Jeżeli patron zmusi swoją wyzwoloną kobietę do przysięgi, że wyjdzie za niego, a uczyni to z zamiarem
poślubienia jej, nie będzie się uważało, że uczynił coś nielegalnego. Jeśli jednak patron nie poślubiłby jej, a
wymagałby od niej przysięgi tylko po to, aby uniemożliwić jej poślubienie innego, Julianus mówi, że popełnił
oszustwo przeciwko prawu i że powinien być za to odpowiedzialny, tak samo jak gdyby zmusił swoją uwolnioną
kobietę do przysięgi, że nie wyjdzie za mąż w ogóle.
(4) Lex Julia zezwala na przysięgę dotyczącą małżeństw różnych porządków, która w tym przypadku jest
nakładana na uwolnionego mężczyznę lub uwolnioną kobietę, aby nie zawierali małżeństwa, pod warunkiem, że
pragną zawrzeć legalne małżeństwo.
7. Modestinus, O manumisjach.
Boski Wespazjan zarządził, że jeśli niewolnica została sprzedana na mocy tego prawa pod warunkiem, że nie
będzie się prostytuować, a będzie się prostytuować, to stanie się wolna; i że jeśli potem wejdzie w posiadanie
innego nabywcy, bez tego warunku, to będzie wolna na mocy sprzedaży i stanie się wolną kobietą poprzedniego
sprzedawcy.
(1) Dekretami cesarskimi przewidziano, że namiestnicy prowincji, którzy mają jurysdykcję nad skargami patronów,
powinni nakładać kary na swoich wolnych ludzi proporcjonalnie do ciężaru ich przewinień. Kary te są niekiedy
wymagane w przypadku niewdzięcznego wyzwoleńca, i albo pozbawia się go części majątku, który jest
przekazywany jego patronowi, albo biczuje się go biczami, a następnie zwalnia.
8. Tenże, Reguły, Księga VI.
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Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że jeśli niewolnik został zrzucony z siebie przez syna pod ojcowską
kontrolą, który był żołnierzem, to stawał się on wolnym człowiekiem żołnierza, a nie swojego ojca.
(1) Niewolnik, który nie został poddany manumitingowi, uzyska wolność, gdy zostanie sprzedany pod warunkiem,
że zostanie poddany manumitingowi w określonym czasie; po upływie tego czasu stanie się wolnym człowiekiem
nabywcy, nawet jeśli nie został poddany manumitingowi.
9. Tenże, Reguły, Księga IX.
Synowie, którzy odmawiają przyjęcia dóbr swoich ojców, nie tracą swoich praw w stosunku do wolnych ludzi tych
ostatnich. Ta sama zasada odnosi się do wyemancypowanego syna.
(1) Niektórzy panowie, którzy nie zachowują swych praw jako patroni nad majątkiem swych wyzwoleńców, są
wyłączeni przez prawo, jak w przypadku tego, który został skazany na śmierć i nie został przywrócony do swych
praw obywatelskich; lub tego, który był donosicielem o przestępstwie popełnionym przez swego wyzwoleńca; lub
gdy syn, mający więcej niż dwadzieścia pięć lat, oskarżył wyzwoleńca należącego do swego ojca o przestępstwo
śmiertelne.
10. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga IX.
Postanowiono, że mecenas, który oskarżył swojego wyzwoleńca o zbrodnię stanu, jest wykluczony z
praetorskiego posiadania jego majątku wbrew postanowieniom testamentu. Labeo uważa, że pod pojęciem
oskarżenia o zbrodnię stołeczną należy rozumieć zarówno te, za które grozi kara śmierci, jak i te, za które grozi
wygnanie. Przez oskarżyciela rozumie się tego, kto podał imię domniemanego winowajcy, chyba że ten poprosi,
aby otrzymał immunitet. Serwiliusz twierdzi, że takiego zdania był również Prokulus.
11. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga X.
Co więcej, nie zostanie on dopuszczony do dziedziczenia po swoim intestatorze, które przyznaje mu Prawo XII
Tablic.
12. Modestinus, Opinie, Księga I.
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Gajusz Seius, zmarłszy po sporządzeniu testamentu, ustanowił swojego wolnego Juliusza, wraz z synami,
spadkobiercą części swojego majątku, tak jakby był jego własnym dzieckiem. Pytam, czy taka nominacja może
zmienić stan cywilny wolnego człowieka. Modestinus stwierdził, że jego zdaniem nie zmieni to jego stanu.
13. Tenże, Pandekty, Księga I.
Syn pod władzą ojcowską nie może dokonać manumisji niewolnika, który należy do jego peculium, chyba że
uczyni to na rozkaz ojca; niewolnik zaś po dokonaniu manumisji staje się wolnym człowiekiem ojca.
14. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Jeśli przysiągłbym w sądzie, że jestem patronem pewnego niewolnika, to należy uznać, że nie mam prawa do
jego majątku w tym charakterze, ponieważ przysięga nie czyni mnie patronem. Sprawa byłaby jednak inna, gdyby
sądownie orzeczono, że jestem jego patronem, bo wtedy wyrok jest prawomocny.
15. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Kto zmusza swego wyzwoleńca do zaprzysiężenia wbrew Lex Aelia Sentia, ten ani on sam, ani jego dzieci nie
będą mieli żadnych praw wobec wyzwoleńca.
16. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga X.
Gdy wyzwoleńca dopuszcza się oszustwa wbrew prawu, aby umrzeć z majątkiem mniejszym niż sto tysięcy
sestercji, jego czyn jest nieważny z mocy prawa, a zatem jego patron zastąpi go jako wyzwoleńca posiadającego
majątek w tej wysokości. Dlatego też wszystko, co on wyalienował, z jakiegokolwiek powodu, nie będzie miało
żadnej mocy ani skutku. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli zbyłby on jakiś majątek w celu oszukania swego patrona,
a po dokonaniu tego pozostałby on wart więcej niż sto tysięcy sestercji, to zbycie to będzie ważne, ale każdy
majątek, który został zbyty w sposób oszukańczy, może być odzyskany na drodze powództwa fawijskiego lub
kalwaryjskiego. Julianus często o tym wspominał i taka jest nasza praktyka. Powodem tej różnicy jest to, że gdy
alienacja czegokolwiek jest dokonywana w celu oszukania prawa, akt ten jest nieważny. Co więcej, winny
oszustwa jest ten, kto obniża wartość swojego majątku do mniej niż stu tysięcy sestercji w celu uniknięcia
przepisów prawa. Jeżeli jednak po dokonaniu alienacji pozostaje on nadal właścicielem majątku wartego sto
tysięcy sestercji, nie uważa się, że popełnił oszustwo przeciwko prawu, lecz tylko przeciwko swemu patronowi; a
zatem majątek, którego się pozbył, może być odzyskany na drodze powództwa fawijskiego lub kalwaryjskiego.
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(1) Jeżeli ktoś, w celu zmniejszenia wartości swego majątku do sumy poniżej stu tysięcy sestercji, alienuje kilka
przedmiotów naraz, tak że odwołując sprzedaż jednego z nich lub części wszystkich, stanie się wart więcej niż
sto tysięcy sestercji, czy będzie konieczne, abyśmy odwołali sprzedaż wszystkich przedmiotów lub każdego z
nich proporcjonalnie, aby jego majątek był równy stu tysiącom sestercji? Lepsza jest opinia, że alienacja
wszystkich przedmiotów nie ma żadnej mocy ani skutku.
(2) Jeżeli ktoś nie sprzeda całego swego majątku od razu, ale jego część w jednym czasie, a część w innym, to
późniejsza alienacja nie zostanie odwołana z mocy prawa, ale ta pierwsza tak; i będzie podstawa do wszczęcia
powództwa faworytów w odniesieniu do majątku ostatnio zbytego.
17. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga XI.
Boscy Bracia w Reskrypcie stwierdzili, co następuje: "Dowiedzieliśmy się od tych, którzy są najbardziej uczeni w
prawie, że czasami było wątpliwe, czy wnuk może domagać się pretorskiego posiadania majątku swojego
dziadka wbrew postanowieniom testamentu, jeśli jego ojciec, który miał ponad dwadzieścia pięć lat, oskarżył go o
zbrodnię wojenną. Prawdą jest, że Prokulus, prawnik o wielkim autorytecie, był zdania, że w takim przypadku nie
powinno się przyznawać wnukowi pretorianów; i my przyjęliśmy tę opinię, gdy wydaliśmy Reskrypt w odpowiedzi
na wniosek Cezidii Longiny. Ale nasz przyjaciel Volusius Maecianus, pretor prawa cywilnego i ten, który
przywiązuje największą wagę do starych i dobrze uzasadnionych precedensów, pod wpływem szacunku dla
naszego reskryptu (jak nam powiedział) nie sądził, że może zdecydować inaczej. Ponieważ jednak
przedyskutowaliśmy tę kwestię bardzo dokładnie z samym Maecjuszem, a także z innymi naszymi przyjaciółmi
uczonymi w prawie, wydaje się, że lepsza jest opinia, iż wnuk nie będzie wyłączony z majątku dziadka swego
wyzwoleńca, ani przez słowa, ani przez ducha prawa, ani przez edykt pretora, ani z własnej winy, ani przez
piętno ciążące na jego ojcu. Jesteśmy również świadomi, że ta opinia została przyjęta przez wielu wybitnych
prawników, jak również przez tego najznakomitszego człowieka Salvius Julianus, naszego przyjaciela."
(1) Pojawiło się również pytanie, czy jeśli syn oskarżył wyzwoleńca swego ojca o przestępstwo śmiertelne, to czy
naruszy to prawa jego dzieci. Prokulus uważał, że piętno ciążące na synu patrona naruszy prawa jego dzieci.
Julianus jednak zaprzecza, że tak jest; należy więc uznać, że opinia Julianusa powinna być przyjęta.
18. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Pytam, czy wolny człowiek może być powstrzymany przez swojego patrona od prowadzenia tego samego rodzaju
działalności, którą jego patron prowadzi w tej samej kolonii. Scaevola odpowiedział, że nie można mu tego
zabronić.
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19. Paulus, Sentencje, Księga I.
Wolny człowiek jest niewdzięczny, gdy nie okazuje należytego szacunku swemu patronowi, odmawia zarządzania
jego majątkiem lub podjęcia się opieki nad jego dziećmi.
20. Tenże, Sentencje, Księga III.
Jeśli wyzwolony umiera po sporządzeniu testamentu, patron ma prawo żądać albo zapłaty tego, co było należne
za przyznanie mu wolności, albo pretorskiego posiadania części jego majątku; a nawet jeśli wyzwolony umrze
bezpotomnie, to i tak patron będzie miał wybór między tymi dwoma rzeczami.
21. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga III.
Jeśli patron lub wyzwoleńca został wygnany, a następnie przywrócony do stanu cywilnego, to prawo patronatu,
jak również prawo do żądania posiadania pretorianów wbrew postanowieniom testamentu, które zostało
utracone, zostanie przywrócone; i to prawo jest zachowane, nawet jeśli patron lub wyzwoleńca zostanie
przywrócony do poprzedniego stanu po skazaniu go na kopalnie.
(1) Patron jest wyłączony z posiadania pretorianów wbrew postanowieniom testamentu, gdy jest mianowany
spadkobiercą tylko dwunastej części majątku; to zaś, co jest konieczne do uzupełnienia należnej mu sumy, może
on uzyskać za pośrednictwem swego niewolnika przez zapis uwolnionego, płatny bezwarunkowo i bezzwłocznie,
albo przez pozostawienie mu majątku, albo przez zapis, albo przez sumę pieniężną płatną pod zarządem
powierniczym.
(2) Jeżeli tylko jeden z dwóch patronów jest powołany do dziedziczenia tego, co mu się należy bezwarunkowo i
bezzwłocznie, nie może on wbrew postanowieniom testamentu żądać praetorycznego posiadania; nawet gdyby
pozostawiono mu mniejszą sumę, niż był uprawniony, a on wbrew postanowieniom testamentu żądałby
praetorycznego posiadania spadku, przypadnie mu udział drugiego patrona.
(3) Jeżeli dzieci naturalne wolnego człowieka, które zostały przez niego wydziedziczone, poprzez swoich
niewolników otrzymają udział w majątku swojego ojca, a obcy człowiek zostałby wyznaczony na spadkobiercę
pozostałej części, to narusza to prawo patrona.
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(4) Jeżeli syn wydziedziczonego człowieka zostanie wyznaczony na jego spadkobiercę i odrzuci spadek, patron
nie będzie wyłączony.
22. Gaius, O przypadkach szczególnych.
Jest dobrze ustalone, że nawet jeśli syn patronki jest pod władzą rodzicielską, to i tak majątek będzie należał do
niego z mocy prawa.
23. Tryphoninus, Disputations, Księga XV.
Gdy syn pozostawił śmierć ojca bez opieki, a niewolnik, który wykrył mordercę, zasłużył na wolność z tego
powodu, uważałem, że syn nie powinien być uważany za patrona niewolnika, ponieważ był niegodny.
(1) Gdy został sporządzony fałszywy dokument, który początkowo uważano za prawdziwy, a spadkobierca, nie
wiedząc o tym fakcie, przyznał wolność pewnym niewolnikom na mocy trustu stworzonego przez ten dokument, w
Reskrypcie Boskiego Hadriana stwierdzono, że niewolnicy będą wolni, ale muszą zapłacić spadkobiercy ich pełną
wartość. I słusznie uznano, że wspomniani niewolnicy powinni stać się uwolnionymi niewolnikami dziedzica,
ponieważ jego prawo do nich jako patrona nadal obowiązywało.
24. Paulus, W pierwszej z sześciu ksiąg dekretów cesarskich wydanych na radzie, czyli o decyzjach cesarskich.
Camelia Pia odwołała się od decyzji Hermogenesa, który ustalił, że sędzia właściwy do podziału majątku między
nią a jej współspadkobiercą podzielił nie tylko majątek, ale i wolnych ludzi. Postanowiono, że nie zostało to
dokonane zgodnie z żadnym prawem i że podział wolnych ludzi jest nieważny, ale że należy potwierdzić bez
żadnych zmian wyznaczenie postanowień dokonanych przez sędziego między współspadkobiercami.

Tit. 15. O szacunku, jaki należy okazywać rodzicom i patronom.

1. Ulpianus, Opinie, Księga I.
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Synowskie przywiązanie należne rodzicom powinno być okazywane również przez żołnierzy. Jeśli więc syn, który
jest żołnierzem, popełni jakiś niewłaściwy czyn wobec ojca, musi być ukarany proporcjonalnie do przewinienia.
(1) Zgodnie z prawem naturalnym powinna być zachowana synowska więź między matką i synem, którzy razem
zostali wyzwoleni z niewoli.
(2) Jeżeli syn znieważyłby ojca lub matkę, których ma obowiązek szanować, obelżywymi słowami, lub położyłby
na którąś z nich bezbożne ręce, to prefekt miasta ukarze przestępstwo, które narusza porządek publiczny,
proporcjonalnie do jego ciężaru.
(3) Za niegodnego bycia żołnierzem należy uważać syna, który ojca i matkę, przez których został wychowany,
nazywa złośliwcami.
2. Julianus, Digest, Księga XIV.
Szacunek należny rodzicom i patronom jest tego rodzaju, że powództwo o oszustwo lub szkodę nie może być
przeciwko nim wytoczone, nawet jeśli mogą się stawić przez pełnomocnika; bo chociaż, zgodnie z warunkami
Edyktu, jeśli wyrok zostanie wydany przeciwko nim, nie mogą być uważani za niesławnych; to jednak, zgodnie z
opinią publiczną, nie unikną przypisania niesławy przez samo postępowanie.
(1) Zabronione jest również wydawanie przeciwko nim wyroków za przymusowe posiadanie. 3. Marcellus, Opinie.
Titius kupił chłopca-niewolnika, po kilku latach kazał go sprzedać, ale potem, gdy poproszono go o manumitację,
uczynił to, otrzymawszy od niego pewną sumę pieniędzy jako jego wartość. Pytam, czy syn i spadkobierca pana,
który dokonał manumisji, może oskarżyć wyzwoleńca o niewdzięczność. Odpowiedź brzmiała, że może, jeśli nie
ma innej przeszkody; jest bowiem wielka różnica, gdy ktoś dał wolność swojemu niewolnikowi w zamian za
pieniądze otrzymane od niego lub od jego przyjaciela, a gdy niewolnik, który należał do innego, staje się jego
własnością i płaci mu sumę pieniędzy za swoją wolność. W pierwszym przypadku bowiem przyznaje mu korzyść,
choć nie jest ona bezinteresowna; w drugim natomiast można uznać, że nie uczynił nic więcej, jak tylko użyczył
mu swojej pomocy.
4. Marcjanus, Decyzje publiczne, Księga II.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że niewdzięczny niewolnik może być oskarżony przez
agenta swojego patrona.
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5. Ulpianus, O edyktach, księga X.
Rodzic, patron, patronka lub dzieci krewnych tych ostatnich nie będą odpowiedzialni za powództwo in factum z
powodu transakcji, w której mówi się, że otrzymali sumę pieniędzy w zamian za wykonanie lub niewykonanie
jakiejś czynności.
(1) Nie będą też przeciwko nim przyznawane powództwa sugerujące moralną ciężkość, ani takie, które opierają
się na złej wierze lub oszustwie.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Nie można też wnieść przeciwko nim pozwu o zepsucie niewolnika:
7. Ulpianus, O Edykcie, księga X.
Chociaż takie czyny nie mogą oznaczać moralnej podłości.
(1) A wyrok przeciwko nim będzie wydany tylko na kwotę, którą są w stanie zapłacić.
(2) Nie można się im sprzeciwić z powodu złej wiary, z powodu siły lub strachu, z powodu zakazów lub z powodu
jakiejkolwiek szkody poniesionej przemocą.
(3) Gdy osoby te składają przysięgę, nie są zmuszone do przysięgania, że nie czynią tego w złej wierze.
(4) Jeśli wolnomularz twierdzi, że jego patronka weszła w posiadanie majątku w imieniu swojego nienarodzonego
dziecka, to nie zostanie on wysłuchany, ponieważ nie może on oskarżyć swojej patronki o oszustwo, gdyż osoby
takie mają prawo do szacunku, o czym mówią sekcje Edyktu.
(5) Szacunek jednak należy się tylko im osobiście, a nie tym, którzy ich reprezentują; gdyby jednak oni sami
występowali za innych, to i tak będą mieli prawo do szacunku.
8. Paulus, O Edykcie, Księga X.
Spadkobiercy wolnego człowieka przysługują wszystkie prawa obcego wobec patrona zmarłego.
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9. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVI.
Osoby ojca i patrona powinny zawsze jawić się jako godne czci i święte w oczach wolnego człowieka i syna.
10. Tryphoninus, Dysputy, księga XVII.
Ojciec nie ma prawa nakładać na swego wyemancypowanego syna żadnych obowiązków w zamian za to, że
obdarzył go wolnością, ponieważ nic takiego nie może być nakładane na dzieci. Nikt też nie może twierdzić, że
syn jest zobowiązany przysięgą wobec ojca, który go manumifikuje, tak jak wolny człowiek wobec swego patrona,
ponieważ dzieci są winne rodzicom uczucie, a nie służbę.
11. Papinianus, Opinie, Księga XIII.
Wolna kobieta nie jest uważana za niewdzięczną, ponieważ pracuje w swoim zawodzie wbrew woli swego
opiekuna.
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Księga XXXVIII
1. O usługach wolnych ludzi.
2. O własności wolnych ludzi.
3. Dotyczące wolnych ludzi w gminach.
4. W sprawie nadania wolnomularzy.
5. W przypadku, gdy czyni się coś w celu oszukania patrona.
6. Gdy nie ma testamentu, który mógłby przynieść korzyść dzieciom.
7. W sprawie posiadania pretorianów przez potomków.
8. Odnośnie praetorium przyznanego kognatom.
9. W sprawie edyktu sukcesyjnego.
10. O stopniach pokrewieństwa i powinowactwa i ich różnych nazwach.
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11. O posiadaniu praetorianów w odniesieniu do męża i żony.
12. O dziedziczeniu weteranów i żołnierzy.
13. O tym, kto nie jest uprawniony do praetorycznego posiadania majątku.
14. W sprawie posiadania przez pretorianów dóbr przyznanych na mocy specjalnych ustaw lub dekretów Senatu.
15. Jakiego porządku należy przestrzegać przy przyznawaniu prałatury.
16. O spadkobiercach właściwych i spadkobiercach ustawowych.
17. O dekretach senatu Tertuliana i Orfickiego.

Tyt. 1. O usługach wolnych ludzi.

1. Paulus, O różnych fragmentach.
Służby wyżej wspomniane oznaczają codzienną pracę.
(0) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Praetor ogłosił ten edykt, aby ograniczyć wymagania dotyczące usług świadczonych w zamian za przyznanie
wolności; dostrzegł bowiem, że wymagania dotyczące usług świadczonych w zamian za wolność nadmiernie
wzrosły, aby uciskać i dokuczać wolnym ludziom.
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23. Dlatego też, po pierwsze, pretor obiecuje, że będzie przyznawał działania mające na celu wymaganie usług
od wolnych ludzi.
3. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IV.
Jeżeli patron przewidział, że jego wolni ludzie będą świadczyć usługi, nie może ich żądać, dopóki nie upłynie
czas, w którym są należne.
(1) Część usług nie może być też wykonana przez darmozjada pracującego określoną liczbę godzin, ponieważ
obowiązek wymaga pracy przez cały dzień. Dlatego też wolny człowiek, który przepracował tylko sześć godzin w
godzinach przedpołudniowych, nie będzie zwolniony z pracy na cały dzień.
0. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Niewolnik, który został wyswobodzony przez dwóch panów, obiecał, że będzie służył obu panom. Gdy jeden z
nich umarł, nie ma powodu, aby jego syn nie zażądał usług niewolnika, nawet jeśli drugi pan jeszcze żyje. Nie ma
to nic wspólnego z dziedziczeniem lub posiadaniem majątku przez pretora, ponieważ usług żąda się od wolnych
ludzi tak samo, jak gdyby pożyczono im pieniądze. Takie było zdanie Arystotelesa i uważam, że jest ono słuszne,
ponieważ uważa się, że powództwo powinno być przyznane obcemu spadkobiercy za usługi, które były należne,
ale nie zostały wykonane, bez obawy, że będzie ono przedawnione przez wyjątek; dlatego też powinno być
przyznane synowi, nawet jeśli drugi patron żyje.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Jeśli ktoś postanowi, że usługi będą świadczone na rzecz jego samego i jego dzieci, to postanowienie to będzie
obowiązywało także jego pośmiertnych spadkobierców.
(1) Tenże, O Sabinusie, księga XXVI.
Usługi związane z handlem i inne, które są tożsame z zapłatą pieniędzy, przechodzą na spadkobiercę; ale te,
które dotyczą obowiązków wolnych ludzi, nie przechodzą na niego.
6. Tenże, O Sabinusie, Booh XXVIII.
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Aby w tego rodzaju przypadku zobowiązanie przysięgi mogło być zawarte zgodnie z prawem, konieczne jest, aby
osoba, która przysięga, była wolnym strzelcem i aby czyniła to w zamian za otrzymaną wolność.
(0) Powstaje pytanie, czy jeśli ktoś zapisałby spadek swemu wolnemu strzelcowi, pod warunkiem, że ten
przysiągłby zapłacić dziesięć aurei jego synowi, zamiast świadczyć mu usługi, to czy będzie związany przysięgą.
Celsus Juventius twierdzi, że będzie on związany i że nie ma większego znaczenia, z jakiego powodu niewolnik
złoży przysięgę w odniesieniu do swoich usług. Przychylam się do zdania Celsusa.
(1) Aby przysięga była wiążąca, wyzwoleniec musi ją złożyć po wyswobodzeniu, i będzie tak samo zobowiązany,
czy złoży ją natychmiast, czy po pewnym czasie.
(2) Ponadto powinien on przysiąc, że odda swoje usługi, podarunek lub prezent; przy czym może on obiecać
jakiekolwiek usługi, o ile mogą one być zgodnie z prawem i prawidłowo zaproponowane.
(3) W reskrypcie boskiego Hadriana, a później także innych cesarzy, stwierdzono, że nie można żądać usług od
tego, kto uzyskał wolność w zamian za wykonanie zobowiązania.
(4) Powództwo o przymuszenie do świadczenia usług może być wytoczone przeciwko małoletniemu, gdy
osiągnie on wiek dojrzewania, a niekiedy nawet, gdy jest poniżej tego wieku; usługi bowiem mogą być przez
niego świadczone, jeśli jest kopistą, lub znającym nazwiska obywateli, lub księgowym, lub aktorem, lub
szafarzem wszelkiego innego rodzaju przyjemności.
(5) Jeżeli dzieci mecenasa zostały wyznaczone do nierównych udziałów w majątku, czy powinny być uprawnione
do powództwa o przymuszenie do wykonywania usług przez wolnych ludzi, zgodnie z ich dziedzicznym prawem
do majątku, czy do ich udziałów? Uważam, że lepsza jest opinia, że będą oni uprawnieni do powództwa
proporcjonalnie do ich dziedzicznych praw do majątku.
(6) Nie ma jednak większego znaczenia, czy dzieci były pod kontrolą patrona, czy też zostały wyemancypowane.
(7) Jeśli patron ustanowiłby swojego syna, którego oddał do adopcji, swoim spadkobiercą, to w jego opinii jest on
uprawniony do korzystania z usług wolnych ludzi.
(8) Dzieci patronki nie są wykluczone z żądania usług od wolnych ludzi ich matki.
23. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VIII.
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Labeo uważa, że jeśli wolny człowiek przysiągł świadczyć usługi dwóm patronom, to jest on winien część tych
usług każdemu z nich i można się tego od niego domagać, ponieważ stale żąda się usług, które nie zostały i nie
mogły zostać wykonane w danym czasie. Dzieje się tak bez względu na to, czy wolnomularz przysiągł, czy
obiecał samym patronom, czy niewolnikowi należącemu do nich obu, że będzie świadczył swoje usługi, czy też
jest kilku spadkobierców jednego patrona.
23. Ustalono, że każdy może działać jako poręczyciel wolnego człowieka, który składa przysięgę na świadczenie
swoich usług.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIV.
Usługi nie są własnością, która z natury rzeczy istnieje.
23. Usługi jednak, które mają być wykonane z poczucia obowiązku i które mają być wykonane później, nie są
należne nikomu poza patronem, ponieważ ich własność wiąże się z osobą tego, kto je wykonuje, i z osobą tego,
komu są one świadczone. Usługi związane z handlem i inne tego samego rodzaju mogą być świadczone przez
kogokolwiek i komukolwiek; jeśli bowiem odnoszą się do jakiegoś handlu, mogą być świadczone na rzecz innego
na polecenie patrona.
23. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Niewolnik patrona nie może uczynić następującego zastrzeżenia w stosunku do wolnego człowieka: "Czy
obiecujesz mi świadczyć swoje usługi?". Stąd zastrzeżenie powinno dotyczyć usług, które mają być świadczone
na rzecz jego patrona.
0. 0. Jeśli wolny człowiek składa następującą przysięgę w odniesieniu do swoich usług: "Przysięgam świadczyć
moje usługi mojemu patronowi lub Lucjuszowi Titiusowi", nie może być zwolniony z tych, które jest winien
swojemu patronowi, świadcząc swoje usługi Lucjuszowi Titiusowi.
13. Julianus, Digest, Księga XXII.
Nie ma różnicy, czy Lucjusz Tytus jest obcym, czy synem patrona:
14. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
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Ponieważ usługi świadczone Lucjuszowi Tytusowi są inne niż te, do których uprawniony jest patron. Jeśli jednak
wolnomularz obiecuje pewną sumę pieniędzy swemu ubogiemu patronowi w zamian za otrzymanie wolności lub
obiecuje ją Titiusowi, to dodanie imienia Titius będzie z pewnością ważne.
15. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Kiedy niewolnik zostanie zakupiony na mocy tego prawa, pod warunkiem, że zostanie poddany manumulacji, i
uzyska wolność zgodnie z Konstytucją Boskiego Marka, wszelkie usługi, które zostały mu narzucone, nie będą
miały żadnej mocy ani skutku.
(1) Nie można też żądać świadczeń od wyzwoleńca, któremu przyznano majątek na mocy Konstytucji Boskiego
Marka, ogłoszonej w celu zachowania wolności niewolników, niezależnie od tego, czy uzyskali oni wolność
bezpośrednio, czy zgodnie z warunkami trustu, nawet jeśli ci, którzy uzyskali ją jako beneficjenci trustu, stają się
wyzwoleńcami samego człowieka; nie stają się oni bowiem wyzwoleńcami w tych samych okolicznościach, co
niewolnicy, których manumitujemy bez przymusu.
(2) Powództwo o przymusowe wykonanie świadczeń przysługuje, gdy upłynął czas ich wykonania; czas ten
jednak nie może upłynąć, zanim świadczenia nie staną się wymagalne, a stają się wymagalne po upływie czasu
ich wykonania.
(3) Nawet jeśli wolny człowiek ma żonę, nie ma przeszkód, aby jego opiekun domagał się jego usług.
(4) Jeżeli opiekun jest niepełnoletni, nie uważa się, że jego poddany zawarł związek małżeński za jego zgodą,
chyba że potwierdzi to jego opiekun.
(5) Jeżeli małżeństwo kobiety wyzwolonej zostanie zatwierdzone przez jej opiekuna, to nie może on później
sprzeciwić się temu małżeństwu.
16. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Oczywiste jest, że kiedy kobieta wyzwolona przestaje być mężatką, można żądać jej usług, co potwierdzają
prawie wszystkie autorytety.
(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
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Wolny człowiek, po tym jak jego usługi zostały wskazane, zachorował tak bardzo, że nie może ich wykonywać.
Czy będzie on odpowiedzialny, ponieważ jest oczywiste, że to nie jego wina, że nie wykonuje usług?
17. Usługi nie mogą być obiecane, wyświadczone, należne lub żądane częściowo. Dlatego Papinianus wyraził
następującą opinię: jeśli jest kilka różnych usług, a nie tylko jedna, a patron, który się ich domagał, pozostawił
kilku spadkobierców, to prawdą jest, że zobowiązanie powinno być podzielone proporcjonalnie do liczby
spadkobierców. Wreszcie Celsus w Dwunastej Księdze mówi, że jeśli wolny człowiek, który ma dwóch patronów,
przysięgnie, że wykona tysiąc usług na rzecz niewolnika, który jest w ich wspólnym posiadaniu, to każdemu z
nich należy się pięćset, a nie tysiąc połówek usług.
(1) Paulus, O Edykcie, Księga XL.
Wolny człowiek musi świadczyć swemu patronowi te usługi, które należą do zawodu, jakiego się nauczył po
wyswobodzeniu, pod warunkiem, że można je wykonywać honorowo i bez zagrożenia życia; ale te, których się
nauczył w czasie wyswobodzenia, nie zawsze powinny być świadczone. Jeśli jednak po manumisji przyjął jakiś
niehonorowy zawód, musi wykonywać te usługi, które mógł świadczyć w czasie, gdy uzyskał wolność.
2. 2. Należy świadczyć takie usługi na rzecz patrona, jakie są odpowiednie do wieku, rangi, stanu zdrowia,
wymagań i trybu życia obu stron.
3. Tenże, O prawie patronatu.
Patron nie powinien być wysłuchany, jeśli żąda usług, na które wiek wolnego człowieka nie pozwala, lub słabość
jego ciała nie może wytrzymać, lub których wykonanie będzie miało szkodliwy wpływ na jego stan lub sposób
życia.
4. Tenże, O Edykcie, Księga XL.
Sabinus, w piątej księdze edyktu pretora miejskiego, mówi, że wolny człowiek musi świadczyć swoje usługi i
samemu zapewnić sobie pożywienie i ubranie. Jeśli jednak nie jest w stanie sam się utrzymać, pożywienia musi
mu dostarczać jego opiekun.
5. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XIV.
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Jest jasne, że nie można wymagać od wolnego człowieka usług bez wyznaczenia mu dni, w których ma je
wykonywać, i bez pozostawienia mu czasu na zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy na utrzymanie.
6. Paulus, O Edykcie, Księga XL.
Jeśli to nie zostanie uczynione, pretor nie pozwoli, aby usługi wolnego człowieka były świadczone na rzecz jego
patrona. Jest to całkowicie słuszne, ponieważ każdy z nich powinien dostarczyć na własny koszt to, co obiecał,
tak długo, jak długo istnieje to, co jest mu winien.
7. Prokulus mówi, że wolnomularz powinien udać się do Rzymu ze swojej prowincji, aby oddać swoje usługi; ale
jeśli tak uczyni, patron straci czas, który poświęcił na przybycie do Rzymu. Tak jest, jeśli patron, jako dobry
obywatel i troskliwy gospodarz, mieszka w Rzymie, lub podróżuje do prowincji, ale jeśli chce wędrować po
świecie, konieczność podążania za nim wszędzie nie powinna być narzucana wolnemu człowiekowi.
8. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VI.
Usługi powinny być bowiem świadczone w miejscu, gdzie przebywa patron, oczywiście na jego koszt za
wyżywienie i transport.
9. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XIV.
Jeśli patron żąda usług, to postanowienie to zaczyna obowiązywać, gdy patron tego żąda, a wolnomularz ich nie
wykonuje. Nie ma też różnicy, czy dodaje się słowa: "gdy ich zażądam", czy nie; ponieważ jedna zasada odnosi
się do usług wolnego, a inna do innych spraw. Ponieważ świadczenie usług jest niczym innym jak spełnianiem
obowiązku, absurdem jest przypuszczać, że obowiązek powinien być spełniany w innym dniu niż ten, w którym
osoba do tego uprawniona życzy sobie, aby był spełniony.
10. 10. Gdy wolnomularz przyrzeka swemu patronowi, że będzie mu świadczył usługi, a nie uwzględnia w tym
swoich dzieci, ustala się, że usługi te będą należne jego dzieciom tylko wtedy, gdy staną się one spadkobiercami
swego ojca. Julianus uważa, że nawet jeśli zostaną one spadkobiercami ojca, to będą miały prawo domagać się
świadczeń od wolnomularza tylko wtedy, gdy nie stały się spadkobiercami dzięki interwencji innej osoby. Dlatego,
jeśli ktoś, po wydziedziczeniu swojego wyemancypowanego syna, ustanowiłby swojego niewolnika spadkobiercą,
a ten pierwszy stałby się jego spadkobiercą poprzez wspomnianego niewolnika, powinien być pozbawiony prawa
do domagania się usług wyzwolonego; podobnie jak pozbawiony byłby prawa patron, który nie nakładałby
żadnych usług na swoich wyzwolonych lub sprzedałby te, które nakładał.
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11. 11. W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na to, że w każdym rodzaju usług należy zapewnić wolnemu
człowiekowi taki czas, jaki jest niezbędny do właściwej pielęgnacji jego ciała.
12. Julianus, Digest, Księga XXII.
Usługi, które obiecuje wolny człowiek, różnią się zasadniczo od tych, które są związane z handlem lub zawodem;
jeśli więc wolny człowiek jest rzemieślnikiem lub malarzem, tak długo, jak jest zatrudniony w ten sposób, będzie
musiał świadczyć swojemu patronowi usługi tego rodzaju. Dlatego też, tak jak każdy może się umówić, że usługi
związane z handlem będzie wykonywał dla siebie lub dla Tycjusza, tak też mecenas może zgodnie z prawem
umówić się ze swoim wolnym strzelcem, że jego usługi będą świadczone albo jemu samemu, albo
Semproniuszowi; a wolny człowiek będzie zwolniony z tego obowiązku, świadcząc swoje usługi obcej osobie, tak
jak byłby zwolniony, gdyby wykonywał je dla swojego mecenasa.
13. 13. Gdy kilku patronów, którzy celowo udali się do różnych prowincji, jednocześnie żąda od wolnomularza
wykonania usług, można powiedzieć, że usługi są należne, ale wolnomularz nie będzie zobowiązany, ponieważ
to nie jego wina, lecz jego patronów, że usługi nie są wykonywane; podobnie jest, gdy żąda się usług od
wolnomularza, który jest chory. Jeżeli patroni są mieszkańcami dwóch różnych miast i każdy z nich ma tam swoje
miejsce zamieszkania, powinni się zgodzić co do świadczenia usług przez wolnomularza; w przeciwnym razie
byłoby to uciążliwe, aby ten, który może być zwolniony przez pracę przez dziesięć dni, był zmuszony, ponieważ
jego patroni nie zgadzają się co do świadczenia jego usług, a obaj żądają ich jednocześnie, do pracy przez pięć
dni dla jednego z nich i do zapłacenia drugiemu wartości pięciu dni pracy, do których jest uprawniony.
14. The Same, Digest, Księga LII.
Ilekroć w postanowieniu jest określony rodzaj usług, jak na przykład usługi malarza lub jakiegoś rzemieślnika, nie
można ich żądać, jeśli nie upłynął czas na ich wykonanie, ponieważ w samej umowie rozumie się, że czas na
wykonanie jest podany, chociaż może nie być wyrażony słowami; na przykład, gdy czynimy postanowienie, że
usługi mają być wykonane w Efezie, to rozumie się, że jest na to wystarczający czas. Stąd następujące
postanowienie jest nieważne: "Czy obiecujesz dać mi dziś sto obrazów, które namalowałeś?". Usługi, jednak
zaczynają być należne od daty postanowienia. Te, których mecenas żąda od swego wolnego strzelca, nie są
natychmiast wymagalne, ponieważ rozumie się, że strony uzgodniły, iż nie będą one wymagalne zanim nie
zostanie określony czas ich wykonania; to znaczy, że wolny strzeliec będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z
wygodą swego mecenasa; czego nie można powiedzieć o usługach rzemieślnika lub malarza.
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15. Tenże, Digest, Księga LXV.
Nie zawsze rozumie się, że patron, który wynajmuje usługi swojego wolnego człowieka, otrzymuje za nie zapłatę;
ale to powinno być ustalone na podstawie natury usług i pozycji patrona i wolnego człowieka.
16. Jeśli bowiem ktoś ma wolnego, który jest komediantem lub głównym aktorem w pantomimie, a jego środki są
skromne, tak że nie może korzystać z jego usług, chyba że je wynajmie, to należy uznać, że to usług wolnego
wymaga, a nie wynagrodzenia za nie.
17. Podobnie lekarze bardzo często manumitują swoich niewolników, którzy należą do tego samego zawodu,
ponieważ nie mogą korzystać z ich usług bez ich wynajęcia. Tę samą zasadę można powiedzieć, że stosuje się
do innych zawodów.
18. Jeśli jednak ktoś może korzystać z usług wolnego człowieka, a woli je wynająć, aby uzyskać ich wartość,
należy uznać, że otrzymuje wynagrodzenie za usługi swojego wolnego człowieka.
19. Czasami jednak patroni wynajmują usługi swoich wolnych ludzi na prośbę tych ostatnich, a kiedy tak się
dzieje, należy raczej uważać, że otrzymują cenę ich usług, a nie odszkodowanie za nie.
20. Alfenus Varus, Digest, Księga VII.
Gdy pewien lekarz, który uważał, że gdyby jego wolni ludzie nie praktykowali medycyny, miałby o wiele więcej
pacjentów, zażądał, aby poszli za nim i nie wykonywali swojego zawodu, pojawiło się pytanie, czy miał do tego
prawo, czy nie. Odpowiedź brzmiała, że miał takie prawo, pod warunkiem, że wymagał od nich tylko honorowych
usług; to znaczy, że pozwoliłby im odpoczywać w południe i umożliwiłby im zachowanie honoru i zdrowia.
21. Zapytałem również, czy gdyby wolni ludzie odmówili świadczenia takich usług, to ile te usługi powinny być
uważane za warte. Odpowiedź brzmiała, że kwota ta powinna być określona przez wartość ich usług, gdy są
zatrudnieni, a nie przez korzyść, jaką mecenas uzyskałby przez spowodowanie niedogodności dla wolnych ludzi
poprzez zakazanie im praktykowania medycyny.
22. Julianus, O Minicjuszu, Księga I.
Jeśli wolny człowiek wykonuje zawód komediopisarza, to oczywiste jest, że powinien on korzystać ze swoich
usług nie tylko dla dobra samego patrona, ale także bezinteresownie na przyjęciach jego przyjaciół; podobnie
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wolny człowiek, który praktykuje medycynę, powinien na życzenie swojego patrona leczyć przyjaciół tego
ostatniego bez wynagrodzenia; aby bowiem mógł on korzystać z usług swojego wolnego człowieka, nie jest
konieczne, aby patron zawsze dawał rozrywki lub stale chorował.
23. Paulus, O prawie patronatu.
Jeśli wolna kobieta, która ma dwóch lub więcej patronów, wyjdzie za mąż za zgodą jednego z nich, drugi nadal
będzie miał prawo do jej usług.
24. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIV.
Jeśli wytoczono powództwo przeciwko wolnemu człowiekowi, aby zmusić go do świadczenia usług, a jego patron
umarł, ustalono, że prawo do powództwa nie przechodzi na obcego spadkobiercę. Jeśli jednak jest syn, a nie jest
on spadkobiercą, nawet jeśli sprawa nie została połączona, będzie on jednak miał prawo do usług wolnego
człowieka, chyba że został wydziedziczony.
25. Celsus, Digest, Księga XII.
Jeśli wyzwoleniec przysięgnie świadczyć wszystkie usługi, jakich zażyczy sobie jego opiekun, życzenia opiekuna
nie będą brane pod uwagę, chyba że jest to zgodne ze sprawiedliwością. Zamiar wolnomularzy, którzy
pozostawiają swoje usługi uznaniu swoich opiekunów, wynika z tego, że ci ostatni będą postępować
sprawiedliwie, a nie z tego, że chcą się wiązać bezmyślnie.
26. 26. Patronowi przysługuje powództwo przeciwko swojej wolnej kobiecie, która wyszła za mąż bez jego zgody,
o świadczenia należne od niej przed zawarciem małżeństwa.
27. Modestinus, Reguły, Księga I.
Wolny człowiek nie może być zmuszony do świadczenia usług, których nie obiecywał, jeśli żadne nie były
narzucone, nawet jeśli przez jakiś czas może je dobrowolnie wykonywać.
28. Tenże, Pandekty, księga VI.
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Wolny, który obiecał pieniądze swemu patronowi, a ten zażądał ich od niego w celu uczynienia jego wolności
uciążliwą, nie będzie za to odpowiedzialny; a jeśli patron zażąda pieniędzy, nie będzie mógł wejść w posiadanie
jego majątku wbrew postanowieniom testamentu wolnego.
29. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VI.
Usługi nie mogą być narzucone wolnemu człowiekowi w taki sposób, że będzie on musiał sam się utrzymać.
30. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXII.
Należy zauważyć, że zobowiązania do świadczenia usług podlegają niekiedy zmniejszeniu, zwiększeniu i
modyfikacji; kiedy bowiem wolny człowiek jest osłabiony, patron traci swoje usługi, które już zaczęły być należne.
Jeśli jednak wolna kobieta, która obiecała swoje usługi, zostanie podniesiona do takiej rangi, że nie będzie mogła
ich świadczyć swojemu patronowi, zobowiązanie zostanie unieważnione z mocy prawa.
31. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
Wolna kobieta, która ma więcej niż pięćdziesiąt lat, nie jest zmuszona do świadczenia usług na rzecz swojego
patrona.
32. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga XI.
Labeo twierdzi, że jest jasne, iż partnerstwo zawarte między wolnym człowiekiem a patronem, w zamian za
przyznanie temu pierwszemu wolności, jest nieważne z mocy prawa.
33. Paulus, O Lex Julia et Papia, księga II.
"Wolny człowiek, który ma pod swoją opieką dwoje lub więcej dzieci płci męskiej lub żeńskiej (z wyjątkiem tych,
które przyjęły zawód bufona lub wynajęły się do walki z dzikimi zwierzętami), nie będzie musiał świadczyć ich
opiekunowi lub opiekunce, ani dzieciom tego ostatniego żadnych usług, ani też dokonywać na ich rzecz
darowizny lub prezentu, ani też czynić niczego innego, co zgodzili się dostarczyć, obdarować lub wykonać w
zamian za wolność, w odniesieniu do czego przysięgli, obiecali lub zobowiązali się; A jeśli wspomniany wolny
człowiek nie będzie miał pod swoją opieką dwojga dzieci, lecz tylko jedno w wieku pięciu lat, zostanie zwolniony z
obowiązku świadczenia usług. "
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34. Julianus mówi, że śmierć dzieci jest korzystna dla wolnego człowieka, ponieważ zwalnia go z później
nałożonych świadczeń.
35. Jeżeli po utracie dziecka wolnomularz zobowiąże się do świadczenia usług na rzecz swego patrona, a potem
urodzi mu się kolejne dziecko, Pomponiusz powiada, że jest tym bardziej uzasadnione, aby dziecko, które
umarło, zostało połączone z żyjącym, aby zwolnić wolnomularza od odpowiedzialności.
36. Nie ma różnicy, czy wolnomularz przyrzeka swoje usługi samemu patronowi, czy też tym, którzy są pod jego
kontrolą.
37. 37. Jeśli patron przyrzeka usługi swojego wolnego strzelca na rzecz wierzyciela, to nie można mówić o
zastosowaniu tej samej zasady, ponieważ przyrzeczenie jest dokonywane zamiast zapłaty. Można jednak
powiedzieć, że wolnomularz może być zwolniony na mocy wyżej wymienionego prawa, jeśli patron scedował
usługi na innego, po tym jak wolnomularz je obiecał; jest bowiem prawdą, że obiecał je swojemu patronowi, choć
nie jest mu już dłużny. Jeśli jednak na początku wolnomularz obiecałby swoje usługi ze względu na zlecenie
swojego patrona, nie zostanie zwolniony.
38. Zwolnienie ze świadczenia usług odnosi się nie tylko do tych, które mają być wykonane w przyszłości, ale
także do tych, które są już należne.
39. Julianus mówi, że nawet jeśli został już wniesiony pozew o przymuszenie do świadczenia, to i tak zwolnienie
nastąpi, jeśli urodzą się dzieci. Jeśli jednak zapadło orzeczenie o świadczeniach, które mają być wykonane, to
uwolniony nie może być zwolniony, ponieważ zaczął być winien pewną sumę pieniędzy.
40. Dziecko urodzone pośmiertnie nie zwalnia spadkobierców ojca z odpowiedzialności, ponieważ zwolnienie
powinno pochodzić od uwolnionego, a nikt nie może być uznany za zwolnionego po śmierci. Natomiast dzieci
urodzone przed śmiercią uwolnionego spowodują zwolnienie na podstawie wyżej wymienionego prawa.
41. Zgodnie z duchem tego prawa, nawet jeśli zwolnienie odnosi się w sposób szczególny do osoby uwolnionego,
jego poręczyciele również zostaną zwolnieni. Jednakże, jeśli uwolniony dostarczy dłużnika jako swojego
zastępcę, nie będzie to dla niego korzystne.
42. Kallistratus, O akcie monarszym, Księga III.
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Usługi są rozumiane jako właściwie nałożone tylko tam, gdzie mogą być wykonane bez hańby i bez zagrożenia
życia. Jeśli bowiem niewolnica, która jest prostytutką, zostanie poddana manumisji, nie powinna świadczyć tych
samych usług swemu patronowi, choć może jeszcze zyskać na sprzedaży swego ciała; jeśli zaś gladiator
zostanie poddany manumisji, nie jest winien swemu patronowi tych samych usług, gdyż nie można ich
wykonywać bez zagrożenia życia.
43. 43. Jeśli jednak wolny człowiek jest zatrudniony w jakimś zawodzie, powinien świadczyć związane z nim
usługi, nawet jeśli nauczył się go po manumisji. Jeśli zaś przestanie wykonywać ten zawód, powinien świadczyć
takie usługi, jakie nie są sprzeczne z jego rangą; może na przykład mieszkać ze swoim patronem, podróżować z
nim lub prowadzić jego interesy.
44. Paulus, O Plaucjuszu, księga VII.
Pewien mecenas zawarł następujący warunek: "Jeśli nie będziesz mi służył przez dziesięć dni, czy obiecujesz
zapłacić mi dwadzieścia sestercji?". Należy się zastanowić, czy nie należy uwzględnić powództwa o zapłatę tych
dwudziestu sestercji, jako przyrzeczonych w celu uczynienia wolności uciążliwą, czy też można świadczyć usługi,
które nie zostały przyrzeczone, czy też należy tylko przyjąć, że zostały one przyrzeczone, aby patron nie został
całkowicie wykluczony? Praetor decyduje, że usługi zostały tylko obiecane.
45. Powstaje więc następująca kwestia: czy wolnomularz może zapobiec wydaniu przeciwko niemu wyroku na
większą sumę niż dwadzieścia sestercji, ponieważ wydaje się, że patron wycenił jego usługi na taką kwotę, a
zatem on sam nie powinien chcieć jej zwiększyć. Byłoby to jednak niesprawiedliwe, ale nie należy też okazywać
takiej pobłażliwości wolnemu, gdyż nie powinien on z jednej strony zgodzić się na postanowienie, a z drugiej
skarżyć się na nie jako niesprawiedliwe.
46. Papinianus, Pytania, Księga XX.
Jeśli majątek mecenasa zostanie sprzedany, to nadal będzie mu przysługiwało prawo do uzyskania świadczeń od
swojego poddanego, które stały się wymagalne po sprzedaży. Jeśli jest on w stanie sam się utrzymać, to nie
będzie mu przysługiwać powództwo o wykonanie świadczeń, które powinny być wykonane przed sprzedażą,
ponieważ dotyczy to tego, co miało miejsce przed zbyciem majątku.
47. The Same, Opinie, Księga V.
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Wolny człowiek, który został zwolniony z obowiązku świadczenia usług, a więc uzyskał pełną zdolność
testamentową, jest jednak zmuszony do traktowania swojego patrona z szacunkiem. Inaczej rzecz się ma z
zapewnieniem wsparcia, gdzie potrzeby opiekuna są przejmowane w celu dokuczenia wolnemu człowiekowi.
48. Tenże, Opinie, Księga IX.
"Pragnę, aby mój niewolnik, So-and-So, który jest mechanikiem niskiego stanu, został poddany manumisji, aby
mógł wykonywać usługi dla mojego dziedzica". Manumitowany niewolnik v/as nie jest zmuszony do
przyrzeczenia, ale jeśli by to zrobił, powództwo nie będzie przeciwko niemu przyznane, ponieważ ten, kto dał mu
wolność pod zaufaniem, nie może zmienić prawa publicznego.
49. Tenże, Opinie, Księga XIX.
Niewolnik, który jest zobowiązany do świadczenia usług swemu patronowi, nie może, bez szkody dla tego
ostatniego, zaciągnąć się do wojska.
50. Scaevola, Pytania, Księga IV.
Jeśli wolny człowiek nie wywiązuje się ze swoich usług, jego poręczyciel jest odpowiedzialny, ale sam poręczyciel
nie może się wywiązać. Natomiast poręczyciel, który zgodził się zastąpić dłużnika, będzie odpowiedzialny za
zwłokę.
51. Tenże, Opinie, Księga II.
Czy wolny strzelec kupca handlującego odzieżą może prowadzić ten sam interes w tym samym mieście i w tym
samym miejscu, jeśli jego patron nie chce, aby to robił? Odpowiedź brzmiała, że nie ma powodu, w podanym
przypadku, aby nie mógł tego robić, jeśli jego patron nie poniesie z tego powodu żadnej szkody.
52. Valens, Powiernictwo, Księga V.
Gdy kobieta wyzwolona jest konkubiną swego patrona, jest ustalone, że nie może on wytoczyć przeciwko niej
powództwa w celu wymuszenia wykonania usługi, bardziej niż gdyby była jego żoną.
53. Tenże, Powiernictwo, Księga VI.
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Campanus mówi, że pretor nie powinien pozwalać, aby obietnica jakiegokolwiek podarunku, prezentu lub usługi
była narzucana niewolnikowi, który został poddany manumulacji na podstawie umowy powierniczej. Jeśli jednak
pozwolił on na związanie się zobowiązaniem, wiedząc, że może odmówić, nie należy odrzucać pozwu o
przymusowe wykonanie usługi, ponieważ uważa się, że niewolnik je ofiarował.
54. Hermogenianus, Epitomes of Laiv, Księga II.
Jak w przypadku patrona, tak również jego syn, wnuk i prawnuk, który zgadza się na małżeństwo z wolną
kobietą, traci prawo do żądania jej usług; ponieważ ta, na której małżeństwo wyraził zgodę, powinna być
całkowicie do dyspozycji swojego męża.
55. 55. Jeśli jednak małżeństwo, na które patron wyraził zgodę, jest nieważne, nie będzie on miał przeszkód, aby
żądać jej usług.
56. Nie odmawia się pobierania świadczeń od kobiety wyzwolonej ani jej opiekunce, ani córce, wnuczce lub
prawnuczce jej opiekuna, jeśli którakolwiek z nich zgodziła się na jej małżeństwo; nie jest bowiem rzeczą
niewłaściwą, aby usługi kobiety wyzwolonej, która wyszła za mąż, były im świadczone.
57. Gaius, O sprawach.
Wolny człowiek, który ma dwóch patronów, może w niektórych przypadkach wykonywać różne usługi dla obu z
nich w tym samym czasie; tak na przykład, jeśli jest kopistą i pracuje dla jednego ze swoich patronów, pisząc
książki, i zajmuje się domem drugiego, podczas gdy ten ostatni jest w podróży z rodziną; nic bowiem nie
przeszkadza mu w pisaniu książek, gdy zajmuje się domem. Podobną opinię wyraził Neratius w swoich Dziełach
Pergaminowych.
58. Neratius, Opinie, Księga I.
Natura usług, które mają być świadczone, zależy od statusu osoby, która je świadczy, ponieważ muszą one
odpowiadać jej randze, jej środkom, jej sposobowi życia i jej zajęciu.
59. Ponadto wolnemu, jak i każdemu innemu, kto jest zobowiązany do świadczenia usług, należy zapewnić
utrzymanie lub dać mu czas wystarczający na jego utrzymanie, a w każdym przypadku należy dać mu czas na
właściwą i konieczną troskę o jego osobę.
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60. Paulus, Podręczniki, Księga II.
Prawo do żądania świadczeń pozostaje niekiedy nawet po wygaśnięciu prawa patronatu, co ma miejsce w
przypadku braci tego, któremu przydzielono wolnego człowieka, lub w odniesieniu do wnuka jednego patrona,
gdy jest syn innego patrona.

Tyt. 2: O własności wolnomularzy.

61. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLII.
Edykt ten został ogłoszony przez pretora z zamiarem zmodyfikowania przywiązania, jakie wolni ludzie powinni
okazywać swemu patronowi. czy też (jak powiada Serwiusz) w dawnych czasach mieli oni zwyczaj wymagać od
swych wolnych ludzi najbardziej uciążliwych posług, jako wynagrodzenia za nadzwyczajne benerity przyznawane
tym ostatnim, gdy po wyzwoleniu z niewoli stawali się obywatelami rzymskimi.
62. Pretor Rutilius był pierwszym, który wydał edykt przewidujący, że patron nie może wytoczyć powództwa
przeciwko swemu wyzwoleńcowi, chyba że chodzi o usługi lub majątek posiadany w ramach spółki; na przykład
gdy uzgodniono, że jeśli wyzwoleniec nie będzie wykonywał usług dla swego patrona, ten ostatni powinien mieć
prawo do współwłasności swego majątku.
63. Kolejni pretorzy mieli w zwyczaju obiecywać posiadanie pewnej części majątku wolnego człowieka; ponieważ
partnerstwo istniejące między stronami zakładało wykonywanie usług przez wolnego człowieka, to co miał on
dostarczać jako swój udział w partnerstwie za życia, był również zobowiązany dostarczać po śmierci.
64. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IV.
Jeśli patron, który został pominięty w testamencie swojego wyzwoleńca, mógłby wbrew postanowieniom
testamentu zażądać od pretora wejścia w posiadanie swoich dóbr, a zanim to uczynił, zmarł lub upłynął czas
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przewidziany na żądanie tegoż wejścia, jego dzieci lub dzieci innego patrona mogą żądać wejścia w posiadanie
na podstawie tego paragrafu edyktu, na mocy którego, jeśli pierwsi nie roszczą sobie prawa do posiadania lub nie
chcą go rościć, zostaje ono przyznane następnym w kolejności, tak jakby tych pierwszych nie było.
65. 65. Jeśli patron, który został wyznaczony na spadkobiercę przez swojego wyzwoleńca, umarł za życia tego
ostatniego, pozostawiając dzieci, to powstało pytanie, czy wbrew postanowieniom testamentu mogą one
domagać się pretorskiego posiadania majątku wyzwoleńca. W odniesieniu do tej kwestii postanowiono, że czas
śmierci, do którego odnosi się posiadanie pretorskie, powinien być brany pod uwagę w celu stwierdzenia, czy
istnieje patron, czy też nie; tak aby, jeśli istnieje, jego dzieci nie mogły żądać posiadania pretorskiego na
podstawie Pierwszej Sekcji Edyktu.
66. 66. Jeśli wyemancypowany syn pozostawiłby wnuka pod władzą dziadka, wówczas posiadanie pretorskie
połowy majątku dziedziczonego przez wyzwoleńca powinno być przyznane synowi, chociaż majątek ten może z
mocy prawa należeć do wnuka, z tego powodu, że posiadanie należnej części powinno być przyznane synowi
wbrew postanowieniom testamentu wyzwoleńca.
67. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLI.
Nawet jeśli prawo do noszenia złotego pierścienia mógł uzyskać od cesarza wyzwoleńca, jego patron zostanie
dopuszczony do posiadania pretorianów wbrew postanowieniom testamentu, jak to jest stwierdzone w kilku
reskryptach; ponieważ przywilej ten nadaje mu jedynie prawa obywatela wolnego, ale umiera on jako
wyzwoleńca.
68. Oczywiste jest, że gdyby decyzją sądu został przywrócony do praw rodzicielskich, nie można uzyskać
praetorian possession jego majątku wbrew postanowieniom testamentu.
69. Ta sama zasada będzie obowiązywać w przypadku, gdy uzyskał on od cesarza nieograniczone prawo do
sporządzania testamentu.
70. Jeśli ktoś kupi niewolnika pod warunkiem, że go manumituje, będzie to podlegało wyżej wymienionej Sekcji
Edyktu.
71. Jeśli ktoś otrzyma sumę pieniędzy pod warunkiem, że manumituje swojego niewolnika, nie będzie miał prawa
do pretorskiego posiadania jego majątku wbrew warunkom testamentu.
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72. Aby patron mógł wejść w posiadanie praetorskie wbrew postanowieniom testamentu, należy wejść na
nieruchomość lub zażądać jej praetorycznego posiadania. Wystarczy jednak, że jeden ze spadkobierców wejdzie
na nieruchomość lub zażąda jej praetorycznego posiadania.
73. Mecenas nie ma takiego samego prawa do majątku swego wyzwoleńca, który ten ostatni nabył w czasie
służby wojskowej, jakie ma do majątku nabytego w inny sposób.
74. Gdy patron, po wygnaniu, zostaje przywrócony do swoich praw obywatelskich, może wbrew postanowieniom
testamentu objąć w posiadanie pretorskie dobra swojego wyzwoleńca. Tę samą zasadę należy stosować do
wyzwoleńca, który został wygnany, a następnie przywrócony do swoich praw.
75. 75. Jeśli syn pod władzą ojcowską manuminuję niewolnika, który stanowi część jego castrense peculium, to
na mocy konstytucji boskiego Hadriana staje się jego patronem i jako patron może wejść w praetorskie
posiadanie majątku wyzwoleńca wbrew postanowieniom testamentu.
76. 76. Jeśli ten, któremu przydzielono wyzwoleńca, oskarżyłby go o popełnienie przestępstwa, nie może on
żądać pretorskiego posiadania jego majątku wbrew postanowieniom testamentu, co jednak nie przeszkadza jego
braciom, ponieważ muszą oni żądać pretorskiego posiadania tak samo, jak czyniliby to, gdyby byli wnukami
drugiego syna, ponieważ wyzwoleńca, który został mu przydzielony, nie przestaje być wyzwoleńcem pozostałych
synów. Należy ponadto powiedzieć, że nawet gdyby jeden z braci odmówił żądania pretorian possession, drugi,
któremu freediver nie został przydzielony, może zająć jego miejsce i żądać pretorian possession majątku wbrew
postanowieniom testamentu.
77. Patron jest uprawniony, wbrew postanowieniom testamentu, do praetorycznego posiadania majątku swego
wyzwoleńca, ilekroć nie zostanie on wyznaczony na spadkobiercę tej części tego majątku, do której jest
uprawniony.
78. Jeżeli patron został ustanowiony pod warunkiem, a warunek ten został spełniony za życia spadkodawcy, nie
może on wejść w praetorian possession of the estate wbrew postanowieniom testamentu.
79. Jak zatem należy postąpić, jeśli w chwili śmierci warunek był w zawieszeniu, ale został spełniony, zanim
patronowi zostało przyznane posiadanie pretorskie; to znaczy, zanim majątek uwolnionego został objęty? Czy
byłby on powołany do sukcesji pretorskiej na mocy tej części Edyktu? Lepsza jest opinia, że należy brać pod
uwagę czas, w którym nastąpiło wejście w posiadanie dóbr; i taka jest nasza praktyka.
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80. Jeśli jednak warunek odnosi się do czasu przeszłego lub teraźniejszego, nie można uznać, że patron został
powołany na spadkobiercę warunkowo; warunek bowiem albo został spełniony i uznaje się, że został powołany
bezwzględnie, albo nie został spełniony i nie jest powołany na spadkobiercę.
81. Jeśli wolnomularz wyznaczył swojego spadkobiercę w następujący sposób: "Jeśli mój syn umrze za mojego
życia, niech mój patron będzie moim spadkobiercą", nie uważa się, że testament został sporządzony
niewłaściwie; jeśli bowiem syn umrze, ponieważ warunek został spełniony, patron może objąć majątek w
posiadanie pretorianów.
82. Jeśli patronowi zapisuje się część majątku, do której jest on uprawniony, to uczyniono dla niego
wystarczająco dużo, nawet jeśli nie zostałby mianowany spadkobiercą.
83. Jeżeli jednak został on powołany do mniejszego udziału niż ten, do którego był uprawniony, a pozostała
część została mu wyrównana, czy to przez zapisy, czy przez powiernictwo, uważa się, że został on zaspokojony.
84. Udział, do którego patron jest uprawniony z mocy prawa, może być również wyrównany na jego rzecz przez
darowizny mortis causa, ponieważ zastępują one zapisy.
85. Ta sama zasada będzie obowiązywała, gdy wolnomularz nie uczynił darowizny na rzecz patrona mortis
causa, lecz dał mu majątek w zamian za wysokość przysługującego mu spadku; wtedy bowiem albo będzie się
uważało, że darowizna została dokonana mortis causa, albo to, co patron otrzymał, wykluczy go z uzyskania
praetorycznego posiadania majątku wbrew postanowieniom testamentu.
86. Jeśli coś zostało przekazane mecenasowi w celu spełnienia warunku, to powinno być wliczone do legalnego
udziału tego ostatniego, jeśli pochodziło z majątku uwolnionego.
87. 87. Przyznajemy patronowi jego prawny udział w majątku, który posiadał wolnomularz w chwili swojej śmierci,
ponieważ bierzemy pod uwagę czas, w którym zmarł. Jeśli jednak pomniejszył on swój majątek przez jakieś
oszustwo, pretor zadecyduje, że patron ma do niego prawo, tak jakby należał do majątku.
88. Paulus, O Edykcie, Księga XLII.
Gdy niewolnik wykrył mordercę swego pana, pretor powinien zadecydować, że jest on wolny, i ustalono, że nie
będzie on niczyim niewolnikiem, uzyskawszy wolność na mocy dekretu senatu.
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89. W przypadku, gdy wolnomularz, po dostaniu się do niewoli, umiera w rękach wroga, choć nazwa wolnomularz
go nie dotyczy, to jednak, zgodnie z Prawem Kornelii, które potwierdza jego testament tak, jak gdyby zmarł w
domu, posiadanie jego majątku powinno być przyznane jego patronowi.
90. Jeśli patron zostałby wygnany, to jego syn będzie miał prawo do pretorskiego posiadania majątku swojego
wyzwoleńca, a jego ojciec, jako patron, nie będzie w tym przeszkodą, gdyż uważa się go za zmarłego. Inaczej
jest jednak w przypadku, gdy patron jest w rękach wroga, gdyż jest on przeszkodą dla swoich dzieci, ze względu
na nadzieję jego powrotu i prawo postliminium.
91. Jeśli obcy człowiek został mianowany spadkobiercą przez wyzwoleńca i ma przekazać majątek synowi,
patron powinien być wykluczony, ponieważ majątek jest przekazywany na mocy dekretu trebelińskiego senatu, a
syn zajmuje miejsce spadkobiercy.
92. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XV.
Gdy wolnomularz ma patrona, a ten ma dzieci, i wyznacza patrona na spadkobiercę tej części majątku, do której
ten ostatni ma prawo, powinien zastąpić jego dzieci w tej samej części, aby, choć patron może umrzeć za życia
wolnomularza, można było uznać, że zaspokoił roszczenia swoich dzieci.
93. 93. Jeśli wolnomularz ma wyemancypowanego syna swego patrona i wnuki pochodzące od innego syna,
który jest pod kontrolą dziadka, wolnomularz musi zostawić tylko to, co należy się synowi, a nie wnukom; w tym
przypadku nie ma bowiem różnicy, czy są oni w równym stopniu powołani do dziedziczenia po dziadku, czy nie.
94. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIII.
Jeśli dzieci wyzwoleńca zostałyby wyznaczone na spadkobierców tylko niewielkiej części jego majątku, patron nie
może żądać posiadania pretorianów wbrew postanowieniom testamentu; Marcellus bowiem w dziewiątej księdze
Digestów mówi, że bez względu na to, jak niewielką część majątku wyzwoleńca jego syn zostanie wyznaczony na
spadkobiercę, patron będzie wyłączony.
95. Gdy córka patrona została wyznaczona na spadkobierczynię przez wyzwoleńca jej ojca, a testament, na
mocy którego została wyznaczona, został rzekomo sfałszowany, i wniesiono apelację, a przed jej rozpatrzeniem
córka zmarła, Boski Marek przyszedł z odsieczą spadkobiercom i postanowił, że powinni oni mieć to, do czego
córka miałaby prawo, gdyby żyła.
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96. Jeśli syn wyzwoleńca, który został wyznaczony na jego spadkobiercę, odrzuci majątek, choć zachowa miano
spadkobiercy, patron może wejść w posiadanie pretorianów.
97. Gdyby syn wmieszał się w majątek ojca, albo gdyby spadkobierca, który go objął, uzyskał całkowity zwrot
swoich praw, po odrzuceniu spadku, patron może być dopuszczony do dziedziczenia.
98. 98. Gdyby patron i jego dzieci weszli do majątku wyzwoleńca zgodnie z wolą zmarłego, albo woleliby rościć
sobie pretensje do spadku lub powierzonego im powiernictwa, to nie wolno im, wbrew postanowieniom
testamentu, wejść w posiadanie pretorianów.
99. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XV.
Byłoby bowiem absurdem, gdyby ta sama osoba mogła częściowo zatwierdzić testament zmarłego, a częściowo
go odrzucić.
100. Ulpianus, O edyktach, księga XLIII.
Jeśli jednak żądanie patrona nie odniosło żadnego skutku, to myślę, że nie ma powodu, dla którego nie
należałoby mu udzielić ulgi. I rzeczywiście, jeśli wszedł on do majątku pod wrażeniem, że został wyznaczony na
spadkobiercę udziału, do którego był prawnie uprawniony, a potem okaże się, że otrzymał mniejszy udział niż
miał prawo oczekiwać, to jest całkowicie sprawiedliwe, że ulga powinna być mu przyznana. Jeśli jednak w
obecności świadków powiadomił spadkobiercę, że zapłaci mu swój spadek, a następnie zmienił zdanie, uważam,
że ma on prawo do zwolnienia.
101. Jeśli mecenas otrzymał zapisane mu dziedzictwo, a następnie został wyeksmitowany, ma prawo domagać
się należnej mu części spadku, ponieważ nie otrzymał tego, czego oczekiwał. Jeśli jednak przez eksmisję nie
zostanie pozbawiony całego spadku, lecz otrzyma mniej, niż miał prawo oczekiwać, będzie miał prawo do ulgi.
102. Jeśli patron otrzymał spadek zapisany swemu niewolnikowi lub synowi, to wbrew postanowieniom
testamentu będzie wyłączony z posiadania pretorianów, tak jak gdyby przyjął spadek zapisany sobie samemu.
103. 103. Jeśli zaś otrzymał darowiznę mortis causa, należy uznać, że jest on wyłączony z posiadania
pretorskiego wbrew postanowieniom testamentu, tak jak gdyby otrzymał ją po śmierci wyzwoleńca. Ponadto, jeśli
wyzwoleńca za życia dał mu darowiznę, a on ją przyjął, nie będzie on z tego powodu wyłączony z praetorycznego
posiadania wbrew postanowieniom testamentu, ponieważ można powiedzieć, że oczekiwał, iż jakaś dodatkowa
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łaska zostanie mu okazana przez wolę wyzwoleńca i powinien mieć prawo do odrzucenia tego, co otrzymał, lub
udział, do którego był uprawniony, powinien być mu przyznany proporcjonalnie.
104. Dlatego też mówi się, że jeśli w celu spełnienia warunku coś zostało przekazane patronowi po śmierci
wyzwoleńca, to ten pierwszy będzie wyłączony z praetorialnego posiadania dóbr wbrew warunkom testamentu,
jako że niejako je przyjął.
105. Paulus, O Edykcie, Księga XLII.
Jeśli ktoś niesłusznie usiłował ponownie sprowadzić do niewoli wolnego człowieka należącego do jego ojca, nie
może ani sam, ani w imieniu swoich dzieci objąć w posiadanie praetorską posiadłość.
106. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIV.
Jeśli jeden z dwóch patronów nie otrzymał zadośćuczynienia, a drugiemu pozostawiono więcej niż jego udział w
majątku wolnego człowieka, to powództwo zostanie przyznane temu, który nie otrzymał tego, do czego był
uprawniony, w ten sposób, że jego część zostanie wyrównana z tego, co zostało zapisane obcemu spadkobiercy
i pozostawione drugiemu patronowi ponad jego własny udział. Tej samej zasady należy przestrzegać także w
przypadku, gdy jest kilku patronów.
107. Julianus mówi, że ten, kto został wydziedziczony przez swego dziadka, nie może nabyć dóbr swoich
wyzwoleńców, ale nie jest wykluczony z nabycia dóbr wyzwoleńców należących do jego ojca. Jeśli jednak został
wydziedziczony przez swojego ojca, ale nie przez swojego dziadka, powinien być wykluczony nie tylko z
majątków wolnych ludzi należących do jego ojca, ale także z tych należących do jego dziadka, ponieważ to przez
jego ojca nabywa prawa do wolnych ludzi należących do jego dziadka. Jeśli jednak jego ojciec został
wydziedziczony przez dziadka, a on sam nie, wnuk może żądać pretorskiego posiadania dóbr wolnych ludzi
swojego dziadka, wbrew postanowieniom testamentu. Mówi on również, że jeśli mój ojciec mnie wydziedziczy, a
mój dziadek wydziedziczy mojego ojca, a mój dziadek umrze pierwszy, będę wyłączony z praetorycznego
posiadania dóbr wolnych ludzi obu. Gdyby jednak najpierw umarł mój ojciec, a potem dziadek, to trzeba
powiedzieć, że wydziedziczenie ojca nie będzie mi szkodzić, jeśli chodzi o majątki wolnych ludzi mojego dziadka.
108. Julianus, Digest, Księga XXVI.
Jeśli jednak mój ojciec został wydziedziczony przez swojego ojca, a ja nie zostałem wydziedziczony ani przez
ojca, ani przez dziadka, a mój dziadek umrze, będę miał prawo do praw do wolnych ludzi zarówno po dziadku, jak
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i po ojcu. Nie mogę jednak za życia mego ojca i dopóki pozostaję pod jego władzą, żądać pretorskiego
posiadania dóbr wolnych ludzi mego dziadka; jeśli jednak zostałem wyemancypowany, nie będzie mi to
przeszkadzać.
109. Ulpianus, O edyktach, księga XLIV.
Jeśli mecenas, sporządziwszy testament zgodnie z prawem wojskowym, wydziedziczy swego syna, pomijając go
milczeniem w testamencie, to wydziedziczenie będzie dla niego krzywdzące, gdyż zostanie on faktycznie
wydziedziczony.
110. 110. Gdyby ktoś przeznaczył wydziedziczonego wolnego człowieka swojemu synowi, to syn może uzyskać
pretorskie posiadanie majątku wolnego człowieka.
111. Jeśli syn zostałby wydziedziczony przez ojca bez złej woli, ale z jakiegoś innego powodu, to wydziedziczenie
nie będzie mu szkodzić; tak jak na przykład przypuśćmy, że został wydziedziczony z powodu szaleństwa, albo
dlatego, że nie był w wieku dojrzewania, a wyznaczony spadkobierca był zobowiązany do przekazania mu
majątku.
112. Jeśli ktoś został wydziedziczony, a sąd orzekł, że tak nie było, to nawet gdyby wyrok był błędny, nie zostanie
wykluczony; sprawy bowiem, które są rozstrzygane przez sąd, muszą się ostać.
113. 113. Jeśli syn patrona zostanie wydziedziczony i uda mu się uzyskać sądowe orzeczenie, że testament jest
nieskuteczny, ale zostanie pokonany w odniesieniu do części jego roszczenia, zobaczmy, czy wydziedziczenie
naruszy jego prawa. Uważam, że naruszy, ponieważ dokument, na mocy którego został wydziedziczony, jest
ważny.
114. Wydziedziczenie nie wyrządza szkody dzieciom, jeśli testament jest taki, że nie można wejść na majątek lub
uzyskać przez niego praetorian possession; ponieważ jest to absurdalne, że testament powinien być ważny tylko
w zakresie wydziedziczenia, podczas gdy jest nieważny pod innymi względami.
115. Gdy syn patrona jest mianowany dziedzicem w pierwszym stopniu, a wydziedziczony w drugim, to
wydziedziczenie nie szkodzi mu, gdyż był lub może być dziedzicem na mocy testamentu ojca; nie można bowiem
sądzić, by ojciec uważał, że jego syn jest niegodny, by otrzymać majątek swoich wyzwoleńców, skoro sam
powołał go do własnego dziedziczenia w pierwszym stopniu. I nie jest wiarygodne, że syn, który został
wydziedziczony w pierwszym stopniu i wyznaczony jako zastępca spadkobiercy, zostałby wykluczony z majątku
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wolnego człowieka. Dlatego syn wyznaczony na spadkobiercę w pierwszym lub drugim stopniu, a nawet w
każdym innym stopniu, nawet jeśli został wydziedziczony tym samym testamentem, nie jest wykluczony z
uzyskania majątku swojego wyzwoleńca.
116. Jeśli wyemancypowany syn odmawia przyjęcia spadku, lub syn pozostający pod kontrolą ojcowską odmawia
jego utrzymania, żaden z nich nie będzie miał prawa do posiadania majątku uwolnionego.
117. Julianus, Digest, Księga XXVI.
Wydziedziczony syn patrona, nawet jeśli jego własny syn został przez niego wyznaczony na spadkobiercę, nie
może wbrew postanowieniom testamentu objąć w posiadanie pretorskie posiadłości wolnych strzelców ojca, bo
choć może być koniecznym spadkobiercą ojca, to jednak nie jest dopuszczony do dziedziczenia przez siebie
samego, lecz przez kogoś innego. I zostało pozytywnie rozstrzygnięte, że jeśli wydziedziczony syn jest
wydziedziczony, a jego niewolnik jest wyznaczony na spadkobiercę, a on nakazuje swojemu niewolnikowi wejść
do majątku i w ten sposób staje się spadkobiercą swojego ojca, nie będzie on uprawniony do praetorian
possession dóbr wolnych ludzi swojego ojca, w przeciwieństwie do postanowień testamentu.
118. Ulpianus, O edyktach, księga XLV.
Patron, który ukończył dwadzieścia pięć lat i oskarża wyzwoleńca o zbrodnię lub wnosi o sprowadzenie go do
niewoli, będzie wyłączony z posiadania wbrew postanowieniom testamentu.
119. 119. Jeżeli jednak w chwili oskarżenia był on nieletni, należy stwierdzić, że nie jest wyłączony, niezależnie
od tego, czy oskarżenie wniósł on sam, czy też jego opiekun lub kurator.
120. Gdyby jednak wniósł oskarżenie, będąc nieletnim, a po osiągnięciu pełnoletności uzyskał wyrok, należy mu
przyznać prawo do pobłażliwości i powinien zostać ułaskawiony, ponieważ wszczął postępowanie, będąc
nieletnim. Nie powinniśmy go też winić za to, że nie zrezygnował z oskarżenia, ani za to, że nie domagał się jego
oddalenia, bo gdyby uczynił jedną z tych rzeczy, podlegałby karze dekretu turpiliańskiego Senatu, a drugiej nie
mógłby łatwo uzyskać. Gdyby jednak sprawa została publicznie oddalona, a patron, osiągnąwszy pełnoletność,
ponowiłby swoje żądanie, należy stwierdzić, że zostanie wykluczony z dziedziczenia, ponieważ, osiągnąwszy
pełnoletność, może bez żadnego ryzyka zrezygnować z oskarżenia, które zostało oddalone.
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121. Uważa się za wnoszącego oskarżenie o zbrodnię śmiertelną tylko tego, kto za pomocą takiego
postępowania dąży do tego, aby oskarżony poniósł karę śmierci lub wygnania, zamiast banicji, która powoduje
utratę praw obywatelskich.
122. Jeśli jednak ktoś oskarży swego wyzwoleńca o przestępstwo, którego kara nie jest karą śmierci, a mimo to
sędzia postanowi zwiększyć karę, nie będzie to ze szkodą dla syna patrona; ani bowiem niewiedza, ani surowość
sędziego nie powinny szkodzić synowi patrona, który wniósł przeciwko wyzwoleńcowi mniej poważne oskarżenie.
123. Jeśli jednak nie oskarża go, lecz zeznaje przeciwko swemu wyzwoleńcowi w sprawie o stolicę lub dostarcza
oskarżyciela, to sądzę, że powinien być wykluczony od wejścia w posiadanie jego majątku wbrew
postanowieniom testamentu.
124. Jeśli wolnomularz oskarża syna swego patrona o przestępstwo lese majeste, a syn domaga się, aby
wolnomularz został ukarany za oszczerstwo, to sądzę, że nie powinien być wykluczony od dziedziczenia na mocy
postanowień tego edyktu; a jeśli został przez niego oskarżony i wnosi kontr-oskarżenie, to będzie obowiązywała
ta sama zasada, gdyż patron powinien być usprawiedliwiony, jeśli po tym, jak został zaatakowany, pragnie się
zemścić.
125. Jeśli syn jest zmuszony do pomszczenia śmierci ojca i oskarża o zbrodnię wolnomularza ojca, który był jego
lekarzem, lub oskarża jego niewolnika, który spał z nim w jednym pokoju, lub kogokolwiek innego, kto był
związany z osobą ojca, czy można powiedzieć, że należy mu udzielić ulgi? Sądzę, że tak, jeśli było konieczne,
aby oskarżył on niewolnika swego ojca, a na jego decyzję wpłynęły względy uczuciowe i ryzyko utraty majątku
ojca, jeśli tego nie uczyni, nawet jeśli oskarżenie okaże się fałszywe.
126. Ponadto mówimy, że wniósł oskarżenie ten, kto twierdzi, że ktoś inny jest winny przestępstwa, i powoduje,
że sprawa jest rozpatrywana aż do wydania wyroku. Jeśli jednak nie posunie się tak daleko, nie uważa się, że
wniósł oskarżenie, i taka jest nasza obecna praktyka. Jeśli jednak zaniecha on działań po wniesieniu apelacji, to
sprawiedliwie uznano, że nie doprowadził on sprawy do końca. Jeśli więc uwolniony umrze w czasie trwania
apelacji, syn patrona będzie mógł wejść w posiadanie jego majątku, ponieważ przez śmierć uwolniony został
odsunięty od skutków wyroku.
127. Jeśli syn patrona udziela pomocy, jako adwokat, oskarżycielowi wyzwoleńca swego ojca, nie powinien być z
tego powodu wyłączony od dziedziczenia, gdyż adwokat nie wnosi oskarżenia.

2437

128. Gdy ojciec w testamencie postanowi, że jego niewolnik będzie oskarżony o to, że przygotował dla niego
truciznę, albo że popełnił jakiś inny czyn tego rodzaju na jego szkodę, to według lepszej opinii jego dzieci, które
dobrowolnie nie wniosły oskarżenia, powinny być uniewinnione.
129. Jeśli syn mecenasa oskarży wyzwoleńca swego ojca i skaże go za przestępstwo, a tenże wyzwoleńca
zostanie potem przywrócony do swoich praw, to nie będzie on wykluczony, bo to on wniósł oskarżenie, które
zostało wniesione do końca.
130. Tryphonimis, Dysputy, Księga XVII.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy przestępstwo, które zostało udowodnione przeciwko wolnemu człowiekowi,
pociąga za sobą karę śmierci, ale wolnemu człowiekowi wymierzono niższą karę; na przykład został on tylko
wygnany, gdyż pretor rozpatruje jedynie sprawę patrona, który wnosi fałszywe oskarżenie.
131. Ulpianus, O edyktach, księga XLV.
Nie uważa się za żądającego sprowadzenia do niewoli człowieka wolnego tego, kto sprzeciwia się temu, kto już
jest niewolnikiem, i odmawia mu wolności; lecz tego, kto żąda, aby tego, kto cieszy się wolnością, sprowadzić do
niewoli.
132. 132. Jeśli ktoś twierdzi, że niewolnik nie jest całkowicie jego, ale że ma w nim udział, użytkowanie lub inne
prawo, które nie przysługiwałoby mu, gdyby nie był niewolnikiem, czy należy go wyłączyć z dziedziczenia po
wyzwolonym, jako żądającego powrotu do niewoli? Ta opinia jest lepsza.
133. Jeśli patron zażąda, aby jego wyzwolony człowiek został sprowadzony do niewoli, i uda mu się to, a potem,
gdy prawda zostanie ustalona, pozwoli mu pozostać na wolności, to nie powinno mu to zaszkodzić, zwłaszcza
jeśli miał dobry powód do błędu.
134. Nie uważa się za żądającego sprowadzenia do niewoli tego, kto porzuca sprawę przed jej rozstrzygnięciem.
Jeśli jednak czyni to po połączeniu spraw, należy stwierdzić, że nie stanowi to dla niego uszczerbku, ponieważ
nie kontynuował sprawy aż do wydania orzeczenia.
135. Jeśli syn patrona, który albo został wydziedziczony, albo domagał się przywrócenia do niewoli wyzwoleńca
swego ojca, albo oskarżył wyzwoleńca o ciężkie przestępstwo, to nie szkodzi to jego dzieciom, jeśli nie są pod
jego władzą. Tak oświadczyli Bracia Boscy w Reskrypcie do Kwintylianów.
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136. Gdyby ktoś wszedł w posiadanie pretorskie dóbr swego wyzwoleńca wbrew postanowieniom jego
testamentu, to nie tylko wtedy, gdy został przez tegoż wyzwoleńca wyznaczony na spadkobiercę, ale także
wtedy, gdy został zastąpiony przez jego małoletniego syna, będzie wyłączony ze wszystkich korzyści
wynikających z testamentu tegoż wyzwoleńca. Julianus mówi bowiem, że jeśli patron, po tym jak zażądał od
pretora wejścia w posiadanie majątku swego wyzwoleńca, wszedłby w posiadanie majątku małoletniego syna
tegoż wyzwoleńca, to należy mu odmówić wszelkich działań.
137. Gdyby jednak patronowi pozostawiono coś na mocy kodycylu lub darowizny mortis causa, to w podobny
sposób należy mu odmówić udziału w tych korzyściach.
138. Niekiedy jest oczywiste, że prawo żądania spadku powinno być przyznane patronowi, po tym jak zażądał on
wejścia w posiadanie majątku swego wyzwoleńca, jeśli nie otrzyma z tego tytułu żadnej korzyści; z tego powodu,
że zażądano od niego przeniesienia spadku na inną osobę.
139. I znowu pretor mówi, że nie tylko odmówi patronowi powództwa o zwrot tego, co zostało mu specjalnie
nadane, ale także o zwrot tego, co według was mogłoby wpaść w jego ręce za pośrednictwem innych, na
przykład tych, którzy są poddani jego władzy, ponieważ może on zatrzymać taką własność i nie będzie
zobowiązany do jej wydania.
140. Powinniśmy przyznać prawo do żądania zapisu na rzecz patrona, jeśli wyzwoleniec zapisał swojemu
patronowi uprzywilejowany spadek w postaci ceny niewolnika, pod warunkiem, że ten ostatni wyzwoli
wspomnianego niewolnika.
141. 141. Jeżeli zastępca patrona zostanie poproszony przez niego o wydanie majątku wolnego człowieka wbrew
postanowieniom testamentu, powództwo o odzyskanie udziału tego, któremu patron przekazał posiadanie, nie
będzie uwzględnione.
142. W przypadku, gdy patron został zastąpiony spadkobiercą i umarł za życia spadkodawcy, ustala się, że jeśli
syn patrona zażąda pretorskiego posiadania majątku wolnego człowieka wbrew postanowieniom testamentu,
może on nie tylko nabyć udział zastępcy, ale może pozbawić wszystkich spadkobierców pewnej części ich
spadku, aby wyrównać kwotę, do której jest prawnie uprawniony.
143. Tenże, O Edykcie, Księga XLVII.
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Kiedy wolny człowiek umiera nie pozostawiając potomstwa, jego patron i patronka mogą natychmiast zażądać od
pretora wejścia w posiadanie jego majątku, a nawet mogą to zrobić razem. Do dziedziczenia mogą być również
dopuszczone osoby, które są najbliższymi krewnymi patrona i patronki.
144. Paulus, O Edykcie, Księga XLIII.
Nieślubne dzieci patronki mogą również wejść w posiadanie praetorskie majątku wolnego strzelca swojej matki,
ale dzieci nie mogą być dopuszczone do dziedziczenia majątku wolnego strzelca swojego ojca, chyba że są
prawowite.
145. Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
Gdy mecenas zostaje wyznaczony na spadkobiercę mniejszej części majątku, niż mu się prawnie należy, i
zarzuca, że testament jest sfałszowany, i przegrywa sprawę, nie ma wątpliwości, że nie powinno się mu przyznać
pretorskiego posiadania majątku wbrew postanowieniom testamentu, z tego powodu, że utracił majątek własnym
aktem, gdy pochopnie oświadczył, że testament jest sfałszowany.
146. Jeżeli został wyznaczony na spadkobiercę udziału w spadku, do którego był uprawniony, to niezależnie od
tego, czy go przyjmie, czy nie, będzie wyłączony od praetorycznego posiadania tego udziału wbrew
postanowieniom testamentu; ponieważ bowiem otrzymał udział, do którego był uprawniony, nie może żądać
praetorycznego posiadania wbrew postanowieniom testamentu.
147. Julianus, Digest, Księga XXV.
Wolny człowiek mianował swojego patrona spadkobiercą, pod warunkiem, że zostanie on zaprzysiężony
(warunek ten pretor ma w zwyczaju umarzać), i nie sądzę, aby istniała jakakolwiek wątpliwość, że patron będzie
wyłączony z praetorskiego posiadania majątku, ponieważ prawdą jest, że został on mianowany spadkobiercą.
148. Jeśli dziedzictwo zostało pozostawione Tycjuszowi, a on został oskarżony o przekazanie go swojemu
patronowi, należy odmówić Tycjuszowi prawa do odzyskania dziedzictwa, jeśli kwota, do której patron jest
prawnie uprawniony, została mu wypłacona przez wyznaczonego spadkobiercę.
149. Wolny człowiek ustanowił swego patrona i obcego współspadkobiercą połowy swego majątku. Czwarta
część, do której mecenas został wyznaczony jako spadkobierca, powinna być mu w całości zaliczona na poczet
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jego udziału prawnego, a reszta, która jest należna z tego udziału, powinna być odliczona proporcjonalnie od
udziałów wszystkich pozostałych spadkobierców.
150. Tę samą zasadę należy zachować w odniesieniu do spadku zapisanego patronowi i Tycjuszowi łącznie, tak
że część spadku może być zaliczona na poczet udziału należnego patronowi, a z udziału Tycjusza należy
odliczyć proporcjonalnie tyle, ile powinno być odliczone od udziału spadkobiercy.
151. Gdy wolnomularz mianuje swego wyemancypowanego syna spadkobiercą pod pewnym warunkiem, a gdy
warunek ten nie zostanie spełniony, jego zastępca wchodzi do majątku, pytam, czy pretor powinien oddać
patronowi w posiadanie udział, do którego był uprawniony wobec zastępcy, czy też powinien przyjść z odsieczą
wyemancypowanemu synowi w odniesieniu do całego majątku. Odpowiedź brzmiała: ponieważ ojciec ustanowił
syna spadkobiercą pierwszego stopnia warunkowo, a warunek, pod którym został on ustanowiony, nie został
spełniony, majątek będzie należał do drugiego stopnia; lub jeśli syn umrze, podczas gdy warunek jest jeszcze w
toku, patron wejdzie w posiadanie majątku do wysokości, do której był uprawniony z mocy prawa, w stosunku do
zastępcy. Ta sama reguła będzie miała zastosowanie, gdy syn nie wejdzie w posiadanie spadku z powodu
wykluczenia go przez upływ czasu lub z powodu jego odrzucenia. Dlatego też, jeśli warunek ten nie zostanie
spełniony, majątek będzie należał do syna, a pretor będzie w pierwszej kolejności chronił wyemancypowanego
syna przed zastępcą. Ponadto uważam, że w każdym przypadku, gdy syn jest wyznaczony do dziedziczenia
warunkowo, w niektórych przypadkach wydziedziczenie jest konieczne w odniesieniu do substytucji, a w innych
jest zbędne. Jeśli bowiem warunek byłby tego rodzaju, że w mocy syna byłoby go spełnić; na przykład, gdyby
chodziło o sporządzenie testamentu, uważam, że jeśli warunek nie zostałby spełniony, syn musi ustąpić miejsca
substytutowi. Jeśli jednak warunek był taki, że syn nie miał możliwości go spełnić, na przykład jeśli chodziło o to,
aby Titius został konsulem, wówczas zastępca nie powinien być dopuszczony do dziedziczenia, chyba że syn
został wyraźnie wydziedziczony.
152. 152. Jeśli wolnomularz wyznaczy swojego wyemancypowanego syna na dziedzica i zobowiąże go do
przekazania całego majątku Semproniuszowi, a syn powie, że podejrzewał, iż majątek jest niewypłacalny, ale
wszedł do niego na polecenie pretora i przekazał go Semproniuszowi, to udział w majątku, do którego był
uprawniony, zostanie słusznie przyznany patronowi, tak jakby to nie syn, ale ten, na którego przeniesiono
majątek, był spadkobiercą wolnomularza. Co więcej, jeśli syn odrzuciłby spadek po wyzwoleńcu ojca, a jego
współspadkobierca przejąłby wszystkie ciężary majątku, posiadanie pretorskie musi być przyznane patronowi; w
obu przypadkach bowiem udział tego ostatniego nie jest odbierany synowi, lecz obcemu.
153. Tenże, Digest, Księga XXVI.
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Gdy jeden z trzech patronów nie zażąda od pretora posiadania majątku, dwaj pozostali będą mieli prawo do
równych udziałów w nim.
154. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Jeśli syn pod ojcowską kontrolą, który jest żołnierzem, zrzeknie się niewolnika, czyni go wolnym człowiekiem
swego ojca, zgodnie z opinią Julianusa, którą przyjmuje on w dwudziestej siódmej księdze Digestów; mówi on
jednak, że dopóki syn żyje, będzie miał pierwszeństwo przed ojcem w odniesieniu do majątku wolnego człowieka.
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Flawiusza Apera, że w tym przypadku uczynił go swoim
własnym wyzwoleńcem, a nie wyzwoleńcem ojca.
155. Julianus, Digest, Księga XXVII.
Jeśli wolnomularz pominie w testamencie swego patrona i wyznaczy obcego dziedzica, a jego patron odda się do
adopcji przed żądaniem posiadania pretorianów wbrew warunkom testamentu, a wyznaczony spadkobierca
odrzuci majątek, wówczas patron może, jako spadkobierca ustawowy, żądać posiadania całego majątku
wolnomularza.
156. Jeśli wolnomularz umarłby bezpotomnie, a jego patron miałby syna i dwóch wnuków przez innego syna,
wnuki nie będą dopuszczone do dziedziczenia po wolnomularzu, dopóki jest syn, ponieważ jest oczywiste, że
osoba, która jest w najbliższym stopniu, jest tą, która jest powołana do dziedziczenia po wolnomularzu.
157. Ponadto, jeśli wolnomularz miał dwóch patronów, z których jeden pozostawił syna, a drugi dwóch,
stwierdziłem, że majątek powinien być równo podzielony między nich.
158. Tenże, Digest, Księga LXV.
Gdy dwóch patronów miało wspólnego wolnomularza i jeden z nich wymagał od niego przysięgi, że się nie ożeni,
a drugi, któremu nie można było przypisać tej winy, albo zmarł za życia wolnomularza, albo go przeżył, to tylko on
może nabyć udziały w majątku, do których obaj byli prawnie uprawnieni.
159. Tenże, O Urseius Ferox, Księga I.
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Ilekroć można przyznać patronowi pretorskie posiadanie należnej mu części spadku, można przyznać wyjątek
dłużnikom przeciwko spadkobiercy, który żąda zapłaty, jeśli patron nie powinien, wbrew warunkom testamentu,
żądać pretorskiego posiadania części, do której jest prawnie uprawniony.
160. Africanus, Pytania, Księga II.
Wolny człowiek zapisał ziemię o wartości czterdziestu sestercji ze swojego majątku, który wyceniono na
osiemdziesiąt, a po wyznaczeniu obcego człowieka na swojego spadkobiercę zmarł w dniu, w którym zapis stał
się wymagalny. Wyraziłem opinię, że mecenas mógł żądać takiej części majątku, do jakiej był uprawniony na
mocy prawa; ponieważ wydaje się, że zmarły w chwili śmierci posiadał majątek o wartości ponad stu sestercji,
ponieważ mógł on zostać sprzedany za więcej niż ta suma, wliczając w to kwotę zapisu. Nie miałoby znaczenia,
czy wyznaczony spadkobierca odrzucił spadek pozostawiony przez wolnomularza, czy też nie; gdyby bowiem w
świetle prawa falcydyńskiego pojawiła się taka kwestia, zapis tego rodzaju, nawet gdyby został odrzucony,
zostałby zaliczony przez zapisobierców na poczet jednej czwartej majątku należnego spadkobiercy.
161. Tenże, Pytania, Księga IV.
Jeśli wnuk zostałby wydziedziczony przez swego dziadka, patrona, za życia syna, to wydziedziczenie będzie mu
szkodzić, jeśli chodzi o majątek wolnego strzelca jego dziadka.
162. Florentczycy, Instytuty, Księga X.
Jeśli wolnomularz został skazany na karę śmierci, roszczenie jego patrona do tej części jego majątku, do której
jest uprawniony, nie wygasa, jeśli ten, który został skazany na egzekucję, umrze śmiercią naturalną; ale
postanowiono, że pozostała część majątku, która według prawa cywilnego nie należałaby do osoby, która go
wyemancypowała, może być żądana przez Skarb Państwa.
163. W odniesieniu do majątków tych, którzy popełnili samobójstwo lub uciekli z obawy przed oskarżeniem,
należy przestrzegać tej samej zasady, która została ustanowiona w odniesieniu do majątku tych, którzy zostali
skazani na śmierć.
164. Marcjanus, Instytuty, Księga IX.
Gdy niewolnik zostaje poddany manumisji na podstawie umowy powierniczej, staje się on wolnym człowiekiem
tego, kto go poddał manumcji, a ten ostatni może jako jego patron rościć sobie prawo do jego majątku i może go
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objąć w posiadanie pretorskie wbrew postanowieniom testamentu, jak również nabyć go ab intestato; nie można
jednak nakładać na niego żadnych świadczeń, a jeśli zostały nałożone, nie można ich żądać.
165. 165. Jeśli jednak ojciec w chwili śmierci zapisałby niewolnika synowi, prosząc go, aby ten go wydziedziczył,
z zastrzeżeniem, że będzie miał nad nim pełne prawo patronatu, to można utrzymywać, że może on później
legalnie narzucić usługi wspomnianemu niewolnikowi.
166. Gaius, On the Edict of the Praetor; tytuł, Concerning the Cause of Freedom, księga II.
Jeśli syn zażąda, aby niewolnik jego ojca został sprowadzony do niewoli, aby zachować dla siebie możliwość
eksmisji przeciwko osobie trzeciej, nie straci korzyści płynących z posiadania majątku przez pretora.
167. Marcellus, Digest, Księga IX.
Jeśli wyzwoleńca zapisał swemu patronowi działkę ziemi, którą on sam od niego nabył, ale która należała do
kogoś innego, a patron twierdził, że dziedzictwo należy do niego, nie może on wbrew postanowieniom testamentu
objąć w posiadanie pretoriańskie tej nieruchomości, mimo że zapis nie przyniósł mu żadnej korzyści, ponieważ
wyzwoleńca zapisał mu w testamencie własność należącą do kogoś innego, jak również z tego powodu, że
patron sam sprzedał ziemię swemu wyzwoleńcowi.
168. Tenże, Digest, Księga X.
Jeśli mój wyzwoleńca, po powrocie do niewoli, zostanie wyzwolony przez innego, stanie się on wyzwoleńcem
tego ostatniego, a ten, który go wyzwolił, będzie miał pierwszeństwo przede mną w uzyskaniu pretorskiego
posiadania majątku wyzwoleńca wbrew warunkom testamentu.
169. Modestinus, O manumisjach.
Jeśli patron nie wspiera wyzwolonego, Lex Aelia Sentia pozbawia go wszystkich świadczeń, do których był
uprawniony w zamian za przyznanie wolności; i to nie tylko jego samego, ale także tych, którzy mogą mieć
jakikolwiek interes w majątku, a także pozbawia go i jego dzieci majątku, chyba że patron został wyznaczony na
spadkobiercę, a także pozbawia go praetorianskiego posiadania majątku, chyba że został on nabyty zgodnie z
postanowieniami testamentu.
170. Javolenus, O Kasjuszu, księga III.
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Gdy wolnomularz, który ma dwóch patronów, przekaże jednego z nich w testamencie i ustanowi obcego
spadkobiercą połowy swojego majątku, patron, który został ustanowiony spadkobiercą, może żądać udziału, który
mu się należy, bez potrącenia; z drugiego zaś udziału, który pozostał ponad to, co mu się należało, i z pozostałej
połowy zapisanej obcemu, pobiera się proporcjonalnie kwotę, aby uzupełnić udział, do którego drugi patron jest
uprawniony z mocy prawa.
171. Tenże, Listy, Księga III.
Secjusz, ustanowiwszy swego wyzwoleńca spadkobiercą, zapisał mu w dziedzictwo na rzecz Maewiusza
użytkowanie pewnego kawałka ziemi. Wolny człowiek zmarł, pozostawiając Maeviusa spadkobiercą. Pytam, czy
jeśli syn Seiusa zażąda od Maeviusa pretorianizacji majątku wyzwoleńca, to czy część ziemi, która mu się
należała po odliczeniu użytkowania, powinna być mu przekazana, czy też cała, ponieważ wszedł w posiadanie
majątku, który należał do wyzwoleńca w chwili jego śmierci. Odpowiedź brzmiała: Uważam, że użytkowanie
powinno być przywrócone do stanu pierwotnego; dlatego najlepiej byłoby zażądać arbitra, aby jego decyzją
użytkowanie zostało przeniesione w całości.
172. Tenże, Listy, Księga VIII.
Wolny człowiek, który zmarł jako niewypłacalny, po odejściu od swego patrona, pozostawił swój majątek obcym
spadkobiercom. Pytam, czy patron może żądać pretorianów wbrew postanowieniom testamentu. Odpowiedź
brzmiała, że ponieważ do spadku weszli wyznaczeni spadkobiercy, patron może żądać praetorian possession,
ponieważ spadek uważa się za wypłacalny, gdy tylko znajdzie się spadkobierca, który go przyjmie: I rzeczywiście,
to niedorzeczne, że prawo patrona do żądania pretorskiego posiadania majątku ma się opierać na ocenie innych,
a nie na woli samego patrona; i że to niewiele, czego ten ostatni może się domagać w tego rodzaju przypadku,
ma być mu odebrane. Może bowiem powstać wiele powodów, dla których byłoby wskazane, aby patron zażądał
posiadania pretorianów, nawet jeśli suma długów, które pozostawił po sobie wolnomularz, przekracza majątek
majątku; na przykład, gdy w skład majątku wyzwoleńca wchodzą pewne ziemie, na których znajdują się miejsca
pochówku przodków patrona, a ten ostatni korzysta ze swego prawa do wejścia w posiadanie pretorianów, aby
wspomniane miejsca pochówku otrzymać jako swój udział, uważając to prawo za bardzo ważne dla siebie; albo
na przykład, gdy częścią majątku jest niewolnik, którego patron ceni nie ze względu na cenę, jaką mógłby
przynieść, ale ze względu na uczucie, jakie do niego żywi. Dlatego też nie mniej uprawniony do roszczeń
powinien być ten patron, który szacuje wartość majątku wyzwoleńca raczej na podstawie własnego zdania niż
obliczeń innych; majątek bowiem powinien być uważany za wypłacalny zarówno dlatego, że znajduje się dla
niego spadkobierca, jak i z tego powodu, że żąda się od pretora jego posiadania.
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173. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XI.
Julianus twierdzi, że jeśli patron sprzedał swojemu wyzwoleńcowi obowiązki, które zostały na niego nałożone w
zamian za wyzwolenie go z niewoli, to jego syn może być pozbawiony prawa do wejścia w posiadanie prałatury
nad majątkiem wyzwoleńca, ponieważ nie wchodzi w posiadanie tego majątku wbrew warunkom testamentu,
ponieważ jego ojciec sprzedał mu dar, prezent lub usługi, za które uzyskał wolność. Mówi on, że jest oczywiste,
że jeśli syn patrona sprzeda mu usługi, które były nałożone na tego ostatniego w zamian za danie mu wolności,
to brat patrona może mimo to wejść w posiadanie majątku uwolnionego wbrew postanowieniom testamentu,
ponieważ syn, sprzedając temu ostatniemu usługi, które były zapłatą za jego wolność, nie uniemożliwił swojemu
wujowi dochodzenia roszczenia.
174. 174. Jeżeli wyzwolony wyznaczy dziedzica, a ten wejdzie do majątku, zanim niewolnicy zmarłego zostaną
poddani torturom, Julianus powiada, że patron nie będzie mógł wejść w posiadanie majątku wbrew
postanowieniom testamentu, ponieważ on również powinien pomścić śmierć wyzwolonego. Zasada ta odnosi się
również do patronki.
175. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga IX.
Gdy syn został wydziedziczony przez ojca, powstaje pytanie, czy wnuki tego syna są wyłączone z posiadania
przez pretora majątku wolnego człowieka ich dziadka. Kwestię tę należy rozstrzygnąć w ten sposób, że dopóki
syn żyje, a jego dzieci pozostają pod jego kontrolą, nie mogą być dopuszczone do pretorianizmu w posiadaniu
majątku wydziedziczonego, aby uniemożliwić tym, którzy są wykluczeni, uzyskanie posiadania we własnym
imieniu lub uzyskanie go poprzez interwencję innych. Jeśli jednak zostali wyemancypowani przez ojca lub w
jakikolwiek inny sposób stali się własnymi panami, mogą bez przeszkód objąć w posiadanie pretorskie dobra
wyzwoleńca.
176. Jeśli syn wyzwoleńca odrzuci majątek ojca, to będzie to z korzyścią dla patrona.
39. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga X.
Jeśli córka patrona należy do rodziny adopcyjnej, może uzyskać praetorskie posiadanie majątku wolnomularza
swojego ojca.
177. Tenże, O Lex Julia et Papia, księga XII.
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Jeśli ojciec tak zabezpieczy wydziedziczonego syna, że jego prawo do wolnego człowieka pozostanie
nienaruszone, to wydziedziczenie nie naruszy jego praw w tym zakresie.
178. Papinianus, Pytania, Księga XII.
Gdy wydziedziczony zaspokoił roszczenia swego patrona co do udziału w jego majątku, do którego jest prawnie
uprawniony, a jednocześnie, nie chcąc mu go przyznać, usiłuje pozbawić go pewnych dóbr, powstaje pytanie, jak
należy rozstrzygnąć tę sprawę? Bo co by było, gdyby mecenas, ustanowiwszy patrona spadkobiercą udziału, do
którego jest on prawnie uprawniony, zapisał mu dodatkowo dziesięć aurei i zobowiązał go do manumitowania
własnego niewolnika, który jest wart dziesięć aurei lub mniej? Byłoby niesprawiedliwe dla patrona, gdyby
zdecydował się przyjąć spadek i nie uwolnić swojego niewolnika, ale przyjąwszy swój prawny udział, nie może
być zmuszony do przyjęcia spadku i uwolnienia niewolnika. Zasada ta została przyjęta w celu uniknięcia sytuacji,
w której patron byłby zmuszony do manumitacji niewolnika, który jest tego niegodny. Jak jednak należy postąpić,
gdy po ustanowieniu patrona jedynym spadkobiercą, uwolniony człowiek zwróci się do niego z takim samym
żądaniem? Jeśli patron ma zastępcę, to można wydać decyzję w taki sposób, że patron, otrzymawszy część, do
której był uprawniony, resztę otrzyma zastępca; tak że jeśli niewolnik może być kupiony, to może uzyskać
wolność. Jeśli jednak nie dokonano substytucji, pretor, który ma jurysdykcję nad trustem, może zmusić patrona,
który przyjął majątek wyzwoleńca, do przyznania wolności jego niewolnikowi.
179. Tenże, Pytania, Księga XIII.
Syn, który był spadkobiercą swego ojca, wydziedziczył swego wydziedziczonego brata i zmarł, pozostawiając
tego ostatniego swoim spadkobiercą. W tym przypadku wydziedziczony syn nie będzie miał prawa żądać
posiadania majątku wolnego strzelca swego naturalnego ojca. Bo choć adopcja tego rodzaju nie narusza praw
syna, który nie jest wydziedziczony, to jednak narusza prawa tego, który jest wydziedziczony; jako że kara
nałożona zarówno przez prawo cywilne, jak i edykt pretorianów nie jest unieważniona przez akt adopcji. Paulus
mówi, że każdy, kto uzyskuje majątek na podstawie innego tytułu niż ten, który utracił, nie doznaje uszczerbku
przez ten ostatni, ale odnosi korzyść przez ten, który nabył. Stąd też Edykt ustalił, że patron, który jest
jednocześnie synem patronki, nie będzie wykluczony z objęcia w posiadanie pretorskie dóbr wolnego człowieka,
jeśli popełnił on jakieś przestępstwo jako patron.
180. Papinianus: Wolny człowiek ustanowił Titiusa spadkobiercą swoich dóbr kastreńskich, a innego
spadkobiercę swoich innych dóbr. Titius wszedł w posiadanie tych dóbr. Wydaje nam się, że lepsza opinia jest
taka, że patron nie może jeszcze żądać od pretora posiadania majątku wbrew postanowieniom testamentu.

2447

Powstało jednak następujące pytanie: czy gdyby osoba, której pozostawiono pozostałą część majątku, odmówiła
jej przyjęcia, to czy przypadłaby ona Tycjuszowi, tak jakby przyjęli oni dwie różne części tego samego majątku?
Wydaje mi się, że bardziej sprawiedliwe jest uznanie, że pozostała część spadku nie ma prawnych
spadkobierców. Dlatego też Titius nie mógł wymagać od patrona wkładu, ponieważ ten pierwszy nic nie stracił,
ani też nic nie zostało zabrane z pozostałego majątku, który nie został jeszcze rozdysponowany przez testament.
181. W sytuacji, gdy małoletni syn wyzwoleńca, który nie osiągnął wieku dojrzałości i jest rzekomo domniemany,
uzyskuje pretorskie posiadanie majątku swojego ojca, zgodnie z pierwszym działem edyktu, powstaje pytanie,
czy patron również może uzyskać pretorskie posiadanie. Nie ulega wątpliwości, że ci, którzy są w drugim stopniu,
nie mogą, zgodnie z Edyktem, być dopuszczeni do dziedziczenia, tak długo jak istnieją inni uprawnieni do tego na
podstawie Pierwszej Sekcji; tak długo bowiem, jak inne posiadanie ma pierwszeństwo, nie można dopuścić do
tego, aby następowało po nim. Nie ma wątpliwości, że jeśli decyzja zostanie wydana przeciwko dziecku, które
jest rzekomo domniemane, zrozumiałe jest, że posiadanie nie zostanie mu przyznane; i ta sama zasada będzie
miała zastosowanie w odniesieniu do patrona, podczas gdy kontrowersja jest w toku. Jasne jest, że badanie
kontrowersji powinno być odłożone do wieku dojrzewania, tak dalece jak dotyczy to również patrona.
182. W przypadku, gdy testament wolnomularza został rzekomo sfałszowany przez osoby mieszkające w
prowincji, a od wyroku została wniesiona apelacja, a w międzyczasie umarła córka patrona, którą wolnomularz
ustanowił swoim spadkobiercą, Boski Marek zdecydował, że część majątku, do której córka patrona byłaby
uprawniona, gdyby żyła, powinna być zachowana dla jej syna.
183. Tenże, Pytania, Księga XIV.
Gdy patron, mianowany zastępcą Titiusa (który sam został mianowany spadkobiercą połowy majątku), podczas
gdy ten ostatni zastanawiał się, czy przyjąć, czy nie, wszedł w posiadanie pretorskie majątku wolnego człowieka
wbrew postanowieniom testamentowym, a Titius miałby potem przyjąć ten majątek, Julianus uważa, że nie został
on niczego pozbawiony, bardziej niż gdyby został mianowany pod warunkiem. Dlatego dopóki Tycjusz będzie się
zastanawiał, nie będzie wiadomo, czy połowa majątku przejdzie w posiadanie patrona na mocy substytucji, czy
też, jeśli Tycjusz przyjmie, spadkobiercy będą zmuszeni do wniesienia ze swoich udziałów kwoty prawnie
należnej patronowi.
184. Paulus, Pytania, Księga V.
Jeśli mianujesz patrona spadkobiercą udziału, do którego jest uprawniony z mocy prawa, i zobowiązujesz go do
bezwzględnego przeniesienia na kogoś kawałka ziemi i zapisania mu spadku o tej samej wartości, co
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wspomniana ziemia, pod pewnym warunkiem, to zaufanie staje się warunkowe. Jest tu jednak coś, co może
powodować przykrość, gdyż mecenas będzie obciążony wykonaniem trustu. W tym przypadku należy
powiedzieć, że powiernik, który jest obciążony spadkiem na rzecz patrona, powinien udzielić zabezpieczenia, aby
ten ostatni w żadnym wypadku nie doznał uszczuplenia swoich praw.
185. Patron, który został mianowany spadkobiercą, a niewolnik został mu zapisany w testamencie w celu
uzupełnienia udziału, do którego był uprawniony z mocy prawa, nie może żądać posiadania pretorianów wbrew
postanowieniom testamentu, nawet jeśli niewolnik umarłby przed otwarciem testamentu.
186. Jeśli wyzwolony człowiek, albo przez wyznaczenie go swoim spadkobiercą, albo przez zapis, pozostawia
swojemu patronowi udział w swoim majątku, do którego jest on prawnie uprawniony w chwili swojej śmierci, a po
śmierci wyzwolonego człowieka, inny niewolnik powróciwszy z niewoli zwiększa wartość majątku, to patron nie
może z tego powodu skarżyć się, że miał mniejszy udział w niewolniku, niż miałby, gdyby został wyznaczony
spadkobiercą udziału w nim, do którego był uprawniony przez prawo. Ta sama zasada ma zastosowanie w
odniesieniu do aluwiów, pod warunkiem, że patron zostanie zaspokojony z majątku, który wyzwoleniec pozostawił
w chwili swojej śmierci. Tak samo dzieje się w przypadku, gdy część spadku lub majątku jest pozostawiona
wolnemu człowiekowi jednocześnie z innymi, a ci ostatni odmawiają przyjęcia, a ich udział przypada na majątek
wolnego człowieka.
187. Tenże, Pytania, Księga IX.
Gdy mecenas jest wyznaczony na spadkobiercę szóstej części majątku swego wyzwoleńca, a niewolnik tego
ostatniego jest wyznaczony na spadkobiercę pozostałej części, to zaufanie, którym spadkobiercy są obciążeni na
rzecz mecenasa, nie będzie miało zastosowania do udziału niewolnika. Jeśli jednak niewolnik zostałby
wyznaczony na jedynego spadkobiercę, nie sądzę, aby udział należny patronowi przyczyniał się do zapisów
testamentowych zapisanych w testamencie.
188. Tenże, Opinie, Księga III.
Paulus uważał, że patron, który został oszukany i przyjął sfałszowany testament swojego niewolnika jako
prawdziwy, nie jest pozbawiony możliwości wejścia w posiadanie swoich dóbr przez pretora wbrew
postanowieniom testamentu.
189. Tenże, Opinie, Księga XI.
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Paulus orzekł również, że wydziedziczenie wnuka, które nie zostało dokonane z wyrzutów sumienia, lecz z
innego powodu, nie wyrządziło mu szkody w takim stopniu, aby uniemożliwić mu domaganie się pretorskiego
posiadania majątku wolnego człowieka jego dziadka wbrew warunkom testamentu.
190. Pytam, czy gdyby Tytia, córka mecenasa, twierdziła, że jej ojciec Tytus napisał do niej przed śmiercią list, w
którym pisał, że był źle traktowany przez swojego wyzwoleńca, i gdyby powołując się na ten list oskarżyła
wyzwoleńca po śmierci ojca, czy to usprawiedliwienie byłoby dla niej korzystne? Paulus odpowiedział, że ta, która
oskarżyła wyzwoleńca zgodnie z wolą ojca, nie powinna być wykluczona z pretorskiego posiadania jego majątku
wbrew postanowieniom testamentu, ponieważ oparła się nie tylko na własnym osądzie, ale także na osądzie innej
osoby.
191. Syn mecenasa wysłał do swego wyzwoleńca następujący list: "Semproniusz do swego wyzwoleńca Zoilusa,
Pozdrowienie. Udzielam ci pełnej władzy do sporządzenia testamentu, ponieważ zasługujesz na to ze względu na
wierność, jaką zawsze okazywałeś wobec mnie." Pytam, czy wolnomularz nie powinien zostawić czegoś synowi
swego patrona. Paulus odpowiedział, że nie wydaje się, aby uwolniony, o którym mowa, uzyskał pełne prawo do
sporządzenia testamentu przez wyżej wspomniany list.
192. Paulus uznał, że wnuk ma prawo domagać się pretorskiego posiadania majątku wolnego strzelca swojego
dziadka, wbrew postanowieniom testamentu, nawet jeśli został poczęty po śmierci dziadka, który przeżył wolnego
strzelca, i że może być dopuszczony do dziedziczenia jako spadkobierca ustawowy. Opinia Julianusa odnosi się
bowiem tylko do dziedziczenia na podstawie testamentu i żądania pretorskiego posiadania majątku dziadka.
193. Również Paulus uważał, że chociaż synowie, którzy zostali pominięci w testamencie przez ojca służącego w
wojsku, są uważani za wydziedziczonych, to jednak milczenie ojca nie powinno naruszać ich praw w taki sposób,
aby mogli być wykluczeni z majątku wolnego człowieka ich dziadka. Ta sama opinia została wydana w
odniesieniu do majątków wolnych ludzi ojca.
194. Scaevola, Opinie, Księga II.
Pytam, co należy rozstrzygnąć w przypadku, gdy ktoś oskarżył swojego wolnego człowieka o przestępstwo
kradzieży z włamaniem. Odpowiedź brzmiała, że jeśli przestępstwo, o które był oskarżony, było tego rodzaju, że
gdyby zostało udowodnione, wolnomularz zostałby skazany na kopalnie, patron powinien zostać pozbawiony
praetorskiego posiadania posiadłości.
195. Paulus, Opinie, Księga III.
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Gdy wolnomularz jest oszukańczo przywłaszczony, jego patron nie traci prawa do swoich dóbr.
196. Tryphoninus, Dysputy, księga XVII.
Nie ma różnicy, czy patron, mianowany spadkobiercą, przyjmie mniejszy udział w majątku swego wyzwoleńca niż
ten, który mu się należy z mocy prawa, czy też nakaże swemu niewolnikowi, który został mianowany
spadkobiercą, wejść do majątku, a sam go zatrzyma, gdyż w obu przypadkach będzie wyłączony z pretorskiego
posiadania majątku swego wyzwoleńca wbrew warunkom testamentu.
197. Gdyby jednak sprzedał niewolnika, zanim poleci mu wejść do majątku wyzwoleńca, albo dokonał jego
manumitacji, tak że spadkobiercą zostanie sam nowy wyzwoleńca lub nabywca, to patronowi nie zabrania się,
zgodnie z postanowieniami edyktu, objęcia w posiadanie pretorskie majątku wyzwoleńca wbrew postanowieniom
testamentu.
198. Czy jednak pretor powinien odmówić mu wejścia w posiadanie, ponieważ próbował on obejść edykt w celu
wejścia w posiadanie pretorskie wbrew postanowieniom testamentu, albo przez otrzymanie większej ceny od
nabywcy, albo przez zawarcie milczącej umowy z niewolnikiem w celu uzyskania nienależnej korzyści z tytułu
powołania go na dziedzica majątku? Podejrzenie jest jeszcze większe, gdy sam mecenas nabywa majątek
wyzwoleńca przez przyjęcie swojego syna, który został wyznaczony na dziedzica, mimo że był emancypowany,
gdyż wszystko, co posiadamy, chcemy, aby przeszło na nasze dzieci.
199. Jeśli jednak w czasie, gdy testament pozostaje nieotwarty, a patron nie zna jeszcze intencji swego
wyzwoleńca, dopuści się któregoś z wyżej wymienionych czynów w odniesieniu do dziedzica, który został
wyznaczony, gdy był pod jego kontrolą, a nie ma podejrzenia o oszustwo, może skorzystać z prawa do objęcia w
posiadanie praetorską posiadłość wbrew warunkom testamentu.
200. Jeżeli mecenas, który został wyznaczony przez swego wyzwoleńca na spadkobiercę tej części jego majątku,
do której jest prawnie uprawniony, i któremu zarzuca się przeniesienie tego majątku na innego, twierdzi, że
uważa go za niewypłacalnego, i będąc zmuszonym do przyjęcia go, chociaż mógł zachować udział, do którego
był uprawniony, przenosi go, to nie może on uzyskać prawa własności wbrew postanowieniom testamentu,
zarówno dlatego, że przyjął testament wyzwoleńca, jak i dlatego, że zlekceważył i niejako odrzucił swoje prawo
do posiadania swojej legalnej części majątku.
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201. Przypadek syna patrona, którego wolnomularz uczynił spadkobiercą mniejszej części jego majątku niż ta, do
której był uprawniony, różni się bardzo od tego, gdy nie ma nikogo innego należącego do rodziny patrona. Bo
chociaż jest on z mocy prawa właściwym spadkobiercą wyzwoleńca, to jednak jeśli nie naruszył on majątku tego
ostatniego, który należał do jego ojca, lecz powstrzymał się od tego, aby zachować swoje prawo jako patrona, to
jednak syn będzie mógł wejść w praetorskie posiadanie tego majątku wbrew postanowieniom testamentowym.
202. Jeśli wolnomularz pozostawił swojemu patronowi, który był mu winien pewną sumę pieniędzy, zwolnienie od
odpowiedzialności, a ten skorzystałby z wyjątku z powodu złej wiary przeciwko spadkobiercy żądającemu spłaty
długu, lub zostałby zwolniony z powodu dziedzictwa, należy stwierdzić, że nie może on uzyskać praetorycznego
posiadania spadku wbrew postanowieniom testamentu.
203. Labeo, Epitomes of Probabilities, By Paulus.
Jeśli oskarżyłeś wyzwoleńca swojego ojca o popełnienie przestępstwa, a twój ojciec go wyswobodził, to na mocy
edyktu pretora nie możesz otrzymać w posiadanie praetorską posiadłość tego wyzwoleńca. Paulus: Przeciwna
zasada będzie obowiązywała, gdybyś wniósł takie oskarżenie przeciwko niewolnikowi, który następnie stał się
własnością twojego ojca, a ten ostatni następnie go manumifikował.

Tit. 3. Odnośnie wolnych ludzi z gmin.

204. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIX.
Gminom przyznano pełne prawa do dóbr wolnych ludzi, to znaczy, że mają one takie same prawa do nich, jakie
mają inni patroni.
205. Czy istnieje jednak wątpliwość, czy mogą one żądać pretorianów w posiadaniu dóbr swoich wyzwoleńców?
W tej kwestii istnieje pewna trudność, ponieważ nie mogą oni wyrazić na to zgody, mogą jednak uzyskać
posiadanie pretorskie za pośrednictwem innej osoby. Ale tak jak senat zdecydował, że majątki powinny być im
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przekazywane na mocy dekretu trebelińskiego, tak na mocy innego dekretu, gdy gmina została wyznaczona na
dziedzica przez wyzwoleńca, ma prawo nabyć jego majątek; stąd należy powiedzieć, że może ona uzyskać
praetoryczne posiadanie majątków swoich wyzwoleńców.
206. Czas wyznaczony do żądania pretorskiego posiadania majątku wolnego człowieka zaczyna biec przeciwko
gminie od dnia, w którym wyda ona rozporządzenie zezwalające na to żądanie. Taką opinię wyraził również
Papinianus.

Tit. 4. O nadaniu wolnomularzy.

207. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIV.
Dekretem Senatu uchwalonym w czasach cesarza Klaudiusza, za konsulatu Velleiusa Rufusa i Osteriusa
Scapuli, w odniesieniu do przydziału wolnych ludzi, przewidziano, co następuje: "Jeśli ktoś ma dwoje lub więcej
dzieci urodzonych w legalnym związku małżeńskim i wskazał jednemu z nich, że chce przydzielić mu lub jej
pewnego wyzwoliciela lub wyzwoloną kobietę, których wskaże, to wspomniane dziecko płci męskiej lub żeńskiej,
po śmierci osoby, która dokonała manumisji wspomnianego niewolnika za jego życia lub na mocy jego
testamentu, stanie się jedynym patronem lub patronką wspomnianego wyzwoliciela lub wyzwolonej kobiety, tak
jakby został wyzwolony bezpośrednio przez to dziecko. A jeśli którekolwiek z tych dzieci umrze bezpotomnie,
wszystkie prawa osoby, która uwolniła niewolnika, przechodzą na pozostałe dzieci, tak jakby ten, kto uwolnił
niewolnika, nie uczynił żadnych szczególnych postanowień w odniesieniu do nich."
208. Chociaż Dekret Senatu jest wyrażony w języku wskazującym na liczbę pojedynczą, to jednak jest pewne, że
kilku wyzwolonych może być przypisanych do kilku dzieci, jak również do jednego.
209. Wolny człowiek, który jest w rękach wroga, również może być przydzielony.
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210. Ponadto patron może przydzielić swojego wolnego człowieka w dowolnych słowach, gestem, testamentem,
kodycylem lub za życia.
211. Może on również unieważnić cesję przez samo wyrażenie swojej woli.
212. 212. Gdyby jednak ktoś przepisał wolnomularza swemu synowi, którego wydziedziczył, przepis ten będzie
ważny, a zarzut wydziedziczenia nie zaszkodzi synowi, jeśli chodzi o prawo patronatu.
213. Jeśli syn zostałby wydziedziczony po cesji, akt wydziedziczenia nie zawsze unieważnia cesję, chyba że
został dokonany z takim zamiarem.
214. Jeśli dziecko, na rzecz którego dokonano cesji, odmawia jej przyjęcia, uważam, że lepszym rozwiązaniem
jest to, o którym mówi Marcellus, a mianowicie, że jego brat powinien być dopuszczony do prawa patronatu.
215. Jeśli jeden patron pozostawił jednego syna, a drugi dwóch, a wolny człowiek jest przypisany jednemu z
dwóch ostatnich, należy rozważyć, na ile udziałów musi być podzielony majątek wolnego człowieka, czy na trzy, z
których ten, któremu dokonano cesji, będzie miał prawo do dwóch udziałów, to znaczy swojego i brata, czy też
powinny być dwa równe udziały, ponieważ drugi brat jest wykluczony przez cesję. Julianus, w siedemdziesiątej
piątej księdze, mówi, że lepsza jest opinia, że ten, który wyklucza brata, powinien mieć dwie trzecie majątku.
Opinia ta jest słuszna, dopóki brat żyje lub może zostać spadkobiercą prawnym wolnego człowieka, ale jeśli
utraci on swoje prawa obywatelskie, majątek musi być podzielony na dwie części.
216. Pomponiusz, Dekrety Senatu, Księga IV.
Jeśli jednak dziecko, któremu dokonałem cesji, umrze, pozostawiając syna i jego brata, a także syna innego
patrona, wnuk będzie miał prawo do połowy majątku, który miałby mój syn, który żyje, gdybym nie dokonał cesji
wspomnianego wolnomularza.
217. Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
Ta sama zasada będzie obowiązywać w przypadku, gdy osoba, która miała syna i wnuka, sceduje wolnomularza
na wnuka, gdyż ten ostatni zostanie dopuszczony do dziedziczenia po wolnomularzu, nawet jeśli jest syn innego
patrona. Nastąpi to za życia jego wuja. Jeśli jednak wuj nie będzie już żył, cesja dokonana na rzecz wnuka nie
będzie dla niego korzystna, ponieważ zmniejszy prawa syna drugiego patrona.
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218. Ponadto jest pewne, że wolnomularz może być przekazany wnukowi przez jego dziadka, i jest ustalone, że
w tym przypadku wnuk będzie miał pierwszeństwo przed synem.
219. Można więc zapytać, czy jeśli patron ma syna i wnuka, to czy może spowodować, że dekret senatu będzie
obowiązywał tak, jakby miał ich obu pod swoją władzą. W tym przypadku, skoro jest ustalone, że cesja może być
dokonana na rzecz tego, który ponownie przejdzie pod kontrolę ojca, dlaczego nie mielibyśmy przyznać, że obaj
podlegają władzy patrona?
220. 220. I znowu, czy może powstać pytanie, czy wnuk, który jest pod kontrolą ojca, może być uznany za
spadkobiercę prawnego wyzwoleńca? A ponieważ istnieje wiele przypadków, w których dziecko pozostające pod
kontrolą ojca może mieć wolnego strzelca, dlaczego nie należałoby przyznać w tym przypadku, że ojciec może
uzyskać korzyść z legalnego dziedziczenia majątku wolnego strzelca przez swojego syna? Opinia ta jest bardzo
słusznie przyjęta przez Pomponiusza. Synowie pod ojcowską kontrolą również mają wolnych ludzi, jak na
przykład wtedy, gdy ktoś manumituje niewolnika, który stanowi część jego peculium castrense.
221. Uważam też, że wyemancypowani synowie osoby, której przydzielono wolnego człowieka, mają prawo do
korzystania z dekretu senatu; nie po to, by mogli być uznani za prawnych spadkobierców wolnego człowieka, ale
po to, by mogli nabyć majątek, jaki mogą.
222. Zgodnie z tym, jeśli wyzwoleniec umiera po wyznaczeniu go na dziedzica, ponieważ wyemancypowani
synowie nie mogą być dopuszczeni do dziedziczenia jako spadkobiercy ustawowi, zobaczmy, czy syn cedenta,
który pozostaje pod jego kontrolą, może być dopuszczony, czy nie. Uważam, że w takich okolicznościach
wyemancypowane dzieci powinny być preferowane przez pretora.
223. Przez dzieci osoby, na rzecz której dokonuje się cesji, należy rozumieć nie tylko jej synów, ale także jej
wnuków, wnuczki i innych potomków.
224. Gdzie ktoś przypisuje freedman do dwóch dzieci, a jeden z nich umiera bez potomstwa, a drugi nie:
225. Pomponiusz, Dekrety Senatu, Księga IV.
Albo ten, który przeżyje, odmawia przyjęcia spadku po wyzwoleńcu:
226. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIV.
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Czy udział tego, który utracił swoje prawa obywatelskie lub odrzucił spadek, ma wrócić do rodziny, czy też
przypadnie raczej temu, w którego osobie nadal istnieje cesja? Julianus, w siedemdziesiątej piątej księdze, mówi,
że cesja będzie działać tylko w odniesieniu do osoby tego ostatniego, i że tylko on powinien być dopuszczony do
dziedziczenia; co jest słuszne.
227. Ale co jeśli jedno z dzieci umrze, pozostawiając potomstwo, czy to ostatnie może być dopuszczone do
dziedziczenia, jeśli drugie dziecko żyje? Julianus uważa, że tylko on powinien być dopuszczony do dziedziczenia,
ale po jego śmierci dzieci drugiego dziecka będą miały prawo do dziedziczenia; i że prawo do wolnego człowieka
nie powróci do rodziny.
228. Ale jeśli jedno z tych dwojga dzieci pozostawi synów, a drugie wnuki, to czy oni razem będą dopuszczeni do
dziedziczenia po wyzwoleńcu jako spadkobiercy ustawowi? Uważam, że powinien być zachowany między nimi
zwykły porządek dziedziczenia.
229. Marcjanus, Instytuty, Księga VII.
Jeśli niewolnik zostanie uznany za wolnego, a następnie zapisany synowi spadkodawcy, a ten następnie go obali,
to uwolniony człowiek będzie należał do syna, tak jakby był mu przypisany. Tak będzie w przypadku, gdy
wyraźnie stwierdzono lub wyraźnie zrozumiano, że niewolnik nie został zapisany w testamencie jako niewolnik,
lecz przydzielony jako wolny człowiek.
230. Scaevola, Reguły, Księga II.
Możemy dokonać cesji bezwzględnie i warunkowo, pismem, w obecności świadków, lub za pomocą pisemnego
dokumentu, ponieważ cesja wolnego człowieka nie jest nabyta ani jako spadek, ani na podstawie warunków
zaufania, ani nie może być obciążona wykonaniem zaufania.
231. Modestinus, Rozbieżności, Księga VII.
Chociaż w wielu przypadkach uważa się, że dzieci patrona mają te same prawa, co osoba, która zrzekła się
niewolnika, to jednak nie mogą one przypisać wolnego człowieka swojego ojca swoim własnym dzieciom, nawet
jeśli został on im przypisany przez ich rodziców. Tę opinię przyjmują zarówno Julianus, jak i Marcellus.
232. Tenże, Pandekty, księga IX.
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Istnieje pewna wątpliwość co do tego, czy patron może przydzielić niewolnika tylko swojemu synowi, który jest
pod jego kontrolą, czy też swojemu wyemancypowanemu synowi, pod warunkiem, że ma pod kontrolą
przynajmniej dwóch innych. Lepsza opinia jest taka, że może to zrobić.
233. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga XII.
Jeśli wolny człowiek jest przydzielony pod pewnym warunkiem lub po pewnym czasie, wszystko pozostaje
niezmienione, dopóki warunek jest w toku lub dzień nie nadszedł, tak jakby wolny człowiek nie był przydzielony.
Jeśli więc w międzyczasie umrze, jego majątek, zarówno według prawa cywilnego, jak i edyktu pretorskiego,
będzie należał do wszystkich dzieci.
234. 234. Jeśli wolny człowiek został przydzielony jednemu dziecku bezwzględnie, a drugiemu warunkowo, to
należy stwierdzić, że tylko ten, któremu został przydzielony bezwzględnie, ma nad nim prawo patronatu, dopóki
trwa warunek.
235. Papinianus, Opinie, Księga XIV.
Uważałem, że jeśli wolni ludzie zostali przydzieleni dzieciom w celu zapewnienia im utrzymania, to nie należy ich
uważać za przydzielonych, ponieważ patron zamierzał przynieść korzyść swoim wolnym ludziom, aby mogli oni
tym łatwiej korzystać z dobrodziejstw jego woli, bez naruszania wymogów prawa powszechnego.
236. Pomponiusz, Listy, Księga II.
Gdy jeden z dwóch patronów przekazuje wolnomularza swojemu synowi, nie ma powodu, dla którego drugi nie
miałby zachować swoich praw do niego w niezmienionym stanie.
237. Tenże, Dekrety senatu, księga IV.
Każdy może, zgodnie ze swoją wolą, wyswobodzić niewolnika i przekazać go jednemu ze swoich dzieci jako
swojego wolnego człowieka.
238. Senat mówi o dzieciach, które są pod kontrolą ojca. Czy należy zatem rozumieć, że dekret ten nie
przewiduje dzieci pośmiertnych? Myślę, że lepsza jest opinia, że dzieci pośmiertne są również uwzględnione.
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239. Tam, gdzie Dekret Senatu mówi: "Gdyby ktoś utracił swoje prawa obywatelskie", odnosi się do osoby, która
utraciła je na zawsze, a nie do takiej, która została schwytana przez wroga i może powrócić.
240. Cesja może również rozpocząć się w określonym terminie, ale nie może być dokonana na określony czas,
ponieważ Senat sam ustalił granicę transakcji.

Tit. 5. Gdy czyni się coś w celu oszukania patrona.
241. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIV.
Gdy mówi się, że wolnomularz dopuścił się oszustwa, aby część jego majątku nie dostała się w ręce tych, którzy
mają prawo wejść w posiadanie wbrew postanowieniom testamentowym, pretor rozpatruje sprawę i sprawdza,
czy sporządził on testament, czy zmarł bezpotomnie i czy patron nie został oszukany.
242. Jeśli alienacja została dokonana w sposób oszukańczy, nie pytamy, czy została dokonana mortis causa, czy
nie, ponieważ jest ona odwołana, bez względu na to, w jaki sposób została dokonana. Jeżeli jednak alienacja nie
została dokonana z zamiarem oszustwa, lecz z innego powodu, powód musi udowodnić, że została ona
dokonana mortis causa. Jeśli bowiem przypuszczamy, że alienacja została dokonana mortis causa, nie pytamy,
czy została ona dokonana z zamiarem oszustwa, czy też nie; wystarczy bowiem wykazać, że została ona
dokonana mortis causa. Ta zasada nie jest bezzasadna, ponieważ darowizny mortis causa są porównywane do
zapisów, a tak jak w przypadku zapisów nie pytamy, czy zostały one dokonane z zamiarem oszustwa, czy nie, tak
też nie powinniśmy wszczynać takiego dochodzenia w odniesieniu do darowizn mortis causa.
243. Również to, co zostało darowane synowi mortis causa, nie jest odwołane, bo ponieważ każdy może
przekazać synowi tyle, ile zechce, nie uważa się, że dokonując darowizny oszukał swego patrona.
244. Jednakże wszystko, bez względu na to, co to jest, co zostało uczynione w celu oszukania patrona, zostaje
odwołane.
245. Termin "oszustwo" należy rozumieć jako odnoszący się do osoby, która zbywa majątek, a nie do tego, komu
jest on przekazywany; stąd zdarza się, że jeśli obdarowany nie jest świadomy popełnionego oszustwa lub złej
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wiary, to i tak musi być pozbawiony majątku, który został zbyty w celu oszukania patrona, nawet jeśli myślał, że
wolnorynkowiec jest wolnorynkowcem, a nie tym, który został poddany manumisji.
246. Powództwo faworytów nie przysługuje przeciwko patronowi, któremu wbrew postanowieniom testamentu
odmówiono pretorskiego posiadania majątku z powodu darowizny, jeśli ta ostatnia nie ma większej wartości niż
udział, do którego patron był prawnie uprawniony. Dlatego też, jeśli darowizna została dokonana mortis causa,
jego współ-patron będzie uprawniony do swojego udziału, tak jak gdyby jeden z patronów był zapisobiercą.
247. Ponadto zastanówmy się, czy akcja fawijska odnosi się tylko do odwołania takich alienacji, przez które
wyzwoleńcy pomniejszają swój majątek, czy także do innych dóbr, których nie otrzymali? Julianus w 26 księdze
Digestów twierdzi, że powództwo faworytów nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy wyzwoleńca, z
zamiarem oszukania swojego patrona, nie przyjmie majątku lub odrzuci spadek, który został mu zapisany.
Wydaje mi się, że jest to prawda. Bo chociaż mówi się, że spadek należy do nas od chwili śmierci spadkodawcy,
chyba że zostanie odrzucony, to jednak, gdy zostanie odrzucony, jest jasne, że nigdy do nas nie należał; i tę
samą zasadę należy przyjąć w odniesieniu do innych aktów szczodrości, gdy ktoś chce dokonać darowizny na
rzecz wyzwoleńca, a on odmawia jej przyjęcia; ponieważ patronowi wystarcza, jeśli jego wyzwoleńca nie wydzielił
żadnej własności na jego szkodę, a nie jeśli jej nie nabył. Jeśli więc spadek został mu zapisany pod warunkiem, a
uwolniony uniemożliwiłby spełnienie warunku, albo jeśli zawarłby warunek pod warunkiem, a wolałby dopuścić,
aby warunek nie został spełniony, należy stwierdzić, że prawo faworytów nie ma zastosowania.
248. A co, jeśli wolny człowiek dobrowolnie przegrałby proces? Jeśli przegrał ją umyślnie lub przyznał się do
wyroku, trzeba powiedzieć, że prawo faworytów będzie miało zastosowanie; ale jeśli odmówił przedstawienia
swojego roszczenia w taki sposób, aby je odebrać, w tym przypadku sprawa zasługuje na rozpatrzenie. Sądzę,
że w takich okolicznościach wolnomularz pomniejszył swój majątek, ponieważ odebrał prawo do działania ze
swojej własności, tak jak gdyby pozwolił na upływ czasu na wniesienie powództwa.
249. Mecenas nie może jednak skorzystać z powództwa faworytów, gdy na przykład uwolniony odmawia
wniesienia pozwu o uznanie testamentu za nieobowiązujący, wniesienia innego powództwa, na przykład o
odszkodowanie, lub wszczęcia jakiegokolwiek postępowania sądowego tego rodzaju.
250. 250. Jeśli jednak wyzwoleńca dopuścił się jakiegoś czynu w celu oszukania swego patrona, ten ostatni może
skorzystać z powództwa faworytów.
251. Jeśli jednak wolnomularz obdarował swoją córkę, nie uważa się, że zdefraudował swemu patronowi sumę,
którą dał jej w posagu, ponieważ nie można winić za to uczucia ojcowskiego.
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252. 252. Gdyby wolnomularz dokonał darowizn na rzecz kilku osób w celu oszukania patrona, czy to za życia,
czy też mortis causa, to patron może wystąpić z powództwem faworytskim lub kaliskim przeciwko wszystkim
stronom po równo, aby odzyskać część, do której jest uprawniony.
253. Jeśli ktoś sprzedałby, wynajął lub wymieniłby majątek w celu oszukania swoich patronów, zobaczmy, jaka
powinna być decyzja sędziego. W przypadku, gdy mienie zostało sprzedane, należy dać kupującemu wybór, czy
zatrzymać przedmiot, który został zakupiony, według jego właściwej wartości, czy też oddać go, po otrzymaniu
ceny, którą zapłacił. Nie powinniśmy bezwzględnie unieważniać sprzedaży, tak jakby uwolniony nie miał żadnego
prawa do sprzedaży nieruchomości, aby uniknąć spowodowania utraty przez kupującego zapłaconej przez niego
ceny, zwłaszcza gdy nie zarzuca się oszustwa z jego strony, ale tylko wtedy, gdy oszustwo uwolnionego ma być
brane pod uwagę.
254. 254. Jeśli jednak wolnomularz nabyłby nieruchomość w celu oszukania patrona, należy również powiedzieć,
że jeśli nabył ją po zbyt wysokiej cenie, należy przyznać patronowi ulgę z tego powodu i nie należy dawać mu
wyboru, czy anulować sprzedaż, czy nie; ale sprzedawca powinien mieć prawo albo do oddania takiej części
ceny, która przekracza prawdziwą wartość nieruchomości, albo do odzyskania tego, co sprzedał, i zwrotu ceny,
którą otrzymał. Tę samą zasadę obserwujemy przy wymianie, wynajmie i dzierżawie nieruchomości.
255. 255. Jeśli jednak wolnomularz sprzedał nieruchomość w dobrej wierze i bez okazywania stronniczości, ale
przekazał otrzymaną cenę innemu, należy rozważyć, czy ten, kto nabył nieruchomość, czy ten, kto otrzymał cenę
w prezencie, będzie podlegał działaniu fawiana. Pomponiusz, w osiemdziesiątej trzeciej księdze Digestów,
bardzo słusznie twierdzi, że nabywca nie powinien być niepokojony, ponieważ oszustwo zostało popełnione
wobec patrona w odniesieniu do ceny, a zatem ten, kto otrzymał cenę jako darowiznę, będzie odpowiedzialny na
mocy prawa fawijskiego.
256. Zobaczmy jednak, czy gdyby mecenas zarzucał, że chociaż nieruchomość została sprzedana po słusznej
cenie, to jednak w jego interesie leżało, aby w ogóle nie została sprzedana, a oszustwo polegało na tym, że
wyzbyto się posiadania czegoś, do czego mecenas był przywiązany, czy to ze względu na wygodę, czy
sąsiedztwo, czy czystość powietrza, czy dlatego, że tam się uczył, czy dlatego, że tam zostali pochowani jego
rodzice, to czy powinien zostać wysłuchany. Nie powinien być wysłuchany w żadnym przypadku tego rodzaju,
ponieważ oszustwo jest rozumiane jako strata pieniężna.
257. Jeśli jednak nieruchomość została sprzedana za zbyt niską cenę, a pieniądze z zakupu powinny być
przekazane innej osobie, powództwo faworyzujące może być wytoczone przeciwko obu stronom, to znaczy
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przeciwko temu, kto kupił nieruchomość za mniej niż jej prawdziwa wartość, oraz temu, kto otrzymał ją w
prezencie. Jeśli ten, kto nabył nieruchomość, chce ją oddać, nie będzie do tego zmuszony, chyba że otrzyma
cenę, którą zapłacił. W takim razie, co należy zrobić, jeśli nabywca, będąc oddelegowanym, zapłaciłby temu,
komu uwolniony uczynił darowiznę, czy nadal byłby uprawniony do odzyskania ceny? Lepsza opinia jest taka, że
miałby prawo ją odzyskać, nawet gdyby dostała się w ręce osoby niewypłacalnej. Gdyby bowiem wolnomularz
roztrwonił otrzymane pieniądze na zakup, to mimo wszystko powinniśmy uznać, że ten, kto je zapłacił, może je
odzyskać, jeśli jest skłonny unieważnić sprzedaż.
258. Zobaczmy, czy powództwo faworytów jest dopuszczalne w przypadku pożyczenia przez wyzwoleńca sumy
pieniędzy w celu oszukania swojego patrona i jaki byłby środek zaradczy w tym przypadku. Jeśli wolnomularz
oddał otrzymane pieniądze, patron może pozwać osobę, której wolnomularz je dał, ale jeśli je otrzymał i
roztrwonił, ten, kto je pożyczył, nie powinien ich stracić, ani nie może być winien, że je pożyczył.
259. Oczywiste jest, że będzie istniała podstawa dla powództwa faworytów, jeśli wolnomularz nie otrzymał
pieniędzy, ale zawarł umowę z osobą, która miała mu je pożyczyć.
260. Zobaczmy więc, czy powództwo faworytów będzie zasadne, gdy wolnomularz poręczy za mnie lub zastawi
swój majątek na rzecz innego, aby oszukać swojego patrona, i czy nie należałoby przyznać mu ulgi moim
kosztem. Wolny człowiek nic mi bowiem nie dał, jeśli stał się poręczycielem kogoś, kto nie był wypłacalny, a taka
jest nasza praktyka. Dlatego też wierzyciel nie może być pozwany z powództwa faworytów, ale dłużnik może być
pozwany, jak również z powództwa mandatowego. Oczywiste jest, że jeżeli powództwo z tytułu mandatu zostanie
oddalone z powodu dokonania darowizny, będzie istniała podstawa do wniesienia powództwa faworytskiego.
261. 261. Tę samą zasadę należy przyjąć, gdy wolnomularz poleca coś uczynić na rzecz innej osoby.
262. Chociaż powództwo faworytów odnosi się tylko do udziału patrona, to jednak w przypadku, gdy nie można
podzielić majątku, odnosi się ono do całej kwoty, jak na przykład w przypadku służebności.
263. 263. Gdyby jakiś wolny człowiek dał coś mojemu niewolnikowi lub synowi pod moją kontrolą w celu
oszukania swojego patrona, zobaczmy, czy powództwo faworytów może być wniesione przeciwko mnie. I wydaje
mi się, że wystarczy, jeśli powództwo zostanie wytoczone przeciwko mnie jako panu lub ojcu, i że kiedy sędzia
wyda decyzję, nie tylko to, co zostało uczynione dla dobra mojej własności, ale także wszystko, co dotyczy
peculium, powinno być wzięte pod uwagę.
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264. Jeśli jednak umowa została zawarta z synem, na polecenie ojca, ten ostatni z pewnością będzie
odpowiedzialny.
265. Jeśli wolnomularz zawarłby umowę z niewolnikiem w celu oszukania swojego patrona, a niewolnik zostałby
poddany manumulacji, powstaje pytanie, czy będzie on odpowiedzialny z tytułu powództwa faworytów. Jak już
stwierdziliśmy, należy brać pod uwagę tylko oszustwo wyzwoleńca, a nie tego, z którym zawarł umowę; dlatego
też wspomniany wyzuty niewolnik nie będzie podlegał powództwu faworyzującemu;
266. Można też zapytać, czy w przypadku śmierci lub alienacji obalonego niewolnika powództwo musi być
wniesione w ciągu roku? Pomponiusz mówi, że tak.
267. Powództwo to jest osobiste, a nie faktyczne, i przysługuje przeciwko spadkobiercy i innym spadkobiercom,
jak również na rzecz spadkobiercy i innych spadkobierców patrona; i nie wchodzi w skład spadku, to znaczy
majątku wyzwolonego; ale należy do patrona osobiście.
268. Jeśli wyzwoleńca oddałby coś w celu oszukania swojego patrona, a następnie ten ostatni umarłby za życia
wyzwoleńca, a syn patrona objąłby w posiadanie pretorskie majątek wyzwoleńca wbrew postanowieniom
testamentu, to czy można zastosować powództwo faworytów w celu odzyskania własności, która została
wyalienowana? To prawda, jak mówi Pomponiusz w Osiemdziesiątej Trzeciej Księdze, a także Papinianus w
Czternastej Księdze Pytań, że powództwo faworytów może być wniesione na korzyść syna, ponieważ wystarczy,
jeśli czyn został popełniony w celu uchylenia się od prawa patronatu; rozumiemy, że jest to raczej oszustwo
przeciwko majątkowi niż przeciwko osobie.
269. Zyski uzyskane po przyłączeniu się do emisji są również włączone do tego działania.
270. Marcianus, Reguły, Księga III.
Bardzo słusznie uważa się, że nawet zyski już uzyskane wchodzą w zakres powództw fawijskiego i
kalwaryjskiego, ponieważ intencją pretora jest unieważnienie każdego oszustwa dokonanego przez wyzwoleńca.
271. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIV.
Jeśli mecenas, który został wyznaczony na spadkobiercę udziału w majątku, do którego jest uprawniony z mocy
prawa, przyjąłby ten majątek, nie wiedząc, że wyzwoleńca wydzielił jakieś dobra z zamiarem oszukania go,
zobaczmy, czy może on być zwolniony z powodu swojej niewiedzy, aby zapobiec oszukaniu go przez nieuczciwe
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postępowanie jego wyzwoleńca. Papinianus w czternastej księdze Pytań uważa, że alienowane dobra pozostają
w tym samym stanie, w jakim były przedtem, a zatem patron powinien winić się za to, że wbrew postanowieniom
testamentu nie objął w posiadanie pretorianów tego, co było albo alienowane, albo darowane mortis causa, skoro
mógł to uczynić.
272. Powództwo to jest udzielane bezterminowo, ponieważ jego przedmiotem jest odzyskanie własności.
273. Praetor zezwala na skorzystanie z powództwa faworytów mecenasowi, który został ustanowiony
spadkobiercą całego majątku, ponieważ byłoby niesprawiedliwe, gdyby został wyłączony z dobrodziejstwa tego
powództwa, skoro nie wszedł dobrowolnie na ten majątek, a uczynił to tylko dlatego, że nie mógł żądać od
praetora posiadania wbrew postanowieniom testamentu.
274. Jeśli wolnomularz umarłby bezpotomnie, patron, wchodząc do spadku, może za pomocą akcji kalwaryjskiej
odwołać wszystkie alienacje dokonane w sposób oszukańczy, przez co, zgodnie z postanowieniami testamentu,
mniejsza część majątku wolnomularza przejdzie w ręce patrona lub jego dzieci. Dzieje się tak bez względu na to,
czy patron żąda praetorianów na podstawie dziedziczenia, czy też nie.
275. Jeśli jest kilka patronek i patronów, każdy z nich może odzyskać udział, do którego jest prawnie uprawniony,
lub może w tym celu wnieść skargę kalwaryjską.
276. Jeśli wolnomularz umiera bezpotomnie, pozostawiając swemu patronowi udział, który mu się prawnie
należy, lub coś więcej, a także alienuje część swego majątku, Papinianus w XIV księdze Pytań stwierdza, że
żaden z jego rozporządzeń nie powinien być odwołany. Może on bowiem pozostawić coś komukolwiek w
testamencie, pod warunkiem, że przekaże patronowi udział, do którego ten ostatni ma prawo, a dokonując innej
darowizny nie uważa się, że popełnił oszustwo.
277. Tenże, O Edykcie, Księga XLIII.
Wszystko, co zostało oszukańczo wyalienowane przez wyzwoleńca, zostaje unieważnione przez akcję fawijską.
278. Jeśli jest kilku patronów, to każdy z nich będzie miał równy udział, ale jeśli niektórzy z nich nie upomną się o
swoje udziały, to przypadną one pozostałym. To, co powiedziałem w odniesieniu do patronów, odnosi się również
do dzieci patrona; ale nie mają one prawa do udziału w tym samym czasie, ale tylko wtedy, gdy patroni nie
istnieją.
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279. Paulus, O Edykcie, Księga XLII.
Odpowiedzialność ponosi także ten, kto sam otrzymuje darowiznę, a nie ten, kto nakazuje, aby to, co ma być
dane jemu samemu, zostało wręczone innemu.
280. W powództwie faworytów, jeśli rzecz nie zostanie zwrócona, wydaje się wyrok przeciwko pozwanemu na
sumę, na którą powód przysięgał przed sądem, że była ona warta.
281. Julianus, Digest, Księga XXVI.
Gdy wyzwoleńca, z zamiarem oszukania swego patrona i z pogwałceniem dekretu senatu, pożycza pieniądze
synowi pozostającemu pod kontrolą ojcowską, powództwo faworytów nie będzie mu przyznane; ponieważ w tym
przypadku należy rozumieć, że wyzwoleńca raczej przekazał majątek w celu oszukania swego patrona, niż
pozostawił pieniądze z pogwałceniem dekretu senatu.
282. Scaevola, Pytania, Księga V.
Jeśli zatem dekret senatu nie ma zastosowania, to nie ma go również skarga fawiana, ponieważ majątek można
odzyskać w innym postępowaniu.
283. Julianus, Digest, Księga XXVI.
Gdy jednak wolnomularz pożycza pieniądze synowi pozostającemu pod kontrolą ojcowską, który nie ukończył
dwudziestu pięciu lat, po wykazaniu odpowiedniej przyczyny należy przyznać patronowi ulgę.
284. Tenże, Digest, Księga LXIV.
Wolny człowiek może za życia legalnie dokonywać darowizn na rzecz swoich przyjaciół, którzy są do tego
uprawnieni, ale nie może zapisywać takim przyjaciołom testamentów, jeśli w ten sposób pomniejsza część
swojego majątku, do której uprawniony jest jego patron.
285. Africanus, Pytania, Księga I.
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Jeśli majątek, który został oszukańczo wyalienowany przez wyzwoleńca, już nie istnieje, patron nie może wnieść
powództwa, tak jak gdyby wyzwoleńca wyrzucił pieniądze w celu popełnienia oszustwa; ani nawet jeśli ten, który
otrzymał darowiznę mortis causa od wyzwoleńca, sprzedałby majątek, a nabywca działający w dobrej wierze
nabyłby go przez lichwę.
286. Paulus, O Lex Aelia Sentia, księga III.
Nie uważa się, że patron został oszukany przez czynność, na którą wyraża zgodę. Dlatego też, jeśli jego poddany
dokona darowizny za zgodą patrona, nie można jej odzyskać w drodze powództwa faworytów.
287. Javolenus, Epistoły, Księga III.
Wolny człowiek, który chciał przekazać działkę ziemi Secjuszowi w celu oszukania swojego patrona, postąpił w
następujący sposób. Secjusz polecił Tycjuszowi odebrać ziemię w taki sposób, że między Secjuszem a
Tycjuszem zostało zaciągnięte zobowiązanie mandatowe. Pytam, czy po śmierci wyzwoleńca mecenasowi
będzie przysługiwało powództwo tylko przeciwko Seiusowi, który udzielił mandatu, czy też przeciwko Titiusowi,
który posiada nieruchomość, czy też może on wystąpić przeciwko każdemu z nich, kogo wybierze. Odpowiedź
brzmiała, że powództwo zostanie uwzględnione przeciwko temu, kto uzyskał darowiznę, pod warunkiem, że
nieruchomość znalazła się w jego rękach, ponieważ cała transakcja, która została przeprowadzona za jego
zgodą, powinna być objęta orzeczeniem wydanym przeciwko niemu. Nie można uznać, że powinien on być
zmuszony do wydania mienia, które jest w posiadaniu innej osoby, ponieważ może je odzyskać w drodze
powództwa mandatowego, tak że może albo sam przywrócić je patronowi, albo może zmusić tego, z którym
zawarł umowę mandatową, aby to uczynił. Ale co powiemy, jeśli strona, która interweniowała, nie była w żaden
sposób winna oszustwa? Nie mamy wątpliwości, że nie można wnieść przeciwko niemu powództwa. Nie może
być bowiem uznany za winnego oszustwa ten, kto wyświadczył przysługę swojemu przyjacielowi, dzięki której
ten, poprzez oszukańcze działanie wolnomularza, nabył majątek dla kogoś innego niż on sam.
288. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga X.
Konstytucja Boskiego Piusa, odnosząca się do adopcji nieletnich poniżej wieku dojrzewania, przewiduje, że z
majątku, który ojciec adopcyjny posiadał w chwili śmierci, jedna czwarta należy do dziecka, które zostało
adoptowane. Cesarz nakazał również, aby wszelkie dobra, które dziecko otrzymało od przybranego ojca, zostały
mu przekazane, a jeśli po wykazaniu odpowiedniej przyczyny zostanie wyemancypowane, straci czwartą część.
Dlatego też, jeśli majątek został wyalienowany w celu oszukania dziecka, można go odzyskać w drodze
powództwa podobnego do powództwa kalwaryjskiego lub fawijskiego.
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Tit. 6. Gdy nie istnieje testament, który mógłby przynieść korzyść dzieciom.

289. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIV.
Praetor, po tym jak mówi o posiadaniu majątku przez tych, którzy sporządzają testamenty, przechodzi do
dziedziczenia ustawowego, stosując się do tego samego porządku przyjętego w ustawie XII tablic; zwyczajowo
bowiem najpierw mówi się o testamentach spadkodawców, a potem o dziedziczeniu ustawowym.
290. Praetor jednak podzielił dziedziczenie testamentowe na cztery klasy. Z różnych stopni, pierwszy, który on
ustanawia jest ten, który jest dla dzieci, drugi, który jest dla spadkobierców prawnych, trzeci dla kognatów, i
czwarty dla męża i żony.
291. Praetorian possession of an estate ab intestato can only be acquired where no one appears to demand
possession in accordance with the provisions of the testament, or in opposition thereto.
292. Oczywiste jest, że jeżeli nie upłynął przepisany termin do żądania pretorskiego posiadania nieruchomości
zgodnie z postanowieniami testamentu, ale posiadanie nieruchomości zostało odrzucone, należy stwierdzić, że
pretorskie posiadanie tej samej nieruchomości ab intestato może być żądane natychmiast. Ten bowiem, kto
odrzucił spadek, nie może żądać posiadania pretorskiego po tym, jak to uczynił, a skutek będzie taki, że będzie
mógł od razu wystąpić z roszczeniem o posiadanie na podstawie intestatu.
293. Jeśli jednak posiadanie dóbr zostało przyznane na mocy edyktu karbońskiego, lepszym rozwiązaniem jest
dla nas stwierdzenie, że nadal można domagać się praetorycznego posiadania na podstawie dziedziczenia,
ponieważ, jak pokażemy w odpowiednim miejscu, praetoryczne posiadanie na mocy edyktu karbońskiego nie
koliduje z posiadaniem uzyskanym na mocy edyktu pretorskiego.
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294. W przypadku dziedziczenia ab intestato pretor bardzo słusznie zaczyna od zstępnych; tak bowiem, jak
przyznaje im (przed wszystkimi innymi) posiadanie wbrew postanowieniom testamentu, tak też w przypadku
dziedziczenia ab intestato powołuje ich jako pierwszych do dziedziczenia.
295. Ponadto, musimy rozumieć termin "zstępni" jako oznaczający tych, których uznaliśmy za uprawnionych do
posiadania pretorianów wbrew postanowieniom testamentu; to znaczy, zarówno dzieci naturalne, jak i
adoptowane. Dzieci adoptowane dopuszczamy jednak tylko wtedy, gdy w chwili śmierci ojca były pod władzą
ojcowską. Jeśli jednak w tym czasie były swoimi własnymi panami, nie pozwalamy im na uzyskanie
praetorycznego posiadania majątku, ponieważ prawa adopcyjne wygasają przez emancypację.
296. Jeśli ktoś adoptuje swojego wyemancypowanego syna, zamiast wnuka, a następnie ponownie go
emancypuje, podczas gdy ma wnuka, to Marcellus zadał pytanie, czy po unieważnieniu adopcji, będzie to
przeszkodą dla wnuka, który chce uzyskać prawo własności na podstawie dziedziczenia. Skoro jednak wnuk jest
zwykle łączony z wyemancypowanym ojcem, to czyż nie można powiedzieć, że choć ten ostatni został
adoptowany i zajmował miejsce syna, to jednak nie powinien stawać na drodze własnemu dziecku? Z tego
powodu, że był on pod kontrolą ojcowską jako adoptowany, a nie jako naturalny syn.
297. Jeśli wyznaczony spadkobierca nie może skorzystać z testamentu, ponieważ został on wymazany lub
unieważniony, albo ponieważ wykazano, że spadkodawca zmienił zdanie w inny sposób i że zamierzał umrzeć w
sposób nieskalany, to należy stwierdzić, że ci, którzy uzyskają pretorskie posiadanie majątku, będą do niego
uprawnieni na podstawie dziedziczenia ustawowego.
298. Jeśli wydziedziczony został syn emancypowany, a syn, który był pod władzą ojcowską, został pominięty w
testamencie, pretor powinien chronić syna emancypowanego, który rości sobie prawo do posiadania majątku na
podstawie zapisu unde liberi, w zakresie połowy majątku, tak jak gdyby ojciec nie pozostawił testamentu.
299. Julianus, Digest, Księga XXVII.
Gdy wyemancypowany syn, który został przekazany, wbrew postanowieniom testamentu nie zażąda
praetorycznego posiadania majątku, a wyznaczeni spadkobiercy wejdą do niego, straci on majątek ojca z własnej
winy, bo choć nie zażądał praetorycznego posiadania zgodnie z postanowieniami testamentu, pretor i tak nie
będzie go chronił, aby mógł uzyskać praetoryczne posiadanie jako zstępny. Praetor nie ma zwyczaju chronić
patrona, który został pominięty w testamencie, przed wyznaczonymi spadkobiercami, jeśli nie żąda on praetorium
wbrew postanowieniom testamentu, na mocy tej części edyktu, która odnosi się do spadkobierców ustawowych.
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300. Ulpiamis, O Sabinusie, księga VIII.
Praetorian possession of an estate can be demanded on the ground of intestacy, when it is certain that the
testament has not been signed by at least seven witnesses.
301. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Dzieci, nawet te, które utraciły swoje prawa obywatelskie, są powołane do posiadania majątku na mocy edyktu
pretora, chyba że zostały adoptowane, gdyż te ostatnie tracą miano dzieci po emancypacji. Jeśli jednak są
dziećmi naturalnymi, a zostały wyemancypowane i adoptowane, a następnie wyemancypowane po raz drugi,
zachowują swój pierwotny charakter dzieci naturalnych.
302. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga IV.
Jeśli jedno z dzieci, którym pretor obiecuje posiadanie majątku, nie jest pod kontrolą rodzica, którego majątek był
przedmiotem sporu w chwili jego śmierci, to ta część majątku, do której miałoby prawo, gdyby pozostawało pod
kontrolą ojcowską, jest przyznawana jemu i jego dzieciom, które były pod kontrolą zmarłego, jeśli majątek należał
do niego w jego własnym imieniu i nie zostały one specjalnie wydziedziczone; w ten sposób, że on sam będzie
miał tylko połowę tego udziału, a druga połowa będzie przyznana jego dzieciom, a on może rozdzielić swój
własny majątek między nimi sam, bez żadnych ograniczeń.
303. Jeśli ojciec wyemancypuje swojego syna i wnuka przez tego ostatniego, tylko syn będzie miał prawo do
posiadania swojego majątku na podstawie dziedziczenia, chociaż utrata praw obywatelskich nie będzie
przeszkodą dla nikogo w podziale majątku zgodnie z Edyktem. Co więcej, te dzieci, które nigdy nie były pod
władzą ojcowską i nie uzyskały miejsca właściwych spadkobierców, są powołane do praetorycznego posiadania
majątku swoich rodziców; jeśli bowiem wyemancypowany syn pozostawiłby wnuka pod władzą dziadka,
praetoryczne posiadanie majątku wyemancypowanego ojca zostanie przyznane dziecku, które pozostaje pod
władzą dziadka; a jeśli ten ostatni zostałby spłodzony po emancypacji ojca, to po jego narodzinach zostanie mu
przyznane pretorskie posiadanie dóbr jego dziadka, o ile stan jego ojca nie będzie stanowił przeszkody w
dokonaniu tego.
304. Jeżeli wyemancypowany syn nie będzie żądał pretorian possession dóbr na podstawie dziedziczenia,
wszystkie prawa wnuków pozostaną nienaruszone, tak jakby nie było syna; a to, do czego syn byłby uprawniony,
gdyby żądał pretorian possession dóbr swego ojca na podstawie dziedziczenia, przypadnie tylko wnukom, którzy
są zstępnymi wspomnianego syna, a nie innym.
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305. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Jeśli ojciec wyemancypuje swojego syna, zatrzymując wnuka pod swoją kontrolą, a jego syn następnie umrze, to
zarówno słuszność sprawy, jak i warunki Edyktu, w którym przewidziano, że pretorskie posiadanie majątku ojca
zostanie przyznane jego dzieciom, na podstawie dziedziczenia, będą miały skutek powodujący, że zostanie
przeprowadzony rachunek, a posiadanie majątku ojca, który nie żyje, zostanie wydane; tak, że dziadek, który
uzyska korzyść z praetorycznego posiadania majątku przez swojego wnuka, będzie zmuszony do dokonania
przysporzenia na rzecz siostry, która staje się koniecznym spadkobiercą swojego ojca; chyba że dziadek nie
chciałby uzyskać żadnej korzyści z majątku i jest gotów uwolnić swojego wnuka spod kontroli, aby po jego
emancypacji mógł on uzyskać wszystkie korzyści z praetorycznego posiadania. Dlatego też siostra, która staje
się spadkobierczynią ojca, nie może słusznie skarżyć się na to, że została w ten sposób wykluczona z korzyści
płynących z wkładu; ponieważ, jeśli jej dziadek umarłby bezpotomnie, będzie miała prawo do równego udziału z
bratem w jego majątku.
306. Papinianus, Pytania, Księga XXIX.
Wydziedziczony syn zmarł w czasie, gdy spadkobierca testamentowy zastanawiał się, czy przyjąć spadek, czy
nie, i w końcu go odrzucił. Wnuk, przez wspomnianego wydziedziczonego syna, będzie spadkobiercą swojego
dziadka, a jego ojciec nie będzie uważany za przeszkodę w tym, ponieważ to po jego śmierci majątek przypadł
wnukowi jako spadkobiercy ustawowemu. Nie można powiedzieć, że wnuk jest spadkobiercą, ale nie
bezpośrednim, swojego dziadka, ponieważ nigdy nie był nim w pierwszym stopniu, ponieważ sam był pod
kontrolą swojego dziadka, a jego ojciec nie poprzedził go w dziedziczeniu. A poza tym, jeśli nie był bezpośrednim
spadkobiercą, to jakim prawem będzie spadkobiercą, skoro nie było wątpliwości, że nie był potomkiem? Ponadto,
nawet gdyby wnuk nie został wydziedziczony, to po śmierci syna do spadku może wejść spadkobierca
testamentowy. Dlatego też, jeżeli ojciec nie był przeszkodą dla syna z tytułu prawa dziedziczenia, będzie się
uważać, że był przeszkodą z tytułu prawa przyznanego w testamencie.
307. Rodzice nie są uprawnieni do majątków swoich dzieci w taki sam sposób, jak dzieci są uprawnione do
majątków swoich rodziców. To jest tylko wzgląd współczucia, który uprawnia rodziców do majątków ich dzieci, ale
dzieci otrzymują te z ich rodziców ze względu na zamiar natury, jak również, że ich rodzice.
308. Tenże, Opinie, Księga VI.
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Syn pod ojcowską kontrolą, za zgodą ojca, objął w posiadanie praetorskie dobra jako najbliższy krewny zmarłego.
Chociaż powinien być wyłączony z majątku przez warunek określony w testamencie, jeśli pozostawał pod
kontrolą ojca, to jednak należy uznać, że wszedł w posiadanie legalnie. Nie podlega on karze edyktu, ponieważ
nie wszedł w posiadanie zgodnie z postanowieniami testamentu, ponieważ w ten sposób nie mógłby posiadać
majątku, ani nie było w jego mocy spełnić warunku, ponieważ ojca nie można łatwo zmusić do emancypacji syna.
309. Paulus, Opinie, Księga XI.
Jeśli syn, po wyemancypowaniu, zażąda pretorskiego posiadania majątku ojca, a następnie zmieni swój warunek,
nie ma powodu, dla którego nie miałby zachować tego, co nabył. Gdyby jednak wcześniej zmienił swój stan, nie
może żądać pretorskiego posiadania majątku.

Tit. 7. O posiadaniu pretorianów przez potomków.

310. Julianus, Digest, Księga XXVII.
Następujące sformułowania Edyktu: "Jeśli ten, kto powinien być spadkobiercą spadkodawcy, umrze
bezpotomnie", należy rozumieć w ich najszerszym znaczeniu i odnosić je do pewnego okresu czasu, nie do daty
śmierci spadkodawcy, ale do momentu, w którym żąda się pretorskiego posiadania jego majątku. Stąd też, jeżeli
spadkobierca testamentowy utracił prawa obywatelskie, to oczywistym jest, że można mu zakazać uzyskania
tego rodzaju praetorycznego posiadania spadku.
311. Ulpianus, O edyktach, księga XLVI.
Kiedy prawowici spadkobiercy odrzucają posiadanie spadku ab intestato, uważamy, że nie stanowią oni
przeszkody dla spadkobierców prawnych, czyli tych, na których spadek może legalnie przejść. Powodem tego
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jest to, że odrzucając posiadanie spadku jako dzieci, zaczynają być do niego uprawnieni jako spadkobiercy
ustawowi.
312. Co więcej, ten rodzaj posiadania pretorskiego przechodzi nie tylko na mężczyzn, ale także na kobiety, i nie
tylko na osoby wolno-narodzone, ale także na ludzi wolnych; a zatem jest on wspólny dla kilku. Kobiety bowiem
mogą mieć albo krewnych, albo agnatów, a wolni ludzie mogą mieć patronów i patronki.
313. Nie tylko mężczyźni mogą wejść w posiadanie tego rodzaju praetorium, ale także kobiety.
314. Jeśli ktoś umrze, a nie jest pewne, czy jest głową rodziny, czy synem pod władzą ojcowską, z tego powodu,
że jego ojciec, który został schwytany przez wroga, nadal żyje, lub jego stan cywilny jest w zawieszeniu z
jakiegoś innego powodu, lepiej jest, aby nie można było żądać praetorian possession jego majątku, ponieważ nie
jest oczywiste, że zmarł intestate, i nie jest pewne, czy może on sporządzić testament, czy nie. Dlatego też, gdy
jego stan jest ustalony ponad wszelką wątpliwość, można żądać pretorian possession jego majątku; nie od czasu,
gdy zaczęło być wiadome, że zmarł on w sposób oczywisty, ale gdy stało się pewne, że był on głową rodziny w
chwili śmierci.
315. Co więcej, ten rodzaj posiadania pretorianów obejmuje każdego, kto może wejść w posiadanie spadku na
zasadzie dziedziczenia, niezależnie od tego, czy przepis Dwunastu Tablic, czy jakiś inny akt prawny, czy dekret
Senatu ustanawia go spadkobiercą na mocy prawa. Wreszcie matka, która jest uprawniona do dziedziczenia na
mocy dekretu senatu o Tertulianach, a także dzieci, które na mocy dekretu senatu o orfitach są dopuszczone do
dziedziczenia po matce jako jej spadkobiercy ustawowi, mogą domagać się posiadania praetorium.
316. Paulus, O Edykcie, Księga XLIII.
Stąd, ogólnie rzecz biorąc, należy pamiętać, że za każdym razem, gdy ustawa lub dekret senatu przyznają
komukolwiek jakiś majątek, należy domagać się, zgodnie z tą częścią Edyktu, posiadania go przez pretora. Jeśli
ustawa nakazuje przyznanie praetorian possession of an estate, można się tego domagać, a można to zrobić
albo w sekcji Edyktu odnoszącej się do specjalnych przepisów, albo w tej sekcji, która jest przedmiotem obecnej
dyskusji.
317. Julianus, Digest, Księga XXVII.
Jeśli jeden z dwóch braci umarłby po sporządzeniu testamentu zgodnie z prawem, a następnie, podczas gdy jego
spadkobierca zastanawiałby się nad przyjęciem spadku, drugi brat umarłby bezpotomnie, a wyznaczony
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spadkobierca odrzuciłby spadek, ojcowski wuj braci będzie do niego uprawniony jako spadkobierca ustawowy;
ten rodzaj posiadania pretorianów, który odnosi się do tego, "kto powinien być spadkobiercą", ma odniesienie do
czasu, w którym można po raz pierwszy żądać posiadania majątku na podstawie dziedziczenia.
318. Modestinus, Pandects, Księga III.
Istnieje różnica między agnatami a kognatami: kognaty są zawarte wśród agnatów, ale agnaty nie są zawarte
wśród kognatów; na przykład brat ojca, czyli wuj ojcowski, jest zarówno agnatem, jak i kognatem, ale brat matki,
czyli wuj matczyny, jest agnatem, ale nie kognatem.
319. Tak długo, jak istnieje nadzieja, że zmarły będzie miał bezpośredniego spadkobiercę, nie ma podstaw do
roszczeń krewnych do spadku; na przykład, gdy żona zmarłego jest w ciąży lub jego syn jest w rękach wroga.
320. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga III.
Dzieci urodzone po śmierci ojca, po jego niewoli lub wygnaniu, jak również te, które są pod jego władzą w czasie,
gdy został pojmany lub wygnany, zachowują prawo pokrewieństwa, nawet jeśli nie są spadkobiercami ojca, tak
jak w przypadku dzieci, które zostały wydziedziczone.

Tit. 8. O posiadaniu pretorianów przez konognatów.

321. Ulpianus, O edyktach, księga XLVI.
Ten rodzaj posiadania pretorskiego zależy wyłącznie od pobłażliwości pretora i nie wywodzi się z prawa
cywilnego, ponieważ powołuje on do posiadania majątku tych, którzy według prawa cywilnego nie mogą być
dopuszczeni do dziedziczenia, czyli konognatów.
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322. Nazywa się ich kognatami z powodu tego samego urodzenia lub, jak mówi Labeo, dlatego, że mają wspólne
pochodzenie, jeśli chodzi o urodzenie.
323. Ponadto prawo to odnosi się do takiego związku kognatów, który nie jest służebny, bo trudno uznać za
służebny jakikolwiek związek kognatyczny.
324. I znowu w tym rozdziale Edyktu przyznano prawo własności pretorianów, które obejmuje sześć stopni
kognatów, a w siódmym dwie osoby, to znaczy dzieci kuzynów męskich i żeńskich.
325. Przysposobienie również stanowi poznanie. Każdy bowiem, kto zostaje adoptowany, staje się kognatą tych
osób, których staje się kognatą; ilekroć bowiem bierze się pod uwagę prawa kognatów, rozumie się, że obejmuje
to także tych, którzy stają się kognatami przez adopcję. Wynika z tego, że gdy ktoś zostaje oddany do adopcji,
zachowuje swoje prawa poznawcze w rodzinie naturalnego ojca, jak również te, które uzyskuje w rodzinie
adopcyjnej, ale w rodzinie adopcyjnej uzyskuje poznanie tylko w odniesieniu do tych osób, których staje się
potomkiem; natomiast zachowuje prawa poznawcze w stosunku do wszystkich członków swojej naturalnej
rodziny.
326. Co więcej, ten, kto jest sam, będzie rozumiany jako najbliższy krewny wśród kognatów; chociaż, ściśle rzecz
biorąc, o najbliższym krewnym mówi się jako o jednym z kilku.
327. Należy zbadać, jakie prawa przysługują najbliższym krewnym wśród kognatów w czasie, gdy praetorianom
przyznawane jest posiadanie majątku.
328. Jeśli więc najbliższy krewny zmarłby w czasie, gdy wyznaczeni spadkobiercy zastanawiali się, czy przyjąć
spadek, czy nie, to jego miejsce zajmuje następny krewny w spadku, czyli ten, kto ma prawo do następnego
miejsca.
329. Jeśli istnieje jakakolwiek perspektywa, że urodzi się następca, który będzie następcą, warunek jest taki, że
należy powiedzieć, że stanowi on przeszkodę dla tych, którzy podążają za nim w linii dziedziczenia. Gdyby
jednak dziecko się nie urodziło, musimy dopuścić do dziedziczenia osobę, która wydaje się być najbliższym
krewnym wspomnianego nienarodzonego dziecka. Ta zasada powinna być jednak przyjęta tylko wtedy, gdy
dziecko, o którym mówi się, że jest nienarodzone, zostało poczęte za życia tego, o którego majątek chodzi; jeśli
bowiem zostałoby poczęte po śmierci tego ostatniego, nie będzie stanowiło przeszkody dla drugiego, ani też
samo nie zostanie dopuszczone do dziedziczenia, ponieważ nie było najbliższym krewnym tego, za życia którego
nienarodzone dziecko jeszcze nie istniało.
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330. Jeśli kobieta umrze w czasie ciąży, a następnie zostanie przeprowadzona operacja porodu, to dziecko jest w
takiej sytuacji, że może otrzymać w posiadanie pretorianów majątek swojej matki, jako najbliższego krewnego.
Od czasu uchwalenia przez Senat Dekretu o sierotach dziecko może żądać posiadania dóbr jako spadkobierca
ustawowy, ponieważ w chwili śmierci matki znajdowało się w jej łonie.
331. Co więcej, kognatom pozwala się na uzyskanie własności pretorianów w regularnej gradacji, tak że ci, którzy
należą do pierwszego stopnia, są wszyscy dopuszczani jednocześnie.
332. Gdyby konognat znajdował się w rękach wroga, w chwili śmierci osoby, o której praetorskie posiadanie
chodzi, należy stwierdzić, że praetorskie posiadanie tegoż może być przez niego żądane.
333. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga XVI.
W tej części edyktu prokonsul, kierując się uczuciami naturalnej słuszności, obiecuje posiadanie pretorianów
wszystkim krewnym, których więzy krwi powołują do dziedziczenia, nawet jeśli nie są do niego uprawnieni na
mocy prawa cywilnego. Dlatego też nawet nieślubne dzieci matki, jak również matka takich dzieci, a także bracia
tego rodzaju, mogą żądać od siebie nawzajem praetorskoprawnego posiadania majątku, z tej przyczyny, że są
poznaniakami, wzajemnie. Zasada ta ma zastosowanie do tego stopnia, że gdy niewolnica, która była w ciąży w
chwili abdykacji, urodzi dziecko, to później urodzone dziecko jest zstępnym matki, a matka jest zstępną dziecka i
wszystkie dzieci, które się jej później urodzą, są również zstępnymi siebie nawzajem.
334. Julianus, Digest, Księga XXVII.
Prawa poznania nabyte przez adopcję wygasają wraz z utratą praw cywilnych. Dlatego, na przykład, jeśli w ciągu
stu dni od śmierci adoptowanego brata adoptowany syn utraci swoje prawa cywilne, nie może on objąć w
posiadanie pretorianów majątku brata, który w przeciwnym razie przeszedłby na niego jako najbliższego
krewnego. Oczywiste jest bowiem, że pretor powinien brać pod uwagę nie tylko czas śmierci, ale także czas, w
którym domagano się wejścia w posiadanie majątku.
335. Ulpianus, Reguły, Księga VI.
W przypadku śmierci nieślubnego dziecka jego majątek nie będzie należał do nikogo z tytułu pokrewieństwa lub
powinowactwa, ponieważ prawa pokrewieństwa, jak również powinowactwa, pochodzą od ojca. Jednakże jego
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matka lub brat z tej samej matki, jako najbliżsi krewni, mogą domagać się od pretora wejścia w posiadanie jego
majątku, zgodnie z postanowieniami edyktu.
336. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IV.
Posiadanie pretorskie oparte na prawie dziedziczenia ustawowego nie jest przyznawane spadkobiercom, którzy
utracili prawa cywilne, ponieważ ich pozycja nie jest taka sama jak pozycja dzieci; ale tacy spadkobiercy są wtedy
powoływani do dziedziczenia jako należący do stopnia kognatów.
337. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLV.
Gdy kognaty oskarżają się wzajemnie o przestępstwo, takie oskarżenie nie stanowi przeszkody do dziedziczenia
ich dóbr.
338. Modestinus, Reguły, księga VI.
Kto w jakikolwiek sposób stał się niewolnikiem, w żadnym wypadku nie może odzyskać praw poznawczych przez
manumisję.
339. Tenże, Opinie, księga XIV.
Modestinus stwierdził, że wnuki, nawet jeśli są nieślubne, nie są z tego powodu wyłączone od dziedziczenia po
babce macierzystej.
340. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Posiadanie pretorianów może uzyskać jako spadkobierca testamentowy agnat ósmego stopnia, nawet jeśli nie
byłby on prawdziwym spadkobiercą, ale nie otrzymuje go konniak, który jest najbliższym krewnym, choć byłby
prawdziwym spadkobiercą.
341. Siostrzeniec, który został powołany na spadkobiercę części majątku swojego ojcowskiego wuja,
zarzuciwszy, że jego wuj był głuchy i dlatego nie mógł sporządzić testamentu, uzyskał posiadanie jego majątku
jako najbliższy konognata zmarłego. Postanowiono, że czas należy liczyć od dnia jego śmierci, ponieważ nie
wydaje się prawdopodobne, aby ktoś tak blisko spokrewniony ze zmarłym nie mógł wiedzieć o jego chorobie.
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342. Scaevola, Opinie, Księga II.
Pewna kobieta, umierając bezpotomnie, pozostawiła siostrę Septitię, córkę innego ojca, a jej matka jest w ciąży z
drugim mężem. Pytam, czy jeśli matka odrzuci majątek, gdy jest jeszcze w ciąży, a potem urodzi córkę o imieniu
Sempronia, to czy rzeczona Sempronia może otrzymać w posiadanie pretorskie majątek swojej siostry Titii.
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, jeśli jej matka została wykluczona z majątku, to
ta, która urodziła się później, może wejść w praetorskie posiadanie tego majątku.

Tit. 9. W sprawie edyktu sukcesyjnego.

343. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIX.
Edykt sukcesyjny został ogłoszony po to, aby dobra nie pozostawały zbyt długo bez własności, a wierzyciele nie
cierpieli z powodu zbyt długiej zwłoki. Dlatego pretor uważał, że należy wyznaczyć granicę dla tych, którym
przyznał posiadanie pretorskie, i ustanowić wśród nich dziedziczenie, aby wierzyciele mogli szybciej zorientować
się, do kogo muszą się zwrócić, czy majątek z powodu braku prawa własności przepada na rzecz skarbu
państwa, czy też sami powinni wszcząć postępowanie, aby uzyskać posiadanie pretorskie, tak jakby zmarły nie
pozostawił następcy.
344. Bo nawet ten, kto sam może odrzucić przyznane sobie prawo własności, nie może odrzucić tego, które
zostało przyznane innemu.
345. Dlatego mój pełnomocnik nie może odrzucić prawa własności, które mi przysługuje, bez uzyskania mojej
zgody na to.
346. Pan może odrzucić posiadanie praetoryczne, do którego jest uprawniony przez niewolnika.
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347. Zobaczmy, czy opiekun może odrzucić praetorską własność nieruchomości, do której jest uprawniony jego
podopieczny. Lepsza opinia jest taka, że nie może tego zrobić, ale sam wychowanek może to odrzucić z
upoważnienia swego opiekuna.
348. Kurator osoby niepoczytalnej nie może w żadnym wypadku odrzucić praetorian possession majątku, do
którego jest uprawniony, ponieważ ten ostatni jeszcze go nie uzyskał.
349. Jeśli ktoś raz odmówił żądania pretorian possession of an estate, traci swoje prawo, nawet jeśli nie upłynął
jeszcze wyznaczony do tego czas; ponieważ, gdy odmówił przyjęcia, posiadanie nieruchomości zaczęło już
należeć do innych osób, lub uciekać do Skarbu Państwa.
350. Zobaczmy, czy można odrzucić posiadanie praetorskie na podstawie dekretu. I rzeczywiście, może ono
zostać przerwane z powodu upływu czasu, nie mniej jednak prawdą jest, że nie może zostać odrzucone,
ponieważ nie zostało przyznane przed wydaniem dekretu. Również po wydaniu dekretu odrzucenie będzie zbyt
późne, ponieważ prawo, które zostało raz nabyte, nie może zostać odrzucone.
351. Jeżeli krewny pierwszego stopnia umrze w ciągu przepisanych stu dni, następny w kolejności może
natychmiast zażądać wejścia w posiadanie majątku.
352. To, co powiedzieliśmy o żądaniu posiadania pretorianów w ciągu stu dni, należy rozumieć w ten sposób, że
można go żądać nawet w setnym dniu; tak jak wtedy, gdy jakaś czynność ma być wykonana w ciągu określonych
kalend, to wliczają się w to same kalendy. Ta sama zasada obowiązuje, gdy jakaś czynność ma być wykonana w
ciągu stu dni.
353. Gdy jeden z tych, którym zgodnie z Edyktem może być przyznane posiadanie pretorskie, odmawia lub
zaniedbuje domagania się go dla siebie w określonym czasie, pozostali spadkobiercy w następnych stopniach
mogą domagać się posiadania pretorskiego, tak jakby ten w pierwszym stopniu nie był wliczany do liczby
uprawnionych.
354. Należy jednak rozważyć, czy ten, który jest w ten sposób wykluczony, może być również dopuszczony do
współposiadania z innymi; na przykład syn, który jest pod władzą ojcowską, gdy posiadanie majątku ab intestato
zostało mu przyznane na mocy pierwszego działu edyktu dotyczącego dzieci. Zostaje on wykluczony przez upływ
czasu, lub przez odrzucenie spadku, a posiadanie pretorskie przechodzi na spadkobierców w następnym stopniu.
Czy on sam może być spadkobiercą na mocy Sekcji dotyczącej dziedziczenia? Lepsza opinia jest taka, że może
to zrobić; może on bowiem żądać posiadania spadku jako jeden ze spadkobierców ustawowych, a po nich, w
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swoim stopniu, na mocy Sekcji, w której do dziedziczenia powołani są kognaci, którzy są najbliższymi krewnymi.
Taka jest nasza praktyka, tak że syn jest dopuszczony do dziedziczenia w ten sposób, a zatem może on
dziedziczyć sam zgodnie z Drugą Sekcją Edyktu. Ta zasada może być także stosowana w odniesieniu do
posiadania pretorianów zgodnie z postanowieniami testamentu, tak że jeśli ten, kto może uzyskać sukcesję po
pretorianach na podstawie dziedziczenia testamentowego, nie ubiega się o nią zgodnie z postanowieniami
testamentu, to i tak może uzyskać sukcesję w ten sposób.
355. Ze względu na honor krwi, rodzicom i dzieciom przyznaje się dłuższy czas na żądanie wejścia w posiadanie
dóbr po pretorianach, ponieważ ci, którzy, że tak powiem, wchodzą w posiadanie własnego majątku, nie powinni
być zbytnio ograniczani. Dlatego też postanowiono, że należy im dać rok, aby mieli odpowiedni czas na
zażądanie od pretora posiadania majątku, a nie byli do tego zmuszani; z drugiej strony, aby majątek nie
pozostawał zbyt długo bez właściciela. Prawdą jest, że czasami, gdy są przesłuchiwani w sądzie przez
niecierpliwych wierzycieli, muszą powiedzieć, czy będą żądać pretorskiego posiadania, czy nie; tak, że jeśli
powiedzą, że zamierzają je odrzucić, wierzyciele mogą wiedzieć, co będą musieli zrobić. Jeśli zaś powiedzą, że
jeszcze się zastanawiają, nie należy ich pospieszać.
356. Gdy ktoś jest zastępowany przez ojca za brata, który nie jest w wieku dojrzałym, musi żądać od pretora
posiadania jego majątku nie w ciągu roku, ale w ciągu stu dni.
357. Tej łaski udziela się rodzicom i dzieciom nie tylko wtedy, gdy oni sami znajdują się bezpośrednio w linii
dziedziczenia, ale także wtedy, gdy dziedzicem zostaje niewolnik jednego z dzieci lub rodziców; w tym przypadku
bowiem można żądać praetorium w ciągu roku. To bowiem ten, kto żąda posiadania, ma prawo do tego
świadczenia.
358. Jeśli jednak ojciec wyemancypowanego syna chciałby wbrew postanowieniom testamentu objąć jego
majątek w posiadanie pretorskie, ustala się, że ma na to rok czasu.
359. Julianus mówi, że ogólnie rzecz biorąc, praetorian possession może być, w każdych okolicznościach,
żądane przez rodziców i dzieci w ciągu roku.
360. Papinianus, Opinie, Księga VI.
Kognat niższego stopnia nie jest uprawniony do korzystania z Edyktu sukcesyjnego, gdy ktoś z pierwszego
stopnia uzyskał posiadanie pretorianów na mocy własnej sekcji Edyktu. Nie ma też znaczenia, czy kognat
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pierwszego stopnia uzyskał prawo odrzucenia ze względu na swój wiek. W związku z tym postanowiono, że
nieruchomość ta, jako nieposiadająca właściciela, z mocy prawa przepada na rzecz Skarbu Państwa.

Tit. 10. O stopniach pokrewieństwa i powinowactwa oraz ich różnych nazwach.

361. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VIII.
Stopnie pokrewieństwa są, niektóre z nich, w linii wstępującej, a niektóre w linii zstępującej, lub w linii bocznej. W
bezpośredniej linii wstępnej są rodzice; w bezpośredniej linii zstępnej są dzieci; w linii bocznej są bracia i siostry
oraz ich dzieci.
362. Pokrewieństwo w linii bezpośredniej wstępującej i zstępującej zaczyna się od pierwszego stopnia, ale w linii
bocznej nie ma pierwszego stopnia, a więc zaczyna się od drugiego. Stąd w pierwszym stopniu linii
bezpośredniej wstępnej i zstępnej współziomkowie mogą mieć równy udział ze sobą; ale w linii bocznej nikt nie
może tego zrobić w tym stopniu, ale w drugim i trzecim stopniu, i w tych, które następują, spadkobiercy boczni
mogą mieć udział ze sobą, a czasem nawet z tymi wyższego stopnia.
363. Powinniśmy jednak pamiętać, gdy rozważamy kwestie związane z dziedziczeniem lub posiadaniem dóbr
przez pretora, że ci, którzy należą do tego samego stopnia, nie zawsze dzielą się ze sobą w równym stopniu.
364. Pierwszymi spadkobiercami w linii wstępnej są ojciec i matka; pierwszymi w linii zstępnej - syn i córka.
365. Pierwszymi w drugim stopniu w linii bezpośredniej wstępującej są dziadek i babka; pierwszymi w linii
bezpośredniej zstępującej są wnuk i dziadek; pierwszymi w linii bocznej są brat i siostra.
366. Pierwszymi w trzecim stopniu w prostej linii wstępującej są pradziadek i prababka; pierwszymi w linii
zstępującej są prawnuk i prawnuczka; pierwszymi w linii bocznej są syn i córka brata i siostry, a następnie w
kolejności wujek i ciotka ojcowska, wujek i ciotka matczyna.
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367. 367. W czwartym stopniu linii prostej wstępującej są pradziadek i prababka, w linii prostej zstępującej
praprawnuk i praprawnuczka, w linii bocznej wnuk i wnuczka brata i siostry, a w ich kolejności pradziadek wujek i
ciotka pradziadka, to znaczy brat i siostra dziadka; wielki matczyny wujek i wielka matczyna ciotka, czyli brat i
siostra babki; podobnie bracia i siostry wielkiego matczynego wuja, czyli dzieci zarówno męskie jak i żeńskie
pochodzące od dwóch braci; także dzieci zarówno męskie jak i żeńskie zrodzone z dwóch sióstr; oraz dzieci
obojga płci, potomstwo brata i siostry. Wszystkie te dzieci znane są pod wspólnym mianem pierwszych kuzynów.
368. także syn i córka męskich kuzynów, syn i córka żeńskich kuzynów, jak również inni męscy i żeńscy kuzyni
oraz synowie i córki tych ostatnich z obu stron, oraz ci obojga płci, którzy są najbliżsi kuzynom w stopniu; są to
synowie i córki wielkiego ojcowskiego wuja i wielkiej ojcowskiej ciotki oraz wielkiego matczynego wuja i wielkiej
matczynej ciotki:
369. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLVI.
To znaczy męscy i żeńscy kuzyni ojca tego, którego pokrewieństwo jest kwestionowane, albo dzieci brata ojca.
370. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga VIII.
W szóstym stopniu, w bezpośredniej linii wstępnej, są pra-pra-pra-pra-pra dziadek i pra-pra-pra-pra-pra babka. W
bezpośredniej linii zstępującej są pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-wnuczka i pra-pra-pra-pra-pra-wnuczka; a w linii
bocznej pra-pra-pra-pra-pra-wnuczka brata i siostry; Podobnie wnuk i wnuczka wielkiego wuja ojcowskiego i
wielkiej ciotki ojcowskiej, i wielkiego wuja matczynego i wielkiej ciotki matczynej. Także wnuk i wnuczka
pierwszych kuzynów obojga płci, syn i córka pradziadka i prababki, i praojcowskiej ciotki, i pradziadka i prababki,
jak również dzieci kuzynów z obu stron, którzy są właściwie nazywani kwestią pierwszych kuzynów.
371. Z tego, co powiedzieliśmy, jest dostatecznie widoczne, jak wiele osób może być w siódmym stopniu.
372. Musimy również pamiętać, że krewni w linii wstępującej i zstępującej muszą być zawsze podwojeni;
ponieważ rozumiemy, że istnieje dziadek i babcia po stronie matki i ojca, jak również wnuki obu płci, dzieci synów
i córek; i ten porządek musi być przestrzegany we wszystkich stopniach zarówno wstępujących jak i
zstępujących.
373. Modestinus, Pandekty, Księga XII.
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Jeśli chodzi o nasze prawo, to niełatwo jest wyjść poza siódmy stopień, gdy pojawia się pytanie o pokrewieństwo
naturalne, ponieważ natura nie pozwala, by istnienie kognatów wykraczało poza ten stopień.
374. Uważa się, że termin "kognaty" pochodzi od faktu, że krewni wywodzą się od jednego przodka, mają
wspólne pochodzenie lub urodzenie.
375. Pokrewieństwo między Rzymianami jest rozumiane jako dwojakie, ponieważ niektóre pokrewieństwa
pochodzą z prawa cywilnego, a inne z prawa naturalnego, a czasami oba się pokrywają, tak że pokrewieństwo z
prawa naturalnego i cywilnego jest zjednoczone. I rzeczywiście, związek naturalny może być rozumiany jako
istniejący bez cywilnego, a to odnosi się do kobiety, która ma nieślubne dzieci. Związek cywilny natomiast, o
którym mówi się, że jest prawny, powstaje przez adopcję bez Prawa Naturalnego. Pokrewieństwo istnieje na
mocy obu praw, gdy związek jest zawarty przez małżeństwo prawnie zawarte. Stosunek naturalny jest określany
terminem cognation; natomiast stosunek cywilny, chociaż może być właściwie określany tą samą nazwą, jest
bardziej precyzyjnie nazywany agnation, co odnosi się do związku pochodzącego od mężczyzn.
376. Ponieważ pewne szczególne prawa istnieją w odniesieniu do osób połączonych pokrewieństwem, nie jest
obce temu tematowi krótkie omówienie tego związku. Osoby spokrewnione są odpowiednikami męża i żony, tak
nazwanymi z tego powodu, że dwa związki, różniące się od siebie, są połączone przez małżeństwo, a jeden
przechodzi na drugi. Pokrewieństwo bowiem wywodzi się z małżeństwa.
377. Następujące są określenia pokrewieństwa: teść, teściowa, zięć, synowa, ojczym, macocha, pasierb,
pasierbica.
378. Nie ma stopni pokrewieństwa.
379. Ojciec męża lub żony nazywa się teściem, a matka któregokolwiek z nich teściową. Wśród Greków ojciec
męża był nazywany hekuros, a matka hekura, ojciec żony był nazywany penveros, a matka penvera. Żona syna
nazywana jest synową, mąż córki - zięciem. Drugą żonę nazywa się macochą dzieci zrodzonych z byłej żony;
męża matki mającej dzieci z byłego męża nazywa się ojczymem, a dzieci zrodzone z któregokolwiek z nich
nazywa się pasierbami, a pasierbice córkami; teścia można też nazwać ojcem mojej żony, a ja jestem jego
zięciem. Dziadek mojej żony jest nazywany moim dziadkiem, a ja jestem jego wnukiem; z drugiej strony, mój
ojciec jest teściem mojej żony, a ona jest jego synową, a mój dziadek jest jej dziadkiem, a ona jest jego wnuczką;
Podobnie babka mojej żony jest moją babką, a ja jestem jej wnukiem; a moja matka jest teściową mojej żony, a
ona jest jej synową; moja babka jest jej babką, a moja żona jest jej wnuczką. Pasierb mojej żony jest synem jej
byłego męża, a ja jestem jego ojczymem; z drugiej strony mówi się, że moja żona jest macochą dzieci, które mam
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z byłej żony, a moje dzieci są jej pasierbami. Brat męża jest szwagrem jego żony i nazywany jest przez Greków
dayr, jak podaje Homer. Siostra męża jest szwagierką żony, zwaną przez Greków galos. Żony dwóch braci
nazywane są szwagierkami, oznaczane wśród Greków jako einateres, o czym wspomina również Homer.
380. Nie godzi się, aby takie osoby zawierały małżeństwo wzajemnie, ponieważ ze względu na pokrewieństwo
pozostają wobec siebie w stosunku rodziców i dzieci.
381. Należy pamiętać, że ani poznanie, ani pokrewieństwo nie mogą istnieć, jeśli małżeństwo, które je rodzi, nie
jest prawnie zabronione.
382. Wolni ludzie i wolne kobiety mogą zostać połączeni ze sobą przez pokrewieństwo.
383. Dziecko oddane do adopcji lub wyemancypowane zachowuje wszelkie pokrewieństwo i powinowactwo, jakie
posiadało poprzednio, ale traci prawa rodzicielstwa. Jednak w odniesieniu do rodziny, do której trafiło przez
adopcję, nikt nie jest jego kognatą, z wyjątkiem przybranego ojca i tych, do których staje się kognatą. Nikt, kto
należy do rodziny adopcyjnej, nie jest z nim spokrewniony przez powinowactwo.
384. Kto został pozbawiony ognia i wody lub utracił w jakikolwiek sposób prawa obywatelskie, tak że utracił
wolność i obywatelstwo, traci również wszystkie swoje związki poznania i pokrewieństwa, które wcześniej
posiadał.
385. Paulus, O Plaucjuszu, księga VI.
Jeśli wyemancypuję mojego naturalnego syna i zaadoptuję innego, nie będą braćmi. Arrianus mówi, że jeśli po
śmierci mojego syna zaadoptuję Titiusa, to będzie on uważany za brata zmarłego.
386. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga V.
Labeo powiada, że żona mojego wnuka, syna mojej córki, jest moją wnuczką.
387. Osoby, które są zaręczone, są objęte terminami zięć i synowa, podobnie rodzice takich osób są uważani za
objętych terminami teść i teściowa.
388. Scaevola, Reguły, Księga IV.
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Nieślubne dziecko kobiety, którą potem poślubię, jest także moim pasierbem, tak samo jak ten, którego matka
żyła w konkubinacie z jakimś mężczyzną, a potem została wydana za innego.
389. Pomponius, Enchiridion, Księga I.
Serwiusz bardzo słusznie mówi, że terminy teść i teściowa, zięć i synowa również pochodzą od zaręczyn.
390. Paulus, Sentencje, księga IV.
Bezpośrednia linia pokrewieństwa dzieli się na dwie części, z których jedna jest wstępująca, a druga zstępująca.
Z linii wstępującej, jak również z drugiego stopnia, wywodzą się również linie poboczne. Mamy wyjaśnione
bardziej szczegółowo w specjalnej książce wszystko, co ma odniesienie do tych wszystkich.
391. To samo, o stopniach i pokrewieństwach i ich różnych nazwach.
Osoba obeznana z prawem powinna znać stopnie pokrewieństwa i powinowactwa, ponieważ zgodnie z prawem
majątek i opieka zwyczajowo przechodzą na najbliższych krewnych. Pretor jednak swoim edyktem przyznaje
posiadanie majątku najbliższemu krewnemu. Ponadto, zgodnie z prawem odnoszącym się do procesów karnych,
nie możemy być zmuszani, wbrew naszej woli, do składania zeznań przeciwko osobom połączonym z nami
pokrewieństwem i powinowactwem.
392. Termin cognation wydaje się pochodzić od greckiego słowa, ponieważ Grecy określali mianem suggneis
osoby, które my nazywamy cognates.
393. Tymi, których Prawo Dwunastu Tablic nazywa potomkami, są poznaniacy, ale ci ostatni są naprawdę z tej
samej rodziny przez ojca. Ci, z którymi jesteśmy spokrewnieni przez kobiety, są tylko określani jako kognaci.
394. Najbliżsi krewni wśród agnatów są nazywani "właściwymi".
395. Pomiędzy pokrewieństwem a kognatami istnieje taka sama różnica jak pomiędzy rodzajem a gatunkiem.
Pokrewieństwo jest także kognatem, ale kognat nie jest kognatem; bo jedno z nich jest określeniem cywilnym, a
drugie naturalnym.
396. Używamy tego terminu, to znaczy kognatów, nawet w odniesieniu do niewolników. Dlatego mówimy o
rodzicach, dzieciach i braciach niewolników; ale poznanie nie jest uznawane przez prawa serwilistyczne.

2483

397. Pochodzenie poznania pochodzi tylko od kobiet, bo ten jest bratem, kto urodził się tylko z tej samej matki;
ale gdy osoby mają tego samego ojca, ale różne matki, są rodzonymi.
398. Wstępni, aż do pra-pra-pra-pra dziadka, są oznaczani wśród Rzymian specjalnymi nazwami, krewni poza
tym stopniem, którzy nie mają szczególnego określenia, nazywani są przodkami. Podobnie dzieci aż do pra-prapra-pra-wnuka mają specjalne nazwy, a ci, którzy są poza tym stopniem, są nazywani potomstwem.
399. Istnieją także poznaniacy w stopniu pobocznym, jak bracia i siostry oraz ich potomkowie, jak również ciotki
ojcowskie i matczyne.
400. Ilekroć powstaje pytanie o stopień pokrewieństwa istniejącego między jedną osobą a drugą, musimy zacząć
od tej, której pokrewieństwo jest kwestionowane; a jeśli jest ono w stopniu wyższym lub niższym w bezpośredniej
linii wstępującej lub zstępującej, możemy łatwo ustalić pokrewieństwo, podążając za linią w górę lub w dół, jeśli
wymienimy każdego, kto jest najbliższym krewnym poprzez różne stopnie. Dla każdego, kto jest najbliższym
krewnym osoby, która jest w następnym stopniu do mnie, jest w drugim stopniu do mnie; i w podobny sposób,
liczba wzrasta z każdą dodatkową osobą. W ten sam sposób należy postępować w odniesieniu do stopni w linii
bocznej. Tak więc brat jest w drugim stopniu, ponieważ ojciec i matka, od których pochodzi jego pokrewieństwo,
są liczeni jako pierwsi.
401. Stopnie są tak nazywane od ich podobieństwa do drabin, lub miejsc, które są pochyłe, tak, że wznosimy się
przechodząc z jednego do drugiego, to znaczy, że przechodzimy do tego, który, jak to było, pochodzi od innego.
402. Rozważmy teraz każdy stopień z osobna.
403. W pierwszym stopniu pokrewieństwa, w linii wstępującej, są dwie osoby, ojciec i matka; w bezpośredniej linii
zstępującej są również dwie osoby, syn i córka, których może być kilka.
404. W drugim stopniu jest dwanaście osób, mianowicie dziadek, to znaczy ojciec ojca i matki, oraz babka,
zarówno ojcowska jak i macierzyńska. Rozumie się również, że brat należy do jednego lub drugiego z rodziców,
albo tylko do matki, albo do ojca, albo do obojga. To jednak nie zwiększa liczby, ponieważ nie ma żadnej różnicy
między tym, który ma tych samych rodziców, a tym, który ma tylko tego samego ojca, z wyjątkiem tego, że ten
pierwszy ma tych samych ojcowskich i matczynych kognatów. Dlatego też, jeśli chodzi o tych, którzy są zrodzeni
z różnych rodziców, wynik jest taki, że brat mojego brata nie może być moim krewnym. Przypuśćmy, że ja mam
brata tylko z tego samego ojca, a on ma brata z tej samej matki, ci dwaj są braćmi, ale ten drugi nie jest moim
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kognatem. Relacja siostry jest liczona w ten sam sposób, co relacja brata. Stosunek wnuka jest również
rozumiany na dwa sposoby, ponieważ jest on synem syna lub synem córki.
405. Trzydzieści dwie osoby zaliczane są do trzeciego stopnia. Pojęcie pradziadka jest rozumiane na cztery
różne sposoby, ponieważ jest on ojcem dziadka ojcowskiego lub dziadka macierzystego, lub babki ojcowskiej lub
babki macierzystej; pojęcie prababki obejmuje również cztery różne osoby, ponieważ jest ona matką dziadka
ojcowskiego lub babki ojcowskiej, lub matką dziadka macierzystego lub babki macierzystej.
Termin wujek ojcowski (to znaczy brat ojca) również należy rozumieć w podwójnym znaczeniu, to znaczy, czy
miał tego samego ojca, czy tę samą matkę. Moja babka ojcowska poślubiła twojego ojca i urodziła ciebie; albo
twoja babka ojcowska poślubiła mojego ojca i urodziła mnie; jestem więc twoim wujkiem ojcowskim, a ty jesteś
moim. Tak się dzieje, gdy dwie kobiety poślubiają syna siebie nawzajem, dla męskich dzieci, które są urodzone z
nich są ojcowski wujek jednego drugiego, a dzieci żeńskie są ciotki macierzyńskie jednego drugiego. Jeśli
mężczyzna daje swojego syna w małżeństwie z kobietą, której córkę on sam poślubił, to dzieci męskie urodzone
przez ojca młodzieńca będą nazywać te urodzone przez matkę dziewczyny swoimi siostrzeńcami, a te ostatnie
będą nazywać innych swoimi ojcowskimi wujkami i ojcowskimi ciotkami. Macierzyński wujek jest bratem matki, i
to samo można powiedzieć o niej, co stwierdziliśmy w odniesieniu do ojcowskiego wujka; bo jeśli dwaj mężczyźni
poślubią nawzajem swoje córki, mężczyźni urodzeni przez nich będą wzajemnie macierzyńskimi wujkami, a
kobiety będą wzajemnie macierzyńskimi ciotkami. I zgodnie z tą samą zasadą, jeśli mężczyźni urodzą się z
jednego małżeństwa, a kobiety z drugiego, mężczyźni będą matczynymi wujami kobiet, a kobiety będą
matczynymi ciotkami mężczyzn. Ciotka ojcowska jest siostrą ojca, i to, co zostało wyżej wspomniane, będzie
miało do niej zastosowanie. Ciotka matczyna jest siostrą matki, i podobnie to, co zostało wcześniej powiedziane,
będzie miało do niej zastosowanie.
Należy pamiętać, że podczas gdy bracia i siostry ojca i matki są nazywani ojcowskimi wujkami i ciotkami, a
matczyni wujkami i ciotkami, synowie i córki braci i sióstr nie mają specjalnej nazwy, aby oznaczyć ich związek,
ale są po prostu określani jako synowie i córki braci i sióstr. Poniżej zostanie wykazane, że tak samo jest w
przypadku ich potomków. Określenia prawnuk i prawnuczka są również rozumiane na cztery różne sposoby,
ponieważ są oni albo potomkami wnuka przez jego syna, albo wnuka przez jego córkę, albo wnuczki przez jej
syna, albo wnuczki przez jej córkę.
406. Osiemdziesiąt osób zalicza się do czwartego stopnia. Pradziadek jest terminem, który rozciąga się na osiem
osób, ponieważ jest on albo ojcem ojcowskiego pradziadka, lub matczynego pradziadka, o których stwierdziliśmy,
że każdy z nich powinien być rozumiany w podwójnym znaczeniu; lub jest ojcem ojcowskiej prababki, lub
matczynej prababki, których nazwy również rozumiemy jako mające podwójne znaczenie. Termin prababka
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obejmuje również osiem osób, bo ona jest matką ojcowskiego pradziadka, lub matczynego pradziadka; lub matką
ojcowskiej prababki, lub matczynej prababki. Pradziadek ojcowski jest bratem dziadka, a może być rozumiany
jako dziadek i brat na dwa sposoby, stąd termin ten obejmuje cztery osoby; może on bowiem być bratem dziadka
ojcowskiego lub macierzyńskiego, to znaczy może pochodzić od tego samego ojca, czyli pradziadka, lub tylko od
tej samej matki, czyli prababki. Ponadto ten, kto jest moim wielkim wujem, jest wujem mojego ojca lub matki. Moja
ojcowska pra ciotka jest siostrą mojego dziadka, a termin dziadek, jak również termin siostra (jak stwierdziliśmy
powyżej) jest interpretowany na dwa różne sposoby, a zatem w tym przypadku rozumiemy termin pra ciotka w
odniesieniu do czterech różnych osób. W podobny sposób ta, która jest ojcowską ciotką mojego ojca lub mojej
matki będzie moją ojcowską praciotką. Macierzyński stryj jest bratem babki, i pod tą samą zasadą, są cztery
osoby objęte tym mianem, a mój macierzyński stryj jest macierzyńskim wujkiem mojego ojca lub mojej matki.
Ciotka macierzysta jest siostrą babki, i zgodnie z tą samą zasadą, termin ten należy rozumieć na cztery różne
sposoby, bo ta, która jest ciotką macierzystą mojego ojca lub mojej matki, jest moją ciotką macierzystą. W tym
stopniu są też dzieci braci i sióstr lub pierwszych kuzynów obojga płci. Są to dzieci zrodzone z braci lub sióstr,
których niektóre władze rozróżniają w następujący sposób: ci, którzy są zrodzeni z braci są określani jako pierwsi
kuzyni ojcowscy, ci, którzy są zrodzeni z brata lub siostry są nazywani amitini i amitinse, a dzieci obu płci
zrodzone z dwóch sióstr są nazywane kuzynami ze względu na ich pochodzenie. Według Trebatiusza, wiele
autorytetów nazywa wszystkie te dzieci kuzynami. Szesnaście różnych osób jest objętych tym mianem;
mianowicie, syn i córka wujka ojcowskiego są określani w dwojaki sposób, jak to zostało powiedziane powyżej;
ponieważ brat mojego ojca może, wraz z nim, pochodzić tylko od wspólnego ojca lub wspólnej matki. Syn i córka
ciotki ojcowskiej oraz syn i córka wujka macierzystego, to syn i córka wujka macierzystego oraz syn i córka ciotki
macierzystej, jak również terminy ciotka ojcowska, wujek macierzysty i ciotka macierzysta należy rozumieć jako
mające podwójne znaczenie zgodnie z tą zasadą. Wnuk i wnuczka brata i siostry również należą do tego stopnia.
Ale ponieważ określenia brat, siostra, wnuk i wnuczka mają być rozumiane w podwójnym znaczeniu, szesnaście
osób jest tu włączonych; mianowicie, wnuk zrodzony z syna i wnuk zrodzony z córki brata, przez tego samego
ojca; wnuk zrodzony dla syna i wnuk zrodzony dla córki brata przez tę samą matkę, ale przez innego ojca;
wnuczka zrodzona dla syna i wnuczka zrodzona dla córki brata przez tego samego ojca, oraz wnuczka zrodzona
dla syna lub córki brata przez tę samą matkę, ale przez innego ojca. Zgodnie z tą zasadą jest osiem osób, a
kolejne osiem będzie dodane, jeśli policzymy wnuki i wnuczki urodzone przez siostrę. Co więcej, wnuk i wnuczka
mojego brata i siostry nazywają mnie swoim prawnukiem. Wnuki moich braci i sióstr oraz moje własne nazywają
się wzajemnie kuzynami. Prawnukiem i praprawnukiem jest syn i córka prawnuka lub praprawnuczki; wnukiem
lub wnuczką wnuka lub wnuczki, prawnukiem i praprawnuczką wnuka syna lub córki; rozumie się, że wnuk jest
taki z tego powodu, że jest synem mojego syna lub mojej córki, a wnuczka jest taka, ponieważ jest córką mojego
syna lub mojej córki; tak że schodzimy po stopniu do każdej osoby w następujący sposób: syn, wnuk, prawnuk,
praprawnuk; syn, wnuk, praprawnuk, praprawnuk; syn, wnuk, praprawnuk, praprawnuk; syn, wnuk, praprawnuk,
praprawnuk; syn, wnuk, praprawnuk, praprawnuk; syn, wnuczka, prawnuk, praprawnuk; syn, wnuczka, prawnuk,
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praprawnuk; syn, wnuczka, praprawnuk, praprawnuk; syn, wnuczka, praprawnuk, praprawnuk; syn, wnuczka,
praprawnuk i praprawnuk. Przy obliczaniu pochodzenia od córki te same osoby są wyliczane i w ten sposób
powstaje ich szesnaście.
407. Sto osiemdziesiąt cztery osoby zalicza się do piątego stopnia, jak następuje, prapradziadek i praprababka.
Pradziadek to ojciec pradziadka lub prababki, dziadek pradziadka lub prababki, prapradziadek ojca lub matki.
Wyliczenie jest dokonywane w podobny sposób po stronie matki. Termin pra-pra-pra-pra-babka, zgodnie z tą
samą zasadą, obejmuje tę samą liczbę osób, to znaczy szesnaście. Pra-pra-pra-ojcowski wujek jest bratem prapra-dziadka, lub pra-pra-ojcowskim wujkiem ojca lub matki. Pod tą nazwą kryje się osiem osób wyliczonych w
następujący sposób: ojciec, dziadek, pradziadek, prapradziadek, brat prapradziadka; ojciec, dziadek,
prapradziadek, prababka, brat prapradziadka ; ojciec, babcia, pradziadek, prababcia, brat pradziadka; ojciec,
babcia, pradziadek, prababcia, brat prababci, brat pradziadka.
Jest taka sama liczba osób w obliczeniach od matki do pradziadka. Jednakże, zanim wspomnimy brata
pradziadka, umieszczamy przed nim prapradziadka z powodu (jak stwierdziliśmy powyżej), że nie możemy
dotrzeć do tego, o którego pokrewieństwie jest mowa, jeśli nie przejdziemy przez tych, od których pochodzi,
matczynego prapradziadka, czyli brata prababki, matczynego prapradziadka ojca lub matki. Przez tę samą
metodę obliczania, my również, w tym przypadku, obliczamy osiem osób, z wyjątkiem tego, że tylko z tą zmianą,
brat prababki jest wprowadzony.
Ojcowska praprababka jest siostrą pradziadka i praciotką ojca lub matki. W tym przypadku te same wyliczenia
osób są dokonywane jak poprzednio, z wyjątkiem tego, że siostra pradziadka jest wprowadzana jako ostatnia.
Macierzyńska praprababka jest siostrą prababki, a macierzyńska praprababka ojca lub matki. W tym przypadku,
liczba osób jest taka sama, z wyjątkiem tego, że siostra prababki jest umieszczona na końcu. Niektóre władze
określają wszystkich tych, których wymieniliśmy jako wywodzących się od ojcowskiego pradziadka w następujący
sposób: ojcowski wujek, matczyny wujek, ojcowska ciotka, matczyna ciotka; ci, których ja określam jako takich,
nazywają mnie prawnukiem swojego brata lub siostry.
W tym stopniu są także włączeni syn i córka ojcowskiego prawnuka, którzy są synem i córką brata dziadka,
wnuk i wnuczka prawnuka lub prawnuczki przez ich synów lub córki, i pierwszy kuzyn ojca lub matki. W tym
przypadku również obliczamy osiem osób; z tego powodu, że dziadek i brat (jak już zostało powiedziane), mogą
istnieć w tym charakterze na dwa sposoby, a zatem charakter syna lub córki ciotki ojcowskiej należy do czterech
osób; syn i córka ciotki ojcowskiej są synem i córką siostry dziadka, a wnuk lub wnuczka córką pradziadka lub
prababki i kuzynami ojca lub matki; liczba osób jest taka sama jak wyżej. Syn i córka matczynego prapradziadka
są synem i córką brata babki, lub wnukiem i wnuczką przez syna, oraz męskimi i żeńskimi kuzynami ojca lub
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matki; a liczba osób jest taka sama jak podana powyżej. Syn i córka ciotki matczynej, to znaczy dzieci siostry
babki, wnuk i wnuczka przez córkę pradziadka lub prababki, oraz kuzyni ojca lub matki według tego samego
obliczenia.
Osoby, które właśnie wyliczyliśmy od syna ojcowskiego prapradziadka, co do których może powstać pytanie,
są właściwie nazywane kuzynami, ponieważ, jak mówi Massurius, osoba, którą ktoś nazywa następną w stopniu
kuzynem, która jest kuzynem jego ojca lub matki, jest przez niego określana jako syn lub córka kuzyna. Wnuk i
wnuczka wujka ojcowskiego są prawnukiem i prawnuczką dziadka ojcowskiego lub babki ojcowskiej,
wywodzącymi się od wnuka lub wnuczki przez syna, i są dziećmi kuzynów.
Obejmują one osiem osób, to jest czterech wnuków i cztery wnuczki, z tego powodu, że termin wujek ojcowski
jest rozumiany jako mający dwojakie znaczenie, a wnuk lub wnuczka są podwojeni, jeśli chodzi o dwa rodzaje
wujków. Wnuk i wnuczka ciotki ojcowskiej są prawnukiem i prawnuczką urodzonymi przez wnuka lub wnuczkę
dziadka lub babki ojcowskiej, i są synami i córkami kuzynów; i liczba jest taka sama. Wnuk i wnuczka wuja matki
są prawnukiem i praprawnuczką dziadka lub babki ze strony matki. Pozostali są tacy sami, jak w przypadku
wnuka lub wnuczki wujka ojcowskiego (wnuk i wnuczka ciotki matczynej, to znaczy prawnuk prawnuczki, przez
wnuka lub wnuczkę dziadka lub babki matczynej; a liczba osób jest taka sama).
Wszyscy ci, których właśnie wymieniliśmy od wnuka wuja ojcowskiego, w przypadku, gdy chodzi o
pokrewieństwo, są uważani za następnych w kolejce do kuzyna, ponieważ jest on kuzynem ojca lub matki.
Prawnuk i prawnuczka brata: do tego stopnia zalicza się szesnaście osób, przy czym termin brat rozumiany jest
na dwa sposoby, a prawnuk i prawnuczka na cztery sposoby (jak już wspomnieliśmy). Stopień prawnuka i
prawnuczki siostry również obejmuje szesnaście osób. Praprawnuk i praprawnuczka to dzieci praprawnuka i
praprawnuczki, wnuk i wnuczka prawnuka lub praprawnuczki, prawnuk i praprawnuczka wnuka lub wnuczki;
prawnuki syna lub córki. Pod tą nazwą mieszczą się trzydzieści dwie osoby, gdyż do prawnuka należy
szesnaście, a do praprawnuka tyleż samo.
408. Czterysta czterdzieści osiem osób jest zaliczonych do szóstego stopnia, jak następuje: prapradziadek,
prapradziadek ojca, lub matki, prapradziadek dziadka, lub babki, prapradziadek prapradziadka lub prababki,
dziadka pradziadka lub babki, oraz dziadka prapradziadka lub babki, oraz ojca prapradziadka lub praprababki.
Nazywa się go dziadkiem trzeciego stopnia. Do tej klasy zalicza się trzydzieści dwie osoby. Liczba, do której
należy pra-pra-pra-pra dziadek musi być podwojona, zmiana jest dokonywana w odniesieniu do każdej osoby, tak
dalece jak dotyczy to relacji pra-pra-pra-pra-pra dziadek; tak, że jest szesnaście sposobów bycia ojcem pra-prapra-pra dziadka i tyle samo bycia ojcem pra-pra-pra-pra-pra-babki.
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Określenie pra-pra-pra-pra-prababka obejmuje również trzydzieści dwie osoby, ojcowskiego pra-pra-pra-wujka,
to znaczy brata pra-pra-pra-dziadka, syna pra-pra-pra-pra-dziadka i matki, ojcowskiego pra-pra-pra-wujka ojca
lub matki. Szesnaście osób wymienionych jako wchodzące w skład tego pojęcia to: ojciec, dziadek, pradziadek,
prababcia, brat pradziadka; ojciec, dziadek, prababcia, brat prababci, brat prababci ;
Taka sama liczba jest uwzględniona po stronie matki. Liczba w kolejności osób jest taka sama jak powyżej;
jedyną zmianą jest to, że brat pra-pra-pra-pra babki jest wprowadzony zamiast brata pra-pra-pra dziadka.
Ojcowska pra-pra-pra-ciotka jest siostrą pra-pra-pra-dziadka, a matczyna pra-pra-pra-ciotka matki; a inni
postępują w zwykłej kolejności, jak w przypadku ojcowskiego pra-pra-pra-dziadka, z tym wyjątkiem, że siostra
pra-pra-pra-pra-dziadka jest zastąpiona zamiast brata pra-pra-pra-pra-dziadka. Matczyna pra-pra-pra-ciotka jest
siostrą pra-pra-pra-babki, a pra-pra-ciotka ojca lub matki, a inne stopnie postępują jak wyżej, z tym wyjątkiem, że
na ostatnim, siostra pra-pra-pra-pra-ciotki jest wprowadzona zamiast brata pra-pra-pra-pra-ciotki.
Pewne autorytety oznaczają następującymi nazwami wszystkich tych, których wyśledziliśmy od ojcowskiego
prapradziadka, matczynego prapradziadka, ojcowskiego prapradziadka, ojcowskiej praprababki i matczynej
praprababki; dlatego używamy tych terminów bez rozróżnienia. Ci, których określam tymi nazwami, nazywają
mnie prawnukiem swojego brata lub swojej siostry. Syn i córka ojcowskiego prapradziadka są synem i córką
brata pradziadka, a wnuk i wnuczka prapradziadka lub prababki, przez pradziadka za pośrednictwem jego syna.
Jest szesnaście osób w tej klasie, wyliczenie jest dokonane w ten sam sposób jak w piątym stopniu, kiedy
wyjaśniliśmy relację ojcowskiego prapradziadka; tylko dodając jeszcze jednego syna lub córkę, ponieważ
konieczne jest, aby włączyć tyle samo osób do tej klasy, jak w tych z ojcowskiego prapradziadka, to znaczy
osiem. W odniesieniu do osoby córki, obliczana liczba jest taka sama jak ta wspomniana powyżej; syn i córka
ojcowskiej pra-pra-pra-ciotki są dziećmi siostry pra-pra-pra-dziadka, a wnuk i wnuczka przez pra-pra-pra-dziadka
lub pra-pra-pra-pra-babkę przez pra-pra-pra-dziadka przez córkę. W tym przypadku obliczamy osoby według tej
samej zasady. Syn i córka matczynego prapradziadka są dziećmi prapradziadka i prababki, a wnuki
prapradziadka i praprababki przez prapradziadka, a praprababka przez praprababkę przez syna. Wyliczenie, w
tym przypadku, powinno być dokonane tak samo jak w przypadku syna i córki ojcowskiego prapradziadka. Syn i
córka matczynej pra-pra-pra ciotki są synem i córką siostry pra-pra-prababki, a wnuk i wnuczka pra-pra-pra
dziadka i pra-pra-pra-prababki przez pra-pra-prababkę przez córkę, liczba i definicje osób są takie same jak
powyżej.
Wszyscy ci, których wymieniliśmy jako wywodzących się od syna ojcowskiego prapradziadka są kuzynami
dziadka i babki oraz prapradziadków i prababek osoby, której pokrewieństwo jest kwestionowane; są oni również
dalekimi kuzynami braci i sióstr ojca lub matki z obu stron. Wnuk i wnuczka ojcowskiego pra wuja i ojcowskiej pra
ciotki, matczynego pra wuja i matczynej pra ciotki, każda z tych klas obejmuje sześćdziesiąt cztery osoby.
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Ponieważ osoba stryja ma cztery różne znaczenia, a wnuka dwa, liczba ta jest podwojona, gdy mówimy o wnuku,
a ten, który jest podwojony, jest również poczwórny.
Gdy chodzi o wnuczkę, liczba ta jest również podwojona; i wspomnimy o jednym z tych wyliczeń, jako przykład.
Ojciec, dziadek, pradziadek, brat dziadka, który jest ojcowskim pradziadkiem, jego syn i jego wnuk, przez syna, a
także jego wnuczka; ojciec, dziadek, prababka, brat dziadka, który jest ojcowskim pradziadkiem, jego syn, jego
wnuk przez syna, a także jego wnuczka; ojca, dziadka, pradziadka, ojca dziadka, który jest ojcowskim
pradziadkiem jego córki, i jego wnuka przez jego córkę, a także jego wnuczkę; ojca, dziadka, prababkę, brata
dziadka, który jest ojcowskim pradziadkiem, jego córkę, jego wnuka przez jego córkę, a także jego wnuczkę.
Zgodnie z tą samą zasadą, jest tyle samo, zaczynając od matki, to znaczy, jeśli obliczamy wnuki i wnuczki brata
dziadka macierzystego. To samo odnosi się do ojcowskiej praciotki; to znaczy, gdy wyliczamy wnuki siostry
dziadka. Ta sama zasada dotyczy również matczynego pradziadka, to znaczy brata babki. Zgodnie z tą samą
regułą, obliczenie jest dokonywane w odniesieniu do matczynej ciotki, to znaczy siostry babki, od której pochodzi
cała liczba sześćdziesięciu czterech potomków. Wszyscy oni są prawnukami lub prawnuczkami pradziadka lub
prababki osoby, o której pokrewieństwie jest mowa, wnukami lub wnuczkami brata lub siostry tego samego
dziadka lub babki.
I, z drugiej strony, dziadek i babcia, ojcowski pradziadek i ojcowska ciotka, matczyny pradziadek i matczyna
ciotka tej samej osoby. Ponadto są ojciec i matka tej samej osoby oraz bracia i siostry obu tych osób w stopniu
wyższym niż kuzyni, a on jest ich kuzynem, a oni są jego.
Prawnuk wujka ojcowskiego i jego wnuczka obejmują osiem osób, ponieważ jest szesnaście osób obojga płci;
mianowicie ojciec, dziadek, wujek ojcowski, syn tego ostatniego, jego wnuk przez syna, jego prawnuk przez syna
przez wnuka i jego prawnuczka; ojciec, babka, stryj ojcowski, syn stryja ojcowskiego, jego wnuk przez syna, jego
prawnuk przez wnuka przez syna i jego praprawnuczka; ojca, dziadka, wujka ojcowskiego, córki tego ostatniego,
jego wnuka przez córkę, jego prawnuka przez wnuka syna córki, i jego praprawnuczkę ; ojca, babkę, wujka
ojcowskiego, córki wujka ojcowskiego, jego wnuka przez córkę, jego prawnuka urodzonego przez wnuka córki, i
jego praprawnuczkę; ojciec, dziadek, wujek ojcowski, syn wujka ojcowskiego, wnuczka jego syna jego córki,
prawnuk jego syna jego córki i jego prawnuczka; ojciec, babcia, pradziadek, syn pradziadka, jego wnuczka jego
syna, jego prawnuk jego syna, jego prawnuk jego syna przez jego wnuczkę i również jego prawnuczka; ojca,
dziadka, pradziadka, córki pradziadka, jego wnuczki przez jego córkę, jego prawnuka urodzonego dla jego
wnuczki przez jego córkę i jego prawnuczki ; ojciec, babka, wujek ojcowski, córka wujka ojcowskiego, jego
wnuczka przez jego córkę, jego prawnuk przez jego wnuczkę przez jego córkę, oraz jego wnuczka, prawnuk i
praprawnuczka ciotki ojcowskiej. Zgodnie z tą samą zasadą klasa ta zawiera tę samą liczbę osób przez
zastąpienie ciotki ojcowskiej wujkiem ojcowskim. Dotyczy to również prawnuka i prawnuczki wujka
macierzystego, przy czym ten ostatni jest wprowadzony zamiast wujka ojcowskiego. Prawnuk i prawnuczka ciotki
ojcowskiej, a w tym przypadku ciotka matczyna jest zastąpiona zamiast wujka ojcowskiego, i znajdujemy tę samą
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liczbę osób. Wszystkie te osoby są wnukami lub wnuczkami kuzynów tego, którego pokrewieństwo jest
kwestionowane.
Praprawnuk i praprawnuczka brata i siostry dają sześćdziesiąt cztery osoby, jak wynika z tego, co zostało
powiedziane powyżej. Praprawnuk i praprawnuczka, praprawnuk lub praprawnuczka syna córki, oraz praprawnuk
i praprawnuczka prawnuka, oraz praprawnuczka prawnuka, oraz praprawnuczka prawnuka, albo prawnuczka
prawnuka lub prawnuczki prawnuka, albo wnuk i wnuczka prawnuka lub prawnuczki prawnuka, albo syn córki
prawnuka lub prawnuczki prawnuka. Te nazwy obejmują sześćdziesiąt cztery osoby, ponieważ wnuk trzeciego
stopnia daje początek trzydziestu dwóm, a wnuczka trzeciego stopnia tej samej liczbie. Od praprawnuka liczba ta
jest poczwórna, co daje trzydzieści dwie osoby, ponieważ sam termin wnuk oznacza dwie osoby, praprawnuk
cztery, praprawnuk osiem, praprawnuk szesnaście. Do tego dochodzą wnuk i wnuczka trzeciego stopnia, z
których jeden rodzi się dla praprawnuka, a drugi dla praprawnuka. Ponadto to samo powielanie jest dokonywane
w każdym poszczególnym stopniu, gdyż kobiety są dodawane do mężczyzn, od których każdy wywodzi się w
regularnej kolejności, i są one wyliczone w następujący sposób: syn, wnuk, prawnuk, praprawnuk, praprawnuk,
praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; córka, wnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk,
praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk ; córka, wnuk, prawnuk, pra-pra-pra-wnuk, pra-pra-pra-pra-wnuk, pra-prapra-pra-pra-wnuk i pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-wnuczka; syn, wnuczka, prawnuk, praprawnuk,
praprawnuczka, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; córka, wnuczka, prawnuk, praprawnuk, praprawnuk,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syn, wnuk, prawnuk, praprawnuk,
praprawnuczka, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; córka, wnuk, prawnuczka, praprawnuk,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syn, wnuczka, prawnuczka,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk ; córka, wnuczka, praprawnuczka,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syn,
wnuk, prawnuk, praprawnuk, praprawnuczka, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk ; córka, wnuk,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syn, wnuk, prawnuk,
praprawnuk, praprawnuczka, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; córka, wnuk,
prawnuczka, praprawnuczka, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syn, wnuczka,
prawnuk, praprawnuk, praprawnuczka, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; córka, wnuczka,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syna,
wnuczkę, prawnuczkę, praprawnuczkę, praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka; córkę,
wnuczkę, praprawnuczkę, praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka ;
syna, wnuka, prawnuka, praprawnuka, praprawnuczkę, praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka; córkę, wnuka,
praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka; syna, wnuczkę, prawnuka, praprawnuka,
praprawnuczkę, praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka; syn, wnuczka, prawnuk, praprawnuk, praprawnuczka,
praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk ; córka, wnuczka, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk,
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praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk ; syna, wnuka, prawnuczkę, praprawnuka, praprawnuczkę,
praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka; córkę, wnuka, praprawnuczkę, praprawnuka, praprawnuka,
praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka; syn, wnuczka, prawnuczka, praprawnuczka, praprawnuk,
praprawnuczka, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; córka, wnuczka, praprawnuczka, praprawnuk,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syn, wnuk, prawnuk,
praprawnuk, praprawnuczka, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; córka, wnuk, praprawnuk, praprawnuk,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk ; syna, wnuka, prawnuczkę, praprawnuczkę,
praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka; córka, wnuk, prawnuczka, praprawnuczka, praprawnuk,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syn, wnuczka, prawnuk, praprawnuk, praprawnuczka,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk ; córka, wnuczka, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk,
praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk, praprawnuk i praprawnuk; syna, wnuczkę, prawnuczkę, praprawnuczkę,
praprawnuka, praprawnuczkę, praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka; córkę, wnuczkę, praprawnuczkę,
praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka, praprawnuka i praprawnuka.

409. Do siódmego stopnia zalicza się sto dwadzieścia cztery osoby, poczynając od ojca i matki pra-pra-pra-prapra dziadka i pra-pra-pra-pra-babki. Stanowią one w sumie sto dwadzieścia osiem osób, ponieważ jest tyle samo
ojców i matek pra-pra-pra-pra-pra dziadka, co pra-pra-pra-pra-babki, a ci tworzą sześćdziesiąt cztery osoby. Brat i
siostra pradziadka i prababki są synem i córką pradziadka, ojcowskim i matczynym wujkiem oraz ojcowską i
matczyną ciotką pradziadka i prababki; ojcowski pradziadek i macierzyński pradziadek, ojcowska praciotka i
macierzyńska praciotka pradziadka i prababci ;
Osób związanych z bratem prapradziadka jest trzydzieści dwie w liczbie, ponieważ jest szesnaście
pochodzących od prapradziadka i tyle samo jest z konieczności dodanych z powodu powielania osoby brata. Dla
szesnastu braci pra-pra-pra-pradziadka jest obliczane jako pochodzący od jego ojca, jak również szesnastu od
jego matki. W podobny sposób siostry pra-pra-pra-pradziadka są trzydzieści dwie w liczbie. To daje sześćdziesiąt
cztery w sumie, i tyle samo dla brata i siostry pra-pra-pra-pra-pra-babki musi być policzone. Syn i córka
ojcowskiego prapradziadka są wnukiem prapradziadka i wnuczką jego syna, syna i córki brata prapradziadka.
Syn i córka ciotki ojcowskiej są wnukiem pra-pra-pra-pra dziadka i wnuczką jego córki, synem i córką siostry prapra-pra-pra dziadka. Syn i córka matczynego prapradziadka są wnukami prapradziadka, a wnuczką jego syna,
syna i córki brata praprababki. Syn i córka matczynej pra-pra-pra-ciotki są wnukiem i wnuczką pra-pra-pra
dziadka, jego wnuczka córką, synem i córką siostry pra-pra-pra-pra-prababci.
Wszystkie te osoby, które wymieniliśmy jako wywodzące się od syna ojcowskiego prapradziadka, są kuzynami
prapradziadka i prababki, o których pokrewieństwie jest mowa, o jeden stopień wyżej od kuzynów dziadka i babki.
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Określenie wnuk ojcowskiego praprawnuka obejmuje szesnaście osób. Jest on bowiem prawnukiem
pradziadka i prababki, a ponieważ pradziadek liczony jest osiem razy, to wnuki liczone dwa razy po osiem razy,
tworzą wspomnianą liczbę. Ta sama zasada odnosi się do wnuczki ojcowskiego prapradziadka.
Zgodnie z tą samą zasadą wnuk i wnuczka matczynego prapradziadka obejmują trzydzieści dwie osoby. Wnuk
i wnuczka ciotki ojcowskiej zgodnie z tą klasyfikacją obejmują tę samą liczbę osób. Dotyczy to również wnuka i
wnuczki ciotki matczynej, a zatem dla wszystkich tych osób otrzymuje się sto dwadzieścia osiem osób. Dziadek i
babka osoby, o której pokrewieństwie mowa, są spokrewnieni w stopniu wyższym niż kuzynostwo z osobami
wymienionymi powyżej, a mianowicie z ojcem, matką oraz kuzynami i kuzynkami. Ten, o którego stopień
pokrewieństwa chodzi, jest ich kuzynem, ale w niższym stopniu, i jak mówi Trebatius, czyni się to, aby wskazać,
że są spokrewnieni; jako powód podaje, że ostatnimi stopniami pokrewieństwa są stopnie kuzynostwa. Dlatego
syn mojego kuzyna jest bardzo poprawnie nazywany moim bliskim krewnym; jest on również nazywany synem
mojego kuzyna. Stąd ci, którzy rodzą się z kuzynów nazywają siebie nawzajem bliskimi krewnymi, bo nie mają
specjalnej nazwy, przez którą mogliby być określeni.
Prawnuk i prawnuczka ojcowskiego wujka, prawnuk i prawnuczka matczynego wujka, prawnuk i wnuczka
ojcowskiej ciotki, prawnuk i prawnuczka matczynej ciotki: od wszystkich tych stu dwudziestu ośmiu osób
pochodzą, ponieważ każdy z tych apelacji obejmuje szesnaście. Na przykład, termin ojcowski wujek jest
rozumiany na cztery różne sposoby, osoby każdego ojcowskiego wujka są podwojone; prawnuk i prawnuczka
obejmują trzydzieści dwie osoby, a liczba ta pomnożona przez cztery tworzy całą wyżej wymienioną liczbę.
Ojcowie i matki tych osób są kuzynami tego, którego stopień pokrewieństwa jest kwestionowany, a on jest ich
kuzynem.
Praprawnuk i praprawnuczka wujka ojcowskiego, praprawnuk i praprawnuczka wujka macierzystego,
praprawnuk i praprawnuczka ciotki ojcowskiej, praprawnuk i praprawnuczka ciotki macierzystej: każde z tych
określeń obejmuje szesnaście osób; na przykład praprawnuk wuja ojcowskiego jest wyliczony w taki sposób, że
jego prawnuk i praprawnuczka będą liczeni jako czworo, a ich dzieci wyniosą szesnaście osób. Ta sama reguła
odnosi się do córki, jak i do pozostałych, i w ten sposób cała liczba zostanie podniesiona do stu dwudziestu
ośmiu. Są to prawnuk i prawnuczka kuzynów tego, którego stopień pokrewieństwa jest kwestionowany; synowie i
córki ojcowskiego pra-pra-pra-wujka, matczynego pra-pra-pra-wujka, ojcowskiej pra-pra-pra-ciotki i matczynej
pra-pra-pra-ciotki tych, których stopień pokrewieństwa jest kwestionowany.
Ta sama zasada odnosi się do kuzynów pradziadka i prababki. Do praprawnuka i praprawnuczki brata lub
siostry zalicza się sto dwadzieścia osiem osób. Syn i córka pra-pra-pra-pra-pra wnuka, oraz syn i córka pra-prapra-pra wnuczki: oni również stanowią sto dwadzieścia osiem osób, ponieważ tak jak pra-pra-pra-pra-pra wnuk i
pra-pra-pra-pra-pra wnuczka obejmują sześćdziesiąt cztery osoby (jak już wcześniej stwierdziliśmy), tak ich syn i
ich córka pod tym samym wyliczeniem będą obejmować po tyle samo osób.
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Tit. 11. O posiadaniu praetorianów w odniesieniu do męża i żony.

410. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLVII.
Aby w przypadku dziedziczenia spadku po mężu lub żonie można było domagać się praetorian possession, musi
istnieć legalne małżeństwo. Z drugiej strony, jeśli małżeństwo jest niezgodne z prawem, nie można żądać
pretorian possession of the estate. Podobnie, nie można wejść w posiadanie spadku na podstawie testamentu,
ani też żądać praetorycznego posiadania, zgodnie z warunkami testamentu, ponieważ nic nie może być nabyte,
gdy małżeństwo jest nielegalne.
411. Aby można było uzyskać tego rodzaju prawo własności, kobieta musi być żoną swego męża w chwili jego
śmierci. Jeśli doszło do rozwodu, mimo że małżeństwo nadal istnieje według prawa, to dziedziczenie nie będzie
miało miejsca. Może się to zdarzyć w niektórych przypadkach, na przykład, gdy kobieta wolna rozwiedzie się bez
zgody swojego patrona, ponieważ Lex Julia odnosząca się do małżeństw różnych zakonów nadal zachowuje
kobietę w stanie małżeńskim i zabrania jej poślubienia innego mężczyzny wbrew zgodzie swojego patrona. Lex
Julia w odniesieniu do cudzołóstwa czyni rozwód nieważnym, jeśli nie został on uzyskany w określony sposób.

Tit. 12. W sprawie dziedziczenia weteranów i żołnierzy.

412. Macer, O sprawach wojskowych, Księga II.
Paulus i Menander twierdzą, że żołnierz, który zasłużył na karę śmierci, powinien mieć prawo do sporządzenia
testamentu; a jeśli umrze bezpotomnie, po odbyciu kary, jego majątek będzie należał do najbliższych krewnych,
pod warunkiem, że zostanie ukarany za przestępstwo wojskowe, a nie za zwykłe przestępstwo.
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413. Ulpianus, Opinie, Księga XVI.
Kastrański majątek żołnierza, który zmarł bezpotomnie, nie może być roszczony przez Skarb Państwa, jeśli
pozostawił on prawowitego spadkobiercę, który jest w szóstym stopniu; lub jeden z najbliższych krewnych w tym
samym stopniu żąda posiadania pretorianów w przepisanym czasie.

Tit. 13. O tych, którzy nie są uprawnieni do pretorskiego posiadania dóbr.

414. Julianus, Digest, Księga XXVIII.
Jeśli mój niewolnik został wyznaczony na spadkobiercę, a ja oszukańczo uniemożliwiłem spadkodawcy zmianę
testamentu, a następnie dokonałem manumisji niewolnika, powstaje pytanie, czy należy odmówić mu wszczęcia
postępowania o odzyskanie majątku. Odpowiedziałem, że ten przypadek nie jest zawarty w warunkach Edyktu;
jest to jednak sprawiedliwe, jeśli pan był winny oszustwa, aby zapobiec zmianie testamentu, w którym niewolnik
został mianowany spadkobiercą; a on, nawet jeśli został poddany manumulacji, powinien przyjąć majątek,
powództwa powinny być mu odmówione, tak jak odmawia się powództwa wyemancypowanemu synowi, gdy jego
ojciec popełnił oszustwo, aby zapobiec zmianie testamentu przez spadkodawcę.

Tit. 14. O posiadaniu przez pretorianów dóbr przyznanych na mocy specjalnych ustaw lub dekretów Senatu.

415. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIX.
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Praetor mówi: "Przyznaję posiadanie nieruchomości, ilekroć musi być ono przyznane na mocy jakiejkolwiek
ustawy lub dekretu Senatu".
416. Posiadanie własności przez pretora, choć uzyskane na mocy innej sekcji Edyktu, nie koliduje z posiadaniem
tego rodzaju.
417. Jeśli ktoś jest uprawniony do majątku na mocy ustawy o dwunastu tablicach, nie może domagać się go na
mocy tej części Edyktu, lecz na mocy innej sekcji, odnoszącej się do spadkobierców koniecznych; na mocy tej
sekcji nie przyznaje się bowiem posiadania pretorskiego, chyba że przewiduje to specjalna ustawa.

Tit. 15. Jakiego porządku należy przestrzegać przy przyznawaniu praetorium.
418. Modestinus, Pandekty, Księga VI.
Następujące są stopnie posiadania pretorianów na podstawie dziedziczenia: po pierwsze, dziedziców
właściwych; po drugie, dziedziców prawnych; po trzecie, najbliższych krewnych; wreszcie męża i żony.
419. Posiadanie pretorskie z tytułu dziedziczenia testamentowego jest przyznawane, gdy nie ma testamentu lub
gdy jest testament i nie złożono wniosku o posiadanie spadku ani zgodnie z postanowieniami testamentu, ani
wbrew nim.
420. Praetorian possession of the estate of a father dying intestate is granted to his children; not only to those
which were under his control at the time of his death, but also to those who have been emancipated.
421. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIX.
Czas, w którym można żądać od pretora posiadania majątku, jest czasem dyspozycyjnym. Jest on określany jako
dostępny, ponieważ wszystkie dni, z których się składa, mogą być wykorzystane; to znaczy, że zawarte są w nim
wszystkie dni, o których ten, kto był uprawniony do dziedziczenia, wiedział i mógł je przyjąć. Nie ma jednak
wątpliwości, że dni, w których nie wiedział o dziedziczeniu lub nie mógł go zażądać, nie są uwzględnione. Może
się jednak zdarzyć, że osoba zainteresowana, która wiedziała o faktach lub mogła w pierwszej kolejności żądać
wydania rzeczy, została następnie źle poinformowana lub myślała, że nie ma prawa do nabycia własności; na
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przykład, jeśli od początku wiedziała, że właściciel nieruchomości zmarł w wyniku dziedziczenia, a później miała
wątpliwości, czy tak jest, czy zmarł w wyniku testamentu, czy też nadal żyje, ponieważ później krążyła tego
rodzaju plotka. Z drugiej strony, może się również zdarzyć, że osoba, która na początku nie wiedziała, że ma
prawo do spadku, może później stwierdzić, że jest do niego uprawniona.
422. Oczywiste jest, że o ile dni przewidziane na żądanie pretorianów są dniami dostępnymi, to nie wlicza się do
nich tych, podczas których odbywa się posiedzenie sądu, pod warunkiem, że posiadanie pretorskie ma taki
charakter, że można go żądać bez ceremonii. Ale co jeśli posiadanie jest tego rodzaju, że wymaga dochodzenia
przez trybunał lub dekretu pretora? W takim przypadku należy obliczyć dni sesji trybunału, podczas których pretor
wydał decyzję i w których nie uczynił nic, co mogłoby przeszkodzić w objęciu nieruchomości w posiadanie.
423. W odniesieniu do pretorskiego posiadania dóbr, które zostało przyznane w sądzie, należy sprawdzić, czy
pretor przewodniczył swojemu trybunałowi i nie przyznał posiadania stronom, które się go domagały; należy
bowiem stwierdzić, że czas na uzyskanie posiadania nie zaczyna biec, gdy sędzia przewodniczący jest zajęty
innymi sprawami, czy to dotyczącymi spraw wojskowych, czy to dotyczącymi przetrzymywania więźniów, czy to
dotyczącymi specjalnych dochodzeń.
424. Jeśli gubernator prowincji znajdowałby się w sąsiednim mieście, czas potrzebny na przebycie drogi
należałoby dodać do czasu przewidzianego prawem, to znaczy dodając do dnia dwadzieścia tysięcy kroków; nie
należałoby też oczekiwać, że gubernator prowincji przyjdzie do domu tego, kto rości sobie prawo do posiadania
nieruchomości.
425. Gdy w posiadanie dostaje się dziecko nienarodzone, nie ulega wątpliwości, że przepisany czas na żądanie
go nie powinien biec przeciwko tym w następnym stopniu, nie tylko w ciągu stu dni, ale także w czasie, w którym
dziecko może się urodzić; trzeba bowiem pamiętać, że nawet jeśli urodzi się przed tym czasem, to zostanie mu
przyznane posiadanie pretorskie.
426. Pomponiusz mówi, że wiedza, która jest konieczna, nie jest taka, jakiej wymaga się od osób uczonych w
prawie, ale jest to to, co każdy może nabyć sam lub przez innych; to znaczy przez korzystanie z rad osób
uczonych w prawie, tak jak powinien to robić sumienny kierownik gospodarstwa domowego.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XLIV.
Wiedza ojca o posiadaniu pretorianów nie narusza praw syna w taki sposób, aby wyznaczony czas biegł
przeciwko niemu, jeśli nie jest on o tym poinformowany.
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427. Julianus, Digest, Księga XXVIII.
Jeśli zostałeś zastąpiony przez swojego współspadkobiercę i wejdziesz w posiadanie nieruchomości, a twój
współspadkobierca postanowi nie żądać posiadania tej nieruchomości, będzie się rozumieć, że całe posiadanie
zostało ci przekazane, a twój współspadkobierca nie będzie miał nawet możliwości późniejszego żądania
posiadania.
428. Syn jest uprawniony do terminu jednego roku, w którym może żądać posiadania, nie tylko wtedy, gdy czyni
to jako syn, ale także wtedy, gdy żąda tego jako krewny lub powinowaty; tak samo, gdy ojciec manumituje
swojego syna, i chociaż może on żądać posiadania nieruchomości, jako że został manumitowany, to jednak
będzie uprawniony do terminu jednego roku, w którym może to uczynić.
429. Marcellus, Digest, Księga IX.
Gdy praetorianskie posiadanie posiadłości jest przyznane synowi pod kontrolą ojcowską, dni, w których nie jest
on w stanie powiadomić ojca, aby ten mógł albo nakazać mu przyjęcie posiadania, albo ratyfikować posiadanie,
które już miało miejsce, nie będą biegły przeciwko niemu. Przypuśćmy, że w pierwszym dniu, kiedy wiedział, że
jest uprawniony do pretorskiego posiadania nieruchomości, przyjął ją i nie mógł powiadomić ojca, aby ten mógł
zatwierdzić to, co zrobił, sto dni nie biegnie przeciwko niemu. Rozpoczną one jednak bieg od dnia, w którym
ojciec mógł zostać poinformowany, ale po upływie stu dni ratyfikacja będzie nieważna.
430. Można zapytać, czy jeśli syn mógł żądać pretorianów, jego ojciec był nieobecny, tak że nie mógł go
powiadomić, lub jeśli był obłąkany, a syn zaniedbał żądanie posiadania, czy mógł to zrobić później. Ale jak to
może naruszyć jego prawa, jeśli nie zażądano posiadania majątku, skoro, gdyby to uczyniono, nie można by go
było uzyskać, gdyby ojciec nie ratyfikował aktu?
431. Jeśli niewolnik należący do kogoś innego został ustanowiony spadkobiercą, a następnie sprzedany przez
swojego pana, powstaje pytanie, czy należy uznać, że dni wyznaczone na zażądanie posiadania pretorskiego
biegną przeciwko nowemu panu. Ustalono, że czas, do którego był uprawniony poprzedni pan, biegnie przeciwko
niemu.

Tyt. 16. O spadkobiercach właściwych i spadkobiercach ustawowych.
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432. Ulpianus, O Sabinusie, księga XII.
Właściwie nazywa się intestatariuszami tych, którzy mając zdolność testamentową, nie skorzystali z niej. Co
więcej, jeśli ktoś sporządził testament, a jego majątek nie został zapisany, albo jeśli jego testament został
złamany lub nieważny, nie jest niewłaściwie powiedziane, że zmarł on jako intestatariusz. Jest rzeczą jasną, że
kto nie może sporządzić testamentu, nie jest prawidłowo nazywany intestatariuszem, jak na przykład małoletni
poniżej wieku dojrzewania, osoba obłąkana lub taka, której zabroniono rozporządzać własnym majątkiem; mimo
to, powinniśmy rozumieć, że takie osoby również są intestatariuszami. Również ten, kto został pojmany przez
wroga, uważany jest za intestata, ponieważ zgodnie z prawem kornijskim jego spadek przechodzi na tych, do
których by przeszedł, gdyby umarł we własnym kraju; ponieważ jego majątek jest uważany za przekazywany jego
spadkobiercom.
433. Można zapytać, czy dziecko poczęte przez i urodzone z niewolnicy, która cierpiała z powodu opóźnienia w
realizacji trustu przyznającego jej wolność, będzie właściwym spadkobiercą jej ojca. A skoro ustalono, że urodziło
się ono wolne, zgodnie z reskryptem boskiego Marka i Werusa oraz naszego cesarza Antoninusa Augusta,
dlaczego nie należałoby uznać, że wspomniana niewolnica została całkowicie obalona, aby po wyjściu za mąż
mogła spłodzić odpowiedniego dziedzica? Nie jest dziwne, że dziecko, którego matką jest niewolnica, może
urodzić się wolne, ponieważ w reskrypcie stwierdzono, że dziecko urodzone z kobiety, która jest jeńcem, jest
wolne. Dlatego ośmielam się powiedzieć, że jeśli ojciec dziecka byłby w takim samym stanie jak matka, to
znaczy, jeśli cierpiałby z powodu opóźnienia spadkobiercy w przyznaniu mu wolności w ramach zaufania, dziecko
urodzone przez ojca byłoby jego spadkobiercą, tak samo jak w przypadku, gdy jego rodzice są w niewoli, a on
wraca z nimi. Dlatego, jeśli ojciec powinien manumit go, po opóźnieniu, otrzyma go pod swoją kontrolą. Albo jeśli
umrze przed manumitacją, dziecko urodzi się jako właściwy spadkobierca.
434. Rozumiemy, że właściwymi spadkobiercami są dzieci obojga płci, naturalne lub adoptowane.
435. Czasami syn, który jest właściwym spadkobiercą, jest wyłączony z majątku ojca, a skarb państwa jest
preferowany wobec niego; na przykład, jeśli jego ojciec po śmierci zostałby skazany za zdradę, co należy zrobić
w takim przypadku? W tym przypadku syn zostałby pozbawiony praw do sepulkury.
436. Kiedy syn przestaje być odpowiednim spadkobiercą, wszystkie wnuki i prawnuki urodzone przez niego
dziedziczą jego udział w majątku, jeśli są pod jego kontrolą. Zasada ta opiera się na zasadach słuszności
naturalnej. Ponownie, syn przestaje być odpowiednim spadkobiercą, jeśli przez całkowitą lub częściową utratę
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praw obywatelskich, opuszcza kontrolę ojca. Ale jeśli syn jest w rękach wroga, wnuki nie będą jego następcami
tak długo, jak on żyje. Stąd, jeśli zostanie wykupiony z niewoli, nie będą jego następcami, dopóki nie zwróci
pieniędzy osobie, która go wykupiła. Jeśli jednak w międzyczasie umrze, to zgodnie z tym, co jest ustalone, że w
chwili śmierci odzyskał swój dawny stan, będzie przeszkodą w dziedziczeniu wnuków.
437. Jeśli dziecko nie przestaje być pod władzą ojca, ponieważ nigdy nie zaczęło być pod jego władzą, jak na
przykład, jeśli mój syn zostanie wzięty do niewoli przez wroga za życia mojego ojca i umrze w niewoli po tym, jak
ja stałem się swoim własnym panem, mój wnuk będzie uprawniony do dziedziczenia w jego miejsce.
438. Wnuczki, tak jak i wnuki, dziedziczą na miejsce swoich rodziców.
439. Niekiedy, chociaż ojciec nie przestaje być pod ojcowską kontrolą, a nawet nigdy nie zaczął być pod taką
kontrolą, to jednak mówimy, że jego dzieci dziedziczą po nim jako właściwi spadkobiercy; na przykład, gdy ja
przejąłem człowieka, którego syn został pojmany przez wroga, a którego wnuk był w domu, a syn, który został
przejęty, umarł, a jeniec, który był w rękach wroga, również umarł, prawnuk tego ostatniego stanie się moim
właściwym spadkobiercą.
440. Należy jednak pamiętać, że wnuki i ich następcy, chociaż ich rodzice mogą ich poprzedzać w chwili śmierci,
mogą jeszcze czasami być właściwymi spadkobiercami, chociaż dziedziczenie nie istnieje między właściwymi
spadkobiercami. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy głowa domu, po sporządzeniu testamentu, umiera
wydziedziczając swojego syna, a podczas gdy wyznaczony spadkobierca zastanawia się, czy przyjąć spadek,
syn umiera, a wyznaczony spadkobierca odrzuca spadek. Wnuk może być wtedy właściwym spadkobiercą, jak
mówi również Marcellus w Dziesiątej Księdze, ponieważ majątek nigdy nie przeszedł na syna. Ta sama zasada
będzie obowiązywała, gdy syn zostanie wyznaczony na dziedzica całego majątku pod warunkiem, którego
spełnienie leżało w jego mocy; lub gdy wnuk zostanie wyznaczony pod jakimkolwiek warunkiem, a obaj umrą,
zanim zostanie on spełniony. Należy bowiem uznać, że ci mogą przejść jako właściwi spadkobiercy, pod
warunkiem, że byli urodzeni lub nawet poczęci w chwili śmierci spadkodawcy. Taką opinię przyjmują również
Julianus i Marcellus.
441. Po spadkobiercach właściwych, do dziedziczenia powołani są spadkobiercy spokrewnieni z nimi przez krew.
442. Kasjusz definiuje spadkobierców przez krew jako tych, którzy są połączeni więzami pokrewieństwa. To
prawda, że są oni dziedzicami z krwi, nawet jeśli nie są właściwymi spadkobiercami swojego ojca, jak na przykład
wtedy, gdy zostali wydziedziczeni. Ale nawet jeśli ich ojciec został wygnany, to i tak będą oni spokrewnieni, nawet
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jeśli nie są właściwymi spadkobiercami swojego ojca. Również ci, którzy nigdy nie byli pod władzą ojcowską,
będą spokrewnieni ze sobą przez krew; jak na przykład ci, którzy urodzili się po niewoli lub śmierci ojca.
443. Co więcej, nie tylko dzieci naturalne, ale i te adoptowane, będą korzystały z prawa pokrewieństwa z tymi,
które należą do ich rodziny, nawet jeśli są jeszcze nienarodzone lub urodziły się po śmierci ojca.
444. Tenże, O Sabinusie, Księga XIII.
W następnej kolejności po krewnych dopuszczeni są potomkowie, tam gdzie nie ma krewnych. Jest to rozsądne,
gdyż tam, gdzie są krewni, majątek nie przechodzi na spadkobierców ustawowych, nawet jeśli ci pierwsi nie
przyjmą spadku. Należy przez to rozumieć sytuację, w której nie przewiduje się pojawienia się krewnych.
Ponadto, jeśli krewny może się urodzić lub może powrócić z niewoli, spadkobiercy są pozbawieni prawa do
dziedziczenia.
445. Ponownie, potomkowie są potomkami płci męskiej, pochodzącymi od tej samej osoby. Albowiem po moich
właściwych spadkobiercach i krewnych syn mojego krewnego jest mi najbliższy, tak jak ja jemu. Ta sama zasada
odnosi się do brata mego ojca, który jest nazywany moim wujem ojcowskim, jak również do innych w kolejności, i
do wszystkich, którzy pochodzą z tego samego źródła, ad infinitum.
446. Dziedziczenie to przechodzi na tego z krewnych, który jest najbliższy, to znaczy na tego, którego nikt nie
poprzedza, a gdy jest ich kilku w tym samym stopniu na wszystkich, to znaczy per capita. Na przykład, gdybym
miał dwóch braci, albo dwóch ojcowskich wujów, i jeden z nich zostawiłby jednego syna, a drugi dwóch, mój
majątek byłby podzielony na trzy części.
447. Nie ma jednak większej różnicy, czy wspomniany krewny nabył ten charakter przez urodzenie czy przez
adopcję, ponieważ ten, kto jest adoptowany, staje się krewnym tych samych osób, z którymi jego adoptowany
ojciec utrzymuje ten sam stosunek, i będzie uprawniony do ich majątku z mocy prawa, tak jak oni do jego.
448. Spadek przechodzi z mocy prawa tylko na najbliższego krewnego. Nie ma też różnicy, czy jest tylko jeden,
czy kilku, z których jeden jest pierwszy, czy też jest dwóch lub więcej tego samego stopnia, którzy wyprzedzają
innych lub są sami; ponieważ ten jest następny w kolejności, kogo nikt nie poprzedza, i ten jest ostatni, kogo nikt
nie naśladuje; a czasami ten sam jest zarówno pierwszy, jak i ostatni, z tego powodu, że zdarza się, że jest
jedynym.
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449. Niekiedy dopuszczamy do dziedziczenia krewnego, który jest bardziej od nas oddalony; tak np. gdy ktoś, kto
ma wuja ojcowskiego, a ten wuj syna, sporządza testament, a podczas gdy wyznaczony spadkobierca
zastanawia się, czy przyjąć spadek, czy nie, wuj umiera, po czym wyznaczony spadkobierca odrzuca spadek,
wówczas syn wuja ojcowskiego zostaje dopuszczony do dziedziczenia. Stąd może on również żądać
praetorianów w posiadaniu majątku.
450. Za najbliższego krewnego nie uważamy tego, kto był nim w chwili śmierci głowy rodziny, lecz tego, kto był
nim w chwili, gdy jest pewne, że zmarł on bezpotomnie. Zgodnie z tym, nawet jeśli ten, któremu przysługiwało
pierwszeństwo, był właściwym spadkobiercą lub krewnym, a żaden z nich nie żył w czasie, gdy spadek został
odrzucony, uznajemy go za kolejnego spadkobiercę, który był pierwszy w kolejności w czasie, gdy spadek został
odrzucony. W związku z tym można słusznie zapytać, czy możemy nadal przyznać spadek, nawet po odrzuceniu
spadku. Przypuśćmy, że wyznaczony spadkobierca został wezwany do przekazania spadku i odrzucił go; jak
stwierdził Boski Pius w Reskrypcie, może on jednak zostać zmuszony do przyjęcia i przekazania spadku.
Przypuśćmy na przykład, że przeżył on przepisane prawem sto dni i że w międzyczasie zmarł następny
spadkobierca, a po nim zmarł również ten, którego poproszono o przekazanie spadku. Należy stwierdzić, że
spadkobierca w kolejnym stopniu powinien zostać dopuszczony do dziedziczenia z obowiązkiem wykonania
trustu.
451. Tenże, O Sabinusie, księga XIV.
Gdy wolnomularz umiera bez sporządzenia testamentu, to jest pewne, że jego majątek przechodzi najpierw na
jego właściwych spadkobierców, a jeśli ich nie ma, to na jego patrona.
452. Przez wyzwoleńca należy rozumieć tego, którego ktoś podniósł ze stanu poddaństwa do godności
obywatela rzymskiego, dobrowolnie lub z konieczności, zobowiązawszy się do jego manumitacji, gdyż jego
patron będzie również dopuszczony do dziedziczenia prawnego po wyzwoleńcu.
453. Jeśli ktoś dokona manumitacji niewolnika dotal, będzie uważany za jego patrona i będzie miał prawo do jego
majątku jako spadkobierca ustawowy.
454. Jest rzeczą oczywistą, że ten, którego nabyłem pod warunkiem manumitacji, nawet jeśli uzyska wolność na
mocy Konstytucji Boskiego Marka, to i tak (jak to jest stwierdzone w tej samej Konstytucji) stanie się moim
wolnym człowiekiem, a jego majątek przejdzie na mnie jako spadkobiercę prawnego.
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455. Jeśli niewolnik zasłużył na wolność na mocy dekretu senatu za wykrycie morderstwa swego pana, a pretor
powierzył go komukolwiek, by stał się jego wolnym człowiekiem, to bez wątpienia nim zostanie, a jego majątek
będzie należał do jego patrona jako jego spadkobiercy z mocy prawa; Jeśli jednak pretor nie przydzielił go
nikomu, to rzeczywiście stanie się on obywatelem Eoman, ale będzie wolnym strzelcem tego, którego niedawno
był niewolnikiem, a ten pierwszy zostanie dopuszczony do dziedziczenia po nim jako jego spadkobierca prawny,
chyba że zostanie wyłączony z jego majątku jako niegodny jego otrzymania.
456. Kto zmusza wyzwoloną kobietę do złożenia przysięgi, że nie wyjdzie za mąż bezprawnie, nie podlega
przepisom Lex Aelia Sentia. Gdyby jednak zmusił swego wyzwoleńca do przysięgi, że nie ożeni się w określonym
czasie, albo poślubił kogokolwiek bez zgody jej patrona, jej współwyznawczyni lub krewnej jej patrona, należy
stwierdzić, że będzie on odpowiedzialny na podstawie Lex Aelia Sentia i nie może być dopuszczony jako
spadkobierca ustawowy do majątku wyzwoleńca.
457. Jeśli magistratura miejska dokona manumisji niewolnika jednej z płci, a ten następnie umrze bezpotomnie,
to będzie on dopuszczony do dziedziczenia jako spadkobierca ustawowy.
458. Żołnierz, poprzez manumitację niewolnika stanowiącego część jego peculium, uczyni go swoim wolnym
człowiekiem i będzie mógł być dopuszczony do jego majątku jako spadkobierca z mocy prawa.
459. Jest zupełnie oczywiste, że cesarz może być dopuszczony do dziedziczenia dóbr swoich wyzwoleńców.
460. Jest też pewne, że nienarodzone dziecko zostanie dopuszczone jako spadkobierca ustawowy do majątku na
mocy postanowienia Dwunastu Tablic, jeśli potem się urodzi; a zatem następni w kolejności po nim potomkowie,
przed którymi ma on pierwszeństwo, muszą czekać, gdyby się urodził. Stąd też dzieli się on z tymi, którzy są w
tym samym stopniu; na przykład, gdy jest brat zmarłego i nienarodzone dziecko; lub syn wuja ojcowskiego i
dziecko, które jest jeszcze nienarodzone.
461. Ponadto pojawiło się pytanie, w jaki sposób należy dokonać podziału w tym przypadku, z tego powodu, że
przy jednym porodzie może urodzić się kilkoro dzieci. Zdecydowano, że jeśli jest absolutnie pewne, że kobieta,
która twierdziła, że jest w ciąży, nie była w tym stanie, dziecko, które już się urodziło, będzie spadkobiercą całego
majątku, ponieważ staje się spadkobiercą bez jego wiedzy. Dlatego też, jeśli w międzyczasie umrze, przekaże
majątek w stanie nienaruszonym swojemu spadkobiercy.
462. Dziecko urodzone po dziesięciu miesiącach nie jest dopuszczone do dziedziczenia jako spadkobierca
ustawowy.
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463. Hipokrates mówi, a Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Papieży stwierdził, że dziecko uważane jest za
urodzone w czasie przewidzianym przez prawo i nie może być uznane za poczęte w niewoli, jeśli jego matka
została wyswobodzona przed sto osiemdziesiątym drugim dniem przed porodem.
464. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IV.
Dzieci, których stan cywilny ojca został zmieniony, zachowują prawo dziedziczenia, zarówno w stosunku do
innych osób, jak i między sobą, i odwrotnie.
465. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLVI.
Jeśli ktoś, kto ma brata i wujka, umiera po sporządzeniu testamentu, a brat umiera bezpotomnie, podczas gdy
warunek nałożony na wyznaczonego spadkobiercę jest jeszcze w toku, a warunek ten nie powinien być potem
spełniony, to jest ustalone, że wujek ojcowski może wejść na majątek obu zmarłych braci.
466. Julianus, Digest, Księga LIX.
Tycjusz, wydziedziczywszy swego syna, wyznaczył obcego dziedzica pod pewnym warunkiem. Powstało pytanie,
czy gdyby po śmierci ojca i w czasie trwania warunku syn ożenił się z żoną i urodził dziecko, a następnie umarł, a
warunek nałożony na wyznaczonego spadkobiercę nie zostałby następnie spełniony, to czy majątek należałby
zgodnie z prawem do pośmiertnego wnuka, czy do dziadka. Odpowiedź brzmiała, że dziecko poczęte po śmierci
swojego dziadka nie może, jako właściwy spadkobierca, otrzymać jego majątku, ani, jako jego zstępny, wejść w
praetorskie posiadanie tego samego; z tego powodu, że Prawo Dwunastu Tablic powołuje do dziedziczenia tego,
kto istniał w czasie śmierci osoby, której rozrządzenie majątkiem jest kwestionowane.
467. Celsus, Digest, Księga XXVIII.
Albo, gdyby został poczęty za życia, ponieważ dziecko poczęte jest w pewnym stopniu uważane za istniejące.
468. Julianus, Digest, Księga LIX.
Również pretor w swoim edykcie, na podstawie tego, że są najbliższymi krewnymi, obiecuje posiadanie majątku
tym, którzy byli krewnymi zmarłego w chwili jego śmierci. Bo choć zwyczajowo wnukami nazywa się tych
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zstępnych, którzy zostali poczęci po śmierci dziadka, to jednak określenie to nie jest właściwe, lecz narażone na
nadużycie, gdyż opiera się na analogii.
469. Gdyby ktoś zostawił żonę w ciąży, matkę i siostrę, a matka umarłaby za życia jego żony, a potem jego żona
urodziłaby martwe dziecko, majątek przechodzi na siostrę jako jedyną spadkobierczynię z mocy prawa, ponieważ
jest pewne, że matka zmarła w czasie, kiedy nie mogła zgodnie z prawem nabyć majątku.
470. Marcjanus, Instytuty, Księga V.
Jeśli niektórzy z kilku spadkobierców ustawowych, z powodu śmierci lub z innego powodu, nie przyjmą spadku,
ich udziały przypadną innym, którzy go przyjmą; a nawet jeśli ci ostatni umrą, zanim to nastąpi, prawo to i tak
przejdzie na ich spadkobierców. Przypadek spadkobiercy wyznaczonego jest inny, gdy jego współspadkobierca
został zastąpiony, ponieważ spadek przejdzie na drugiego, na mocy zastąpienia, jeśli on żyje; ale jeśli umrze, nie
zejdzie na jego spadkobiercę.
471. Modestinus, Rozbieżności, Księga VI.
Jeśli majątek zmarłego syna przechodzi na ojca, który go manumnował, jako spadkobierca ustawowy, lub jeśli nie
manumnował, ale miałby prawo do pretorianów, matka zmarłego jest wykluczona.
472. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga X.
Prawa do dziedziczenia ustawowego wygasają przez przepadek praw cywilnych, jeśli wynikają one z Dwunastu
Tablic, a przepadek następuje za życia osoby uprawnionej do spadku lub przed jej wejściem w jego posiadanie,
ponieważ nie może ona już być prawidłowo nazywana ani właściwym spadkobiercą, ani spadkobiercą. Zasada ta
nie ma jednak zastosowania do dziedziczenia uregulowanego nowymi ustawami lub dekretami Senatu.
473. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XXX.
Syn jest najbliższym krewnym ojca.
474. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga X.
Żadna kobieta ani nie ma odpowiednich spadkobierców, ani nie może ich mieć z powodu utraty praw
obywatelskich.
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475. Tenże, O Lex Julia et Papia, księga XIII.
Formalne przyjęcie nie jest konieczne dla właściwych spadkobierców, ponieważ natychmiast stają się oni
spadkobiercami z mocy prawa.
476. Papinianus, Questions, Księga XXIX.
Kiedy ojciec umiera w rękach nieprzyjaciela, uważamy, że jego syn, który zmarł już we własnym kraju, był w
chwili jego śmierci głową gospodarstwa domowego; chociaż, dopóki żył, nie był całkowicie zwolniony z władzy
ojcowskiej. Dlatego ten syn może mieć dziedzica, jeżeli jego ojciec nie powróci z niewoli. Jeśli jednak jego ojciec
powróci po śmierci syna, będzie on, zgodnie z prawem postliminium, uprawniony do jakiegokolwiek majątku,
który ten pierwszy nabył w międzyczasie; i nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że w tym przypadku peculium
zmarłego syna przejdzie na ojca, ponieważ ten pierwszy zawsze był pod jego kontrolą przez konstytucję, która
ustanawia, że prawo to było tylko w zawieszeniu.
477. Tenże, Opinie, Księga XII.
Ojciec zawarł w umowie dotal kontrakt zawarty w czasie małżeństwa córki, że powinna ona otrzymać posag, ze
zrozumieniem, że nie może oczekiwać niczego więcej z majątku jej ojca. Uznano, że klauzula ta nie zmienia
prawa do dziedziczenia, gdyż umowy osób prywatnych nie mogą zastępować przepisów prawa.

Tit. 17. O dekretach senatu Tertuliana i Orfickiego.

478. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XII.
Zgodnie z Orphitian Decree Senatu dzieci mogą być dopuszczone do dziedziczenia po matce, niezależnie od
tego, czy jest ona wolna czy manumitowana.
479. W przypadku wątpliwości co do stanu matki, a mianowicie, czy jest ona niezależna, czy też podlega kontroli
ojcowskiej (np. gdy jej ojciec jest jeńcem w rękach wroga), jeśli tylko zostanie ustalone, że w chwili śmierci była
ona swoją własną panią, jej dzieci będą miały prawo do jej majątku. W związku z tym powstało pytanie, czy w
okresie przejściowym, gdy jej stan był w zawieszeniu, pretor powinien udzielić dzieciom ulgi, czy też nie, w
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obawie, że gdyby umarły w międzyczasie, nie mogłyby nic przekazać swoim spadkobiercom. Lepsza opinia jest
taka, że ulga powinna być im przyznana, tak jak to zostało postanowione w wielu przypadkach.
480. Dzieci nieślubne są również dopuszczane do dziedziczenia po matce jako spadkobiercy ustawowi.
481. Niekiedy przyznaje się dziedziczenie synowi urodzonemu w niewoli, jako spadkobiercy ustawowemu; na
przykład, gdy urodził się on z niewolnicy, podczas gdy spadkobierca był w zwłoce za nieprzyznanie jego matce
wolności zgodnie z warunkami trustu. Jest pewne, że jeśli urodził się po uwolnieniu matki, będzie miał prawo do
jej majątku jako spadkobierca ustawowy, nawet jeśli został poczęty w niewoli; a nawet jeśli został poczęty, gdy
jego matka była w rękach wroga, ale urodził się w niewoli i wrócił z matką, będzie miał prawo do jej majątku jako
spadkobierca ustawowy, tak jak nieślubne dziecko; zgodnie z Reskryptem naszego Cesarza i jego Boskiego Ojca
skierowanym do Owiniusza Tertullusa.
482. Majątek matki nie przechodzi na jej syna jako spadkobiercę ustawowego, który w chwili jej śmierci był
obywatelem rzymskim, a przed wejściem w posiadanie tego majątku został sprowadzony do stanu niewolniczego;
nawet gdyby później stał się wolny, chyba że został uczyniony niewolnikiem karnym, a następnie przywrócony do
praw obywatelskich dzięki pobłażliwości cesarza.
483. Jeśli jednak syn urodził się po operacji chirurgicznej przeprowadzonej w tym celu na jego matce, to według
lepszej opinii będzie on uprawniony do jej majątku jako spadkobierca ustawowy. Może on bowiem domagać się
posiadania pretorianów, niezależnie od tego, czy został mianowany spadkobiercą, czy też jego matka zmarła
bezpotomnie, jako należący do klasy kognatów, a tym bardziej jako jeden ze spadkobierców ustawowych.
Dowodem na to jest fakt, że nienarodzone dziecko jest dopuszczane do praetorycznego posiadania majątku na
mocy każdej sekcji Edyktu.
484. Każdy, kto wynajmuje swoje usługi do walki z dzikimi zwierzętami, lub kto został skazany za zbrodnię
wojenną i nie przywrócono mu praw obywatelskich, nie ma prawa do majątku swojej matki na mocy Dekretu
Senatu o sierotach; ale ze względu na humanitaryzm uznano, że może go otrzymać. Ta sama zasada będzie
obowiązywała w przypadku, gdy syn jest pod kontrolą tego, kto znajduje się w wyżej wymienionym stanie,
ponieważ może on zostać dopuszczony do dziedziczenia po matce na mocy Orfickiego Dekretu Senatu.
485. Jeśli matka, mająca kilkoro dzieci, sporządzi testament i ustanowi jedno z nich swoim spadkobiercą pod
pewnym warunkiem, a dziecko to zażąda pretorskiego posiadania majątku, gdy warunek jest jeszcze w toku, a
potem warunek nie zostanie spełniony, to sprawiedliwe jest, że pozostałe dzieci nie powinny być pozbawione
majątku jako spadkobiercy prawni. Papinianus stwierdził to również w XVI Księdze Pytań.
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486. Utrata praw cywilnych, która ma miejsce w przypadku dzieci, nie wpływając na ich pozycję prawną, w żaden
sposób nie narusza ich jako spadkobierców ustawowych; ponieważ tylko starożytne prawo dziedziczenia, które
przechodzi na mocy ustawy XII Tablic, wygasa przez utratę stanu cywilnego, ale te nowe prawa, które są
ustanowione przez specjalne tawesy lub dekrety Senatu, nie są tracone w takich okolicznościach. Tak więc,
niezależnie od tego, czy prawa cywilne dziecka zostały utracone przed czy po tym, jak zostało ono uprawnione
do majątku matki, nadal będzie ono dopuszczone do dziedziczenia jako spadkobierca ustawowy, chyba że
nastąpiło większe ograniczenie praw cywilnych, które pozbawia osobę obywatelstwa, jak na przykład w
przypadku deportacji.
487. "Niech będzie zachowane dawne prawo, gdy żadne z dzieci lub nikt z tych, którzy są uprawnieni do spadku
jako spadkobiercy ustawowi, nie chce go otrzymać". Klauzula ta została wprowadzona po to, aby starożytne
prawo nie miało zastosowania tak długo, jak długo jedno dziecko będzie chciało otrzymać majątek matki jako
spadkobierca ustawowy. Stąd, jeśli jedno z dwojga dzieci przyjmie spadek, a drugie go odrzuci, udział tego
drugiego przypadnie temu pierwszemu. Jeśli zaś matka pozostawiłaby syna i patrona, a syn odrzuciłby spadek, to
przechodzi on na patrona.
488. Jeśli ktoś, po wejściu do spadku po swojej matce, odrzuci go i uzyska całkowity zwrot, czy należy
przestrzegać starożytnego prawa? Warunki prawa przyznają, że można to uczynić, ponieważ mówi ono: "Pragnie
otrzymać majątek", ponieważ w tym przypadku nie ma tego pragnienia, chociaż pierwotnie je miał; dlatego
uważam, że starożytne prawo będzie miało zastosowanie.
489. Ponadto, czy spadek przejdzie na tego, kto był w tym czasie spadkobiercą ustawowym, czy też na tego, kto
był spadkobiercą ustawowym, gdy majątek przeszedł na syna? Przypuśćmy na przykład, że był krewny zmarłej,
jak również jej syn, i że wspomniany krewny zmarł w czasie, gdy syn zastanawiał się, czy przyjąć spadek po
matce, czy też nie, a następnie odrzucił ten spadek; czy syn jej krewnego może być dopuszczony do
dziedziczenia? Julianus bardzo słusznie uważa, że zgodnie z dekretem senatu Tertuliana istnieje podstawa do
dopuszczenia najbliższego krewnego.
490. Dekret Senatu mówi: "Cokolwiek zostało sądownie postanowione, jest ostatecznie rozstrzygnięte i
zakończone, i jest ważne", należy przez to rozumieć decyzję wydaną przez kogoś, kto miał do tego prawo,
niezależnie od tego, czy chodzi o transakcję dokonaną w dobrej wierze, aby uczynić ją ważną, czy też została
ona zakończona za zgodą lub uciszona przez długie milczenie.
491. Tenże, O Sabinusie, księga XIII.
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Matka jest uprawniona do korzystania z dekretu senatu Tertuliana, niezależnie od tego, czy jest wolna, czy
została poddana manumisji.
492. Powinniśmy rozumieć, że prawo odnoszące się do syna lub córki dotyczy zarówno tych, którzy są legalnie
spłodzeni, jak i nieślubnych. Julianus, w Pięćdziesiątej Dziewiątej Księdze Digestów, przyjmuje tę opinię w
odniesieniu do prawowitych dzieci.
493. Jeśli syn lub córka zostali poddani manumisji, matka nie może rościć sobie prawa do dziedziczenia,
ponieważ przestała być matką dzieci tego rodzaju. Tak uważał Julianus i tak też postanowił nasz cesarz.
494. Jeśli jednak kobieta poczęła dziecko w czasie niewoli, a urodziło się ono po jej abolicji, to będzie ono
uprawnione do jej majątku jako jej spadkobierca ustawowy. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy niewolnica
poczęła dziecko podczas odbywania kary, a urodziło się ono po przywróceniu jej praw. Tak samo będzie w
przypadku, gdy była wolna, gdy poczęła, ale odbywała karę, gdy dziecko się urodziło, a potem została
przywrócona do swoich praw. Jeśli jednak była wolna w chwili poczęcia, a dziecko urodziło się po tym, jak została
sprowadzona do niewoli, a następnie została wyzwolona, dziecko zostanie dopuszczone do dziedziczenia jako jej
spadkobierca prawny. Podobnie, należy powiedzieć, że będzie ona uprawniona do korzystania z dobrodziejstw
prawa, jeśli została poddana manumisji w czasie ciąży. Matka odziedziczy majątek dziecka urodzonego w
niewoli, jako jego spadkobierca ustawowy; na przykład, jeśli urodziło się ono po tym, jak spadkobierca nie
wywiązał się z obowiązku przyznania jej wolności, zgodnie z umową powierniczą; lub gdy urodziło się, gdy było w
rękach wroga i wróciło z nią z niewoli; lub jeśli urodziło się po wykupieniu.
495. Gdy kobieta cieszy się złą sławą, będzie jednak miała prawo do majątku swego dziecka jako
spadkobierczyni ustawowa.
496. Małoletni poniżej wieku dojrzewania, za którego ojciec uczynił substytucję źrenic, z pewnością umiera jako
spadkobierca testamentowy, gdy jego substytuty odrzucą spadek. Dlatego też, gdyby małoletni został powołany
do dziedziczenia, należy stwierdzić, że jego matka ma prawo do majątku, który pozostawiłby, gdyby zmarł w
stanie wolnym.
497. Dzieci zmarłego, czy to płci męskiej czy żeńskiej, naturalne czy adoptowane, jeśli są właściwymi
spadkobiercami, stają na drodze swojej matki i wyłączają ją od dziedziczenia jako spadkobiercę ustawowego; a
te, które są uprawnione do posiadania majątku na mocy edyktu pretorskiego, również wyłączają swoją matkę,
nawet jeśli nie są właściwymi spadkobiercami, pod warunkiem, że są dziećmi naturalnymi. Dzieci adoptowane są
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również dopuszczone do dziedziczenia po ich emancypacji, jeśli należą do liczby dzieci naturalnych; jak na
przykład naturalny wnuk adoptowany przez swojego dziadka; ponieważ, mimo że może być emancypowany, jeśli
wejdzie w posiadanie pretorianów, będzie miał pierwszeństwo przed swoją matką.
498. Gdy jednak syn jest w rękach wroga lub jest jeszcze nienarodzony, prawo matki pozostaje w zawieszeniu,
dopóki nie powróci z niewoli lub nie urodzi się.
499. Gdy istnieją odpowiedni spadkobiercy, którzy jednak nie są uprawnieni do spadku, zobaczmy, czy matka
może być dopuszczona do dziedziczenia; na przykład, gdy odrzucają spadek. Africanus i Publicius twierdzą, że
matka zostanie dopuszczona do dziedziczenia, jeśli dzieci nie przyjmą spadku, i będzie miała przed nią
pierwszeństwo, gdy tylko będą uprawnione do majątku, aby samo nazwisko właściwego spadkobiercy nie
naruszało prawa matki; ta opinia jest bardziej sprawiedliwa.
500. Gdy ktoś umiera, pozostawiając córkę, którą zgodnie z prawem oddał do adopcji, oraz jej matkę, Boski Pius
postanowił, że dekret senatu Tertuliana nie ma zastosowania do takiego przypadku; i że matka i córka, jako
najbliżsi krewni, powinni mieć prawo do pretorskiego posiadania majątku. Julianus jednak twierdzi, że matka nie
może być dopuszczona do dziedziczenia na mocy Dekretu Senatu, jeśli córka nie zażąda posiadania na mocy
edyktu pretorskiego; ale to nie jest prawdą, ponieważ ona jest następczynią swojej córki, a zatem należy uznać,
że druga nie może uzyskać pretorskiego posiadania nieruchomości, podczas gdy córka ma prawo do żądania go,
ponieważ ma oczekiwanie na sukcesję jako spadkobierca prawny.
501. Jeśli wyemancypowany syn, po objęciu w posiadanie praetorium, powstrzymałby się od jego objęcia, aby
uzyskać całkowity zwrot, to prawdą jest, że dekret Senatu będzie miał zastosowanie. Gdyby jednak ponownie
wtargnął w posiadanie dóbr, matka musi po raz drugi powstrzymać się od ubiegania się o nie.
502. Jeśli jedno z dzieci zmarłego, które jeszcze się nie narodziło, zostanie włączone w posiadanie majątku, a
następnie urodzi się i umrze przed objęciem go w faktyczne posiadanie pretorskie, zobaczmy, czy prawa matki
zmarłego zostaną naruszone jako pretorskie posiadanie majątku. Sądzę, że jej prawa nie zostaną naruszone, o
ile dziecko nie urodziło się jako właściwy spadkobierca swego ojca; nie wystarczy bowiem, aby formalnie weszło
w posiadanie, chyba że po urodzeniu uzyskało faktyczne posiadanie pretorskie. Jeśli więc dekretem pretora
przyznano posiadanie osobie obłąkanej, a ona umrze, zanim odzyska zmysły i zanim faktycznie wejdzie w
posiadanie pretorskie, pretor nie będzie się wtrącał, aby wykluczyć jej matkę.
503. Jeśli dziecko, którego stan jest przedmiotem kontrowersji, uzyskało jedynie karbonowe, praetoryczne
posiadanie, powstaje pytanie, czy takie posiadanie naruszy prawa matki. W tych okolicznościach, ponieważ
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posiadanie tego opisu kończy się po upływie określonego czasu, należy stwierdzić, że po upływie tego czasu
prawa matki nie będą naruszone; lub jeśli dziecko umrze przed osiągnięciem wieku dojrzewania, matka będzie
uprawniona do majątku.
504. Jeśli jednak opiekun zażądał posiadania dla niemowlęcia, mimo że może ono natychmiast umrzeć, należy
stwierdzić, że jego matka będzie wykluczona, gdyż ten przypadek nie jest podobny do tego, w którym praetorian
possession jest przyznany osobie obłąkanej.
505. Ponadto matka jest wyłączona z dobrodziejstwa Dekretu Senatu tylko wtedy, gdy jej syn wchodzi do spadku
jako spadkobierca ustawowy, ale gdyby tego nie uczynił, jego matka zostanie dopuszczona do spadku na mocy
Dekretu Tertuliana. Jeśli jednak ten syn nie jest jedynym spadkobiercą ustawowym, ale są inni, którzy mogą być
dopuszczeni wraz z nim, matka nie będzie powołana do dziedziczenia ich udziałów na mocy Dekretu Senatu.
506. Ojciec ma pierwszeństwo przed matką w dziedziczeniu po synu lub córce, niezależnie od tego, czy
występuje jako spadkobierca, czy też jest uprawniony do pretorskiego posiadania majątku. Jednakże ani dziadek,
ani ojciec nie wyłączają matki, zgodnie z dekretem senatu Tertuliana, nawet jeśli mogą być obciążeni zaufaniem.
Tylko ojciec naturalny, a nie przybrany, ma pierwszeństwo przed matką, gdyż według lepszej opinii, gdy ojciec
przybrany przestanie nim być, zostanie wyłączony przez matkę; nie jest on bowiem uprawniony do
praetorycznego posiadania majątku wbrew postanowieniom testamentu, ponieważ nie jest już ojcem.
507. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób ojciec naturalny uzyskałby prawo własności, czy to na podstawie
dziedziczenia, czy też wbrew postanowieniom testamentu, w każdym przypadku wyklucza on matkę.
508. 508. Jeśli żyją krewni zmarłego i jego matka, a jego naturalny ojciec należy do rodziny adopcyjnej,
dopuszczamy matkę do dziedziczenia, ponieważ krewni wykluczają ojca.
509. Jeśli siostra spokrewniona ze zmarłym przeżyła go tak samo jak matka, a ojciec został adoptowany lub
wyemancypowany, a siostra chce otrzymać spadek, dekret Senatu stanowi, że matka może być dopuszczona
wraz z siostrą, a ojciec będzie wyłączony. Jeśli siostra odrzuci spadek, matka nie może być przyjęta na mocy
Dekretu Senatu, ze względu na ojca. Chociaż w innych okolicznościach matka nie musi czekać, aż siostra
zdecyduje, czy przyjmie spadek, to jednak w tym przypadku powinna czekać, ponieważ to siostra wyklucza ojca.
Jeśli więc siostra odrzuci spadek, matka będzie uprawniona do jego praetorycznego posiadania, wraz z ojcem, w
charakterze współuczestniczki. W tym przypadku musi ona cierpieć z powodu zwłoki i nie może wejść w
posiadanie praetorianów, zanim ojciec sam się tego nie domagał, ponieważ jeśli tego nie uczyni, będzie mogła
wejść w posiadanie na mocy dekretu Senatu.
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510. Jeśli jednak sama matka jest siostrą krwi zmarłego (np. gdy ojciec matki adoptował wnuka przez córkę) i jest
także ojciec naturalny, matka, która jest uprawniona do dziedziczenia jako siostra, wykluczy ojca; jeśli jednak
odrzuci prawo otrzymane od siostry lub utraci je przez zmianę stanu cywilnego, nie może być dopuszczona do
dziedziczenia na mocy dekretu Senatu, ze względu na ojca, ale jeśli on odrzuci spadek, nadal może być
dopuszczona na mocy dekretu Senatu.
511. Jeśli matka syna lub córki nie wejdzie do spadku na mocy Dekretu Senatu Tertuliana, należy przestrzegać
prawa antycznego w odniesieniu do dziedziczenia ich majątku; prawo antyczne zaczyna bowiem obowiązywać,
gdy nie istnieje już uprzywilejowanie przyznane matce, co będzie miało miejsce, jeśli zaniedba ona skorzystanie z
Dekretu Senatu.
512. Gdyby matka odrzuciła posiadanie pretorianów i rozważyła, czy wejść w posiadanie dóbr zgodnie z
przepisami prawa cywilnego, należy stwierdzić, że dziedziczenie nie będzie możliwe, ponieważ nie zostało
jeszcze ogłoszone, że matka nie przyjmie dóbr.
513. My, powiedziawszy, że należy przestrzegać dawnego prawa, jeśli matka nie przyjmie spadku, musimy
rozważyć, na kogo on przejdzie, czy na krewnych najbliższych w tym czasie, czy na osobę, która była krewną
najbliższą, gdy było pewne, że syn zmarł intestato. Na przykład, jeśli był wujek ojcowski, który żył w czasie, gdy
zmarł jako spadkobierca testamentowy, i syn tego wujka ojcowskiego, który żył w czasie, gdy matka odrzuciła
spadek, spadek nie przejdzie jeszcze na wujka, a zatem, jeśli ten ostatni umrze w czasie, gdy matka się
zastanawia, jego syn zostanie powołany do dziedziczenia.
514. Jeśli matka nie zażądała dla swoich dzieci opiekunów wypłacalnych lub jeśli poprzedni zostali
usprawiedliwieni lub odrzuceni, a nie przedstawiła natychmiast nazwisk innych, nie będzie miała prawa żądać dla
siebie majątku swoich dzieci z testamentu. I rzeczywiście, jeśli nie będzie się ubiegać o opiekunów, będzie
podlegać karze konstytucji, ponieważ mówi ona: "Albo nie żądać". Ale od kogo ma być to żądanie? Konstytucja
wspomina wprawdzie o pretorze, ale sądzę, że będzie ona miała zastosowanie także na prowincji, jeśli nie
odwoła się do magistratów miejskich, gdyż konieczność wyznaczenia opiekuna nakłada na nich obowiązek.
515. A jeśliby zażądała tego dopiero po zawiadomieniu jej przez wolnego człowieka lub jej krewnych, czy
podlegałaby karze z dekretu Senatu? Sądzę, że tak, jeśli pozwoliłaby się do tego zmusić; ale nie, jeśli po
powiadomieniu nie zwlekałaby z żądaniem.
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516. Jak należy postąpić, jeśli ich ojciec zabronił dzieciom żądać opiekuna, gdyż chciał, aby ich majątkiem
zarządzała matka? Będzie ona podlegać karze, jeśli nie zgłosi żądania i nie będzie zarządzać opieką w
odpowiedni sposób.
517. Mogłaby być usprawiedliwiona, gdyby nie żądała opiekunów dla swoich dzieci, gdy są one bardzo biedne.
518. Jeśli podczas jej nieobecności została uprzedzona przez swoich wyzwoleńców lub przez innych, to należy
powiedzieć, że nie będzie wykluczona, chyba że stało się to po tym, jak odmówiła żądania.
519. Będzie ona ukarana za to, że nie zażądała opiekuna dla swoich dzieci; ale co jeśli nie zażąda go dla swoich
wnuków? Jeśli nie zażąda go dla nich, będzie również ukarana.
520. A jeśliby nie żądała kuratorów dla swoich dzieci? Reskrypt milczy na ten temat, ale trzeba powiedzieć, że
jeśli nie żąda kuratorów dla tych z nich, które nie osiągnęły wieku dojrzewania, to stosuje się tę samą zasadę; ale
nie będzie to miało miejsca, jeśli wszystkie osiągnęły wiek dojrzewania.
521. A jeśli kobieta, która jest w ciąży, nie żąda kuratora dla majątku swego nienarodzonego dziecka? Mówię, że
będzie podlegała karze, a także tam, gdzie ma dziecko poniżej wieku dojrzewania, które jest w rękach wroga.
522. A jeśli nie zażąda opiekuna lub kuratora dla swego obłąkanego syna? Lepsza opinia jest taka, że będzie ona
odpowiedzialna.
523. Nie tylko ta, która nie żąda, ale i ta, która to uczyniła bez zachowania należytej ostrożności, podlega karze
(jak to jest zapisane w reskrypcie), np. gdy żąda się opiekuna, który jest zwolniony z powodu jakiegoś przywileju,
albo który jest już obciążony trzema opiekami; ale w takim przypadku podlega karze tylko wtedy, gdy działała
umyślnie.
524. Co należy uczynić, jeśli zażądała tego rodzaju osób, a one mimo to przyjęły lub zostały zatrzymane? Matka
jest usprawiedliwiona.
525. A gdyby zażądała jako opiekunów osób niekompetentnych, to znaczy nie mających kwalifikacji do
sprawowania opieki, wiedząc doskonale, że pretor ich nie wyznaczy? I co należy zrobić, jeśli pretor wyznaczy je
zgodnie z żądaniem matki? W tym przypadku pretor jest winny wykroczenia, ale karzemy także zamysł matki.
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526. Jeśli więc ci opiekunowie są usprawiedliwieni albo odrzuceni, matka powinna niezwłocznie wystąpić o
wyznaczenie innych.
527. Dlatego zostanie ukarana, jeśli w ogóle nie będzie się starała o opiekunów lub nie będzie się starała o
takich, którzy są odpowiedni, nawet jeśli z winy pretora zostaną wyznaczeni niekompetentni.
528. Można mieć wątpliwości, czy przez odpowiednich opiekunów należy rozumieć tych, którzy są wypłacalni, czy
osoby o dobrych obyczajach. Myślę, że łatwo można ją usprawiedliwić, jeśli wnioskuje o wyznaczenie takich,
którzy są zamożni.
529. Matka jest także karana, jeśli po usprawiedliwieniu lub odrzuceniu pierwszych opiekunów, o których się
ubiega, nie przedstawi natychmiast nazwisk innych.
530. A jeśli wszyscy nie byliby ani usprawiedliwieni, ani odrzuceni, to należy rozważyć, czy byłaby winna tego, że
nie zażądała wyznaczenia innego zamiast tego, który był usprawiedliwiony? Myślę, że byłaby winna tego, że tego
nie zrobiła.
531. Co by się stało, gdyby jeden z opiekunów zmarł? Myślę, że chociaż prawo nie przewiduje w tym względzie
żadnych przepisów, to duch konstytucji będzie miał zastosowanie.
532. Kiedy powiedzieliśmy "odrzuceni", czy mamy to rozumieć jako odnoszące się do tych, którzy nie zostali
wyznaczeni przez pretora, czy do tych, którzy zostali usunięci z powodu podejrzeń, czy też do tych, którzy zostali
wykluczeni z powodu zaniedbania lub ignorancji? Bardzo słusznie uważa się, że ci ostatni są zaliczani do tych
odrzuconych. Czy ci, którzy się ukrywają, czynią ją odpowiedzialną? To jest trudne do rozstrzygnięcia, ponieważ
ona nie jest winna, że nie zadenuncjowała ich jako podejrzanych. Z drugiej strony, jeśli się ukrywają, może na
mocy edyktu zwrócić się do pretora, aby nakazał im się stawić, a jeśli tego nie uczynią, usunąć ich jako
podejrzanych.
533. Co należy uczynić, jeśli nie zmusi ich do sprawowania opieki? Ponieważ wymagamy od matki, aby spełniła
cały swój obowiązek, musi ona uważać, aby to uczynić, aby nie powstało coś, co mogłoby ją wykluczyć z
majątku.
534. Określenie "bezzwłocznie" należy rozumieć jako jak najszybsze, to znaczy, gdy tylko będzie miała
możliwość stawienia się przed Praetorem, który jest właściwy w tej sprawie; chyba że przeszkodzi jej choroba lub
inny ważny powód, który uniemożliwiłby jej wysłanie kogoś z wnioskiem o ustanowienie opiekunów, pod
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warunkiem że nie przekroczy w tym celu terminu jednego roku. Gdyby jednak przeszkodziła jej w tym śmierć
syna, nie będzie w ogóle odpowiedzialna.
535. Następująca kwestia może być bardzo dobrze omówiona, a mianowicie, gdy duży spadek jest pozostawiony
dla małoletniego pod warunkiem, że nie będzie miał opiekunów, a z tego powodu jego matka nie żąda żadnego
dla niego, aby warunek nie został spełniony; czy warunek będzie miał zastosowanie do takiego przypadku?
Myślę, że nie, jeśli strata jest mniejsza niż wysokość spadku. Tertulianus traktuje tę kwestię w odniesieniu do
magistratów miejskich i uważa, że powództwo przeciwko nim powinno być przyznane w zakresie, w jakim
wysokość straty przekracza wartość spadku, chyba że ktoś może uważać, że ten warunek jest, jak gdyby,
przeciwny dobru publicznemu i powinien być umorzony, jak wiele innych warunków w różnych okolicznościach;
lub kłócić się w odniesieniu do użytych słów, może on cenzurować matkę za to, że nie ubiegała się o
wyznaczenie opiekunów. Przypuśćmy jednak, że warunek był wyraźniej wyrażony, czy matka powinna być
usprawiedliwiona? Czy też powinna być odpowiedzialna za to, że nie zwróciła się do cesarza z prośbą o
zwolnienie z warunku? Uważam, że nie powinna być uznana za odpowiedzialną.
536. Sądzę też, że matka powinna być usprawiedliwiona, gdy nie ubiega się o opiekuna dla niewypłacalnego
syna, ponieważ liczy się z jego interesem, gdyż nie będąc bronioną, będzie mniej dokuczliwa.
537. 537. Jeśli ktoś mianuje swoją żonę, która jest matką ich wspólnego syna, swoim spadkobiercą i prosi, aby
nie była zobowiązana do złożenia zabezpieczenia w celu przeniesienia na niego majątku, gdy osiągnie wiek
dojrzewania, i aby jego matka nie była zobowiązana do proszenia o ustanowienie dla niego opiekunów, należy
uznać, że konstytucja nie będzie miała zastosowania, ponieważ wypełniła ona zamiar ojca i nie żądała opiekunów
dla swojego syna, który nie miał żadnego majątku. Jeśli jednak nie została zwolniona z obowiązku złożenia
zabezpieczenia, stosuje się zasadę przeciwną, ponieważ z tego powodu powinien mieć opiekunów. Jeśli jednak
małoletni, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, zostałby przysposobiony po tym, jak jego matka nie
wystąpiła o ustanowienie opiekunów, i umarłby, należy stwierdzić, że nie będzie ona uprawniona do wytoczenia
powództwa z tytułu zapisu przeciwko przysposabiającemu jej syna.
538. Gdy matka nie może dochodzić swoich praw na mocy dekretu Senatu, należy rozważyć, czy dopuszczamy
innych krewnych, tak jakby nie było matki, czy też możemy powiedzieć, że ona sama może zostać spadkobiercą
lub zastosować inne środki, aby uzyskać spadek. My jednak w takich okolicznościach odmawiamy jej wszelkich
działań, a z reskryptu naszego cesarza Antoninusa Augusta i jego Boskiego Ojca, skierowanego do Mammii
Maksyminy i datowanego na dzień przed Idy kwietniowe, w czasie drugiego konsulatu Plaucjana, dowiadujemy
się, że jeśli matka zostanie wykluczona, pozostali krewni zostaną dopuszczeni do dziedziczenia tak, jakby matki
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nie było. Dlatego też dziedziczą zarówno agnaci, jak i inni krewni; a jeśli ich nie ma, majątek pozostaje bez
własności.
539. Modestinus, Reguły, Księga VIII.
Większość autorytetów jest zdania, że przybrany ojciec nie wyklucza matki.
540. Tenże, Reguły, księga IX.
Regułą jest, że majątek matki zmarłej bezpotomnie należy do wszystkich dzieci, nawet jeśli pochodzą one z
różnych małżeństw.
541. Paulus, O dekrecie senatu Tertuliana.
Uważa się za całkowicie sprawiedliwe, aby wszystkie dzieci zmarłego były uprzywilejowane w stosunku do matki,
nawet gdyby były członkami innej rodziny przez adopcję.
542. Wnuk, który urodzi się adoptowanemu synowi, wyklucza matkę z dziedziczenia, zgodnie z postanowieniami
Dekretu Senatu.
543. Jeśli dziadek wydziedziczy wnuka przez syna, a ten pierwszy umrze pozostawiając ojca, dziadka i matkę, to
można zapytać, który z nich ma prawo do pierwszeństwa? Jeśli bowiem matka wykluczy dziadka, który był
emancypatorem i który ma pierwszeństwo przed ojcem, to ojciec zmarłego zostanie dopuszczony do
dziedziczenia na mocy edyktu pretora. W takim przypadku, Dekret Senatu nie będzie już miał zastosowania, a
dziadek zostanie ponownie powołany do dziedziczenia. Dlatego sprawiedliwiej będzie zachować to prawo dla
dziadka, który zwykle jest uprawniony do posiadania praetorianów nawet wbrew wyznaczonemu spadkobiercy.
544. Tenże, O dekrecie senatu o sierotach.
Zgodnie z postanowieniami tego dekretu matka syna ma prawo do jego majątku, nawet jeśli jest pod kontrolą
innego.
545. Zobaczmy, czy syn, który oświadczył, że nie chce przyjąć spadku po swojej matce, może na mocy tych słów:
"Jeśli żadne z nich nie chce przyjąć spadku", wejść do niego po zmianie zdania, zanim uczyni to krewny lub
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powinowaty; ponieważ te terminy mają szersze znaczenie. A ponieważ mają one szersze znaczenie, należy dać
mu rok na zmianę zdania, tak jak ma on rok na przyjęcie praetorianów w posiadanie majątku.
546. Tenże, O dekretach senatu Tertuliana i Orfickiego.
Gdy ktoś umiera bezpotomnie, zostawiając matkę i brata lub siostrę spokrewnionych ze sobą, to chociaż są oni
tacy, że nie mogą być dziedziczeni, to jednak co do osoby matki będą zachowane te same prawa, jak w
przypadku, gdy przeżyją dzieci naturalne.
547. Gaius, O dekrecie senatu Tertuliana.
Prawo matki pozostanie w zawieszeniu, jeśli wyemancypowany syn zmarłego będzie się zastanawiał nad tym,
czy żądać od pretora posiadania majątku, czy nie.
548. Tenże, O dekrecie Senatu o sierotach.
Dekretem naszego Najświętszego Cesarza jest przewidziane, że majątek matki zmarłej bezpotomnie należy do
jej dzieci, nawet jeśli są one pod kontrolą innego.
549. Pomponius, Dekrety Senatu, Księga II.
Jeśli syn będący pod władzą ojca, który jest żołnierzem, nie sporządzi testamentu rozporządzającego majątkiem,
który nabył w czasie służby, zobaczmy, czy będzie on należał do jego matki. Nie sądzę, aby tak było, ponieważ
przywilej dysponowania tego rodzaju majątkiem jest w rzeczywistości przyznawany przez prawo wojskowe; a w
takich okolicznościach synowie nie są w żadnym wypadku uważani za głowy rodziny, jeśli chodzi o ten majątek.
550. Podczas gdy prawo matki pozostaje w zawieszeniu, w celu ustalenia czy pewne osoby mogą wykluczyć ją z
dziedziczenia, a wynik jest taki, że nie mogą tego uczynić, prawo do którego była uprawniona w czasie pośrednim
pozostaje nienaruszone; na przykład, gdy syn umarłby intestato, a dziecko pośmiertne mogłoby się mu urodzić,
ale albo się nie urodziło, albo zmarło przy porodzie; lub gdy syn, który był w rękach wroga, nie powrócił, aby
skorzystać z prawa postliminium.
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Księga XXXIX
1. Dotycząca ogłoszenia nowej budowli.
2. O grożącej szkodzie oraz o wkraczaniu i występowaniu sąsiedniego domu.
3. Dotyczące prawa do zmuszenia sąsiada, aby wziął ciasto wody i deszczówki.
4. O rolnikach z dochodów publicznych, dzierżawach gruntów publicznych i przepadkach.
5. Dotyczące darowizn.
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6. W sprawie darowizn i innych nabytków mortis causa.

Tit. 1. Dotyczące ogłoszenia nowej budowli.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LII.
W tym rozdziale Edyktu obiecuje się, że gdy praca jest podjęta słusznie lub niesłusznie, może być zakazana
przez obwieszczenie, a zakaz może być usunięty, gdy osoba, która zabroniła kontynuacji pracy, nie miała do tego
prawa.
(1) Ponadto niniejszy edykt i środek zaradczy w postaci zawiadomienia o nowej budowli stosuje się do tych, które
mogą być podjęte w przyszłości, ale nie stosuje się do tych, które zostały już ukończone, to znaczy może
zabronić tych, które jeszcze nie zostały rozpoczęte. Jeżeli bowiem budowa, do której wzniesienia dana osoba nie
miała prawa, została ukończona, edykt dotyczący wezwania do jej wstrzymania nie ma zastosowania, a w celu
uzyskania przywrócenia stanu poprzedniego należy odwołać się do interdyktu quod vi et clam; jeżeli zaś
cokolwiek zostało wzniesione w miejscu świętym lub religijnym albo w rzece publicznej lub na jej brzegu, można
na mocy tego edyktu uzyskać przywrócenie stanu poprzedniego, jeżeli zostało to dokonane wbrew prawu.
(2) Zawiadomienie na podstawie tego edyktu nie wymaga uprzedniego zgłoszenia się do pretora, gdyż każdy
może je doręczyć bez stawiennictwa.
(3) Tego rodzaju zawiadomienie można złożyć zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu innej osoby.
(4) Zawiadomienie takie może być doręczone w dowolnym dniu.
(5) Zawiadomienie to działa również wobec osób nieobecnych, niechętnych do jego przyjęcia i niewiedzących o
podjęciu nowej pracy.
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(6) Ponadto w przypadku doręczenia zawiadomienia dotyczącego nowego dzieła przeciwnik musi być w
posiadaniu.
(7) Jeżeli ten, komu doręczono zawiadomienie o nowym dziele, rozpoczął jego budowę przed uzyskaniem
pozwolenia, a następnie usiłuje udowodnić, że miał do tego prawo, pretor powinien odmówić mu uwzględnienia
powództwa i zezwolić na wydanie przeciwko niemu interdyktu, aby zmusić go do przywrócenia nieruchomości do
stanu poprzedniego.
(8) Również w tym przypadku każdy może złożyć takie zawiadomienie, nawet jeśli nie wie, jakie dzieło ma być
zbudowane.
(9) Po zawiadomieniu o wstrzymaniu prac, strony podlegają jurysdykcji pretora.
(10) Stąd też pyta Celsus w dwunastej księdze Digestów, czy nie należy zrobić wyjątku na podstawie umowy,
jeśli zawarło się kompromis z przeciwnikiem, po tym jak doręczono mu zawiadomienie o zakazie wznoszenia
budowli. Celsus zaś twierdzi, że należy go udzielić, gdyż nie ma powodu, by jakakolwiek umowa zawarta przez
osoby prywatne miała mieć pierwszeństwo przed rozkazem pretora; bo cóż innego jest obowiązkiem pretora, jak
nie czynienie tego i rozstrzyganie takich sporów? Jeśli strony dobrowolnie rozstrzygną spór, pretor powinien
ratyfikować ich działanie.
(11) Za podejmującego nowe dzieło uważa się tego, kto budując lub usuwając cokolwiek, zmienia pierwotną
formę własności.
(12) Edykt ten nie odnosi się jednak do wszystkich rodzajów budowli, lecz tylko do tych, które są związane z
gruntem i których budowa lub rozbiórka uważana jest za zawierającą jakieś nowe dzieło. Dlatego uważa się, że
jeśli ktoś zbiera żniwo, ścina drzewo lub przycina winnicę, choć wykonuje pracę, to nie wchodzi ona w zakres
tego edyktu, ponieważ odnosi się on tylko do takiej pracy, która narusza glebę.
(13) Jeśli ktoś wznosi stary budynek, zobaczmy, czy możemy go wezwać do zaniechania. Lepsza opinia jest
taka, że nie może tego zrobić, ponieważ nie wznosi on nowej budowli, lecz jedynie zapewnia środek zaradczy
poprzez podpieranie starego budynku.
(14) Nakaz, o którym mowa w niniejszym edykcie, dotyczy wszelkich nowych budowli wznoszonych w obrębie lub
poza murami miast lub na wsi, niezależnie od tego, czy prace wykonywane są na gruntach prywatnych, czy
publicznych.
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(15) Zobaczmy teraz, z jakich powodów może być doręczone takie obwieszczenie, kto może je doręczyć, komu
może być doręczone, w jakich miejscach może być dokonane i jaki jest skutek obwieszczenia.
(16) Zawiadomienie doręcza się w celu ochrony naszych praw, aby zapobiec grożącej nam szkodzie, albo w celu
zachowania dobra publicznego.
(17) Poza tym zawiadomienie to służy temu, że mamy prawo przeszkodzić w pracach albo w celu ochrony przed
grożącym niebezpieczeństwem ze strony kogoś, kto zamierza wznieść budowlę w miejscu publicznym lub
prywatnym, albo w przypadku, gdy coś zostało uczynione wbrew prawom i edyktom cesarskim, wydanym w
odniesieniu do sposobu wznoszenia budowli, czy to w miejscu świętym, religijnym, publicznym, czy nad brzegiem
strumienia; w takich przypadkach wydawane są również nakazy.
(18) Lecz jeśli ktoś wznosi budowlę w morzu lub na jego brzegu, chociaż nie buduje na swojej ziemi, to zgodnie z
prawem narodów czyni ją swoją. Dlatego też, jeśli ktoś chciałby mu zabronić wzniesienia budynku w takim
miejscu, nie będzie miał prawa tego uczynić, ani nie może go wezwać, aby nie wznosił nowej budowli, chyba że
jest w stanie zażądać zabezpieczenia przed grożącą mu szkodą.
(19) Osoba, do której należy nieruchomość, ma prawo do wezwania do wstrzymania wszelkich przedsięwzięć w
celu zachowania swoich praw lub zapobieżenia grożącej szkodzie.
(20) Użytkownik wieczysty nie może jednak złożyć takiego zawiadomienia we własnym imieniu, ale może to
zrobić jako pełnomocnik właściciela; może też dochodzić roszczeń z tytułu użytkowania od osoby, która wznosi
nowy obiekt budowlany, a roszczenie to pozwoli mu uzyskać kwotę równą jego interesowi w zaniechaniu budowy.
2. Julianus, Digest, Księga XLIX.
Jeżeli jednak użytkownik wieczysty doręczy to zawiadomienie samemu właścicielowi gruntu, doręczenie to będzie
nieważne, ponieważ nie może on wytoczyć powództwa przeciwko właścicielowi, tak jak przeciwko sąsiadowi,
twierdząc, że nie wybudował on swojego domu wyżej wbrew zgodzie użytkownika wieczystego. Ale jeśli
użytkowanie straciło na wartości w wyniku wybudowania nowego budynku, może on rościć sobie prawo do
użytkowania.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga LII.
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W przypadku budowy czegokolwiek na ziemi w prowincji może zostać doręczone zawiadomienie o zawieszeniu
działalności.
(1) Tam, gdzie coś takiego jest robione na gruncie posiadanym wspólnie, zawiadomienie może być doręczone
przeciwko sąsiadowi. Jest rzeczą jasną, że jeżeli jeden z nas wznosi nową budowlę na gruncie wspólnym, nie
mogę jako współwłaściciel zawiadomić drugiego, aby jej nie wykonywał; mogę mu jednak tego zabronić w drodze
powództwa o podział rzeczy wspólnej lub mogę to uczynić, zwracając się do pretora.
(2) Jeżeli współwłaściciel, który jest moim współwłaścicielem, buduje dobudówkę do domu, który jest naszą
wspólną własnością, a ja mam obok własny dom, który przez to ucierpi, czy mogę go wezwać do zaprzestania
prac? Labeo uważa, że nie mogę tego zrobić, ponieważ mogę zabronić mu budowy w inny sposób, to znaczy
poprzez złożenie wniosku do pretora lub poprzez wniesienie pozwu o podział wspólnej nieruchomości. Ta opinia
jest słuszna.
(3) Jeżeli mam tylko prawo do powierzchni gruntu, a sąsiad wznosi nowy budynek, czy mogę go wezwać do
zaniechania budowy? W tym przypadku jest trudność, ponieważ jestem tylko dzierżawcą. Praetor jednak przyzna
mi powództwo rzeczowe, a zatem przysługiwałoby mi również powództwo z tytułu służebności; stąd też powinno
mi przysługiwać prawo do doręczenia wezwania do zaprzestania działań.
(4) Jeżeli w miejscu publicznym rozpoczęto nową pracę, każdy obywatel ma prawo doręczyć zawiadomienie o jej
wstrzymaniu. 4. Paulus, O Edykcie, Księga XLVIII.
W interesie państwa jest bowiem, aby jak największa liczba osób mogła chronić jego własność.
0. Ulpianus, O Edykcie, Księga LII.
Kwestia ta została podniesiona w odniesieniu do okręgu. Julianus, w dwunastej księdze Digestów, mówi, że nie
powinno się udzielać okręgowemu pozwolenia na doręczenie zawiadomienia o wstrzymaniu budowy nowego
obiektu, chyba że przeszkadza to w jego prywatnej wygodzie, na przykład gdy zamyka mu światło lub zasłania
widok. Ponadto, zawiadomienie doręczone przez podopiecznego nie będzie ważne, chyba że zostało dokonane z
upoważnienia jego opiekuna.
5. Zawiadomienie o zawieszeniu działalności może być również doręczone niewolnikowi, ale on sam nie może
doręczyć takiego zawiadomienia, ani też, jeśli zostanie ono przez niego doręczone, nie będzie miało żadnego
skutku.
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6. Należy również pamiętać, że doręczenie tego rodzaju zawiadomienia musi nastąpić na samej nieruchomości,
to znaczy w miejscu, w którym praca jest wykonywana, niezależnie od tego, czy ktoś już buduje, czy też poczynił
przygotowania do budowy.
7. Nie jest konieczne, aby zawiadomienie zostało doręczone samemu właścicielowi, ponieważ wystarczy, że
zostanie doręczone na terenie posesji i każdemu, kto przypadkiem będzie tam obecny, a nawet można to zrobić
w stosunku do robotników lub rzemieślników, którzy wykonują pracę. A ogólnie rzecz biorąc, zawiadomienie o
zawieszeniu działalności może być doręczone wszystkim, którzy są obecni w imieniu mistrza, lub samym
robotnikom. Nie ma też różnicy kim jest, ani jaka może być ranga osoby obecnej w tym czasie, ponieważ jeśli
zawiadomienie zostanie doręczone niewolnikowi, kobiecie, chłopcu lub dziewczynce, będzie ono ważne;
wystarczy, że zawiadomienie zostanie doręczone na terenie zakładu w taki sposób, aby właściciel mógł zostać o
nim poinformowany.
8. Jeżeli ktokolwiek miałby doręczyć zawiadomienie właścicielowi nieruchomości w miejscu publicznym, to jest
zupełnie jasne, że takie zawiadomienie nie będzie miało żadnej mocy ani skutku, ponieważ musi być doręczone
na gruncie, a powinienem powiedzieć, że prawie w samym budynku; i to zostało postanowione w celu, aby za
pomocą zawiadomienia można było natychmiast wstrzymać prace. Jeśli jednak zawiadomienie zostanie
doręczone w innym miejscu, skutek będzie taki sam, jak gdyby jakakolwiek budowla została wzniesiona przez
niewiedzę w czasie potrzebnym na dotarcie do miejsca, gdzie zostało to dokonane wbrew edyktowi pretora.
9. Jeżeli nieruchomość, na której powstaje nowy budynek, należy do kilku osób, a zawiadomienie doręcza się
jednej z nich, doręczenie jest prawidłowe i uważa się, że wszyscy właściciele zostali zawiadomieni. Jeżeli jednak
jeden z nich kontynuuje budowę po doręczeniu zawiadomienia o wstrzymaniu budowy, ci, którzy jej nie
kontynuowali, nie będą ponosić odpowiedzialności, ponieważ działanie innego nie powinno szkodzić temu, kto nic
nie zrobił.
10. Jeżeli nowa budowla naruszy własność należącą do kilku właścicieli, czy wystarczy zawiadomienie doręczone
przez jednego ze współwłaścicieli, czy też wszyscy muszą je doręczyć? Lepsza opinia jest taka, że
zawiadomienie przez jednego z nich nie jest wystarczające dla wszystkich, ale każdy z nich musi doręczyć
zawiadomienie indywidualnie, ponieważ może się zdarzyć, że jeden z nich miał prawo do doręczenia
zawiadomienia, aby zakazać budowy obiektu, a inni nie mieli takiego prawa.
11. Jeśli ktoś chce zawiadomić samego pretora o wzniesieniu nowego budynku, powinien w międzyczasie
wykazać, że nie może zawiadomić drugiej strony, a jeśli zrobi to później, to wszystko, co zostało zbudowane po
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zawiadomieniu pretora, musi zostać zniszczone, tak jakby dwa zawiadomienia zostały doręczone w różnym
czasie.
12. Jeśliby zaś ktoś wstawił belki do mojego domu albo budował na mojej ziemi, słuszne jest, abym chronił swoje
prawa przez zawiadomienie, aby powstrzymać wznoszenie budynku.
13. Sekstus Pediusz słusznie zauważa, że są trzy powody, które dają podstawę do ogłoszenia zakazu
wznoszenia nowej budowli, a mianowicie: powód naturalny, powód publiczny lub powód wynikający z nałożenia
służebności. Przyczyna naturalna istnieje wtedy, gdy ktoś wstawił belki do mojego budynku lub wzniósł
konstrukcję na moim gruncie. Powód publiczny istnieje wtedy, gdy przez doręczenie zawiadomienia o
wstrzymaniu nowej pracy chronimy wykonanie ustaw, dekretów senatu lub konstytucji cesarskich. Przyczyna
wynikająca z nałożenia służebności istnieje wtedy, gdy ktoś, pomniejszywszy swoje własne prawo, powiększa
prawo innego; to znaczy, że po nałożeniu służebności na swój własny grunt, wykonuje jakiś akt przeciwko prawu
tego, który był uprawniony do służebności.
14. Ponadto należy pamiętać, że jeśli ktoś chce wznieść budynek na naszej ziemi, wstawić belki do naszych
domów lub wznieść budowlę nad naszą własnością, to lepiej, żeby mu w tym przeszkodził pretor lub własna ręka,
czyli rzucając kamieniem, niż żeby mu dać wezwanie do zaniechania budowy nowego dzieła; bo dając takie
wezwanie, czynimy osobę, której je dajemy, posiadaczem nieruchomości. Jeśli jednak na swojej ziemi uczyni on
coś, co może nam zaszkodzić, wówczas konieczne będzie doręczenie zawiadomienia o zawieszeniu działalności.
A jeśli ktoś nadal będzie budował na naszym terenie, będzie to dla nas całkowicie sprawiedliwe, abyśmy
zastosowali wobec niego interdykt Quod vi aut clam lub Uti possidetis.
15. Gdy ktoś chce naprawić lub oczyścić należące do niego cieki wodne lub kanały, nie można mu doręczyć
wezwania do wstrzymania działań; i jest to rozsądne, ponieważ w interesie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
leży, aby kanały i strumienie były oczyszczane.
16. Ponadto, ogólnie rzecz biorąc, pretor wyłącza również inne prace, jeśli opóźnienie w ich budowie wiąże się z
niebezpieczeństwem. W odniesieniu do nich uważa bowiem, że nie należy stosować się do wezwania do ich
wstrzymania. Któż bowiem może wątpić, że nie powinno się przestrzegać nakazu wstrzymania nowego dzieła, niż
że należy przeszkodzić w budowie jakiegoś niezbędnego budynku? Ta część edyktu ma zastosowanie w każdym
przypadku, gdy zwłoka może spowodować szkodę.
17. Dlatego też, gdy ktokolwiek, w przypadku, gdy zwłoka może spowodować niebezpieczeństwo, wzywa do
wstrzymania jakiejś nowej pracy, na przykład, gdy dokonywane są naprawy kanału ściekowego lub ścian tego
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kanału, uważamy, że w sądzie należy przeprowadzić dochodzenie, czy praca ma taki charakter, że wezwanie do
wstrzymania działań powinno być pominięte. Jeśli bowiem okaże się, że z opóźnienia w naprawie kanału lub
cieku wodnego, lub czegokolwiek w tym rodzaju, wyniknie jakiekolwiek niebezpieczeństwo, należy stwierdzić, że
nie należy się obawiać, że zawiadomienie spowoduje jakąkolwiek szkodę.
18. Ten, kto doręcza zawiadomienie o wstrzymaniu nowych robót, musi przysiąc, że nie czyni tego w celu
dokuczenia. Przysięga ta jest składana z upoważnienia pretora; nie jest więc wymagane, aby ten, kto żąda
przysięgi, był najpierw zaprzysiężony.
19. Osoba, która doręcza zawiadomienie, musi wskazać, w jakim miejscu znajduje się nowa budowla, której
dotyczy zawiadomienie, aby ten, kto jest zawiadamiany, wiedział, gdzie może budować, a gdzie musi się
powstrzymać od budowy. Oznaczenie to musi być dokonywane za każdym razem, gdy zawiadomienie zostało
doręczone w odniesieniu do części budowli. Jeżeli jednak zawiadomienie dotyczy całego budynku, nie jest
konieczne wykazywanie tego faktu, lecz jedynie wspomnienie o nim.
20. Czy w przypadku, gdy prace będące przedmiotem skargi wykonywane są w kilku miejscach, wystarczy jedno
zawiadomienie, czy też należy ich dokonać kilka? Julianus, w czterdziestej dziewiątej księdze Digestów, mówi, że
ponieważ zawiadomienie powinno być doręczone na samym gruncie, konieczne jest kilka zawiadomień, jak
również kilka odstąpień.
21. Jeśli ten, kto został powiadomiony o zawieszeniu działalności, da zabezpieczenie lub obieca odszkodowanie
drugiej stronie, lub jeśli nie było jego winą, że nie dał zabezpieczenia lub nie obiecał odszkodowania, zgodnie z
osądem dobrego obywatela, to jest tak samo, jak gdyby zawiadomienie nie zostało doręczone. Ten środek
zaradczy jest wygodny, ponieważ zapobiega uciążliwościom związanym ze stawieniem się przed pretorem i
złożeniem wniosku o wydanie zawiadomienia.
22. Jeśli doręczenie zawiadomienia jest dokonane przez pełnomocnika, a ten nie daje gwarancji, że jego
mocodawca ratyfikuje jego czynność, zawiadomienie będzie bezskuteczne, nawet jeśli pełnomocnik został
prawidłowo wyznaczony.
23. Jeśli ktokolwiek, w imieniu osoby nieobecnej, prosi o wycofanie się, czy ma to odniesienie do prawa
prywatnego lub publicznego, będzie zmuszony do dostarczenia zabezpieczenia, ponieważ bierze na siebie rolę
pozwanego. To zabezpieczenie nie odnosi się jednak do ratyfikacji przez zleceniodawcę, ale jedynie do
zawiadomienia o wstrzymaniu budowy nowego obiektu.
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24. 24. I znowu, jeśli pełnomocnik zawiadomi mnie o wstrzymaniu nowej budowy i przyjmie ode mnie
zabezpieczenie, a ja następnie skorzystam z interdyktu przeciwko niemu, aby uniemożliwić mu użycie siły
przeciwko mnie w celu powstrzymania mnie od budowy, będzie on zobowiązany do udzielenia mi zabezpieczenia
w celu wykonania wyroku, ponieważ występuje w roli pozwanego.
(1) Julianus, Digest, Księga XLI.
Dlatego też nie można przeciwko niemu wnosić wyjątków opartych na pośrednictwie, ani też zmuszać go do
złożenia zabezpieczenia, że jego mocodawca ratyfikuje jego czyn.
6. Ulpianus, O Edykcie, księga LII.
Jeśli nie udzieli zabezpieczenia, może zostać odsunięty od budowy nowego dzieła, a wszelkie powództwa, które
może próbować wnieść w imieniu zleceniodawcy, muszą zostać odrzucone.
2. 2. Opiekun i kurator mogą doręczyć wezwanie do zatrzymania budowy nowego budynku. 8. Paulus, O Edykcie,
Księga XLVIII.
Mogę nie tylko zawiadomić najbliższego sąsiada, aby zawiesił działalność, ale także tego, który znajduje się
bezpośrednio za nim; służebności mogą bowiem istnieć między dwoma działkami ziemi, które są oddzielone
innymi nieruchomościami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.
3. Każdy, kto doręcza zawiadomienie o zawieszeniu działalności, gdzie coś już zostało zrobione, musi to
stwierdzić w swoim wniosku, aby to, co zostało zrobione później, mogło być widoczne.
4. 4. Jeżeli nie mogę prawnie zabronić ci czegoś, a powinienem zawiadomić cię o zawieszeniu działalności na
nowej konstrukcji, nie będziesz miał prawa kontynuować budowy, chyba że dasz mi zabezpieczenie.
5. Jeśli powiadomię cię o wzniesieniu w miejscu publicznym budynku zakazanego przez prawo, musisz związać
się obietnicą, ponieważ kwestionuję twoje prawo do wzniesienia go nie w moim własnym imieniu, ale w imieniu
innego, a ponieważ podtrzymuję prawo innego, powinienem zadowolić się zwykłą obietnicą.
6. Należy pamiętać, że w przypadku doręczenia zawiadomienia o wstrzymaniu nowych prac, osoba
zawiadomiona musi zaniechać ich wykonywania do czasu dostarczenia zabezpieczenia lub do czasu wycofania
zawiadomienia; wtedy bowiem, jeśli ma prawo do budowy, może ją właściwie kontynuować.
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7. W celu udowodnienia, że jakakolwiek budowa została wykonana po doręczeniu zawiadomienia, strona, która je
doręczyła, musi zmierzyć budynek; a pretor zwykle zarządza, że pomiar ma być dokonany i przedstawiony.
8. Zawiadomienie wygasa przez śmierć osoby, która je doręczyła, lub przez alienację nieruchomości; ponieważ w
ten sposób traci się prawo do uniemożliwienia budowy dzieła.
9. Jeśli osoba, której doręczono wezwanie do zaprzestania nowych prac, umiera lub sprzedaje dom, skutek
doręczenia wezwania nie wygasa. Dowodem na to jest fakt, że jest tam wzmianka o spadkobiercy, gdzie
postanowienie jest zawarte w odniesieniu do sprawy.
10. Gaius, O Edykcie miejskim, pod tytułem: O zawiadomieniu o zawieszeniu nowego dzieła.
Wierzyciel, który ma w zastaw działkę, może zgodnie z prawem zawiadamiać o przerwaniu nowej pracy (to
znaczy, gdy chodzi o służebność), ponieważ przyznaje mu się prawo do wniesienia pozwu w celu odzyskania
służebności.
11. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLV.
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania nowego dzieła jest postępowaniem in rem, a nie in personam. Może
być zatem doręczone osobie niepoczytalnej lub niemowlęciu, przy czym nie jest wymagane upoważnienie jego
opiekuna.
12. Paulus, O Sabinusie, księga XI.
Zawiadomienie doręczone komukolwiek o zwykłej inteligencji, na przykład robotnikowi, będzie wiązało niemowlę
lub osobę niepoczytalną.
13. Tenże, O Sabinusie, księga XIII.
Jeśli w związku z wezwaniem do zaprzestania nowego dzieła zostanie złożone zabezpieczenie, postanowienie to
staje się skuteczne zgodnie z wydanym wyrokiem.
14. Julianus, Digest, księga XLI.
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Gdy agent doręcza zawiadomienie o zaprzestaniu nowego dzieła i daje gwarancję, że jego mocodawca ratyfikuje
jego czynność, odstąpienie jest również przyznane w imieniu właściciela.
15. 15. Jeżeli właściciel doręczy zawiadomienie o przerwaniu nowego utworu w określonym czasie, który jest
zawarty w postanowieniu dotyczącym zawiadomienia, postanowienie to staje się skuteczne; jeżeli natomiast
doręczy on zawiadomienie po upływie tego czasu, nie stanie się ono skuteczne. Jeżeli bowiem właściciel raz
dokonał wypowiedzenia, nie może tego uczynić po raz drugi, dopóki obowiązuje zawarte w wypowiedzeniu
postanowienie o zaniechaniu nowych prac.
16. 16. Jeżeli w odniesieniu do odstąpienia od umowy pojawi się pełnomocnik ze strony tego, kto doręczył
zawiadomienie o zaniechaniu nowego utworu, pretor powinien przeprowadzić dochodzenie, aby fałszywy
pełnomocnik nie naruszył praw nieobecnego, gdyż byłoby rzeczą niedopuszczalną, gdyby korzyść przyznana
przez pretora została utracona przez interwencję kogokolwiek innego.
17. The Same, Digest, Księga XLIX.
Gdy osoba, której przysługuje prawo drogi, zawiadamia kogoś, kto zbudował dom w miejscu, gdzie ma prawo
przejść, jej czyn będzie nieważny; ale nie będzie ona pozbawiona możliwości wniesienia powództwa o
odzyskanie służebności, do której jest uprawniona.
18. Africanus, Pytania, Księga XIX.
Jeżeli wytoczono powództwo o zapobieżenie podwyższeniu domu przez sąsiada, zanim jeszcze wykonano
jakiekolwiek prace, a sąsiad się nie bronił, obowiązkiem sędziego jest, aby nic więcej nie czynić, zanim strona,
przeciwko której wytoczono powództwo, nie otrzyma nakazu złożenia zabezpieczenia, że nie będzie
kontynuować budowy, zanim nie wykaże swojego prawa do podwyższenia domu. Z drugiej strony, ta sama
zasada będzie miała zastosowanie, gdy ktoś wniesie powództwo, twierdząc, że ma prawo wybudować swój dom
wyżej, wbrew zgodzie swojego przeciwnika, i w ten sam sposób nie zostanie podjęta żadna obrona; uważa się
bowiem, że obowiązkiem sędziego jest nakazać przeciwnikowi złożenie zabezpieczenia, że nie powiadomi go o
zaprzestaniu nowej pracy, ani nie użyje przemocy przeciwko niemu, aby powstrzymać go od budowy. Również w
tym przypadku, ten kto nie broni powództwa, jest karany przez wymaganie od niego udowodnienia swoich racji,
gdyż jest to w rzeczywistości wejście w rolę powoda.
19. Ulpianus, O edyktach, Księga XIII.
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Jeśli pretor nakazałby doręczenie zawiadomienia o zaniechaniu nowego dzieła, a następnie zabroniłby go;
powództwo oparte na pierwszym zawiadomieniu nie będzie zasadne, ponieważ byłoby to sprzeczne z
orzeczeniem pretora.
20. Paulus, O edyktach, księga LVII.
Jeśli agent uniemożliwia budowę nowego dzieła, właścicielowi przysługuje interdykt Quod vi aut clam.
21. Papinianus, Pytania, księga III.
Jeśli zawiadomienie o przerwaniu budowy nowego budynku zostało doręczone jednemu z kilku współwłaścicieli,
to jeśli praca została wykonana za zgodą wszystkich, zawiadomienie będzie wiążące dla nich wszystkich. Jeśli
jednak niektórzy z nich nie wiedzą o budowie nowego budynku, ten, kto naruszył edykt pretorski, ponosi
indywidualną odpowiedzialność w pełnej wysokości.
22. 22. Nie ma też znaczenia, do kogo należy grunt, na którym prowadzone są prace budowlane, ponieważ tylko
on jest uważany za posiadacza nieruchomości, pod warunkiem, że prace są prowadzone w jego imieniu.
23. Paulus, Pytania, Księga VIII.
Należy pamiętać, że gdy pretor odmówi wszczęcia nowego dzieła, zainteresowany może nadal korzystać z
przysługujących mu legalnych działań, ponieważ prawo do nich istnieje nadal we wszystkich tych przypadkach, w
których pretor na początku odmówił zezwolenia na świadczenie usług w celu przerwania wznoszenia nowej
budowli.
24. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Praetor mówi: "Gdy ktoś został powiadomiony na gruncie, aby przerwał budowę nowego dzieła, którego prawo do
kontynuowania jest sporne, a on upiera się przy tym, w tym samym miejscu, zanim odstąpienie zostało udzielone;
lub gdy okoliczności są takie, że odstąpienie powinno być udzielone, przywróci własność do stanu pierwotnego."
25. Interdykt jest udzielany w następujących przypadkach. W edykcie stwierdza się, że po doręczeniu
zawiadomienia nie wolno wykonywać żadnych prac, zanim nie zostanie przyznane odstąpienie lub, zamiast tego,
nie zostanie złożone zabezpieczenie w celu przywrócenia nieruchomości do poprzedniego stanu. Dlatego ten, kto
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kontynuuje prace, choć ma do tego prawo, jest jednak uważany za naruszającego interdykt pretora i będzie
zmuszony do rozbiórki budowli.
26. Jest podstawa do tego interdyktu, niezależnie od tego, czy zawiadomienie zostało doręczone na gruncie,
który jest wolny, czy też na tym, który został zabudowany.
27. Praetor mówi: "Przywróci własność do stanu pierwotnego". Nakazuje on przywrócenie tego, co zostało
uczynione, i nie ma różnicy, czy zostało to uczynione zgodnie z prawem, czy nie, stąd interdykt będzie miał
zastosowanie bez względu na to, czy czyn był legalny, czy nielegalny.
28. I znowu, cokolwiek zostało zrobione przed odstąpieniem od umowy za wypowiedzeniem, lub zanim nastąpiło
coś, co jest uważane za zastępujące odstąpienie od umowy, nie jest uważane za legalnie dokonane.
29. Jeżeli ten, kto wzniósł budynek, chciałby dać zabezpieczenie, a powód odmawia zawarcia umowy, należy to
uznać za odstąpienie od umowy; ponieważ jest to wina powoda, oczywiste jest, że okoliczności są takie, że
należy odstąpić od umowy.
30. 30. Niniejszy interdykt jest udzielany bezterminowo i będzie obowiązywał na rzecz spadkobiercy i innych
następców prawnych.
31. Powód do wydania wyroku może być skierowany przeciwko osobie, która wykonała dzieło, lub przeciwko
osobie, która je ratyfikowała po jego ukończeniu.
32. Jest oczywiste, że interdykt ten przysługuje spadkobiercy tego, kto zbudował dzieło; a gdy pojawia się ta
kwestia, należy zauważyć, że Labeo był zdania, że powinien on być przyznany przeciwko spadkobiercy tylko
wtedy, gdy uzyskał on jakąś korzyść z budowli lub gdy uniemożliwił sobie, przez nieuczciwe zachowanie z jego
strony, uzyskanie jakiejkolwiek korzyści z niej. Niektóre władze uważają, że powództwo in factum powinno być
przyznane dodatkowo do interdyktu; ta opinia jest słuszna.
33. Następnie pretor mówi: "Jeśli ktoś został powiadomiony na terenie posesji, aby nie przystępował do nowej
pracy, i jeśli zostało złożone zabezpieczenie, lub z twojej winy nie zostało ono złożone, zabraniam użycia siły, aby
powstrzymać drugą stronę przed przystąpieniem do pracy w tym miejscu".
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34. Ten interdykt jest zakazujący, ponieważ zabrania przeszkadzania komukolwiek, kto daje zabezpieczenie, w
kontynuowaniu jego pracy, ponieważ ozdoba miast dotyczy niedopuszczenia do tego, aby budynki zostały
opuszczone.
35. Nie ma też znaczenia, czy osoba, o której mowa, jest uprawniona przez prawo do budowania, czy nie;
ponieważ ten, kto powiadomił go o zaprzestaniu nowej pracy, jest bezpieczny po dostarczeniu mu
zabezpieczenia.
36. Ten interdykt przysługuje również osobie, której udzielono zabezpieczenia.
37. Praetor dodaje: "Albo jeśli to twoja wina, że zabezpieczenie nie zostało udzielone". Nie będzie więc podstawy
do interdyktu, jeśli nie zostanie złożone zabezpieczenie, lecz jedynie obietnica odszkodowania; nie powinno się
bowiem pozwalać na wzniesienie budynku w miejscu publicznym, zanim nie zostanie ustalone, na podstawie
jakiej władzy to uczyniono.
38. 38. Jeżeli zabezpieczenie jest udzielone, ale nie powinno być kontynuowane, interdykt przestaje
obowiązywać.
39. Jeżeli z winy osoby, która doręczyła zawiadomienie, nie zostało złożone zabezpieczenie na pewien czas, ale
nie jest to już jej wina, wyrok zabezpieczający traci moc.
40. Ten interdykt może być zastosowany także po upływie roku i będzie przysługiwał spadkobiercy i innym
następcom prawnym.
41. Tenże, O Edykcie, Księga LXXX.
W odniesieniu do zawiadomienia o zaprzestaniu budowy nowego dzieła zawiera się zwykle klauzulę, ilekroć
jeden z sąsiadów twierdzi, że ma prawo przeszkodzić drugiemu w budowie wbrew jego zgodzie.
42. Ponadto, jeśli ktoś chce postępować bezkarnie i kontynuować budowę po otrzymaniu zawiadomienia o
wstrzymaniu budowy, powinien złożyć zabezpieczenie osobie, która doręczyła mu zawiadomienie. Jeśli to uczyni,
będzie to z korzyścią dla obu stron; dla tego, kto doręczył zawiadomienie, ponieważ ma on zabezpieczenie, aby
przywrócić lokal do poprzedniego stanu; i dla tego, komu doręczono zawiadomienie, ponieważ jego budowa nie
jest naruszona. Jeśli bowiem buduje on w ogóle przed złożeniem zabezpieczenia, może on, za pomocą
interdyktu restytucyjnego, zostać zmuszony do rozbiórki tego, co wzniósł.

2531

43. 43. I znowu, to postanowienie jest uzależnione od warunku i zaczyna działać dopiero po wydaniu wyroku,
chyba że przedtem coś się wydarzyło i sprawa nie została obroniona; dodaje się też klauzulę dotyczącą złej
wiary.
44. Uważamy, że budowa została ukończona nie tam, gdzie położono jeden lub dwa rzędy kamieni, ale tam,
gdzie dzieło przybrało pewną formę i ma wygląd budynku.
45. Postanowienie staje się skuteczne, a nieruchomość musi zostać przywrócona do poprzedniego stanu zgodnie
z osądem dobrego obywatela, niezależnie od tego, czy w sprawie zapadło orzeczenie, czy też nie została podjęta
obrona. Jeżeli nieruchomość nie zostanie przywrócona do stanu poprzedniego, pozwany musi zapłacić sumę
pieniężną proporcjonalną do poniesionej szkody, jeżeli powód wyrazi na to zgodę.
46. W przypadku, gdy kilku współwłaścicieli buduje budynek, powstaje pytanie, czy wszyscy z nich muszą wnieść
zabezpieczenie. Labeo twierdzi, że jeden powinien to zrobić, ponieważ przywrócenie nieruchomości do stanu
poprzedniego nie może być dokonane częściowo.
47. Mówi on również, że nawet jeśli kilku właścicieli doręczy zawiadomienie, należy zadbać o to, aby
zabezpieczenie zostało udzielone jednemu z nich, jeśli wszyscy się na to zgodzą; jest bowiem oczywiste, że jeśli
jeden z nich nie wyrazi zgody, zabezpieczenie musi być udzielone każdemu z nich.
48. 48. Mówi on również, że należy dodać w postanowieniu, że kwota równa odsetkom każdego z nich musi być
wypłacona; jeśli strony sobie tego życzą. Jeżeli jednak zabezpieczenie jest udzielone do wysokości wartości
nieruchomości, to - jego zdaniem - powstanie wątpliwość, czy słowa te odnoszą się do wartości całej
nieruchomości, czy tylko do wartości odsetek strony, która zawiera umowę. Uważam, że jeżeli zabezpieczenie
wartości nieruchomości jest udzielone jednej ze stron, to można utrzymywać, że postanowienie będzie
wystarczające dla wszystkich, ponieważ odnosi się do wysokości szkód spowodowanych przez roboty
budowlane.
49. Marcellus, Digest, Księga XV.
Osoba, której doręczono wezwanie, zmarła przed uzyskaniem cofnięcia wezwania. Jego spadkobierca musi
zezwolić przeciwnikowi na zburzenie budowli, ponieważ przy tego rodzaju przywróceniu do stanu poprzedniego
karę musi zapłacić ten, kto naruszył edykt, ale spadkobierca nie ma prawa do kary.
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50. Javolenus, Epistles, Księga VII.
Pewien człowiek, który został powiadomiony o zaprzestaniu budowy nowego budynku, sprzedał ziemię, a
nabywca kontynuował prace; czy uważasz, że albo nabywca, albo sprzedawca jest odpowiedzialny za naruszenie
edyktu? Odpowiedź brzmiała, że jeśli po doręczeniu wezwania budowa budynku była kontynuowana, to nabywca,
czyli właściciel gruntu, byłby odpowiedzialny, ponieważ wezwanie do zaprzestania prac nie jest osobiste i tylko
ten jest odpowiedzialny, kto jest w posiadaniu nieruchomości, na której doręczono wezwanie do zaprzestania
prac.

Tyt. 2. dotyczący zagrożenia szkodą oraz wkraczania i wystawania sąsiedniego domu.

51. Ulpianus, O Edykcie, Księga I.
Tam, gdzie bliskość grożącej szkody wymaga szybkości, a zwłoka wydaje się pretorowi niebezpieczna i z tego
powodu zastrzega on sobie jurysdykcję, postąpi on bardzo właściwie, jeśli przekaże swoją władzę magistratom
miejskim danego okręgu.
52. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXVIII.
Zagrożona szkoda to taka, która jeszcze nie miała miejsca, ale której obawiamy się, że może być spowodowana
w przyszłości.
53. Paulus, O edyktach, księga XLVII.
Terminy damnum i damnatio odnoszą się do odebrania i, że tak powiem, pomniejszenia majątku.
54. Ulpianus, O Edykcie, księga I.
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Jeśli czas na złożenie zabezpieczenia upłynął, obowiązkiem pretora lub namiestnika jest, po wysłuchaniu, albo
uznać stronę za odpowiedzialną, albo ją uwolnić, a jeśli to ostatnie wymaga lokalnego dochodzenia, przesłać
sprawę do magistratów miejskich w celu podjęcia decyzji.
55. Jeżeli zabezpieczenie nie zostanie złożone w terminie wyznaczonym przez pretora, skarżący powinien zostać
oddany w posiadanie nieruchomości, przy czym przez pojęcie "nieruchomość" rozumie się albo całość, albo jej
część.
56. Jeśli druga strona nie chce pozwolić sąsiadowi na wejście w posiadanie, czy sędzia może ją zmusić do
złożenia zastawu? Nie wydaje mi się, żeby mógł; ale będzie on odpowiedzialny za powództwo in factum,
ponieważ jeśli nie otrzyma pozwolenia na objęcie w posiadanie po wysłaniu go przez pretora, powinien uciec się
do wyżej wymienionego powództwa.
57. Dlatego pretor lub gubernator nakazuje magistratom miejskim dwie rzeczy, a mianowicie, aby żądali
zabezpieczenia i przyznali posiadanie; pozostałe sprawy zastrzega dla własnej jurysdykcji.
58. W przypadku zwłoki w udzieleniu zabezpieczenia, nie duumviri, lecz pretor lub gubernator powinien udzielić
pozwolenia na objęcie w posiadanie (co zwykle ma miejsce, gdy zostanie wykazana właściwa przyczyna), a ta
sama zasada obowiązuje także wtedy, gdy po wykazaniu właściwej przyczyny zrzeczono się posiadania.
59. Praetor mówi: "Jeśli strona, której należy doręczyć zawiadomienie, jest nieobecna, zarządzam, aby
zawiadomienie zostało pozostawione w jej miejscu zamieszkania". Za nieobecnego uważa się tego, kto nie
stawia się w sądzie; którą to opinię Pomponiusz aprobuje. Co więcej, pretor nakazuje, aby zawiadomienie zostało
doręczone bez chamstwa, a nie aby pozwany został siłą usunięty ze swojego domu. Jednakże przez słowa:
"Zawiadomienie musi być pozostawione w domu, w którym mieszka", musimy rozumieć, że musi być mu tam
doręczone, nawet jeśli mieszka w domu należącym do kogoś innego. Jeśli nie ma on miejsca zamieszkania,
zawiadomienie musi być doręczone w lokalu, albo do jego agenta lub najemcy.
60. Ilekroć pretor żąda doręczenia zawiadomienia, oznacza to, że jest ktoś, komu można je doręczyć. Jeśli
jednak nie można znaleźć takiej osoby, na przykład dlatego, że dom należy do majątku, który nie został jeszcze
objęty, lub jeśli nie ma spadkobiercy, a dom nie jest zamieszkany, niniejszy rozdział edyktu nie ma zastosowania.
Bezpieczniej jest jednak dołączyć pisemne zawiadomienie do samego domu, gdyż może się zdarzyć, że w ten
sposób ktoś, po otrzymaniu zawiadomienia, może się stawić do obrony.
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61. 61. Jeśli sędzia zaniedbałby którąkolwiek z wyżej wymienionych spraw, wyrok zostanie wydany przeciwko
niemu na kwotę szkody poniesionej z powodu niewymagania zabezpieczenia przed grożącą szkodą. Nie odnosi
się to do kwoty, która mogłaby być odzyskana, ale tylko do interesu, który powód miał w uzyskaniu
zabezpieczenia, i jest nałożone na korzyść tego ostatniego, a nie jako kara.
62. Powództwo jest uzależnione od spełnienia pewnego warunku, a mianowicie od złożenia wniosku do sędziego,
ale jeśli tego nie uczyniono, powództwo nie może być wniesione przeciwko niemu. Twierdzimy, że żądanie
zabezpieczenia jest prawidłowo dokonane, gdy wniosek jest złożony w sądzie, a nie gdzie indziej.
63. Jeśli miasto, w którym ma być złożony wniosek, znajduje się tak blisko miasta Rzymu, że jeśli sędzia nie
interweniuje, można zwrócić się do pretora lub gubernatora, to można powiedzieć, że powództwo nie zostanie
wniesione przeciwko sędziemu, ponieważ jest to tak, jakby skarżący nie miał żadnego interesu, ponieważ w jego
mocy było poprosić o objęcie w posiadanie przez pretora lub gubernatora.
64. Ponadto sekcja ta, której przedmiotem jest poszukiwanie majątku, jest przyznawana zarówno na rzecz, jak i
przeciwko spadkobiercy, i ma charakter wieczysty.
65. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Obowiązkiem pretora, w przypadku gdy powód znajduje się w posiadaniu, jest umożliwienie mu nabycia
własności nieruchomości, po tym jak będzie ją posiadał przez długi okres czasu.
66. W przypadku, gdy jest kilku współwłaścicieli, którzy powinni złożyć zabezpieczenie, a jeden z nich tego nie
czyni, powód zostaje wprowadzony w posiadanie swojego udziału. A z drugiej strony, gdy jest kilka osób, które
chcą, aby im zapewnić bezpieczeństwo, a niektórzy z nich mają domy bardziej wartościowe niż inni, lub gdy
wszyscy są właścicielami nierównych udziałów w tym samym domu, wszyscy, mimo to, zostaną wprowadzeni w
posiadanie na równych prawach, a nie w odniesieniu do zakresu ich poszczególnych własności.
67. Jeśli zarówno właściciel nieruchomości, jak i użytkownik domagają się zabezpieczenia przed grożącą im
szkodą, obaj powinni zostać wysłuchani, ponieważ promisor nie poniesie żadnej szkody, gdyż będzie
zobowiązany do zapłaty każdemu z nich jedynie proporcjonalnie do wysokości jego udziału.
68. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga I.
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Czasami zdarza się, że w przypadku poniesienia szkody nie będziemy mieli prawa do żadnego działania, jeśli
wcześniej nie zostało udzielone zabezpieczenie; na przykład, gdy dom mojego sąsiada, który jest w ruinie,
spadnie na mój budynek. Zasada ta ma zastosowanie do tego stopnia, że wiele autorytetów uważa, iż ten, kto
ponosi winę, nie może być nawet zmuszony do usunięcia śmieci, pod warunkiem, że zamierza porzucić wszystko
na ziemi.
69. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.
Praetor mówi: "W przypadku groźby wyrządzenia szkody nakazuję każdemu, kto występuje we własnym imieniu,
przyrzec odszkodowanie, a wszystkim innym dać zabezpieczenie drugiej stronie, która jest gotowa przysiąc, że
ani ona, ani osoba, w imieniu której działa, nie żąda tego w celu wyrządzenia przykrości; i że wniosek może być
złożony do dnia, który wyznaczę na rozpatrzenie sprawy. Jeżeli jest sporne, czy strona, która ma udzielić
zabezpieczenia, jest właścicielem nieruchomości, czy nie, zarządzam, że zabezpieczenie będzie udzielone
tymczasowo. Jeżeli jakakolwiek budowla jest wzniesiona w strumieniu publicznym lub na jego brzegu, zarządzam
ustanowienie zabezpieczenia na okres dziesięciu lat. Ponadto nakazuję stronie, na rzecz której ustanowiono
zabezpieczenie, objąć nieruchomość w posiadanie w imieniu tego, kto żąda zabezpieczenia; a w razie wykazania
słusznej przyczyny nakazuję jej objąć nieruchomość w faktyczne posiadanie. Wobec tego, kto odmawia
udzielenia zabezpieczenia lub kto nie pozwala drugiej stronie pozostać w posiadaniu lub wejść w jego
posiadanie, wytoczę powództwo o zapłatę takiej kwoty, jaką musiałby zapłacić, gdyby udzielono zabezpieczenia
w odniesieniu do tej nieruchomości, zgodnie z moim orzeczeniem lub orzeczeniem sędziego właściwego dla tej
nieruchomości, która znajduje się również w mojej jurysdykcji. Jeżeli ten, komu powierzyłem posiadanie w imieniu
innego podmiotu, nie złoży zabezpieczenia na wypadek grożącej mu szkody, nakazuję, aby ten, któremu nie
złożono zabezpieczenia, został niezwłocznie wprowadzony w faktyczne posiadanie wspomnianego mienia."
70. Edykt ten odnosi się do szkody, która jeszcze nie została wyrządzona, podczas gdy inne działania, które
odnoszą się do szkód, odnoszą się do odszkodowania, jak to jest w ustawie akwiliańskiej i innych. W tym edykcie
nic nie jest przewidziane w odniesieniu do szkody już wyrządzonej, ponieważ gdy zwierzęta wyrządziły szkodę,
nie ma zwyczaju czynić nas odpowiedzialnymi, z wyjątkiem zmuszania nas do wydania ich w ramach
zadośćuczynienia; i jest o wiele więcej powodów, aby ta sama zasada była stosowana, gdy rozważa się własność
pozbawioną życia, ponieważ nie powinniśmy być odpowiedzialni do większej kwoty; zwłaszcza gdy zwierzęta,
które wyrządziły szkodę, nadal istnieją, ale dom, który spowodował ruinę przez upadek, przestał istnieć.
71. Dlatego, jeśli dom upadłby przed udzieleniem zabezpieczenia, a właściciel nie chce usunąć śmieci i porzuca
go, powstaje pytanie, czy można wytoczyć przeciwko niemu powództwo. Julianus, w sprawie, w której
zrujnowany dom upadł, zanim zawarto umowę dotyczącą grożącej szkody, zapytany o to, co powinien zrobić ten,
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na którego posesję spadły śmieci, aby uzyskać odszkodowanie, odpowiedział, że jeśli właściciel domu, który
upadł, chciałby usunąć śmieci, nie powinien mieć na to pozwolenia, chyba że usunie wszystko, nawet to, co było
bezwartościowe, a także powinien dać zabezpieczenie nie tylko na wypadek przyszłej szkody, ale także na
wypadek tej, która już została poniesiona. Jeżeli właściciel domu, który się przewrócił, nic nie robi, to należy mu
przyznać interdykt, na którego posesję spadły śmieci, przez który jego sąsiad może być zmuszony albo do
usunięcia śmieci, albo do opuszczenia całego domu, który został zniszczony.
72. Gaius, O Edykcie pretora miejskiego: Tytuł, dotyczący grożącej krzywdy.
Można więc bardzo słusznie powiedzieć, że postępowanie to nie powinno być podejmowane w przypadku, gdy
właściciel zrujnowanego domu nie zapewnił zabezpieczenia nie z powodu zaniedbania z jego strony, ale z
powodu jakiejś przeszkody, która mu to uniemożliwiła.
73. Ulpianus, O edykcie, księga LIII.
Julianus mówi dalej, że można uznać, iż w tym przypadku właściciel domu może być zmuszony do udzielenia
zabezpieczenia za szkody, które już miały miejsce; ponieważ ochrona może być udzielona, gdy budynek jest
jeszcze nienaruszony, nie jest niesprawiedliwe, aby była udzielona po tym, jak popadł w ruinę. Jednakże, gdy
budynek był nienaruszony, można zmusić każdego albo do udzielenia zabezpieczenia przed grożącą mu szkodą,
albo do opuszczenia domu, którego nie chce naprawić. Wreszcie mówi, że jeśli ktoś z powodu krótkiego czasu
lub z powodu nieobecności w interesach państwowych nie może zawrzeć umowy na wypadek grożącej mu
szkody, nie jest niesprawiedliwe, aby pretor postanowił, że właściciel zrujnowanego domu albo naprawi szkodę,
albo go opuści. Rozum przychyla się do opinii Julianusa.
74. Powstaje pytanie, czy można wydać interdykt w odniesieniu do rzeczy, które zostały przeniesione przez nurt
rzeki. Trebatius mówi, że gdy Tyber nabrzmiewa i przenosi własność jednych osób na posesje innych, pretor
wydaje interdykt, aby zapobiec użyciu przemocy wobec właścicieli tej własności, aby uniemożliwić im usunięcie
tego, co do nich należy; pod warunkiem, że obiecują oni odszkodowanie za grożącą im krzywdę.
75. Alfenus twierdzi, że jeśli część twojej ziemi przypadnie na moją, a ty będziesz się jej domagał, to będzie
można wytoczyć przeciwko tobie powództwo za już wyrządzoną szkodę. Tę opinię popiera Labeo, ponieważ
szkoda, którą już poniosłem, nie może być pozostawiona do decyzji sędziego, przed którym żąda się zwrotu
ziemi, która spadła, ani też powództwo nie powinno być uwzględnione, jeżeli wszystko, co spadło, nie zostanie
usunięte. Alfenus mówi również, że ziemia, która spadła, może być żądana tylko wtedy, gdy nie została
połączona z moją ziemią i nie stanowi jej części. Również drzewo, które zostało przeniesione na moje pole i
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zakorzeniło się w mojej ziemi, nie może być przez ciebie przedmiotem roszczenia. Nie mogę też wytoczyć
przeciwko tobie powództwa z tego powodu, że nie miałeś prawa do swojej części ziemi złożonej na mojej, jeśli
była ona już połączona z moją, z tego powodu, że wtedy staje się moją własnością.
76. Neratius jednak mówi, że jeśli twoja łódź zostanie przeniesiona na moją ziemię przez siłę strumienia, to nie
możesz jej usunąć, chyba że złożysz mi zabezpieczenie za ewentualną szkodę, którą mógłbym ponieść.
77. Powstało pytanie, kiedy ziemia należy do jednej osoby, a jej powierzchnia do drugiej, czy ta ostatnia powinna
obiecać odszkodowanie za grożącą szkodę, czy też powinna dać zabezpieczenie. Julianus mówi, że gdy dom,
który stoi na cudzej ziemi, popada w ruinę, właściciel musi obiecać odszkodowanie, nie tylko w odniesieniu do
wadliwego stanu ziemi, ale także w odniesieniu do budynku; lub że ten, do kogo należy powierzchnia, musi
zapewnić bezpieczeństwo zarówno w odniesieniu do ziemi, jak i do domu; a jeśli któryś z nich tego nie zrobi,
sąsiad powinien zostać wprowadzony w posiadanie nieruchomości.
78. Celsus bardzo słusznie twierdzi, że jeśli użytkowanie twojego domu należy do Titii, to ty, jako właściciel,
musisz obiecać odszkodowanie na wypadek grożącej szkody, albo Titia musi dać zabezpieczenie. Jeśli ten,
komu należy się zabezpieczenie przed grożącą szkodą, wejdzie w posiadanie nieruchomości, uniemożliwi
korzystanie z niej przez Tytię. Mówi on również, że użytkownik, który nie naprawia nieruchomości, powinien być
pozbawiony możliwości korzystania z niej przez właściciela; a zatem, jeśli użytkownik nie daje zabezpieczenia
przed grożącą szkodą, a właściciel jest zmuszony do przyrzeczenia odszkodowania, użytkownik powinien być
pozbawiony możliwości korzystania z nieruchomości.
79. Paulus, O Edykcie, Księga XLVIII.
Kasjusz twierdzi, że nawet jeśli użytkowanie zostanie oddzielone od nieruchomości, właściciel musi obiecać
odszkodowanie za przyszłe szkody. Jeśli właściciel nie obieca odszkodowania w pełnej wysokości lub użytkownik
nie złoży zabezpieczenia, osoba, której nie udzielono zabezpieczenia, musi wejść w posiadanie nieruchomości;
jeśli jednak użytkownik nie udzieli zabezpieczenia właścicielowi, któremu obiecano odszkodowanie, Julianus
mówi, że nie będzie on uprawniony do wytoczenia powództwa o odzyskanie użytkowania. Jeśli jednak użytkownik
wieczysty zapłaciłby cokolwiek z tytułu jakiejś wady gruntu, prawo własności powinno zostać na niego
przeniesione.
80. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.

2538

Co powiemy o wierzycielu, który otrzymał dom w zastaw? Czy musi on obiecać odszkodowanie na wypadek
grożącej mu szkody, aby jego prawa były chronione, czy też musi dać zabezpieczenie, ponieważ nie jest
właścicielem nieruchomości? Marcellus traktuje tę kwestię w zupełnie inny sposób, pytając, czy wierzyciel, który
posiada dom w zastawie, powinien złożyć zabezpieczenie przed grożącą mu szkodą. Marcellus mówi, że nie ma
potrzeby, aby dawał on zabezpieczenie i dodaje, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie do osoby, która
nie kupiła domu od właściciela, ponieważ postanowienie nie miałoby mocy, jeśli chodzi o tę ostatnią osobę. Myślę
jednak, że byłoby zupełnie słuszne, aby interes wierzyciela był brany pod uwagę, to znaczy, aby był on
zabezpieczony przez zastrzeżenie.
81. Paulus, O Edykcie, Księga XLVIII.
Stan osoby, której nie zapewniono zabezpieczenia przed grożącą jej szkodą, jest lepszy od stanu wierzycieli,
którzy przyjęli majątek w zastaw, jeśli po upływie długiego okresu czasu pozwoli się jej wejść w posiadanie i
nabyć go przez lichwę.
82. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.
Zobaczmy, czy nabywca w dobrej wierze, który nabył własność od kogoś, kto nie był jej właścicielem, powinien
obiecać odszkodowanie za grożącą mu szkodę, czy też powinien dać zabezpieczenie. Ta druga opinia jest
przyjmowana przez niektóre władze; jest jednak rozsądne, że kupujący powinien raczej obiecać odszkodowanie
niż dać zabezpieczenie, ponieważ robi to we własnym imieniu.
83. Gdy powstaje pytanie, czy właściciel gruntu lub ten, kto ma do niego prawo (jak na przykład służebność),
powinien złożyć zabezpieczenie na wypadek grożącej szkody, uważam, że powinien on przyrzec odszkodowanie,
a nie udzielać zabezpieczenia, ponieważ działa we własnym imieniu, a nie w imieniu innego podmiotu.
84. Gdy inny dom, który jest w dobrym stanie, stoi pomiędzy moim a twoim, który jest zrujnowany, zobaczmy, czy
tylko ty powinieneś dać mi zabezpieczenie, czy też ten, którego dom jest w dobrym stanie, powinien sam uzyskać
zabezpieczenie; czy też mogę wymagać tego od was obu. Lepsza opinia jest taka, że obaj powinni dać
zabezpieczenie; ponieważ jest możliwe, że zrujnowany dom może uszkodzić mój przez upadek na ten, który jest
w dobrym stanie, chociaż można powiedzieć, że nie miało to miejsca przez jakąkolwiek wadę budynku, który był
w dobrym stanie, jeśli ten drugi, przez upadek na niego, wyrządzi mi szkodę. Ponieważ jednak właściciel tego
budynku mógł się zabezpieczyć przed grożącą mu szkodą, rozsądne jest, by ponosił odpowiedzialność za to
zdarzenie.
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85. Jeżeli ktoś żąda zabezpieczenia przed grożącą szkodą, musi przede wszystkim przysiąc, że nie czyni tego w
celu dokuczenia. Dlatego każdy, kto jest gotów złożyć taką przysięgę, będzie mógł zawrzeć umowę i nie będzie
się sprawdzać, czy ma on jakiś udział w majątku, czy ma sąsiedni dom, czy nie; cała sprawa musi być bowiem
poddana decyzji pretora, który określi, komu należy udzielić zabezpieczenia, a komu nie.
86. Nie należy jednak dawać zabezpieczenia temu, kto ma prawo przechodzić przez moją ziemię, myć się na niej
lub mieszkać w moim domu.
87. Labeo twierdzi, że jest oczywiste, iż właściciel budynku, który nie jest w dobrym stanie, powinien dać
zabezpieczenie nie tylko sąsiadom, ich lokatorom i ich żonom, ale także tym, którzy z nimi mieszkają.
88. Powstaje pytanie, czy właściciel domu powinien dawać zabezpieczenie swoim lokatorom. Sabinus mówi, że
nie należy dawać zabezpieczenia lokatorom, gdyż albo wynajęli oni dom, który na początku był w ruinie, i to jest
ich własna wina, że tak się stało; albo dom stał się później w ruinie i mogą oni wnieść powództwo z tytułu najmu.
Ta opinia jest bardziej poprawna.
89. Gdy ktoś buduje dom w pobliżu pomnika lub pozwala, aby pomnik został wzniesiony w pobliżu jego domu, nie
należy mu później udzielać zabezpieczenia przed grożącą szkodą, ponieważ pozwolił na popełnienie czynu
bezprawnego. W innych jednak wypadkach, gdy budynek uszkadza zabytek, a osoba, do której należy prawo do
zabytku, nie jest temu winna, należy jej udzielić zabezpieczenia.
90. Obecnie jest ustalone, że osoby, które mają prawo do powierzchni i użytkowania gruntu, mogą zawrzeć
umowę zabezpieczającą przed grożącą im szkodą.
91. Marcellus twierdzi jednak, że ten, kto w dobrej wierze nabywa nieruchomość od kogoś, kto nie jest jej
właścicielem, nie może zawrzeć umowy na wypadek grożącej szkody.
92. Julianus rozważa kwestię, czy w przypadku, gdy ktoś zawiadamia o przerwaniu nowego dzieła, należy mu
jednak zapewnić zabezpieczenie przed grożącą szkodą, i skłania się ku przekonaniu, że należy to uczynić.
Julianus twierdzi także, że zabezpieczenie powinno być udzielone osobie uprawnionej do interdyktu Quod vi et
clam przeciwko jej przeciwnikowi, ponieważ zabezpieczenie to nie odnosi się do jakichkolwiek wad budynku lub
do jakiejkolwiek szkody, która może wyniknąć z pracy.
93. Jeżeli ktoś został wprowadzony w posiadanie domu z tego powodu, że nie otrzymał zabezpieczenia, a potem
osoba, do której ten dom należał, a która ma inne budynki przylegające do tego pierwszego, żąda, aby
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zabezpieczenie przed grożącą szkodą z powodu zrujnowanego domu zostało dostarczone jej przez powoda,
który został wprowadzony w posiadanie tego samego domu; zobaczmy, czy ten ostatni powinien być zmuszony
do dostarczenia zabezpieczenia, czy też druga strona powinna być wysłuchana. Julianus twierdzi, że ten, kto
oddał zrujnowany dom i zatrzymał te, które były w dobrym stanie, postępuje bardzo niehonorowo, żądając
zabezpieczenia od tego, kto właśnie objął w posiadanie dom w złym stanie, podczas gdy sam stracił go w
posiadanie, ponieważ odmówił udzielenia zabezpieczenia przed grożącą mu szkodą. I rzeczywiście, może on z
niewielką dozą słuszności żądać zabezpieczenia w celu ochrony samego siebie z powodu budynku, którego
zabezpieczenia zaniedbał. Opinia ta jest prawidłowa.
94. Jeżeli ktoś, kto ma zamiar zawrzeć umowę, został zaprzysiężony, ale jej nie zawarł, zobaczmy, czy powinien
być ponownie zaprzysiężony, jeżeli później chce ją zawrzeć. Sądzę, że powinien być zaprzysiężony po raz drugi,
ponieważ jest możliwe, że zarówno na początku, jak i obecnie, mógł mieć zamiar sprawić przykrość.
95. Jeżeli żądam zabezpieczenia przed grożącą mi szkodą w imieniu innej osoby, muszę przysiąc, że ten, w
którego imieniu żądam zabezpieczenia, nie czyni tego w celu dokuczenia.
96. 96. Jeżeli jednak żądam w imieniu osoby, która, gdyby to czyniła we własnym imieniu, nie byłaby zmuszona
do złożenia przysięgi, jak na przykład mecenas lub rodzic, to należy uznać, że nie ma podstaw do przysięgi; tak
jak w przypadku, gdy zleceniodawca nie musi być zaprzysiężony, ten, kto działa w jego imieniu, "nie powinien
składać przysięgi w tego rodzaju postanowieniu".
97. W tym postanowieniu należy wyznaczyć pewien termin, w którym zobowiązanie stanie się skuteczne w razie
poniesienia szkody, ponieważ osoba dająca zabezpieczenie nie powinna być wiecznie odpowiedzialna na mocy
tego postanowienia. Dlatego pretor sam wyznacza termin, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz rodzaj
szkody, która może z niej wyniknąć.
98. Paulus, O Edykcie, księga XIV.
Przy badaniu okoliczności sprawy należy wziąć pod uwagę odległość dzielącą obie nieruchomości oraz wymiary
budowli,
99. Ulpianus, O Edykcie, księga LIII.
Jeśli upłynął czas przewidziany przez kaucję, nowe zabezpieczenie może być dostarczone dekretem pretora.
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100. 100. Gdy postanowienie zostało zawarte bez określenia czasu, albo gdy na mocy porozumienia stron
postanowienie miało wejść w życie z chwilą wyrządzenia szkody, albo gdy zaniechanie zostało dokonane przez
pomyłkę, a upłynął czas, który zwyczajowo w takich wypadkach się wyznacza, ten, kto złożył zabezpieczenie,
może zwrócić się do pretora o zwolnienie.
101. Następnie pretor mówi: "W odniesieniu do wszelkich budowli wzniesionych w strumieniu publicznym lub na
jego brzegu, nakazuję ustanowienie zabezpieczenia na dziesięć lat." W tym przypadku konieczna jest kaucja i
musi być określony czas wygaśnięcia tego postanowienia; a czyni się to, ponieważ budowla jest wzniesiona w
miejscu publicznym. Ponadto, gdy jest to czynione na cudzej własności, pretor wymaga złożenia kaucji.
102. Należy pamiętać, że zabezpieczenie jest udzielane nie tylko z powodu wad gruntu, ale także w odniesieniu
do samej budowli; i nawet jeśli ta ostatnia jest wzniesiona na gruncie prywatnym, zabezpieczenie dotyczy
zarówno gruntu, jak i samej budowli. Jeżeli jednak grunt jest własnością publiczną, nie jest konieczne, aby
zabezpieczenie przed grożącą szkodą było udzielane w odniesieniu do czegokolwiek innego niż wady w
konstrukcji budynku.
103. Wszelkie szkody, które mogą wystąpić w ciągu dziesięciu lat, są zatem objęte tym zastrzeżeniem.
104. Tam, gdzie pretor mówi: "W odniesieniu do jakiejkolwiek pracy", musimy rozumieć, że odnosi się to do
każdej szkody wynikającej z budowli wzniesionej na gruncie publicznym.
105. 105. Gdy cokolwiek jest budowane na drodze publicznej, musi być udzielone zabezpieczenie z tego
powodu, że jest to wzniesione na cudzym gruncie.
106. Praetor jednak, po zbadaniu sprawy, ustali czas stosownie do charakteru pracy.
107. Jeżeli ktoś wykonuje prace zabezpieczające autostradę lub jakiekolwiek inne prace związane z autostradą,
powinien złożyć zabezpieczenie, aby zapobiec szkodom poniesionym przez osoby prywatne.
108. Nic nie jest wyraźnie przewidziane w odniesieniu do innych miejsc publicznych, ale ze względu na ogólną
klauzulę odnoszącą się do budowli wzniesionych na terenie należącym do innych osób, powinno być zapewnione
zabezpieczenie przed grożącą szkodą.
109. W przypadku, gdy miejsce publiczne jest naprawiane przy pomocy pracy publicznej, Labeo bardzo słusznie
uważa, że zasada, zgodnie z którą nie należy udzielać zabezpieczenia na wypadek grożącej szkody, ma

2542

zastosowanie, gdy szkoda może być spowodowana albo wadą terenu, albo wadą robót, ale roboty powinny być
wykonane w taki sposób, aby sąsiedzi nie ponieśli szkody.
110. Zgodnie z warunkami tego edyktu, jeśli nie zostanie wniesione zabezpieczenie, powód zostaje wprowadzony
przez pretora w posiadanie tej części budynku, która wydaje się być w stanie ruiny.
111. Zastanówmy się, czy powinien on być wprowadzony w posiadanie całego domu. Znana jest opinia
Sabinusa, który twierdzi, że należy go objąć w całkowite posiadanie; w przeciwnym razie, jak powiada, jeśli
obawia się szkody tylko z powodu budynku, edykt nie może być wykonany, a objęcie w posiadanie tego, czego
nie może legalnie posiadać lub co nie przyniesie mu żadnej korzyści, nie będzie dla niego korzystne. Ta opinia
Sabinusa jest lepsza.
112. Gdy budynek jest podzielony na kilka części, zobaczmy, czy powód powinien być wprowadzony w
posiadanie jego części, czy też całości. Jeśli jest on tak duży, że pomiędzy częścią, która jest zrujnowana, a tą,
która jest w dobrym stanie, istnieją przestrzenie, należy powiedzieć, że powód powinien być wprowadzony w
posiadanie tylko zrujnowanej części; ale jeśli cały budynek jest ściśle połączony, powinien on być wprowadzony
w jego całkowite posiadanie. Dlatego też, w domach o dużej powierzchni, lepsza jest opinia, że powód powinien
być wprowadzony w posiadanie części, która przylega do tej, która jest w stanie ruiny. Jeżeli jednak tylko bardzo
mała część domu o dużej powierzchni jest w stanie ruiny, jak można uznać, że osoba, której nie udzielono
zabezpieczenia przed grożącą szkodą, powinna zostać skierowana do objęcia w posiadanie całego budynku,
skoro ma on tak ogromne rozmiary.
113. I znowu, co powiemy, jeśli dobudówka do domu jest w stanie ruiny? Czy powód powinien być wprowadzony
w posiadanie dodatku, czy całego budynku? Lepsza opinia jest taka, że nie powinien on być wprowadzony w
posiadanie całego budynku, ale tylko w posiadanie jego dobudówki.
114. Jeżeli kilka osób żąda, aby im udzielono zabezpieczenia, to zwyczajowo wszystkie te osoby powinny wejść
w posiadanie. Labeo przyjmuje ten pogląd, gdy jeden z nich został już wprowadzony w posiadanie, a drugi chce,
aby to uczynić; nie będziemy bowiem brać pod uwagę kolejności, w jakiej się pojawili, ale obaj będą mieli prawo
do posiadania. Jeżeli jednak jeden z nich został już skierowany do objęcia w posiadanie, a drugi żąda
dostarczenia zabezpieczenia przed grożącą szkodą, wówczas, o ile nie zostanie to uczynione, drugi z nich
powinien zostać wprowadzony w posiadanie.
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115. Julianus mówi, że jeśli ktoś został wprowadzony w posiadanie z powodu groźby uszkodzenia ciała, to nie
może nabyć prawa własności przez upływ czasu, chyba że zostanie uczyniony właścicielem na mocy drugiego
dekretu pretora.
116. 116. Jeśli przed wydaniem tego dekretu w posiadanie weszła także inna osoba, to obie strony stają się
współwłaścicielami domu; to znaczy, jeśli nakazano im objęcie go w posiadanie. Jeśli jednak ten, który jako
pierwszy wszedł w posiadanie, stał się właścicielem, a Tycjusz zażądałby złożenia zabezpieczenia przed grożącą
mu szkodą, a pierwszy odmówiłby jego złożenia, Tycjusz pozostanie w posiadaniu jako jedyny.
117. Gdy w posiadanie wchodzi kilka osób, wszystkie one są na tej samej stopie, a wysokość szkody, jaka może
dotknąć każdą z nich, nie jest brana pod uwagę; i jest to rozsądne, ponieważ gdy jedna osoba jest wprowadzana
w posiadanie, nie czyni się tego w odniesieniu do proporcji szkody, jakiej może się ona spodziewać, lecz czyni się
to z korzyścią dla wszystkich. Stąd też, gdy kilka osób jest wprowadzonych w posiadanie, wszystkie z nich w
równym stopniu uzyskują pełne posiadanie, a ich udziały są regulowane przez wkład.
118. Jeżeli jednak ktoś, kto został wprowadzony w posiadanie, poniesie nakłady, a następnie zostanie wezwany
w posiadanie na mocy drugiego dekretu, czy może odzyskać nakłady, a jeśli może, to w jakim trybie? Ustalono,
że może on odzyskać poniesione wydatki w drodze powództwa o podział majątku.
119. Jeżeli jednak ktoś został wprowadzony w posiadanie, ale nie otrzymał jeszcze nakazu objęcia w całości w
posiadanie na mocy drugiego dekretu, zobaczmy, czy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zrzeczenia
się posiadania. Labeo twierdzi, że jest on do tego zobowiązany, tak jak w przypadku, gdy ani wierzyciele, ani
zapisobiercy nie są wprowadzeni w posiadanie. Opinia ta jest słuszna.
120. Kiedy pretor wprowadza kogoś w posiadanie nieruchomości, nie daje mu od razu pełnego posiadania, ale
dopiero po wykazaniu odpowiedniej przyczyny. Dlatego powinien upłynąć pewien okres czasu, aby wykazać, że
właściciel przez długie milczenie uważa dom za opuszczony, lub gdy ktoś został wprowadzony w posiadanie, a
po pewnym czasie przebywania w nim nikt nie zapewnia zabezpieczenia.
121. Jeżeli właściciel jest nieobecny w interesach państwowych lub z jakiegokolwiek innego ważnego powodu,
albo jeżeli jest w wieku, który uprawnia go do skorzystania z ulgi, należy przyjąć zasadę, że pretor nie powinien
się zbytnio spieszyć z wydaniem dekretu o całkowitym objęciu nieruchomości w posiadanie. A nawet gdyby wydał
taki dekret, nie ma wątpliwości, że zainteresowanemu zostanie przyznany pełny zwrot.
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122. W przypadku nakazania komukolwiek objęcia nieruchomości w całkowite posiadanie, właściciel powinien
zostać zmuszony do zrzeczenia się jej.
go.
123. Jeżeli jakiekolwiek prawa przysługują stronom, które były w stanie zabezpieczyć się przed grożącą im
szkodą, to dochodzenie tych praw nie może być skierowane przeciwko osobie, która została wprowadzona w
posiadanie. Labeo aprobuje tę opinię.
124. W przypadku wierzyciela, który posiada w zastawie zrujnowany dom, powstaje pytanie, czy może on
dochodzić swoich praw do zastawu wobec osoby, która na mocy drugiego dekretu pretora została zobowiązana
do objęcia go w całkowite posiadanie. Lepsza opinia jest taka, że odmawia się mu prawa do roszczenia zastawu,
jeśli dłużnik nie obieca odszkodowania lub wierzyciel nie zapewni zabezpieczenia. Celsus bardzo słusznie
twierdzi, że zasada ta ma zastosowanie również w przypadku użytkownika wieczystego.
125. W przypadku, gdy dom jest w wieczystej dzierżawie, uważamy, że osoba może być wprowadzona w
posiadanie, ale nie może być upoważniona do uzyskania całkowitego posiadania przez drugi dekret pretora;
ponieważ własność nieruchomości nigdy nie może być nabyta przez posiadanie. Powinien jednak zostać wydany
dekret, na mocy którego najemca znajdzie się w takiej samej sytuacji jak ten, który odmówił złożenia
zabezpieczenia, a po wydaniu tego dekretu będzie mógł skorzystać z odpowiednich działań w tym celu w ramach
swojej umowy najmu.
126. Jednakże w odniesieniu do gruntów dzierżawionych przez gminę, jeżeli władze nie udzielą zabezpieczenia,
należy stwierdzić, że własność może zostać nabyta z upływem czasu.
127. Jeśli w czasie, gdy pretor rozważa, czy udzielić koncesji czy nie, wystąpi szkoda, której się spodziewano,
powstaje następujące pytanie: czy powód może otrzymać odszkodowanie. I rzeczywiście, objęcie w posiadanie
nie stanie się skuteczne. Praetor powinien jednak zadecydować, że wszelkie szkody, które mogły powstać, będą
również włączone do szkód objętych kaucją; lub jeśli uważa, że byłoby właściwe, aby przyznać powództwo, może
wydać dekret w tym celu.
128. Jeżeli wychowanek nie ma opiekuna, z upoważnienia którego mógłby przyrzec odszkodowanie za grożącą
szkodę, powód może być wprowadzony w posiadanie, tak jak w przypadku, gdy nie została podjęta obrona.
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129. Gdy ktoś jest wprowadzony w posiadanie z powodu grożącej szkody, niektóre władze uważają, że powinien
on podeprzeć i naprawić dany budynek, i że jest odpowiedzialny za zaniedbanie, tak jak w przypadku osoby,
która otrzymuje zastaw. My jednak posługujemy się inną zasadą; ponieważ jest on tylko wprowadzony w
posiadanie, a nie otrzymuje zabezpieczenia, nie będzie winien, jeśli nie dokona naprawy.
130. Jeżeli zabezpieczenie jest mu oferowane po tym, jak został wprowadzony w posiadanie, zobaczmy, czy
powinien być zobowiązany do opuszczenia lokalu, chyba że zostanie mu również zapewnione zabezpieczenie za
wszelkie szkody, które mogły zostać popełnione po wprowadzeniu go w posiadanie. Ta opinia jest w istocie
lepsza. Dlatego też wyznaczony czas powinien być dwukrotnie podany w przyrzeczeniu odszkodowania, a
ponadto musi być zapewnione zabezpieczenie na poczet wszelkich wydatków, jakie mógł ponieść.
131. Powstaje pytanie, od jakiej daty należy obliczyć wysokość szkody, czy od momentu, kiedy powód wszedł w
posiadanie, czy od momentu, kiedy pretor nakazał mu wejść w posiadanie. Labeo twierdzi, że powinno to być od
czasu wydania dekretu, a Sabinus, że od czasu, gdy powód wszedł w posiadanie. Myślę, że przyjęcie jednej lub
drugiej z tych opinii zależy od okoliczności sprawy; zwyczajowo bowiem przychodzi się z odsieczą temu, kto
otrzymał polecenie objęcia w posiadanie, a z jakiegoś powodu tego nie uczynił lub objął w posiadanie zbyt późno.
132. 132. Jednakże, gdy pretor nakazał komukolwiek objąć w całości w posiadanie na podstawie prawa
własności, nie ma podstaw do składania zabezpieczenia. Labeo przyjmuje tę opinię, ponieważ twierdzi, że w
przeciwnym razie sprawa nigdy nie zostałaby zakończona. Jest to jak najbardziej słuszne, z wyjątkiem sytuacji,
gdy strony są uprawnione do zwolnienia, czy to ze względu na wiek, czy też z innego ważnego powodu.
133. Gdy dom już się zawalił, zobaczmy, czy osoba, której nie udzielono zabezpieczenia, powinna być nadal w
posiadaniu ruin, czy też ziemi. Lepsza opinia jest taka, że tak należy postąpić. Labeo zgadza się z tym, ale
dodaje, że powinno to być przyjęte tylko w przypadku, gdy dom upadł po wydaniu przez pretora dekretu
wprowadzającego powoda w posiadanie. Uważam, że opinia Labeo jest prawidłowa. Dlatego też, jeżeli powód
dokona jakichkolwiek napraw, należy uznać, że nie jest on zmuszony do opuszczenia domu, zanim nie otrzyma
za nie zapłaty i nie zabezpieczy się za wcześniej poniesione szkody. Może on jednak odzyskać to, co wydał w
drodze powództwa in factum, ale nie może odzyskać więcej, niż powinno być wydane zgodnie z osądem dobrego
obywatela. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy ktoś inny poniósł wydatki na moje polecenie lub prośbę, bez
oszukańczego zamiaru; i gdy wydano przeciwko mnie orzeczenie z tego tytułu, lub gdy zapłaciłem kwotę w dobrej
wierze.
134. Gdy ktoś zrzeka się posiadania domu z obawy, że się on zawali, a czyni to, gdy nie może temu zapobiec,
Labeo powiada, że jego prawo pozostaje nienaruszone, tak jak gdyby nadal był w posiadaniu; gdyby bowiem
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wolał opuścić dom, gdy można było temu zaradzić, utraciłby korzyść z decyzji pretora i nie powinien być
wysłuchany, gdyby potem ubiegał się o zwolnienie. Kasjusz jednak twierdzi, że jeśli wycofał się z obawy, że dom
się zawali, a nie z zamiarem porzucenia go, powinien zostać przywrócony do posiadania. Mówi też, że jeśli
osoba, która weszła w posiadanie, nie pojawi się, a budynek się zawali, to straci ona przywilej dekretu pretora.
Należy przez to rozumieć sytuację, gdy zaniedbał on objęcia w posiadanie, a nie gdy dom zawalił się po jego
przybyciu z zamiarem objęcia go w posiadanie.
135. Jeśli ktoś został wysłany przez pretora, aby objąć dom w posiadanie na mocy niniejszego edyktu, a nie
otrzymał na to zgody, może skorzystać z powództwa in factum i żądać, aby wypłacono mu tyle, ile należałoby
wypłacić, gdyby złożono zabezpieczenie na nieruchomości. To powództwo rozciąga się na czas, w którym
została wyrządzona szkoda.
136. Paulus, On the Edict, Booh LX.
Przed wyrządzeniem szkody czyn tego, kto odmówił przyrzeczenia odszkodowania lub zezwolenia powodowi na
objęcie nieruchomości w posiadanie, pozostaje bezkarny, pod warunkiem że przed wyrządzeniem szkody albo
udzielił zabezpieczenia, albo zrzekł się posiadania nieruchomości.
137. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.
Gdy ktoś, kto jest pod kontrolą innego, odmawia przyjęcia osoby, która została wprowadzona w posiadanie, wiele
autorytetów uważa, że na tej podstawie można wytoczyć powództwo o zniesławienie.
138. W jaki sposób należy postąpić, jeśli pełnomocnik uniemożliwia objęcie w posiadanie? Czy mamy wnieść
powództwo przeciwko niemu, czy przeciwko jego mocodawcy? Lepsza opinia jest taka, że powództwo powinno
być przyznane przeciwko agentowi.
139. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie do pełnomocnika gminy, opiekuna i tych, którzy występują w
imieniu innych.
140. To powództwo, które jest in factum, jest przyznawane bezterminowo i przechodzi na spadkobiercę i
przeciwko niemu, jak również na inne osoby i przeciwko nim.
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141. Sędzia, który ma jurysdykcję w przypadku zagrożenia szkodą, a także w przypadku, gdy kawałek ziemi
został wyobcowany przez stronę, przeciwko której wniesiono pozew, zwykle dokonuje oszacowania całej szkody,
która została poniesiona, przed wydaniem wyroku.
142. Paulus, O Edykcie, Księga XLVIII.
Zastrzeżenie w odniesieniu do grożącej szkody może być udzielone nie tylko temu, kto jest właścicielem rzeczy,
ale także temu, kto jest za nią odpowiedzialny.
143. 143. Jeżeli jednak przyrzekający, wykonując jakąś pracę, uzyskał własność nieruchomości przez uzurpację,
Pomponiusz mówi, że nie będzie on odpowiedzialny na tej podstawie, ponieważ nie nabył własności przez
jakąkolwiek wadę ziemi lub z powodu pracy, ale z mocy prawa publicznego.
144. Nie jest konieczne udzielanie zabezpieczenia osobie, która posiada użytkowanie domu, który jest w złym
stanie, nawet jeśli jest ona właścicielem innych przyległych budynków, ponieważ może ona dokonać napraw; ten
bowiem, kto powinien używać nieruchomości, tak jak staje się starannym kierownikiem gospodarstwa domowego,
jest również uprawniony do jej naprawy. Dlatego też właściciel domu nie powinien być wysłuchiwany, jeśli
domaga się, aby użytkownik wieczysty udzielił mu zabezpieczenia dla ochrony innych domów, które znajdują się
w pobliżu tego, który jest przedmiotem użytkowania, ponieważ ma on prawo do wniesienia powództwa przeciwko
użytkownikowi wieczystemu, aby zmusić go do korzystania z nieruchomości tak, jak powinien to robić dobry
obywatel.
145. Muszę jednak dać zabezpieczenie przed grożącą szkodą mojemu najemcy, jeśli ma on domy w pobliżu
tego, który zajmuje, a który jest w złym stanie.
146. Właściciel gruntu nie jest zmuszony do udzielenia zabezpieczenia na wypadek szkody, która może być
spowodowana przez stan gruntu człowiekowi, który po wydzierżawieniu go postawił na tym gruncie dom; a z
drugiej strony ten ostatni nie jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia właścicielowi, ponieważ każdy z nich
ma prawo do powództwa z tytułu dzierżawy, a w tych postępowaniach nie bierze się pod uwagę nic poza
zaniedbaniem. Więcej jednak jest zawarte w postanowieniu dotyczącym zagrożenia szkodą, ponieważ w tym
przypadku mówi się o złym naprawieniu nieruchomości.
147. Jeśli ktoś, kto ma dom, zawrze umowę, a następnie kupi inny, sąsiedni dom, powstaje pytanie, czy
przyrzekający będzie związany w odniesieniu do domu, który nabył po zawarciu umowy. Julianus twierdzi, że
należy rozważyć, czy ten, kto udzielił zabezpieczenia, jest odpowiedzialny tylko za stan domu, w odniesieniu do
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którego umowa została zawarta między nim a przyrzekającym w pierwszej kolejności. Wynikałoby z tego, że gdy
dwóch współwłaścicieli zawiera umowę dotyczącą wspólnego domu, zabezpieczenie powinno być udzielone
jedynie na wypadek szkody, którą mógłby ponieść jeden ze wspomnianych współwłaścicieli w odniesieniu do
swojego udziału w budynku. Dlatego też, bez względu na to, czy jeden z nich nabył udział drugiego, czy też dom
został mu przyznany przez sąd, zobowiązanie wynikające z tej obietnicy nie wzrasta. Pomponiusz, relacjonując tę
opinię Julianusa, mówi, że ją aprobuje.
148. Jeśli jednak po zawarciu umowy przyjmujący przyniósł do domu jakąś rzecz osobistą, a rzecz ta została
zniszczona przez ruinę sąsiedniego budynku, może on wytoczyć powództwo na podstawie umowy, mimo że w
chwili jej zawierania rzecz ta nie znajdowała się w domu.
149. Jeżeli nabywca działki zawarł umowę przed jej wydaniem, będzie zabezpieczony przed szkodami, które
mogą powstać po przeniesieniu własności.
150. Sprzedawca domu musi jednak zawrzeć umowę przed wydaniem, ponieważ zabezpiecza się w ten sposób
przed szkodami, które mogą powstać w wyniku niedbalstwa.
151. Ale co należy zrobić, gdy sprzedawca nie był w stanie zastrzec bezpieczeństwa, bez jego winy, a nabywca
sam zastrzegł dla niego? Czy nabywca nie powinien ponieść szkody? Ponieważ szkoda ta dotyczyła rzeczy
należącej do innej osoby, czy nie powinna ona przypadać nabywcy, ponieważ nie ma on prawa do powództwa
opartego na sprzedaży? Tego rodzaju zastrzeżenie nie przynosi żadnej korzyści, chyba że szkoda nastąpiła po
przeniesieniu własności; ponieważ dopóki sprzedawca sprawuje pieczę nad nieruchomością, powinien zastrzec,
że będzie odpowiedzialny wobec kupującego za zachowanie najwyższej staranności; a to, co kupujący może
uzyskać w drodze innego powództwa, w żadnym wypadku nie powinno być zawarte w zastrzeżeniu
zabezpieczającym przed grożącą szkodą.
152. Jeśli sprzedawca zawrze takie postanowienie, to będzie w nim zawarta każda szkoda, która może się
zdarzyć po wydaniu nieruchomości kupującemu. Arystoteles twierdzi, że jest to bardzo niesprawiedliwe,
ponieważ gdyby nabywca sam zawarł klauzulę dotyczącą grożącej szkody, przyrzekający odpowiadałby wobec
dwóch osób z tego samego tytułu, chyba że mogłoby być inaczej; ponieważ w tym przypadku klauzula została
zawarta w odniesieniu do interesu przyrzekającego, tak że można by uznać, że sprzedawca nie miał już żadnego
interesu po zawarciu klauzuli dotyczącej grożącej szkody.
153. Słuszna jest opinia Sabinusa, który orzekł, że jeśli podczas budowy domu sąsiedni budynek w czasie
ustalonym w umowie spadnie na moją ścianę i uszkodzi ją, a nawet jeśli spadnie ona po upływie czasu
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ustalonego w umowie, to i tak mogę wytoczyć powództwo, ponieważ poniosłem szkodę w czasie, gdy ściana była
w złym stanie; Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby wytoczyć powództwo nawet przed upadkiem muru; a jeśli tak
się zachwieje, że nie da się go naprawić i dlatego musi być rozebrany, oszacowanie szkody dokonane w sądzie
nie powinno być mniejsze niż gdyby mur upadł.
154. Jeśli ty i ja mamy sąsiednie domy i pragniemy, aby zabezpieczenie przed grożącą nam szkodą było
wzajemnie zapewnione, nie ma powodu, dla którego ja nie miałbym być wprowadzony w posiadanie twojego
domu, a ty w posiadanie mojego.
155. Jeżeli oddziałowy uniemożliwia komukolwiek wejście w posiadanie z powodu grożącej mu szkody, uważa
się, że można natychmiast wytoczyć przeciwko niemu powództwo in factum.
156. Jeżeli inna osoba, działająca pod moim kierownictwem, przeszkadza osobie w objęciu w posiadanie, to
powództwo może być wytoczone przeciwko mnie.
157. Pretor karze nie tylko tego, kto był w posiadaniu w czasie, gdy wydano pierwszy dekret, ale także tego, kto
nie pozwoli na uzyskanie posiadania na mocy drugiego dekretu; w przeciwnym razie ten, kto zaczął uzyskiwać
posiadanie na mocy drugiego dekretu i nabyć własność przez swoje posiadanie, albo nie będzie mógł wejść do
lokalu, albo zostanie wyrzucony, będzie miał prawo do interdyktu z powodu przemocy, albo do powództwa
publicznego. Jeśli jednak wytoczy powództwo in factum, nie może skorzystać z drugiej z tych możliwości, gdyż
pretor zezwala na to, aby uniemożliwić powodowi wyrządzenie szkody, z której mógłby odnieść korzyść.
158. Jeśli mój pełnomocnik zawrze umowę w związku z grożącą szkodą, będę miał prawo do powództwa
opartego na tej umowie, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna.
159. Gams, O edykcie pretora miejskiego: Title, Concerning Threatened Injury.
W postanowieniu o odszkodowaniu za grożącą szkodę nie narusza się praw tych, którzy są nieobecni w dobrej
wierze, jeśli po powrocie przyznaje się im prawo do złożenia zabezpieczenia, które jest jedynie słuszne,
niezależnie od tego, czy są właścicielami nieruchomości, czy też mają w niej jakiekolwiek prawa jako wierzyciele,
użytkownicy lub najemcy.
160. Jeżeli z powodu złego stanu domu lub innej budowli można się spodziewać jakiejś szkody, co może
dotyczyć budynku położonego w mieście lub na wsi, w miejscu prywatnym lub publicznym, pretor musi
dopilnować, aby osobie, która obawia się, że taka szkoda nastąpi, udzielono zabezpieczenia.
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161. Tenże, O edyktach prowincjonalnych, księga XIX.
Zabezpieczenie przed grożącą szkodą ma miejsce między użytkownikiem a właścicielem nieruchomości, gdy
użytkownik żąda, aby mu je dać z powodu złego stanu gruntu, a właściciel nieruchomości z powodu jakiejś wady
dzieła, gdy użytkownik coś buduje, bo żaden z nich nie może żądać od drugiego zabezpieczenia z powodu domu,
który groził zawaleniem; użytkownik wieczysty, ponieważ nie jest odpowiedzialny za naprawę domu, a właściciel
z tego powodu, że zwykle zawierany jest między nimi przepis, na mocy którego użytkownik wieczysty daje
zabezpieczenie w celu naprawy nieruchomości, który to przepis ma zastosowanie w tym przypadku.
162. Paulus, O Plaucjuszu, księga VIII.
Gdy syn pod ojcowską kontrolą jest najemcą, zobaczmy, czy można go wprowadzić w posiadanie sąsiedniego
domu ze względu na grożącą mu szkodę; powstaje bowiem pytanie, czy nie uważa się, że syn pod ojcowską
kontrolą ponosi szkodę, skoro jego własność składa się z jego peculium, a ojciec może zawrzeć umowę
zabezpieczającą przed szkodą, którą może ponieść. Jest ustalone, że obaj powinni być wprowadzeni w
posiadanie, chyba że syn, wynajmując dom, zgodził się, aby był on na jego ryzyko; wtedy bowiem, ponieważ tylko
on jest odpowiedzialny z tytułu najmu, bardzo słusznie uważa się, że on sam powinien być wprowadzony w
posiadanie, jeśli nie zostanie mu udzielone zabezpieczenie.
163. Tenże, O Plaucjuszu, księga X.
Jeżeli właściciel nieruchomości obiecuje odszkodowanie za grożącą mu szkodę lub zapłacił coś z tego tytułu; lub
z drugiej strony użytkownik zapłacił coś, to sprawiedliwe jest, aby jeden z nich korzystał z domu, lub aby drugi
zachował jego własność bez żadnego ryzyka. Jeśli właściciel zapłacił cokolwiek z tego tytułu, użytkownik
wieczysty nie powinien mieć prawa do korzystania z nieruchomości, chyba że wniesie swoją część. Odnosi się to
również do użytkownika, a właściciel nieruchomości będzie zmuszony do wniesienia swojego udziału. Dlatego
też, jeśli dom się zawali, użytkownik wieczysty może zatrzymać ziemię, dopóki nie zostanie mu zwrócona szkoda,
tak aby to, do czego miałby prawo sąsiad, gdyby został wprowadzony w posiadanie, miał użytkownik wieczysty,
który zwrócił mu szkodę. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy za poniesioną szkodę wypłacana jest nawet
bardzo niewielka kwota.
164. Plautius: Żądam zabezpieczenia od osoby, której zaprzeczam, że jest właścicielem pewnej nieruchomości,
pod warunkiem: "Gdyby nie była właścicielem", i mówię, że inny, którego uważam za właściciela, musi mi po
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prostu obiecać odszkodowanie. Zostało ustalone, że nie mogę uzyskać obu tych żądań, ale muszę wybrać, którą
ze stron wolę, aby dostarczyła mi zabezpieczenia.
165. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIII.
W umowie dotyczącej zabezpieczenia przed grożącą szkodą, która jest zawierana ze względu na dom, powód
powinien być wprowadzony w posiadanie, chyba że kaucja obejmuje wszystko.
166. Tenże, O Edykcie, Księga LXXXI.
Korzystanie z publicznych strumieni jest powszechne, podobnie jak z dróg publicznych i brzegu morskiego;
dlatego każdy, kto chce, może budować w tych miejscach i burzyć to, co zbudował, pod warunkiem, że można to
zrobić bez powodowania niedogodności dla innych. Z tego powodu kaucja z poręczeniem jest udzielana tylko w
odniesieniu do samej budowli, a nie ma przepisu dotyczącego złego stanu gruntu; to znaczy, że zasada ta ma
zastosowanie tylko do pracy, którą ktoś wykonuje. Jeżeli jednak istnieje obawa, że z powodu złego stanu gruntu
grozi szkoda, nie można w żadnym wypadku powiedzieć, że konieczne jest zawarcie umowy w odniesieniu do
grożącej szkody, ponieważ kto może wątpić, że nie ma nikogo, od kogo można by uzyskać taką umowę;
ponieważ, jeżeli nikt nie będzie niczego budował, załóżmy, że wspomniane miejsce publiczne powoduje jakąś
szkodę ze względu na swój charakter. W związku z tym zastrzeżenie dotyczy tylko takich budowli, które są
wznoszone przez osoby prywatne. Jaka zasada będzie zatem obowiązywać w przypadku wybudowania obiektu
publicznego i do jakich wniosków dojdziemy w związku z ewentualnymi wadami w jego konstrukcji? Oczywistym
jest, że należy odwołać się do Cesarza; lub, jeśli budowla została wzniesiona w prowincji, do gubernatora tej
ostatniej. Jednakże to, co zostało powiedziane w odniesieniu do wad w budowie budynku, musi być rozumiane
jako odnoszące się nie tylko do czasu, kiedy praca została wykonana, ale także do przypadku, gdy jakakolwiek
szkoda wynikła później; bo co by się stało, gdyby dom zawalił się z powodu niewłaściwej konstrukcji?
167. Nazwiska spadkobierców lub następców, a także wszystkich innych osób, które mają interes w
nieruchomości, są zawarte w tym postanowieniu, a termin "następcy" nie tylko ma odniesienie do tych, którzy
dziedziczą całość, ale także do tych, którzy dziedziczą tylko pewną część tego samego.
168. Wszelkie szkody, które mogą powstać w domu, na gruncie lub w robotach, z powodu ich złego stanu lub
wadliwej konstrukcji, są przewidziane w umowie bez zabezpieczenia, i odnosi się to nie tylko do całego domu, ale
także do jego części. Labeo mówi, że zły stan domu lub ziemi obejmuje wszystko, co z zewnętrznego źródła
czyni je mniej trwałymi. Nikt jednak nie może powiedzieć, że postanowienie stanie się skuteczne przy założeniu,
że grunt jest w złym stanie, gdy jest bagnisty lub piaszczysty; ponieważ są to wady naturalne, a zatem
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postanowienie nie ma zastosowania w takim przypadku, a nawet jeśli zostało zawarte, nie stanie się skuteczne z
tego powodu.
169. Powstaje pytanie, czy to postanowienie odnosi się tylko do szkód wynikających z uszkodzenia ciała, czy też
obejmuje również wszystkie szkody powstałe ze źródła zewnętrznego. Labeo twierdzi, że nie można wszcząć
postępowania w przypadku poniesienia szkody, jeśli nastąpiła ona w wyniku trzęsienia ziemi, zalania lub innego
zdarzenia losowego.
170. Serwiusz również twierdzi, że jeżeli dachówki, zdmuchnięte przez wiatr, spadły z domu przyrzekającego na
dom jego sąsiada, to ten pierwszy ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nastąpiło to z powodu jakiejś wady
w jego budynku, a nie było spowodowane jedynie gwałtownością burzy lub inną katastrofą zawinioną przez Boga.
Labeo jako powód podaje, że niesprawiedliwość byłaby wyrządzona, gdyby ta zasada nie została przyjęta; bo
gdzież można znaleźć dom wystarczająco mocny, aby utrzymać siłę rzeki lub morza, lub burzy, lub ruiny, lub
ognia, lub trzęsienia ziemi?
171. Serwiusz sądzi również, że jeśli gwałtowny nurt potoku zalałby wyspę, a budynki zamawiającego
przewróciłyby się, to nie może on nic odzyskać na mocy umowy, ponieważ nie można przypisać tego zdarzenia
żadnej wadzie budynków ani złemu stanowi gruntu. Gdyby jednak woda podkopała fundamenty budynku i w
konsekwencji zostałby on zrujnowany, to według niego klauzula ta byłaby skuteczna; jest bowiem wielka różnica
między budowlą, która jest w znacznym stopniu zbudowana i natychmiast zostaje obalona przez siłę strumienia,
a budowlą, która wcześniej uległa zniszczeniu, a następnie się przewraca. Labeo również przychyla się do tej
opinii, ponieważ ten przypadek w niczym nie przypomina tego, który przewiduje prawo akwiliańskie, kiedy to ktoś
zabija niewolnika zdrowego lub niedołężnego.
172. Co więcej, chociaż zastrzeżenie staje się skuteczne, gdy szkoda wynika z jakiejś wady konstrukcyjnej, to
jednak, gdyby prace zostały wykonane przez kogoś, komu przyrzekający nie mógł przeszkodzić, zastrzeżenie nie
stanie się skuteczne. Jest oczywiste, że będzie ono skuteczne, jeśli mógł on przeszkodzić temu komuś w
budowie. Jeżeli jednak ktokolwiek wznosi budynek w imieniu przyrzekającego lub w imieniu tego, na rzecz
którego przyrzeczono odszkodowanie, lub kogokolwiek innego, komu można przeszkodzić w wykonaniu dzieła,
postanowienie to staje się skuteczne.
173. 173. Jeżeli zabezpieczenie zostało ustanowione na wypadek szkody wynikłej z budowy pieca, a szkoda
wynikła z niedbalstwa osoby odpowiedzialnej za piec, to wiele autorytetów uważa, że taki przypadek nie będzie
podlegał warunkom tego zastrzeżenia.
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174. Kasjusz również twierdzi, że jeśli szkoda wynikła z przyczyny, przeciwko której nie było możliwości
zabezpieczenia się, to postanowienie to nie będzie miało zastosowania.
175. Vivianus wspomina następujący przypadek. Jeśli drzewa stojące na ziemi mojego sąsiada zostaną złamane
przez siłę burzy i spadną na moje pole, a moje winorośle lub uprawy zostaną przez to zranione, lub zburzą moje
budynki, klauzula, która zawierała klauzulę "Jeśli jakakolwiek szkoda wyniknie ze złego stanu drzew", nie będzie
miała żadnego skutku, ponieważ szkoda nie wynikła z jakiejkolwiek wady drzew, ale została spowodowana przez
siłę wiatru. Oczywiste jest, że jeżeli szkoda wynikała z wieku drzew, to możemy powiedzieć, że wypadek nastąpił
z powodu ich wady.
176. Mówi on również, że gdybym obiecał panu odszkodowanie z powodu grożącej szkody spowodowanej przez
mój dom, a zostałby on zrzucony na pański budynek przez siłę burzy i zniszczyłby go, nic nie będzie płatne na
mocy tego postanowienia, ponieważ nie poniósł pan żadnej szkody z powodu jakiejkolwiek wady mojego domu,
chyba że był on tak źle naprawiony, że przewróciłby się pod wpływem nawet najmniejszej burzy. Wszystko to jest
prawdą.
177. To, co Labeo uważa, jest również prawdą, bo to jest różnica, czy budynek jest obalony przez wezbraną
rzekę, czy też upada po stopniowym osłabieniu.
178. Zobaczmy teraz, kiedy należy uznać szkodę za poniesioną; postanowienie bowiem odnosi się do szkód
spowodowanych wadami budynku, gruntu lub konstrukcji. Na przykład, jeśli wykopię studnię na moim terenie, a
czyniąc to, zatkam źródła twojej studni, czy będę za to odpowiedzialny? Trebatius mówi, że nie będę
odpowiedzialny z powodu zagrożenia szkodą, ponieważ nie było powodu, aby sądzić, że wyrządziłem wam
szkodę z powodu jakiejkolwiek wady mojej pracy, ponieważ korzystałem jedynie z prawa, do którego byłem
uprawniony. Jeżeli jednak na moim gruncie zrobię tak głęboki wykop, że twój mur nie będzie mógł stanąć,
postanowienie o odszkodowaniu za grożącą szkodę stanie się skuteczne.
179. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVIII.
Trebatius mówi, że również ten ponosi szkodę, kto ma odcięte światło w swoim domu.
180. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXXI.
Prokulus mówi, że jeśli ktoś wznosi na swojej ziemi budynek, który ma prawo tam postawić, to nawet jeśli obiecał
odszkodowanie za grożącą sąsiadowi szkodę, to i tak nie będzie odpowiedzialny na mocy tego postanowienia; na
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przykład jeśli masz budynek przylegający do mojego i wznosisz go wyżej, niż masz do tego prawo; albo jeśli
zamieniasz mój ciek wodny na swoje pole za pomocą kanału lub rowu. Bo chociaż w tym przypadku zmieniasz
bieg mojej wody, a w pierwszym przechwytujesz moje światło, to jednak nie będę mógł cię pozwać na podstawie
tego postanowienia, ponieważ nie powinno się uważać za wyrządzającego szkodę tego, kto uniemożliwia
drugiemu korzystanie z jakiejś korzyści, z której do tej pory miał zwyczaj korzystać; a to wielka różnica, czy ktoś
wyrządza szkodę, czy też uniemożliwia drugiemu korzystanie z korzyści, z której do tej pory miał zwyczaj
korzystać. Opinia Proculusa wydaje mi się słuszna.
181. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVIII.
W przypadku współwłaścicieli tego samego domu, każdy z nich powinien zastrzec odszkodowanie, nie
wspominając o swoim indywidualnym udziale w nieruchomości, ponieważ każdy z nich zastrzega się w
odniesieniu do szkody, którą sam może ponieść. Ponadto, jeśli wspomina się o każdym udziale, byłoby to tak,
jakby każdy zastrzegał tylko połowę. Z drugiej strony, jeśli jest kilku właścicieli domu, który jest w złym stanie,
każdy z nich musi obiecać odszkodowanie w odniesieniu do swojej części, aby uniknąć indywidualnej
odpowiedzialności za całą kwotę.
182. 182. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXXI.
W tym postanowieniu zawarta jest kwota odsetek osoby, która ich żąda. Stąd też Kasjusz mówi, że jeśli ten, kto
zawarł umowę o odszkodowanie za grożącą mu szkodę, powinien podeprzeć budynek, na który uzyskał
zabezpieczenie, ponieważ obawiał się, że się zawali, może odzyskać wydatki z tego tytułu na mocy umowy. Ta
sama reguła prawna obowiązuje, gdy ten, kto uzyskał zabezpieczenie z tytułu grożącej mu szkody z powodu wad
muru obwodowego, podpiera swój własny budynek w celu zmniejszenia obciążenia muru. Szkody poniesione z
powodu usunięcia lokatorów pod wpływem strachu przed wypadkiem należą do tej samej kategorii. Arysteusz
zresztą bardzo słusznie dodaje (jak tego wymaga Kasjusz w tym przypadku), że jeśli istniały uzasadnione
podstawy dla strachu, który spowodował opuszczenie budynku przez lokatorów, Kasjusz powinien był również
dodać w odniesieniu do osoby, która podparła budynek, że została zmuszona do tego przez uzasadnioną obawę,
że budynek się zawali.
183. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVIII.
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy nikt nie chce wynająć domu, ponieważ jest on w złym stanie
technicznym.
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184. Ulpianus, O edyktach, księga LXXXI.
Postanowienie o odszkodowaniu za grożącą szkodę ma zastosowanie także wtedy, gdy poniosę szkodę z
powodu wady dzieła wykonanego przez sąsiada na mojej ziemi w celu doprowadzenia wody do jego własnej
posesji. Jest bowiem rzeczą zwyczajną, że ktoś wykonuje pracę na cudzym gruncie, gdy jest ona wykonywana na
podstawie prawa służebności na jego rzecz, którym obciążony jest grunt tego drugiego.
185. W tego rodzaju przypadku zobaczmy, czy dana osoba powinna jedynie obiecać odszkodowanie, czy też
powinna dać zabezpieczenie. Trudność powstaje, ponieważ wykonuje on pracę na cudzym terenie, a ten, kto
daje zabezpieczenie za pracę wykonywaną w takich okolicznościach, musi dostarczyć poręczycieli; natomiast
gdy wykonuje pracę na własnym terenie, obiecuje tylko odszkodowanie. Dlatego Labeo uważa, że ten, kto
wykonuje jakiekolwiek prace na gruncie sąsiada, które dotyczą cieków wodnych lub kanałów, musi złożyć
zabezpieczenie, ponieważ prace te wykonywane są na cudzym gruncie. Jeżeli jednak zastrzeżenie jest
wymagane w odniesieniu do czegoś, co jest już zbudowane, to w rezultacie wystarczy obietnica odszkodowania,
ponieważ w tym przypadku osoba w pewnym stopniu daje zabezpieczenie w odniesieniu do swojej własnej
własności.
186. To, co zostało powiedziane w odniesieniu do prowadzenia wody, zostało podane tylko jako przykład, ale to
zastrzeżenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów pracy.
187. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVIII.
Ci, którzy naprawiają drogi publiczne, niech to czynią bez szkody dla swoich sąsiadów.
188. Jeśliby powstał spór, czy osoba, od której żąda się zabezpieczenia, jest, czy nie jest właścicielem
nieruchomości, musi ona dostarczyć zabezpieczenie z zastrzeżeniem swoich praw.
189. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVIII.
Jeśli dom, który należy do ciebie i do mnie, przylega do innego, który jest moją własnością, powstaje pytanie, czy
jeśli dom będący moją wspólną własnością grozi mi jakąkolwiek szkodą, powinieneś dostarczyć mi
zabezpieczenia na wypadek szkody, którą może ponieść mój własny budynek; to znaczy, na tę część
wspomnianego domu, której jesteś właścicielem. Opinia ta została przyjęta przez kilka autorytetów. Ja jednak
dostrzegam pewną trudność, ponieważ sam mogę naprawić swój dom i mogę odzyskać, w procesie partnerskim
lub partycypacyjnym, wszelkie wydatki poniesione na część tego domu. Jeśli mam wspólny budynek z tobą, który
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jest w złym stanie, a ty zwlekasz z jego naprawą, nasi instruktorzy zaprzeczają, że powinieneś być zmuszony do
udzielenia zabezpieczenia, ponieważ ja sam mogę dokonać napraw i będę uprawniony do odzyskania w procesie
partnerskim lub partycypacyjnym proporcjonalnej części wydatków, które poniosłem; a zatem udzielenie
zabezpieczenia byłoby bezużyteczne, ponieważ mogę otrzymać zwrot wszelkich strat w inny sposób. Wyraźnie
widać, że nasi instruktorzy byli zdania, że powinniśmy uważać za bezużyteczną klauzulę przewidującą
odszkodowanie w przypadku zagrożenia szkodą, gdy można uzyskać odszkodowanie za swoją stratę z innego
powództwa; ta zasada jest rozumiana jako mająca zastosowanie do wyżej wymienionego przypadku.
190. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Powództwo o odszkodowanie za grożącą szkodę nie przysługuje dzierżawcy, ponieważ może on wystąpić na
podstawie umowy dzierżawy, gdyby właściciel nieruchomości uniemożliwił mu jej opuszczenie;
191. Paulus, O Sabinusie, Księga X.
Pod warunkiem, że jest gotów dać zabezpieczenie na poczet ewentualnego czynszu; w przeciwnym razie
właściciel mógłby słusznie zatrzymać swoją własność w zastaw. Ale nawet gdyby zatrzymał ją pod zastaw, a
uległaby ona zniszczeniu wskutek upadku sąsiedniego domu, można powiedzieć, że właściciel byłby
odpowiedzialny wobec dzierżawcy w procesie o zastaw, gdyby mógł złożyć ją w bezpieczniejszym miejscu.
192. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
W przypadku zburzenia muru partyjnego należy zbadać, czy był on przystosowany do utrzymania ciężaru, jaki na
nim spoczywał.
193. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Kilka autorytetów twierdzi, że ściana obwodowa, aby była odpowiednia, musi być w stanie utrzymać ciężar obu
domów, które zgodnie z prawem mogą być na niej postawione.
194. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Gdyby bowiem nie był w stanie utrzymać tych ciężarów, powinien być zburzony. Ten, kto go zburzy, nie powinien
ponosić odpowiedzialności, jeśli z tego powodu wyniknie jakaś szkoda, chyba że zbuduje nowy mur, który albo
będzie zbyt drogi, albo nie będzie wystarczająco dobry do tego celu. Jeżeli zburzona ściana była odpowiednia, to
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powód będzie mógł wystąpić z powództwem o odszkodowanie do wysokości swojego interesu w tym, aby ściana
pozostała. Jest to rozsądne, bo jeśli nie powinien był zostać zburzony, to powinien go odbudować na własny
koszt. Co więcej, Sabinus mówi, że jeśli ktoś stracił jakieś dochody z powodu zburzenia muru, to powinny mu one
zostać zwrócone. Jeśli zaś lokatorzy opuszczą dom, lub nie będą mogli w nim wygodnie zamieszkać,
odpowiedzialny będzie budowniczy nowego muru.
195. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Nabywca domu nie może właściwie zastrzec odszkodowania, zanim nie zostanie mu wydane posiadanie; z tego
powodu, że sprzedawca jest zobowiązany do zachowania ścisłej staranności w odniesieniu do nieruchomości, tak
dalece jak dotyczy to praw nabywcy. Jest pewne, że takie zastrzeżenie może być dokonane, gdy sprzedawca nie
jest w żaden sposób winny; na przykład, jeśli pozwolił kupującemu pozostać w domu pod niepewnym tytułem, a
kiedy miał odejść, dał mu pieczę nad nim.
196. Jeżeli zabezpieczenie nie jest zapewnione w odniesieniu do pola, powód powinien być wprowadzony w
posiadanie tej jego części, w której spodziewana jest jakaś szkoda. Powodem tego jest to, że w przypadku
budynków, części, które są w dobrym stanie, mogą zostać zburzone przez te, które są zrujnowane, a to nie jest
prawdziwe w przypadku wolnych gruntów. Trzeba jednak powiedzieć, że w przypadku bardzo dużych domów
pretor powinien czasem po zbadaniu sprawy określić, w której części budynku osoba, której nie udzielono
zabezpieczenia, powinna zostać wprowadzona w posiadanie.
197. Przy wznoszeniu nowego muru należy obliczyć koszt po odliczeniu starego muru, aby sprawdzić, czy nie ma
nadwyżki; a jeśli stary mur został użyty do budowy nowego, należy odliczyć jego wartość przy szacowaniu.
198. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXI.
Tam, gdzie między dwoma domami jest mur, zwyczajem jest zastrzegać się przed grożącą szkodą w odniesieniu
do domu należącego do każdego z właścicieli; ale zabezpieczenie nie jest konieczne, chyba że jeden z nich sam
buduje i obawia się szkody z powodu tej pracy, albo gdy jeden z nich ma cenniejszy dom niż drugi i poniesie
większą szkodę, jeśli mur się zawali. W przeciwnym razie, gdy ryzyko jest równe po obu stronach, taka sama
kwota zabezpieczenia, jaką jeden z nich dał swojemu sąsiadowi, powinna być również wymagana od tego
pierwszego.
199. Jeżeli tytuł własności budynku jest przedmiotem sporu, ciężar złożenia zabezpieczenia przed grożącą
szkodą spoczywa na stronie posiadającej, ponieważ może ona odzyskać od właściciela gruntu wszystko, co
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może być zmuszona wypłacić w tym celu. Jeżeli jednak nie złożyłby on zabezpieczenia, posiadanie powinno być
wydane powodowi, który zażądał zabezpieczenia przed grożącą szkodą; byłoby bowiem niesprawiedliwe, gdyby
zastrzegający został zmuszony do opuszczenia gruntu, co do którego obawia się, że może zostać uszkodzony, w
celu poszukiwania właściciela.
200. Postanowienie o zagrożeniu szkodą ma bardzo szerokie zastosowanie. Stąd postanowienie to jest korzystne
dla tego, którego dom, zbudowany na cudzym gruncie, został uszkodzony. Jest ono również korzystne dla
właściciela gruntu, w przypadku, gdy ten ostatni dozna szkody w taki sposób, że cała powierzchnia zostanie
usunięta, ponieważ straci on wtedy dochód, który w przeciwnym razie otrzymałby.
201. Zgodne z prawem jest zastrzeżenie w imieniu innej osoby, że wszelkie szkody, które mogą być poniesione
przez właściciela, zostaną uwzględnione. Ten, kto zastrzega, powinien jednak dać zabezpieczenie, że właściciel
ratyfikuje transakcję, a wyjątek odnoszący się do agenta powinien być umieszczony w postanowieniu, jak w
przypadku tych, które odnoszą się do zapisów. Jeśli zabezpieczenie nie zostanie dostarczone, pełnomocnik
powinien, za pomocą wszelkich środków, być umieszczony w posiadaniu, tak aby wyjątek odnoszący się do jego
agencji nie mógł mu zaszkodzić.
202. Przy sporządzaniu kosztorysu nowego muru należy wziąć pod uwagę wydatki, które nie powinny
przekraczać rozsądnej sumy; należy też uwzględnić ozdobienie starego muru, o ile nie zwiększy to zbytnio
wydatków.
203. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
Przy zawieraniu umowy o odszkodowanie za grożącą szkodę nie należy dokonywać nieokreślonej lub zbyt
wygórowanej wyceny, jak na przykład w przypadku sztukaterii lub malowideł ściennych; chociaż bowiem na te
rzeczy poniesiono wielkie wydatki, to jednak w umowie o odszkodowanie za grożącą szkodę należy dokonać
umiarkowanego oszacowania, ponieważ należy przestrzegać sprawiedliwego środka i nie zachęcać nikogo do
nadmiernego przepychu.
204. Jeżeli szkoda wynika z wady muru, jeden ze współwłaścicieli nie odpowiada za szkodę poniesioną przez
drugiego, ponieważ została ona spowodowana przez wadę rzeczy wspólnej. Jeżeli jednak szkoda wynikła z tego,
że jeden z nich umieścił zbyt duży ciężar przy ścianie lub na niej, należy stwierdzić, że tylko on będzie
odpowiedzialny za szkodę, która została spowodowana próbą osiągnięcia korzyści dla siebie. Jeśli ściana zawali
się z powodu zbyt wielkiego ciężaru nałożonego na nią przez obie strony, Sabinus bardzo słusznie mówi, że obie
będą odpowiedzialne. Ale jeśli jeden z nich straci więcej majątku lub majątek o większej wartości niż drugi, to

2559

najlepiej jest uznać, że żaden z nich nie będzie miał prawa do powództwa przeciwko drugiemu, ponieważ obaj
nałożyli ten sam ciężar na stronę - mur.
205. Ilekroć kilka osób wnosi powództwo z tytułu gwarancji udzielonej w celu zabezpieczenia się przed grożącą
im szkodą, z tego powodu, że poniosły szkodę w odniesieniu do tego samego mienia, na przykład domu, każda z
nich nie powinna wnosić pozwu o całą kwotę, ale proporcjonalnie do swojego udziału, ponieważ szkoda, do której
wszyscy są uprawnieni, nie została poniesiona przez każdego w całości, ale tylko w części; dlatego Julianus
mówi, że powództwo tylko w części będzie na korzyść każdego z nich.
206. 206. Podobnie, jeśli dom, który jest w złym stanie i grozi zawaleniem, należy do kilku osób, to czy można
wytoczyć powództwo przeciwko każdej z nich o całą sumę, czy tylko o część? Julianus powiada, a Sabinus
popiera jego zdanie, że należy ich pozwać za udział, jaki każdy z nich ma w tej nieruchomości.
207. Gdy kilku właścicieli domu żąda zabezpieczenia przed grożącą im szkodą, a żaden z nich go nie dostarcza,
wszyscy powinni być wprowadzeni w posiadanie na tej samej podstawie, chociaż mogą mieć różne udziały we
własności nieruchomości. Stwierdza to również Pomponiusz.
208. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXI.
Gdy ściana działowa ma być naprawiona, ten właściciel powinien mieć możliwość wykonania tej pracy, kto może
ją wykonać w najbardziej odpowiedni sposób. Trzeba też powiedzieć, że zasada ta będzie miała zastosowanie
tam, gdzie ta sama droga lub ciek wodny ma być naprawiany przez dwie lub więcej osób.
209. Julianus, Digest, Księga LVIII.
Jeśli niewolnik będący współwłaścicielem zawiera umowę zabezpieczającą przed grożącą mu szkodą, uważa się
to za to samo, co gdyby jego pan zawarł umowę ustną w odniesieniu do ich udziałów.
210. Alfenus Varus, Digest, Księga II.
Pewien człowiek obiecał odszkodowanie za grożącą szkodę swojemu sąsiadowi. Dachówki z jego budynku
zostały rzucone przez wiatr na dachówki sąsiada i połamały się. Powstało pytanie, czy należy wypłacić
odszkodowanie. Odpowiedź brzmiała, że należy je wypłacić, jeśli wypadek był wynikiem jakiejkolwiek wady lub
słabości budynku, ale jeśli siła wiatru była taka, że mogła nawet zburzyć budynki o mocnej konstrukcji, nie można
było pobierać odszkodowania. A nawet jeśli w postanowieniu przewidziano, że odszkodowanie będzie należne
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nawet jeśli cokolwiek spadnie, nie będzie się uważać, że spadło cokolwiek, co zostało zrzucone przez siłę wiatru
lub przez jakąkolwiek inną siłę zewnętrzną, ale tylko to, co spadło samo z siebie.
211. Pewien człowiek, który chciał odbudować mur, który posiadał wspólnie z sąsiadem, zanim go zburzył, dał
mu zabezpieczenie przed grożącą mu szkodą i otrzymał je od niego. Po usunięciu muru, lokatorzy pokoi sąsiada
opuścili je, a ten ostatni próbował odzyskać od drugiego współwłaściciela muru czynsz, którego lokatorzy nie
zapłacili. Pojawiło się pytanie, czy może on zgodnie z prawem żądać takiego czynszu. Odpowiedź brzmiała, że
ponieważ ściana była odbudowywana, nie było konieczne, aby współwłaściciele udzielali sobie nawzajem
zabezpieczenia, ani też żaden z nich nie mógł być do tego zmuszony przez drugiego, ale jeśli udzielili
zabezpieczenia, to i tak nie mogli go udzielić na więcej niż połowę należącą do każdego z nich, ponieważ żaden z
nich nie powinien udzielać zabezpieczenia, nawet obcej osobie, na większą kwotę, skoro zamierzał odbudować
ścianę. Ponieważ jednak obaj dali zabezpieczenie na całą kwotę, ten, kto zbudował mur, musi być
odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez sąsiada z powodu utraty czynszu.
212. Ten sam sąsiad zwrócił się o poradę, czy nie mógłby odzyskać tego, co zapłacił z tego tytułu, ponieważ
sąsiad zgodził się, że zwróci mu wszelkie straty, jakie mógłby ponieść z powodu tego, co zbudował, a on stracił
pieniądze, które zapłacił za wykonaną pracę. Odpowiedź brzmiała, że nie mógł tego zrobić, ponieważ strata,
którą poniósł, nie wynikała z jakiejkolwiek wady konstrukcyjnej, ale z postanowienia.
213. Africanus, Pytania, Księga IX.
Zażądałem od ciebie zabezpieczenia na wypadek grożącej mi szkody, a ty odmówiłeś. Zanim zwróciłem się do
pretora, twój budynek zawalił się i wyrządził mi szkodę. Uznano, że pretor nie powinien podejmować żadnej
decyzji w tej sprawie, a ja poniosłem szkodę z własnej winy, ponieważ zbyt późno rozpocząłem postępowanie.
Gdyby jednak pretor zdecydował, że powinieneś zapewnić mi bezpieczeństwo, a ty tego nie zrobiłeś, a następnie
nakazał mi objęcie nieruchomości, a twój budynek zawaliłby się przed moim przybyciem, uznano, że należy
zastosować tę samą zasadę, jak gdyby szkoda została poniesiona po objęciu przeze mnie nieruchomości w
posiadanie.
214. Po objęciu nieruchomości w posiadanie z powodu grożącej mi szkody, uzyskałem jej własność przez
posiadanie na podstawie drugiego dekretu pretora. Wierzyciel chciał następnie dochodzić swoich roszczeń w
stosunku do domu, który został mu zapisany na hipotekę. Uważano, nie bez racji, że jeśli poniosłem jakieś
wydatki na naprawę domu, a wierzyciel nie chce mi ich zwrócić, nie wolno mu wytoczyć przeciwko mnie
powództwa. Dlaczego więc prawo to nie miałoby być przyznane również nabywcy, jeśli kupił dom, który był
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obciążony hipoteką? Te dwa przypadki nie mogą być słusznie porównywane ze sobą, ponieważ ten, kto kupił
dom, wszedł w transakcję dobrowolnie, a zatem mógł i powinien być bardziej staranny i powinien zmusić
sprzedawcę do dostarczenia mu zabezpieczenia; ale nie można tego powiedzieć o tym, kto nie dostarczył
odszkodowania przeciwko grożącej szkodzie.
215. Scaevola, Pytania, Księga XII.
Zbudowałeś dom, a ja wnoszę przeciwko tobie powództwo, twierdząc, że nie masz do niego tytułu. Ty nie
podejmujesz żadnej obrony. Należy mi przyznać posiadanie, ale nie w celu natychmiastowego zburzenia domu,
gdyż byłoby to niesprawiedliwe, gdyby nastąpiło to od razu, ale w określonym czasie, chyba że udowodnisz, że
miałeś prawo go zbudować.
216. Paulus, Sentencje, Księga I.
Obowiązkiem pełnomocnika gminy jest dopilnowanie, aby domy, które popadły w ruinę, zostały odbudowane
przez właścicieli.
217. Jeżeli dom został odbudowany na koszt publiczny, a jego właściciel odmawia zapłacenia wydanych na ten
cel pieniędzy wraz z odsetkami do określonego terminu, miasto może zgodnie z prawem sprzedać dom.
218. Neratius, Pergaminy, Księga VI.
Jeśli właściciel dwóch domów ograniczy korzystanie z przejścia, które było wspólne dla obu domów, tylko do
jednego, to będzie ono należało tylko do tego domu, do którego korzystania zostało ograniczone, nie tylko wtedy,
gdy belki, na których jest ono oparte, stanowią jego część, ale nawet wtedy, gdy wszystkie one opierają się na
ścianach innego budynku. Ponadto Labeo w swoich Ostatnich dziełach powiada, że jeżeli właściciel dwóch
domów zbudował portyk przylegający do obu domów i z tego portyku otworzył wejście do jednego z domów, a
następnie sprzedał drugi dom, po nałożeniu na niego służebności podtrzymywania portyku, to cały portyk będzie
należał do domu, który sprzedający zatrzymał, nawet jeśli rozciąga się on na całą długość obu domów i jest
przecięty belkami podtrzymywanymi z obu stron przez ściany domu, który został sprzedany. Twierdzi on jednak,
że zasada ta nie będzie miała zastosowania, gdy górna część budynku, która nie jest połączona z portykiem i nie
ma innego wejścia, należy do innego domu niż ten, na którym wsparty jest portyk.
219. Marcjanus, O informatorach.
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Jeśli udowodniono, że ktoś sprzedał dom lub jego część w celu rozebrania go i sprzedania materiałów,
postanowiono, że nabywca i sprzedawca powinni być odpowiedzialni za kwotę, za którą dom został sprzedany.
Jeśli jednak sprzedający pozbędzie się marmurów lub kolumn ze swojego domu, aby wykorzystać je w jakimś
dziele publicznym, może to zrobić zgodnie z prawem.

Tit. 3. O prawie przymuszania sąsiada, aby wziął ciasto z wody i deszczówki.
220. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLIII.
Gdy woda deszczowa wyrządzi komukolwiek szkodę, będzie on miał prawo wnieść powództwo, aby zmusić
sąsiada do odprowadzenia jej z jego posesji. Przez wodę deszczową rozumiemy tę, która spada z nieba i wzrasta
po ulewnym deszczu, niezależnie od tego, czy wyrządza szkodę sama z siebie, czy też, jak mówi Tubero, jest
zmieszana z inną wodą.
221. Powództwo to może być wytoczone przed poniesieniem szkody, a także po wybudowaniu jakiegoś budynku,
z powodu którego spodziewana jest szkoda. Powództwo może być wytoczone w każdym przypadku, gdy woda
prawdopodobnie spowoduje szkodę z winy człowieka, to znaczy, gdy ktokolwiek uczyni coś, co spowoduje, że
woda będzie płynąć w inny sposób niż jest to naturalnie przyzwyczajone, to znaczy, jeśli pozwalając jej płynąć,
spowoduje, że ilość wody stanie się większa, lub prąd stanie się szybszy lub silniejszy, lub jeśli, ograniczając ją,
spowoduje, że się przeleje. Jeżeli jednak woda ze swej natury powoduje szkodę, nie może ona stanowić
podstawy powództwa.
222. Neratius mówi, że pewien człowiek zbudował groblę, aby wykluczyć wodę, która zwykle spływa z bagna na
ziemię; jeśli bagno wypełni się wodą deszczową, a ona, odwrócona na bok przez groblę, którą zbudował,
wyrządzi szkodę na polu sąsiada, może on zostać zmuszony do jej usunięcia w drodze powództwa wytoczonego
w tym celu.
223. Kwintus Mucius mówi, że powództwo to nie przysługuje w odniesieniu do pracy wykonywanej pługiem w celu
uprawy ziemi. Ponadto Trebatius dopuszcza ten wyjątek tylko wtedy, gdy praca pługiem jest wykonywana w celu
uzyskania lepszych plonów, a nie tylko dla dobra ziemi.
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224. Tam, gdzie kopie się rowy w celu osuszenia pól, Mucjusz mówi, że robi się to dla dobra uprawy, ale nie
może to powodować, że woda płynie jednym strumieniem; człowiek ma bowiem prawo ulepszać swoją ziemię,
ale nie może tego czynić, szkodząc ziemi sąsiada.
225. Ponadto, jeśli ktoś może orać i siać swoje pola bez robienia bruzd dla odwodnienia, będzie odpowiedzialny,
jeśli je zrobi, nawet jeśli można uznać, że zrobił to w celu uprawy swojej ziemi. Gdyby jednak nie mógł zasiać
swego ziarna bez zrobienia bruzd dla odprowadzenia wody, nie będzie za to odpowiedzialny. Ofilius jednak
twierdzi, że człowiek ma prawo kopać rowy dla celów uprawy swojej ziemi, pod warunkiem, że wszystkie mają ten
sam przebieg.
226. Autorzy o Serwiuszu twierdzą, że jeśli ktoś zasadził wierzby, a przepływ wody został przez nie zatrzymany i
wyrządził szkodę sąsiadowi, ten ostatni może wytoczyć powództwo z tego tytułu.
227. Również Labeo twierdzi, że powództwo to nie dotyczy niczego, co jest wykonywane w celu zbierania zboża i
owoców, i nie ma różnicy, jakie plony mają być zbierane za pomocą wykonywanej pracy.
228. Zarówno Sabinus, jak i Kasjusz uważają, że czynność ta dotyczy każdej pracy wykonywanej ręką człowieka,
chyba że jest ona wykonywana w celu uprawy ziemi.
229. Twierdzą oni również, że strona będzie odpowiedzialna za to działanie, jeśli uczyni na swojej ziemi
jakikolwiek ciek wodny, który Grecy nazywają helikami.
230. Te same władze mówią, że powództwo o kontrolę wody deszczowej nie będzie leżało tam, gdzie woda
płynie naturalnie, ale jeśli za pomocą jakiejkolwiek pracy jest ona zawracana lub spada na ziemię poniżej, pozew
może być wniesiony.
231. Powiadają także, że każdy ma prawo zatrzymywać wodę deszczową na swoim terenie lub używać dla
własnej korzyści tej, która spływa z terenu sąsiada, pod warunkiem, że nie wykonuje żadnych prac na cudzym
gruncie; nikt bowiem nie ma zakazu czerpania korzyści z czegokolwiek, o ile nie wyrządza szkody komuś innemu,
ani też nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu.
232. Konkludując, Marcellus powiada, że jeśli ktoś, kopiąc na swoim gruncie, zmienia bieg żyły wodnej należącej
do jego sąsiada, nie może być przeciw niemu wniesiony żaden pozew, nawet z powodu złej woli. Oczywiste jest,
że nie powinien mieć takiego prawa do powództwa, gdy jego sąsiad nie zamierzał mu zaszkodzić, ale wykonał
pracę w celu ulepszenia swojej własności.
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233. Należy pamiętać, że powództwo to może być wytoczone przez właściciela gruntu położonego wyżej
przeciwko właścicielowi gruntu położonego niżej, aby zapobiec naturalnemu przepływowi wody przez jego pola w
wyniku jakiejś pracy, która została zbudowana, oraz przez właściciela gruntu położonego niżej, aby zapobiec
odwróceniu wody od jej naturalnego biegu.
234. Należy również zauważyć, że powództwo to nigdy nie będzie przysługiwało w przypadku, gdy natura gruntu
powoduje szkodę. Bowiem (właściwie rzecz ujmując) to nie woda, lecz natura gruntu jest przyczyną szkody.
235. Krótko mówiąc, uważam, że powództwo jest zasadne tylko wtedy, gdy woda deszczowa sama powoduje
szkodę lub gdy po umożliwieniu jej zbierania się jest źródłem szkody, a nie dzieje się to w sposób naturalny, lecz
za sprawą człowieka; chyba że praca jest wykonywana w celu uprawy gleby.
236. Mówi się, że woda jest zwiększona przez deszcz, kiedy zmienia swój kolor, albo jej ilość jest znacznie
zwiększona.
237. Należy również pamiętać, że powództwo nie może być wytoczone z wyjątkiem sytuacji, gdy woda wyrządza
szkodę ziemi, ponieważ nie może być wytoczone, gdy wyrządza szkodę budynkowi lub domowi w mieście; w tym
ostatnim przypadku pozew może być wniesiony na tej podstawie, że sąsiad nie ma prawa pozwolić wodzie kapać
lub płynąć na nasz teren. Dlatego Labeo i Cascellius twierdzą, że tego rodzaju powództwo jest powództwem
szczególnym, a to, które odnosi się do kanałów i kapania wody, jest powództwem ogólnym i może być wytoczone
wszędzie. Tak więc, gdy woda wyrządza szkodę na gruncie, można pozwać osobę odpowiedzialną, aby zmusić
ją do zatrzymania wody w jej właściwym kanale.
238. Nie pytamy, z jakiego źródła pochodzi woda; jeżeli bowiem ma ona swoje źródło w miejscu publicznym lub
sakralnym i płynie przez ziemię sąsiada, a on w jakiś sposób przekierowuje ją na moją posesję, Labeo mówi, że
będzie on odpowiedzialny za to powództwo.
239. Kasjusz mówi również, że jeśli woda z budynku w mieście wyrządzi szkodę gruntowi lub budynkowi na wsi,
to należy wnieść powództwo na podstawie prawa dotyczącego kanałów i kapania wody.
240. 240. Ponadto Labeo stwierdza, że jeżeli woda spływająca z mojego pola wyrządza szkodę gruntowi
położonemu między dwoma budynkami, nie można wytoczyć przeciwko mnie powództwa o zobowiązanie mnie
do zajęcia się wodą deszczową. Takie powództwo można jednak wytoczyć, gdy woda wypływa z tego rodzaju
miejsca na mój grunt i wyrządza mu szkodę.
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241. Ponadto, podobnie jak w przypadku każdej pracy, która jest wykonywana w taki sposób, że woda
deszczowa wyrządza mi szkodę, można wytoczyć takie powództwo; z drugiej strony powstaje więc pytanie, czy
takie powództwo będzie przysługiwało, jeśli mój sąsiad wykona jakąś pracę, która zapobiegnie spływaniu wody
po mojej ziemi i która będzie dla niego korzystna. Ofilius i Labeo uważają, że nie można wnieść takiego
powództwa, nawet gdyby w moim interesie leżało, abym miał dostęp do wody, ponieważ powództwo przysługuje
tylko wtedy, gdy woda deszczowa wyrządza szkodę, a nie wtedy, gdy przynosi korzyść.
242. Jeżeli sąsiad usunąłby wzniesioną przez siebie budowlę, a po jej usunięciu woda, płynąc swoim naturalnym
biegiem, wyrządziłaby szkodę na polu należącym do właściciela znajdującego się poniżej, Labeo uważa, że nie
można wytoczyć takiego powództwa, ponieważ jest to służebność wieczysta, z której korzysta grunt położony
poniżej, polegająca na przyjmowaniu wody płynącej swoim naturalnym biegiem. Labeo przyznaje jednak, że jest
oczywiste, iż jeśli z powodu usunięcia prac woda płynie szybciej lub zbiera się w korycie, można wytoczyć
powództwo tego rodzaju.
243. Wreszcie, mówi, że pewne prawa zostały uchwalone w odniesieniu do różnych warunków gruntów; tak, że
jeśli na niektórych działkach są duże nagromadzenia wody, mogę mieć pozwolenie na budowę grobli lub
wykopanie rowów na twojej ziemi, dla mojej własnej ochrony. Jeżeli jednak nie ma żadnych warunków
odnoszących się do ziemi, to naturalny stan tej ziemi musi być zachowany, a niższy trakt zawsze będzie podlegał
wyższemu; i ta niedogodność musi być naturalnie znoszona przez tego, który znajduje się niżej, na korzyść
wyższego traktu, i powinna być zrekompensowana innymi korzyściami; ponieważ cała żyzna ziemia wyższego
traktu jest przenoszona na niższy, więc również niedogodność płynącej po nim wody musi być tolerowana. Ale
jeśli nie można znaleźć żadnego specjalnego prawa odnoszącego się do danego kawałka ziemi, starożytny
zwyczaj zajmuje miejsce prawa. W odniesieniu do służebności, stosujemy zasadę, że jeżeli nie stwierdzono, że
służebność została narzucona, a przez długi czas korzystano z niej bez użycia siły, na podstawie niepewnego
tytułu lub potajemnie, uważa się, że służebność została ustanowiona na podstawie dawno ustalonego zwyczaju
lub prawa. Dlatego nie możemy zmusić sąsiada do zbudowania grobli, ale sami możemy je zbudować na jego
ziemi, a żeby uzyskać możliwość korzystania z tego rodzaju służebności, mamy prawo albo do powództwa
pretorskiego, albo do interdyktu.
244. Paulus, O edyktach, księga XLIX.
Krótko mówiąc, są trzy powody, dla których niższy grunt może być podporządkowany wyższemu, a mianowicie
prawo, natura ziemi i starożytny zwyczaj, który zawsze jest uważany za prawo, to znaczy w celu zakończenia
sporów.

2566

245. Labeo zasugerował następujący przypadek. Istniał stary rów służący do odwadniania pewnych pól i nikt nie
pamiętał, kiedy został wykonany. Sąsiad z dołu nie wyczyścił go i z tego powodu woda, będąc utrudniona w
swoim biegu, wyrządziła szkodę naszej ziemi. Dlatego Labeo mówi, że pozew może być wniesiony przeciwko
właścicielowi gruntu poniżej, aby zmusić go do wyczyszczenia rowu we własnym zakresie, lub aby zezwolił ci na
przywrócenie go do poprzedniego stanu.
246. I znowu, jeżeli rów znajduje się na linii granicznej, a sąsiad nie pozwala na wyczyszczenie tej części, która
jest po twojej stronie, Labeo mówi, że możesz wytoczyć przeciwko niemu powództwo.
247. Kasjusz powiada, że jeżeli władza publiczna wybudowała jakieś obiekty w celu doprowadzenia wody, to
powództwo nie będzie zasadne i że sprawa będzie miała się tak samo, jak w przypadku, gdy starożytna praktyka
wykracza poza pamięć ludzką.
248. Jednakże Ateius twierdzi, że sąsiad z góry może być zmuszony do wyczyszczenia rowu, którym woda płynie
na ziemię sąsiada z dołu, niezależnie od tego, czy pamięć o jego budowie przetrwała, czy nie. Osobiście
uważam, że ta opinia powinna być zatwierdzona.
249. Warus mówi, że siła prądu przerwała groblę na ziemi sąsiada, a skutkiem tego woda deszczowa wyrządza
mi szkodę. Uważa on, że jeśli grobla była naturalna, to nie mogę wytoczyć przeciwko niemu powództwa, aby
zmusić go do naprawy grobli lub pozwolić na jej naprawę. Uważa on również, że jeżeli grobla została zbudowana
przez człowieka, a pamięta się, kiedy to zostało zrobione, sąsiad będzie odpowiedzialny w tym procesie. Labeo
twierdzi również, że jeżeli grobla została zbudowana ręką człowieka, to powództwo może być wytoczone w celu
zmuszenia do jej naprawienia, nawet jeżeli nie pamięta się, kiedy została zbudowana; ponieważ nikt nie może
być zmuszony przez to postępowanie do zrobienia czegoś na korzyść swojego sąsiada, ale tylko po to, aby
zapobiec jego krzywdzie, lub aby zmusić go do pozwolenia nam na zrobienie tego, co może być zrobione przez
prawo. Chociaż powództwo o zmuszenie go do zajęcia się wodą deszczową nie może być wniesione, to jednak
jestem zdania, że będę uprawniony do powództwa pretorskiego lub interdyktu przeciwko mojemu sąsiadowi, jeśli
będę chciał, aby wał został odbudowany na jego ziemi, co, jeśli zostanie zrobione, będzie dla mnie korzystne, a
jednocześnie nie spowoduje u niego żadnej szkody. Ten sposób postępowania jest sugerowany przez prawo
słuszności, chociaż nie mamy prawa, które by go upoważniało.
250. Namusa twierdzi, że jeśli woda płynąca swoim regularnym kanałem jest zablokowana przez złoże ziemi i z
powodu zatrzymania szkodzi ziemi położonej wyżej, to można wytoczyć powództwo przeciwko właścicielowi ziemi
położonej niżej, aby zmusić go do zezwolenia na oczyszczenie kanału; ponieważ to powództwo jest dostępne nie
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tylko w przypadku pracy wykonanej przez człowieka, ale także odnosi się do wszystkich przeszkód, które nie
zawdzięczają swojego istnienia naszej woli. Labeo nie zgadza się z Namusą, ponieważ twierdzi, że natura ziemi
może być zmieniona sama przez się; i dlatego, gdy natura pola jest zmieniona w ten sposób, obie strony powinny
znosić to ze spokojem, bez względu na to, czy ich stan się poprawi, czy pogorszy. Stąd też, jeśli natura ziemi
została zmieniona przez trzęsienie ziemi, lub przez siłę burzy, nikt nie może być zmuszony do zezwolenia na
przywrócenie ziemi do jej poprzedniego stanu. Przyjmujemy również zasady słuszności w tego rodzaju
przypadkach.
251. Labeo dodaje, że jeśli nagromadzenie wody spowoduje powstanie dziury na twojej ziemi, to twój sąsiad nie
może wytoczyć przeciwko tobie powództwa o odwrócenie biegu wody. Jest jednak jasne, że jeśli kanał został
wykopany zgodnie z prawem lub prawo do niego zostało ustanowione zwyczajem niepamiętnym dla człowieka, to
tego rodzaju powództwo może być wytoczone przeciwko tobie, aby zmusić cię do dokonania naprawy.
252. Labeo mówi również, że kiedy przeprowadza się dochodzenie w celu ustalenia, czy dzieło zostało
zbudowane w pamięci człowieka, nie należy wymagać dokładnej daty i konsulatu, ale wystarczy, jeśli ktokolwiek
wie, kiedy dzieło zostało zbudowane, to znaczy, jeśli nie ma żadnych wątpliwości w tej sprawie; nie jest też
konieczne, aby żyły osoby, które pamiętają to dzieło, ale tylko, aby inni słyszeli, że ci, którzy pamiętają jego
budowę, stwierdzili ten fakt.
253. Labeo twierdzi również, że jeżeli sąsiad zawróci potok, aby uniemożliwić dopływ wody do siebie, a przez to
jego sąsiad zostanie poszkodowany, to nie można wytoczyć przeciwko niemu powództwa o odwrócenie biegu
wody, ponieważ aby ją odwrócić, należy uniemożliwić jej dopływ do jego posesji. Opinia ta jest całkowicie
prawdziwa, pod warunkiem, że nie działał on z zamiarem wyrządzenia szkody, lecz w celu zapobieżenia
wyrządzeniu szkody sobie samemu.
254. Uważam również, że opinia Ofiliusa jest słuszna, a mianowicie, że jeśli wasza ziemia jest winna sąsiadowi
służebność, z tytułu której otrzymuje on wodę, to powództwo nie będzie zasadne, chyba że poniesiona szkoda
jest nadmierna. Wynika z tego - i jest to zbieżne z opinią Labeo - że jeśli ktoś przeniesie na sąsiada prawo
pozwalające na przepływ wody przez jego ziemię, nie może wytoczyć przeciwko niemu powództwa tego rodzaju.
255. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.
Trebatius wspomina, że pewien człowiek, na którego ziemi znajdowało się źródło, założył przy nim zakład
rzemieślniczy i pozwolił, aby woda po wykorzystaniu w ten sposób spływała na ziemię jego sąsiada. Twierdzi on,
że nie byłby odpowiedzialny za tego rodzaju powództwo wniesione przez jego sąsiada, ale wiele autorytetów
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utrzymuje, że jeśli ograniczy wodę do kanału lub wrzuci do niej jakiekolwiek zanieczyszczenia, może być od tego
powstrzymany.
256. Trebatius sądzi także, że jeśli ktoś doznał szkody przez strumień ciepłej wody, może wytoczyć tego rodzaju
powództwo przeciwko swemu sąsiadowi, ale to nieprawda, gdyż ciepła woda nie jest wodą deszczową.
257. Jeśli sąsiad, który miał zwyczaj nawadniać pole w pewnej porze roku, uczyni z niego łąkę i przez ciągłe
nawadnianie wyrządzi sąsiadowi szkodę, Ofilius mówi, że nie będzie on odpowiedzialny za pozew z powodu
zagrożenia szkodą lub za przekierowanie wody deszczowej, chyba że wyrówna ziemię tak, że w ten sposób
woda będzie szybciej przenoszona na ziemię sąsiada.
258. Ustalono, a my przyjmujemy zasadę, że dana osoba nie jest odpowiedzialna za to działanie, chyba że
wykonuje pracę, która powoduje szkodę, na swoim własnym gruncie. Dlatego też, jeśli ktokolwiek wykonuje
jakiekolwiek prace na gruncie publicznym, powództwo to nie będzie zasadne; a ten, kto nie zabezpieczył się
przed grożącą szkodą poprzez uzyskanie wykonania obligacji, nie ma nikogo do obwiniania oprócz siebie. Jeżeli
jednak praca jest wykonywana na terenie prywatnym, jak również na gruncie publicznym, Labeo mówi, że
powództwo tego rodzaju może być wniesione o wszystko.
259. Użytkownik wieczysty nie może wytoczyć tego powództwa, ani nie może być ono wytoczone przeciwko
niemu.
260. Tenże, O edyktach, księga LIII.
Co więcej, chociaż powództwo to może być wytoczone tylko przeciwko właścicielowi dzieła, to jednak Labeo
twierdzi, że jeśli ktoś wybuduje grobowiec, a woda z niego wyrządzi szkodę sąsiadowi, to lepiej jest przyjąć
zasadę, że właściciel będzie podlegał temu powództwu, nawet gdyby przestał nim być z powodu tego, że ziemia
stała się religijna, ponieważ był on właścicielem w czasie, kiedy budowla została wzniesiona. Jeśli zostanie on
zmuszony nakazem sądowym do przywrócenia obiektu do poprzedniego stanu, powództwo o naruszenie grobu
nie będzie zasadne.
261. Julianus powiedział również, że jeśli po wszczęciu postępowania w celu zmuszenia do dbania o wodę
deszczową, a ten, przeciwko któremu wniesiono pozew o odszkodowanie za wcześniej poniesione szkody i o
przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego, zrzeknie się ziemi, sędzia musi wydać taką samą decyzję,
jaką wydałby, gdyby nie doszło do zrzeczenia się ziemi; ponieważ po zrzeczeniu się ziemi sprawa pozostaje taka
sama, a rachunek szkody powinien obejmować wszystkie szkody, które zostały poniesione po zrzeczeniu się.
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262. Julianus mówi również, że powództwo to nie może być wytoczone przeciwko komukolwiek innemu niż
właścicielowi nieruchomości, a zatem, jeśli dzierżawca wzniósłby jakąś budowlę, o czym właściciel gruntu nie
wiedziałby, ten ostatni nie jest zmuszony do niczego innego, jak tylko do spowodowania zniszczenia tej budowli.
Najemca może jednak, na mocy interdyktu Quod vi OMt clam, zostać zmuszony do przywrócenia nieruchomości
do stanu poprzedniego i do zapłaty ewentualnych szkód. Jeśli jednak właściciel chciałby uzyskać zabezpieczenie
przed grożącą mu szkodą od właściciela gruntu, byłoby całkowicie sprawiedliwe, aby mu je udzielić.
263. Jeśli jednak ja nie zbudowałem takiego obiektu, lecz zrobił to mój agent, a mój sąsiad został poszkodowany
przez wodę, powództwo może być wytoczone przeciwko mnie, tak samo jak przeciwko dzierżawcy. Natomiast
pełnomocnik, zgodnie z opinią Julianusa, może mieć wszczęte przeciwko niemu postępowanie na podstawie
interdyktu Quod vi aut clam, nawet po przywróceniu nieruchomości do stanu poprzedniego.
264. Paulus, O edyktach, księga XLIX.
Jeśli dzierżawca bez wiedzy właściciela wybudowałby dzieło, w którym woda wyrządziłaby szkodę sąsiadowi,
Labeo uważa, że dzierżawca będzie odpowiedzialny na podstawie interdyktu Quod
i że powództwo o ochronę przed wodą deszczową może być wytoczone przeciwko właścicielowi gruntu,
ponieważ tylko on może przywrócić nieruchomość do stanu pierwotnego; ale w tym przypadku może on być
zmuszony do zezwolenia na przywrócenie stanu pierwotnego tylko wtedy, gdy na mocy klauzuli uzyskano
obligację odszkodowawczą na wypadek grożącej szkody. Jeżeli poniesie on jakiekolwiek koszty w celu
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, może je odzyskać od najemcy w ramach powództwa o
dzierżawę, chyba że ktoś zdecyduje, że nie może tego zrobić, ponieważ przywrócenie jej do stanu poprzedniego
nie było dla niego konieczne. Jeśli jednak działał na polecenie właściciela gruntu, ten ostatni również będzie
podlegał interdyktowi.
266. Ulpianus, O edyktach, księga LIII.
Jeśli sąsiad znajdujący się wyżej niż ten, który do mnie przylega, zbuduje dzieło, przez które woda, płynąca przez
ziemię mojego najbliższego sąsiada, wyrządzi mi szkodę, Sabinus mówi, że mogę wnieść powództwo albo
przeciwko temu, który jest bezpośrednio nade mną, albo przeciwko temu, który jest nad nim, jeśli ten pierwszy
tego nie zrobi. Opinia ta jest słuszna.
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267. Jeżeli woda wypływająca z gruntu należącego do kilku osób wyrządza szkodę lub jeżeli szkodzi gruntowi
należącemu do kilku osób, postanowiono, i my przyjmujemy tę samą zasadę, że jeżeli należy on do kilku
właścicieli, pozew może być wniesiony przez każdego zgodnie z jego udziałem, a wyrok może być wydany
proporcjonalnie; lub jeżeli powództwo jest wniesione przeciwko kilku osobom, wyrok będzie wydany przeciwko
nim indywidualnie proporcjonalnie do ich udziałów.
268. Stąd rodzi się pytanie, czy można wytoczyć powództwo, jeśli woda z waszej ziemi wyrządzi szkodę na polu
będącym we wspólnym posiadaniu waszym i moim. Sądzę, że można, jednakże w taki sposób, że tylko część
szkody zostanie zapłacona przez stronę, która przegra sprawę.
269. Z drugiej strony, gdy woda z pola będącego w posiadaniu współwłaścicieli szkodzi gruntowi należącemu do
jednego z nich, można wytoczyć tego rodzaju powództwo, ale strona, która je wytoczy, może uzyskać
odszkodowanie tylko proporcjonalnie do swojego udziału.
270. Jeżeli ktokolwiek, przed wszczęciem postępowania, przeniesie własność gruntu na inną osobę, traci prawo
do wytoczenia tego powództwa, a przechodzi ono na osobę, do której należy pole, ponieważ powództwo odnosi
się do szkody, którą może w przyszłości ponieść właściciel; chociaż praca mogła być wykonana, gdy grunt
należał do poprzedniego właściciela.
271. Należy pamiętać, że powództwo to nie jest powództwem realnym, lecz osobistym.
272. Obowiązkiem sędziego w tego rodzaju sprawie, w której jakakolwiek praca została wykonana przez sąsiada,
jest nakazanie mu przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego oraz zapłacenie wszystkich szkód
poniesionych po połączeniu spraw. Jeżeli jednak jakakolwiek szkoda została wyrządzona przed połączeniem
spraw, powinien on jedynie zmusić go do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, a nie do zapłaty
odszkodowania.
273. Celsus mówi, że jeśli zbuduję coś, przez co woda deszczowa może wyrządzić wam szkodę, mogę zostać
zmuszony do usunięcia tego na własny koszt. Jeśli uczyni to ktoś inny, nad kim nie mam władzy, wystarczy, jeśli
pozwolę ci usunąć tę budowlę. Jeśli jednak mój niewolnik lub ktoś, kogo jestem spadkobiercą, wykona tę pracę,
będę zobowiązany do oddania niewolnika w ramach zadośćuczynienia; jeśli jednak zrobi to osoba, której jestem
spadkobiercą, to tak samo, jak gdybym sam wzniósł budowlę.
274. Sędzia musi oszacować szkodę zgodnie z prawdą, to znaczy zgodnie z wysokością szkody, która wydaje się
być poniesiona.
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275. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Ten, przeciwko komu wytoczono powództwo w celu zmuszenia go do dbania o odprowadzanie wody deszczowej,
a który wykonał pracę* narażającą go na takie działanie, będzie zmuszony do przyłączenia się do sprawy, nawet
jeśli jest gotów ją porzucić, ponieważ jest pozwany osobiście we własnym imieniu w celu zmuszenia go do
usunięcia budowli.
276. Inaczej ma się sprawa z nabywcą działającym w dobrej wierze, ponieważ można go zmusić jedynie do
zezwolenia na zniszczenie dzieła; dlatego też, jeśli porzuci nieruchomość, powinien zostać wysłuchany, ponieważ
oferuje więcej, niż się od niego wymaga.
277. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.
Przy przyznawaniu prawa do prowadzenia wody należy uzyskać zgodę nie tylko tych, na których gruncie znajduje
się źródło wody, ale także tych, którzy z niej korzystają; to znaczy zgodę osób, którym przysługuje służebność tej
wody. Nie jest to bezzasadne, ponieważ ich prawo jest pomniejszane, a zatem wymagana jest ich zgoda. Ogólnie
rzecz biorąc, uważa się, że należy uzyskać zgodę wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek prawo do samej
wody lub jakikolwiek interes w gruncie, przez który ona przepływa, lub na którym znajduje się jej źródło.
278. Paulus, O Edykcie, Księga XLIX.
W przypadku warunkowej sprzedaży ziemi należy uzyskać zgodę zarówno kupującego, jak i sprzedającego, aby
mieć pewność, że przeniesienie prawa do wody odbywa się za zgodą właściciela, bez względu na to, czy
nieruchomość pozostaje w rękach kupującego, czy też zostaje zwrócona sprzedającemu.
279. Dlatego też zgoda jest wymagana, aby zapobiec poszkodowaniu właściciela bez jego wiedzy, ponieważ nie
można uznać, że ten, kto raz wyraził zgodę, poniósł jakąkolwiek szkodę.
280. Przy przeniesieniu prawa do korzystania z wody wymagana jest zgoda nie tylko tego, do kogo należy prawo
do wody, ale także właściciela gruntu, nawet jeśli ten ostatni nie może obecnie korzystać z wody, ponieważ
prawo do tego może później powrócić do niego w sposób absolutny.
281. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIII.
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Gdy jest kilku właścicieli tej samej ziemi, na której strumień wody ma swoje źródło, nie ulega wątpliwości, że
należy uzyskać zgodę wszystkich; byłoby bowiem niesprawiedliwe, gdyby zgoda jednego, który jest właścicielem,
być może, bardzo małej części, miała naruszać prawa pozostałych współwłaścicieli.
282. Zobaczmy, czy można uzyskać późniejszą zgodę. Ustalono, że nie ma różnicy, czy zgoda poprzedza, czy
następuje po przeprowadzeniu wody, ponieważ pretor musi wziąć pod uwagę także zgodę udzieloną później.
283. Labeo twierdzi, że jeśli rzeka jest żeglowna, pretor nie może wydać zgody na pobór z niej takiej ilości wody,
która uczyniłaby ją mniej żeglowną. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy inna rzeka staje się żeglowna
dzięki wodzie z tej, o której mowa.
284. Paulus, O Edykcie, Księga XLIX.
Akwedukt nie może być legalnie zbudowany tak, aby kolidował z prawem drogi. Również osoba, której
przysługuje prawo drogi, nie może legalnie zbudować mostu w celu korzystania ze swego prawa. Jeśli jednak w
tym celu będzie on prowadził wodę za pomocą krytego, a nie otwartego kanału, woda ulegnie pogorszeniu,
ponieważ pozostanie pod ziemią, a strumień wyschnie.
285. Kasjusz powiada, że jeśli woda wypływająca ze wspólnego gruntu lub z jednego wspólnego gruntu wyrządzi
jakąkolwiek szkodę, jeden ze współwłaścicieli może wystąpić przeciwko jednemu z właścicieli drugiego gruntu lub
może pozwać każdego z nich z osobna; albo, z drugiej strony, każdy z nich może pozwać jednego ze swojej
liczby, albo wszyscy mogą indywidualnie pozwać się nawzajem. Jeżeli jeden z nich wniesie pozew, a szkoda
zostanie oszacowana i zapłacona w sądzie, prawo do wniesienia pozwu przez pozostałych wygasa. Podobnie,
gdy jeden z nich zostanie pozwany i dokona zapłaty, pozostali zostaną zwolnieni z odpowiedzialności, a to, co
zostało przez niego zapłacone na rzecz współwłaścicieli, może zostać odzyskane w drodze powództwa o podział.
Powództwo nie może jednak zostać wytoczone przez osobę, która wykonała prace, przeciwko współwłaścicielom,
ponieważ ten, kto był za nie odpowiedzialny, musi naprawić wszystkie poniesione szkody.
286. Proculus twierdzi, że Ferox stwierdza, iż jeśli tego rodzaju powództwo zostanie wytoczone przeciwko
jednemu z kilku współwłaścicieli, który sam nie wykonał pracy, musi on otrzymać zwrot poniesionych kosztów,
ponieważ jest uprawniony do powództwa o podział. Uważa on jednak, że ten współwłaściciel może być jedynie
zmuszony do przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego, ponieważ to z winy powoda nie pozwał on osoby,
która wykonała prace, i niesprawiedliwe jest, aby ten, który ich nie wykonał, był zmuszony do przywrócenia gruntu
do stanu poprzedniego, ponieważ ma on prawo do wniesienia powództwa o podział. Ale w jaki sposób należy
postąpić, jeżeli jego współwłaściciel nie jest wypłacalny?
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287. Julianus mówi, że ma wątpliwości co do tego, jak powinien postąpić sędzia, gdy budowla, której przypisuje
się szkodę, należy do dwóch współwłaścicieli, a grunt zniszczony przez wodę należy tylko do jednego. Jeżeli
grunt, na którym wykonano prace, należy do kilku osób, a pozew został wniesiony przeciwko jednej z nich, to czy
wyrok powinien być wydany przeciwko wszystkim z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej po połączeniu spraw i
odmowie przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego; tak jak w przypadku niewolnika posiadanego
wspólnie, gdy powództwo o szkodę wytoczono przeciwko jednemu z jego właścicieli, a wyrok został wydany
przeciwko obu, ponieważ cokolwiek jeden z nich zapłacił, może odzyskać od współwłaściciela? Czy też mamy
powiedzieć, że właściciel, który został pozwany ze względu na swój udział i wydano przeciwko niemu wyrok za
poniesioną szkodę i za to, że nie przywrócił gruntu do stanu pierwotnego, jak to ma miejsce w przypadku
powództwa o grożącą szkodę, gdy kilka osób jest właścicielami gruntu, co do którego istnieje obawa, że zostanie
uszkodzony, a tylko jedna z nich została pozwana, nawet jeśli dzieło, z powodu którego spodziewana jest szkoda,
jest niepodzielne i ani sam budynek, ani ziemia nie mogą częściowo spowodować szkody, właściciel, przeciwko
któremu wytoczono powództwo, może jednak otrzymać wyrok proporcjonalnie do swojego udziału w
nieruchomości? Julianus uważa, że tak samo należy postąpić w przypadku powództwa o nakazanie komukolwiek
dbania o wodę deszczową, jak w przypadku powództwa o zabezpieczenie przed grożącą szkodą, ponieważ w
obu przypadkach postępowanie jest wszczynane nie w odniesieniu do szkody już poniesionej, ale w odniesieniu
do tej, która jest przewidywana.
288. Jeżeli grunt uszkodzony przez wodę deszczową należy do kilku osób, każda z nich może wytoczyć
powództwo przeciwko swojemu sąsiadowi, ale nie może, po połączeniu spraw, uzyskać odszkodowania z tytułu
poniesionej szkody w kwocie większej niż jej udział. Ponadto, jeżeli grunt nie zostanie przywrócony do
poprzedniego stanu, nie można wydać wyroku przeciwko każdemu ze współwłaścicieli na sumę wyższą niż
wartość jego udziału w nieruchomości.
289. Ofilius mówi, że jeden współwłaściciel może wytoczyć powództwo przeciwko drugiemu, gdy woda jest
odprowadzana z prywatnej posesji jednego z nich na grunt należący do obu współwłaścicieli.
290. Trebatius uważa, że jeśli pozew jest wniesiony z powodu pracy spowodowanej przez człowieka, ziemia musi
być
musi być wszelkimi sposobami przywrócona do stanu pierwotnego przez stronę, przeciwko której wniesiono
powództwo. Jeśli jednak ziemia zostanie uszkodzona przez siłę wody, albo rowy zostaną wypełnione żwirem lub
ziemią, to właściciel ziemi będzie zmuszony do zezwolenia na ich usunięcie.
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291. Tenże, O Sabinusie, księga XVI.
Nabywca, jak również inni spadkobiercy (chyba że sprzedaż jest fikcyjna), muszą albo przywrócić nieruchomość
do stanu pierwotnego, jeśli są do tego skłonni, albo muszą na to zezwolić; jest bowiem oczywiste, że powód
poniesie szkodę przez zwłokę. Współwłaściciel osoby, która wykonała prace, jest w takiej samej sytuacji, jeśli
sam nie miał z tym nic wspólnego. Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku nabycia gruntu w drodze
darowizny lub zapisu.
292. Gaius, On the Edict of the Urban Praetor; tytuł, The Action Having Reference to Taking Care of Rain-water.
Sprzedawca lub darczyńca będzie jednak odpowiedzialny za poniesione szkody, jak również za wydatki
poniesione przez powoda dzięki interdyktowi Quod vi aut clam.
293. Paulus, O edyktach, księga XLIX.
Ateius mówi, że jeśli ktoś po wybudowaniu dzieła, które wyrządza szkodę, sprzeda ziemię osobie potężniejszej,
aby przestać być jej właścicielem, to można przeciwko niemu wytoczyć powództwo na mocy interdyktu Quod vi
aut clam, a po upływie roku można wytoczyć przeciwko niemu powództwo na podstawie oszustwa.
294. W przypadku powództwa o zaniechanie odprowadzania wody deszczowej powstaje pytanie, czy szkoda
wynika z jakiejś czynności już dokonanej, czy też nie; a zatem, jeśli z powodu jakiejś wady w gruncie część
gruntu osiadła, nawet jeśli z tego powodu woda deszczowa może wyrządzić szkodę sąsiadowi znajdującemu się
niżej, powództwo nie będzie zasadne. Ta sama zasada będzie miała również zastosowanie, gdy cokolwiek, co
można przypisać ludzkiemu działaniu, zostanie osadzone na ziemi.
295. W tym powództwie, jak również w powództwie dotyczącym grożącej szkody, brana jest pod uwagę
przewidywana szkoda; podczas gdy w prawie wszystkich innych zapłata jest dokonywana za szkody już
poniesione.
296. W odniesieniu do szkody wyrządzonej przed wniesieniem powództwa należy wszcząć postępowanie na
podstawie interdyktu Quod vi aut clam; natomiast w odniesieniu do szkody, która może wystąpić po wydaniu
orzeczenia, należy zapewnić zabezpieczenie przed grożącą szkodą lub doprowadzić nieruchomość do takiego
stanu, aby nie istniało już niebezpieczeństwo szkody.
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297. Należy wytoczyć nowe powództwo, jeżeli obiekt budowlany został wzniesiony po przyłączeniu się do
sprawy.
298. Tenże, O Sabinusie, księga XVI.
Czasami dzieło, które zostało zbudowane po połączeniu spraw, jest usuwane, gdy to, które zostało zbudowane
przed nim, nie może być usunięte bez zniszczenia drugiego.
299. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XX.
Po sprzedaży i przeniesieniu własności ziemi, która została uszkodzona, przed wydaniem wyroku w sprawie tego
rodzaju, sprzedający może nadal uzyskać odszkodowanie na mocy wyroku; nie dlatego, że poniósł jakąkolwiek
szkodę, ale dlatego, że własność została uszkodzona, i musi zapłacić nabywcy wszystko, co może odzyskać.
Jeżeli jednak strona, która została pozwana, sprzeda ziemię przed wyrządzeniem szkody, pozew musi zostać
wniesiony albo niezwłocznie przeciwko nabywcy, albo w ciągu roku przeciwko osobie, która sprzedała ziemię,
jeżeli uczyniła to w celu uniknięcia wyroku.
300. Paulus, On Plautius, księga XV.
Jeśliby mi przyznano służebność czerpania wody w nocy, a potem, przez inne przeniesienie, otrzymałbym także
przywilej czerpania wody w dzień, a w czasie przewidzianym przez prawo korzystałbym z tego przywileju tylko w
nocy, to utracę służebność czerpania wody w dzień, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z dwiema
służebnościami wynikającymi z różnych przyczyn.
301. Bardzo słusznie uznano, że woda nie może być doprowadzana za pomocą kamiennych akweduktów, chyba
że zostało to uwzględnione w przyznaniu służebności, ponieważ nie jest zwyczajem, aby osoba posiadająca
wodę doprowadzała ją przez kanał wykonany z kamienia. Można jednak czynić to, co jest zwyczajowo przyjęte w
tego rodzaju przypadkach, na przykład prowadzić wodę rurami, nawet jeśli nic na ten temat nie było powiedziane
w przyznaniu służebności, pod warunkiem, że nie wyrządza się przez to szkody właścicielowi gruntu.
302. Uznano, że służebność czerpania wody może być udzielona, gdy między dwoma działkami jest droga
publiczna; i to jest prawda. Tak jest nie tylko wtedy, gdy między dwoma działkami jest droga publiczna, ale także
wtedy, gdy są one przedzielone publicznym strumieniem, w przypadku gdy służebność przejazdu lub przechodu
może być ustanowiona, mimo że publiczny strumień dzieli te dwie działki, to znaczy, gdy szerokość strumienia
nie uniemożliwia jego przekroczenia.
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303. Zasada jest taka sama w przypadku, gdy mój sąsiad jest winien służebność do mojego gruntu, który nie
łączy się z jego, ale łączy się z innym należącym do mnie, ponieważ mogę wnieść powództwo przeciwko niemu i
utrzymać moje prawo do przejścia przez jego teren do mojego gruntu poza nim, chociaż mogę nie mieć
służebności dołączonej do mojego pośredniego traktu; podobnie jak w przypadku, gdy droga publiczna lub rzeka,
którą można przekroczyć przez przeprawę, leży między dwoma oddzielnymi działkami gruntu. Żadna z tych
służebności, jednakże, nie może być nałożona w przypadku, gdy pośredni trakt jest święty, religijny lub święty i
nie może być używany.
304. Jeżeli między waszym lokalem a moim znajduje się trakt pośredni, który należy do osoby trzeciej, mogę
nałożyć służebność czerpania wody na wasz grunt, jeżeli właściciel traktu pośredniego udzieli mi prawa drogi
przez swój lokal; podobnie gdy chcę uzyskać wieczyste prawo czerpania wody z publicznego strumienia, który
stanowi granicę waszego gruntu, możecie udzielić mi prawa drogi do tego strumienia.
305. Javolenus, O Kasjuszu, Księga X.
Jeśli dzieło, które powoduje szkody przez wodę deszczową, jest wzniesione w miejscu publicznym, powództwo
nie może być wniesione; ale jeśli dwie działki są oddzielone miejscem publicznym, może być. Powodem tego jest
to, że tylko właściciel jest odpowiedzialny w ramach tego powództwa.
306. Woda nie może być przeprowadzona przez drogę publiczną bez zgody cesarza.
19. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XIV.
Labeo twierdzi, że jeśli wzniosę jakieś dzieło, a mój sąsiad nie będzie się temu sprzeciwiał i w konsekwencji
poniesie szkodę z powodu wody deszczowej, nie będę ponosił odpowiedzialności z tego tytułu.
307. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIV.
Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w której nie został on oszukany przez błąd lub niewiedzę, gdyż ten, kto się
pomylił, nie wyraża zgody.
308. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXXII.
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Jeśli woda, która ma swoje źródło na twoim gruncie, z wielką siłą wlewa się na mój, a ty zakłócasz jej bieg, tak że
przestaje płynąć na moim terenie, nie będzie się uważać, że działałeś przemocą, skoro nie miałem prawa do
żadnej służebności za korzystanie z wody; nie będziesz też podlegał interdyktowi Quod vi aut clam.
309. Tenże, Różne fragmenty, Księga X.
Jeżeli użytkowanie gruntu zostało zapisane w testamencie, powództwo o ustanowienie opieki nad wodą
deszczową przysługuje zarówno spadkobiercy tego, do którego należała nieruchomość, jak i spadkobiercy. Jeżeli
użytkownik wieczysty doznałby jakiejś niedogodności z powodu wykonanych prac, może czasami skorzystać z
interdyktu Quod vi aut clam. Jeśli użytkownik wieczysty nie może wytoczyć powództwa, powstaje pytanie, czy
należy mu przyznać, jako właścicielowi, prawo do zmuszenia do dbania o wodę, czy też może on również
utrzymywać, że ma prawo do korzystania z nieruchomości. Lepsza opinia jest jednak taka, że należy przyznać
słuszne powództwo w celu przymuszenia do dbania o wodę deszczową.
310. Ten, kto buduje nowe dzieło nie będzie uważane za przywrócenie nieruchomości do poprzedniego stanu,
chyba że przechwytuje bieg wody, której skarga jest dokonywana.
311. Jednak nawet jeśli użytkownik wieczysty zbuduje dzieło, przez które woda deszczowa może wyrządzić
komukolwiek szkodę, powództwo przeciwko właścicielowi nieruchomości będzie zasadne; powstaje jednak
pytanie, czy nie należy przyznać użytkownikowi wieczystemu słusznego powództwa, aby zmusić go do zajęcia
się wodą. Lepsza opinia jest taka, że powinno być ono przyznane.
312. Paulus, O Sabinusie, księga XVI.
Nie są objęte tym powództwem prace wykonywane z polecenia cesarza, senatu lub osób, które jako pierwsze
uczyniły ziemię zdatną do uprawy.
313. 313. Działanie to jest również dostępne w odniesieniu do ziem należących do państwa i przez nie
dzierżawionych.
314. Levees made upon private lands along the banks of streams are also the object of this action, even though
they cause damage on the other side of the stream, provided they have been constructed within the memory of
man, and there was no right to make them.
315. Alfenus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga IV.
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Pewien człowiek, który posiadał pole położone powyżej pola innego człowieka, zaorał je w taki sposób, że woda
była przenoszona przez bruzdy i grzbiety na ziemię sąsiada poniżej. Powstało pytanie, czy może on zostać
zmuszony przez powództwo, w którym domagano się od niego dbania o wodę deszczową, do orania w innym
kierunku, tak aby bruzdy nie były skierowane w stronę posesji sąsiada. Odpowiedź brzmiała, że nie może on
zrobić nic, co przeszkadzałoby sąsiadowi w oraniu w sposób przez niego pożądany.
316. Jeżeli jednak ktoś orze w poprzek cieku wodnego, a przez bruzdy woda zostanie skierowana na grunt
sąsiada w taki sposób, że będzie przeszkadzać ciekowi wodnemu, można go zmusić do otwarcia go w drodze
tego powództwa.
317. Jeżeli jednak wykopałby rowy, którymi woda deszczowa mogłaby szkodzić sąsiadowi, może zostać
zmuszony przez sąd do ich zasypania, jeżeli okaże się, że woda deszczowa mogłaby potem wyrządzić szkodę, a
wyrok mógłby zostać wydany przeciwko niemu, gdyby tego nie uczynił, nawet jeżeli przed wydaniem orzeczenia
woda nie zaczęła jeszcze płynąć przez rowy.
318. Kiedy jeziora wznoszą się lub opadają, sąsiedzi nie mają prawa czynić niczego, co mogłoby wpłynąć na
wzrost lub spadek wody.
319. Julianus, On Minicius, Księga V.
Gdy prawo drogi jest nałożone na grunt kogokolwiek, osoba do niego uprawniona może wnieść powództwo, aby
zmusić do dbania o wodę deszczową na korzyść gruntu, ponieważ przez uszkodzenie prawa drogi grunt również
zostanie uszkodzony.
320. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Scaevola wyraził opinię, że ci, którzy mają prawo do wydawania orzeczeń sądowych, mają zwyczaj zezwalać na
kontynuację akweduktów, których użytkowanie zostało potwierdzone przez czas, chociaż nie można ustalić
prawa, na podstawie którego istnieją.

Tit. 4. Dotyczące rolników z dochodów publicznych, dzierżawy gruntów publicznych i przepadków.
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321. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
Praetor mówi: "Jeśli rolnik publiczny lub ktoś należący do rodziny rolnika publicznego weźmie coś siłą w swoim
imieniu i nie zostanie to zwrócone właścicielowi, to zasądzę podwójną wartość, a jeśli pozew zostanie wniesiony
po upływie roku, to zasądzę zwykłą wartość. Ponadto, jeśli została poniesiona jakakolwiek szkoda lub została
dokonana jakakolwiek kradzież, będę mógł przyznać powództwo. Jeśli strony zainteresowane w tej sprawie nie
zostaną przedstawione, przyznam powództwo przeciwko panom, bez przywileju wydania ich niewolników w
drodze zadośćuczynienia."
322. Tytuł ten odnosi się do rolników pobierających dochody publiczne. Rolnikami dochodów są ci, którzy zajmują
się funduszami publicznymi, i noszą tę nazwę niezależnie od tego, czy płacą pewien procent do Skarbu Państwa,
czy też pobierają daninę. Także ci, którzy dzierżawią nieruchomości od Skarbu Państwa, są właściwie nazywani
rolnikami od dochodów.
323. Ktoś może zapytać, jaką korzyść przynosi omawiany edykt, tak jakby pretor nie przewidział w innym miejscu
kradzieży, zranień i rozbojów z użyciem przemocy. Jednakże pretor uznał, że w tych okolicznościach najlepiej
będzie wydać specjalny edykt przeciwko rolnikom.
324. Kara wymierzona tym edyktem jest pod pewnymi względami mniej surowa, ponieważ odszkodowanie jest
przyznawane w podwójnej wysokości, podczas gdy w przypadku rabunku z użyciem przemocy jest ono
czterokrotnie wyższe, podobnie jak w przypadku jawnej kradzieży.
325. Ponadto, rolnik przychodu ma prawo do przywrócenia własności zabranej przemocą, a jeśli to zrobi, będzie
zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności i nie będzie podlegał karze na podstawie tej sekcji Edyktu. W związku z
tym powstaje pytanie, czy jeśli ktoś chce wnieść powództwo przeciwko rolnikowi skarbowemu, nie na podstawie
tego edyktu, ale na podstawie ogólnego prawa dotyczącego zaboru mienia przemocą, bezprawnego uszkodzenia
lub kradzieży, to czy może to zrobić? Ustalono, że może, a Pomponiusz również jest tego samego zdania,
ponieważ byłoby absurdem, gdyby sytuacja prawna rolnika zajmującego się dochodami publicznymi była
uważana za lepszą niż innych osób.
326. Termin "rodzina", o którym mowa w Edykcie, odnosi się nie tylko do niewolników rolników, ale także do
wszystkich, którzy są ich domownikami. Dlatego, czy ich własne dzieci lub niewolników innych są zatrudnione w
zbieraniu podatków, będą one zawarte w tym Edykcie. Jeśli więc niewolnik rolnika skarbowego dopuszcza się
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rozboju z użyciem przemocy, ale nie należy do grona tych, którzy są zatrudnieni przy poborze podatków, to edykt
ten nie ma zastosowania.
327. To, co pretor mówi w ostatnim miejscu, a mianowicie: "Jeśli nie zostaną wydani, wytoczę powództwo
przeciwko ich panom, bez przywileju wydania ich w ramach zadośćuczynienia", jest szczególnym
postanowieniem tego edyktu, ponieważ jeśli niewolnicy nie zostaną wydani, wytoczone zostanie powództwo bez
przywileju wydania ich w ramach zadośćuczynienia, niezależnie od tego, czy panowie mają ich w swojej mocy,
czy nie, i czy mogą ich wydać, czy nie.
328. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXI.
Pan nie może bronić nieobecnego niewolnika.
329. Ulpianus, O Edykcie, księga LV.
Jeśli niewolnik nie zostanie wydany przez pana, należy wytoczyć przeciwko niemu proces. Dlatego to, co
sprawia, że stan rolników z dochodów jest tak trudny, to fakt, że muszą oni wybierać dobrych niewolników do tej
pracy.
330. Tam, gdzie pretor mówi: "Przeciwko panom", musimy rozumieć, że chodzi o współpracowników poborców
podatkowych, chociaż nie są oni ich panami.
331. Powód musi wcześniej wskazać osobę lub osoby, których może chcieć, aby mu je przedstawiono, aby w
przeciwnym razie miał prawo do wniesienia pozwu. Nawet gdyby powiedział: "Przedstawcie wszystkie strony,
abym mógł rozpoznać winnego", uważam, że powinien zostać wysłuchany.
332. Gdy kilku niewolników popełniło kradzież lub szkodę, należy przestrzegać zasady, że jeśli gospodarz
przychodu zapłaci tak dużą sumę, jak gdyby przestępstwo popełnił wolny człowiek, powinien być zwolniony z
odpowiedzialności.
333. Paulus, O Edykcie, Księga LII.
Jeśli rolnik skarbowy, który usunął majątek siłą, umrze, Labeo mówi, że powództwo powinno być przyznane
przeciwko jego spadkobiercy, który odniósł korzyść z tego czynu.
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334. Boski Hadrian, w Reskrypcie skierowanym do gubernatorów Galii, w odniesieniu do dóbr, które gubernatorzy
mieli w zwyczaju przewozić na swój użytek, stwierdził, że jeśli ktoś wysyła w celu dokonania zakupów na rzecz
tych, którzy dowodzą armią lub zarządzają prowincjami, albo na rzecz ich agentów, powinien własnoręcznie
podpisać zlecenie i przesłać je rolnikowi skarbowemu, tak że jeśli ten ostatni przeniesie coś więcej, niż mu
nakazano, musi to naprawić.
335. Przy pobieraniu wszelkich dochodów zwykle bierze się pod uwagę zwyczaj panujący w okolicy; i to jest
przewidziane w konstytucjach cesarskich.
336. Gaius, O edykcie pretora miejskiego, tytuł: Rolnicy od dochodów.
Edykt ten przewiduje, że jeśli majątek zostanie przywrócony do stanu poprzedniego przed połączeniem spraw,
prawo do wniesienia pozwu wygasa; jednak po tym fakcie można wnieść pozew o karę. Jeśli jednak rolnik
skarbowy jest gotowy do przywrócenia stanu poprzedniego nawet po połączeniu spraw, powinien być zwolniony z
odpowiedzialności.
337. Możemy zapytać, czy zapłata podwójnego odszkodowania przewidziana w Edykcie jest w całości karą, a
pozew może być następnie wniesiony o odzyskanie własności; czy też odzyskanie własności jest zawarte w
podwójnym odszkodowaniu, tak że kara jest tylko prosta. W opinii przeważa pogląd, że majątek jest zawarty w
podwójnym odszkodowaniu.
338. Modestinus, O karach, Księga II.
Gdy kilku rolników bezprawnie żąda czegoś, to powództwo o podwójne odszkodowanie nie jest zwielokrotnione,
ale wszyscy muszą zapłacić swoją część, a to, czego nie może zapłacić jeden, będzie ściągnięte od drugiego, jak
stwierdzili Boscy Sewerus i Antoninus w Reskrypcie; uważali oni bowiem, że istnieje wielka różnica między
osobami, które popełniły przestępstwo, a tymi, które uczestniczyły w popełnieniu oszustwa.
339. Papiriusz Justus, O konstytucjach, księga II.
Cesarze Antoninus i Werus w Reskrypcie stwierdzili, że w przypadku podatków od gruntów publicznych
przedmiotem pozwu powinny być same grunty, a nie osoby je posiadające, a zatem posiadacze muszą płacić
należny podatek, nawet za czas, który upłynął, zanim weszli w posiadanie; w takim przypadku, jeśli nie wiedzieli,
że podatek jest należny, mieliby prawo do wniesienia pozwu.
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340. W Reskrypcie stwierdzono również, że wychowanek będzie zwolniony z kary konfiskaty, jeśli zapłaci
podatek w ciągu trzydziestu dni.
341. Papinianus, Opinie, Księga XIII.
Przestępstwo uchylania się od opodatkowania przez oszustwo jest przenoszone na spadkobiercę osoby, która
dopuściła się oszustwa, w stopniu powodującym konfiskatę majątku.
342. Jeśli jeden z kilku spadkobierców w celu uniknięcia podatku usunie jakąkolwiek część majątku posiadanego
wspólnie, pozostali nie zostaną pozbawieni swoich udziałów.
343. Paulus, Sentencje, Księga V.
Jeśli gorąca konkurencja skłoni oferenta pragnącego uzyskać rolnictwo z dochodów publicznych do podniesienia
swojej oferty ponad zwykłą kwotę, musi ona zostać przyjęta, jeśli ten, kto złoży najwyższą ofertę, jest gotów
dostarczyć wystarczające zabezpieczenie.
344. Nikt nie może być zmuszony, wbrew swojej zgodzie, do wydzierżawienia poboru podatków; dlatego też, gdy
czas dzierżawy upłynął, należy zawrzeć nową umowę.
345. Rolnicy skarbowi, którzy nie rozliczyli się z pobranych przez siebie podatków, a którzy chcą zawrzeć nowy
kontrakt, nie mogą tego uczynić przed zapłaceniem tego, co należy się z poprzedniego.
346. Dłużnikom skarbowym, jak i miejskim, nie wolno zawierać umów o ściąganie podatków, aby ich
zobowiązania nie wzrosły z innej przyczyny, chyba że dadzą poręczycieli, którzy będą w stanie zaspokoić ich
zobowiązania.
347. Jeżeli wspólnicy w poborze podatków sprawują swój urząd oddzielnie, to jeden z nich może zgodnie z
prawem wnosić o przeniesienie na siebie udziału drugiego, który jest mniej odpowiedni na to miejsce.
348. Jeżeli cokolwiek zostało bezprawnie wymuszone, czy to od społeczeństwa, czy od osób prywatnych,
podwójna suma będzie wypłacona tym, którzy ponieśli szkodę; cokolwiek jednak zostało wymuszone przemocą,
będzie zwrócone wraz z potrójną karą, a ponadto będą oni podlegali nadzwyczajnemu oskarżeniu; w pierwszym
przypadku bowiem wymaga tego prawo osób prywatnych, a w drugim interes publiczny.
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349. Podatki od nieruchomości, od których nigdy nie zapłacono podatku, nie mogą być ściągane. Jeśli
pobłażliwość gospodarza przychodu zwolni z opodatkowania majątek, od którego zwyczajowo płacono, innemu
nie zabrania się poboru.
350. Ustalono, że majątek przeznaczony na użytek armii nie podlega opodatkowaniu.
351. Skarb Państwa jest zwolniony od płacenia jakichkolwiek podatków. Kupcy jednak, którzy mają zwyczaj
handlować towarami zakupionymi za środki należące do Skarbu Państwa, nie mogą korzystać z immunitetu od
płacenia podatków.
352. Hermogenianus, Epitomy, Księga V.
Ani namiestnicy prowincji, ani przedstawiciele gmin, ani zgromadzenia ludowe nie mogą bez upoważnienia
cesarza nakładać podatków, ani też zmieniać, uzupełniać lub obniżać tych już nałożonych.
353. Jeżeli rolnicy nie zapłacili Skarbowi Państwa tego, co im się należy, nie mogą być zwolnieni, nawet jeśli
upłynął termin ich dzierżaw; można jednak ściągać od nich odsetki, gdy zwlekają z zapłatą.
354. Paulus, Opinie, Księga V.
Nie wolno, pod karą śmierci, sprzedawać wrogom krzemieni używanych do krzesania ognia, żelaza, pszenicy lub
soli.
355. Ziemie publiczne, które są w wieczystej dzierżawie, nie mogą być odebrane dzierżawcy przez agenta
rządowego bez upoważnienia cesarza.
356. Jeżeli właściciel statku lub którykolwiek z pasażerów wniósłby bezprawnie na pokład jakikolwiek towar, to
zarówno statek, jak i towar mogą być skonfiskowane przez Skarb Państwa. Jeżeli zaś pod nieobecność
właściciela kapitan, sternik, pilot lub którykolwiek z marynarzy dokona czegoś takiego, zostanie uśmiercony, a
towar skonfiskowany, ale statek musi być zwrócony właścicielowi.
357. Ściganie za handel towarami kontrabandowymi rozciąga się również na spadkobiercę winnego.
358. Właścicielowi skonfiskowanego mienia nie wolno nabywać go ani samemu, ani za pośrednictwem innych,
którym to zlecił.
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359. Osoby, które odniosły znaczne korzyści z gospodarowania dochodami publicznymi, są zmuszone do ich
przejęcia na tych samych warunkach, na jakich je poprzednio posiadały, jeśli nie można uzyskać tej samej kwoty
od innych.
360. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Nie ma nikogo, kto nie znałby zuchwałości i bezczelności rolników, dlatego pretor ogłosił ten edykt, aby ich
kontrolować.
361. "Jeśli ktoś należący do domowników rolnika skarbowego zostanie oskarżony o popełnienie kradzieży lub
wyrządzenie bezprawnej krzywdy, a rzecz, o której mowa, nie zostanie przedstawiona, przyznaję powództwo
przeciwko panu, bez przywileju oddania niewolnika w ramach zadośćuczynienia".
362. Należy zauważyć, że w tym przypadku niewolnicy rolnika przychodu są rozumiani przez termin
"gospodarstwo domowe". Jeśli jednak niewolnik należący do innej osoby będzie w dobrej wierze służył rolnikowi
skarbowemu, również zostanie uwzględniony. Być może byłoby tak również w przypadku, gdy służył mu w złej
wierze, ponieważ wędrujący i zbiegli niewolnicy są często zatrudniani do tego rodzaju pracy przez osoby, które
wiedzą, kim są. Jeśli więc wolny człowiek służy w dobrej wierze jako niewolnik, to ten edykt będzie dotyczył także
jego.
363. Także ci, których nazywa się rolnikami dochodowymi, którzy dzierżawią dochody z gruntów publicznych.
364. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga XIII.
Pod tym terminem kryją się także ci, którzy dzierżawią dochody z warzelni soli, kamieniołomów i kopalń
należących do państwa.
365. Edykt ten odnosi się także do tego, kto dzierżawi od rządu pobieranie podatków od gminy.
366. Ten, kto ma zatrudnionych niewolników, będzie odpowiadał za czyny jednego z nich, jeśli go sprzeda lub
skapituluje, a nawet jeśli niewolnik ucieknie.
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367. Ale co należy zrobić, gdy niewolnik umrze? Zobaczmy, czy gospodarz przychodu będzie odpowiedzialny jak
za swój własny czyn. Sądzę, że powinien być zwolniony z odpowiedzialności, ponieważ nie był w stanie
wyprodukować niewolnika i nie był winny oszustwa.
368. Uznajemy to powództwo za bezterminowe i przechodzi ono na spadkobiercę i innych następców prawnych.
369. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
Konfiskata mienia z powodu niepłacenia podatków rozciąga się także na spadkobiercę, ponieważ to, co zostało
skonfiskowane, natychmiast przestaje należeć do sprawcy przestępstwa, a jego własność przejmuje Skarb
Państwa. Dlatego też postępowanie o konfiskatę może być wszczęte przeciwko spadkobiercy, tak samo jak
przeciwko każdemu posiadaczowi.
370. Alfenus Varus, Digest, Księga VII.
Kiedy cesarz wydzierżawił kamieniołomy na wyspie Krecie, umieścił w dzierżawie następującą klauzulę: "Nikt,
oprócz gospodarza, nie będzie robił wykopalisk, nie będzie usuwał ani wynosił żadnego kamienia z
kamieniołomów na Krecie, po Idach Marcowych". Statek należący do pewnego osobnika, który był załadowany
krzemieniami, wypłynąwszy z portu na Krecie przed Idami Marcowymi, został wepchnięty z powrotem do portu
przez wiatr i wypłynął po raz drugi po Idach Marcowych. Spytano, czy należy uznać, że krzemienie zostały
usunięte z naruszeniem prawa po Idach Marca. Odpowiedź brzmiała, że chociaż porty, które same w sobie były
częściami wyspy, powinny być uważane za należące do niej, to jednak, ponieważ statek, opuściwszy port przed
Ildami Marca, został wepchnięty z powrotem na wyspę przez sztorm, a następnie odpłynął, nie powinno się
uważać, że uczynił to z naruszeniem prawa; zwłaszcza, że należy uznać, iż krzemienie zostały usunięte przed
upływem przepisanego czasu, ponieważ statek opuścił już port.
371. Marcjanus, O informatorach.
Czasami niewolnik, który został skonfiskowany, nie powinien być sprzedawany, lecz jego wyceniona wartość
powinna być zapłacona przez jego właściciela. Albowiem Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że
gdy skonfiskowano niewolnika, o którym mówiono, że prowadził interesy swego pana, nie należy go sprzedawać,
lecz wypłacić jego wycenioną wartość zgodnie z osądem dobrego obywatela.
372. Ci sami cesarze w tymże reskrypcie stwierdzili, że jeśli niewolnik nie złożył odpowiedniego rachunku i
udowodniono, że naraził się na konfiskatę, lub rzekomo zdeprawował żonę swego pana, lub popełnił inne
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poważne przestępstwo, zastępca cesarza powinien zbadać sprawę, a jeśli niewolnik zostanie uznany za
winnego, jego wartość powinna zostać oszacowana, a on sam musi zostać wydany swemu panu, aby został
ukarany.
373. Również Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli niewolnicy sami się narażają na
konfiskatę, to ich peculium nie jest wliczane, chyba że majątek stanowiący jego część sam uległby przepadkowi.
374. Jeśli ktoś nie zgłosi jako podlegających opodatkowaniu niewolników, których przewozi w celu sprzedaży lub
zatrudnienia, poniesie karę konfiskaty; dotyczy to jednak tylko nowo nabytych niewolników, a nie starych. Za
starych niewolników uważa się tych, którzy byli w niewoli przez cały rok w danym mieście; za nowych natomiast
uważa się tych, którzy nie byli jeszcze w niewoli przez rok.
375. Niewolnicy, którzy są w ucieczce, nie podlegają konfiskacie, ponieważ wyjechali bez zgody swoich panów.
Wyraźnie przewidują to Konstytucje cesarskie, jako że Boski Pius często stwierdzał w Reskryptach, że niewolnicy
nie są w stanie wymknąć się spod kontroli swoich panów przez ucieczkę, jeśli ci ostatni nie chcą lub nie wiedzą o
tym fakcie.
376. Boski Hadrian postanowił, że chociaż człowiek może powoływać się na niewiedzę, to jednak podlega karze
konfiskaty.
377. Boski Marek i Kommodus stwierdzili również w Reskrypcie, że rolnik skarbowy nie ponosi winy za to, że nie
pouczył tych, którzy naruszyli prawo, ale że musi uważać, aby ci, którzy byli skłonni zadeklarować swój majątek
do opodatkowania, nie zostali oszukani.
378. Towary podlegające cłu są następujące: cynamon, pieprz długi, pieprz biały, pentaspherum, liść
barbarzyński, costum, costamomum, nard, cassia turiańska, drewno drzewa cassia, mirra, amomum, imbir,
malabathrun, przyprawa indyjska, chalbane, benzoina, assafoetida, aloes, drewno, onyks arabski, kardamon,
drewno cynamonowe, len, futra babilońskie, futra parthijskie, kość słoniowa, żelazo indyjskie, płótno, wszystkie
drogie kamienie, perły, sardonyks, kryształy, hiacynty, szmaragdy, diamenty, szafiry, beryle, kallaini, indyjskie
leki, sukno sarmackie, jedwab i muślin, malowane obicia, delikatne tkaniny, wyroby jedwabne, eunuchowie,
indyjskie lwy i lwice, samce i samice panter, lamparty, purpura, wełna, karmazynowy barwnik i indyjskie włosy.
379. Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli ładunek jest nieuchronnie narażony na złą pogodę, to nie
powinien być z tego powodu konfiskowany.
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380. Pius Boski stwierdził w Reskrypcie, że jeśli ktoś, uważany za nieletniego poniżej dwudziestu pięciu lat,
oświadczył, że jego niewolnicy są na jego własny użytek, a pomylił się tylko w zwrocie tych niewolników, to
powinien być usprawiedliwiony.
381. Bracia Boscy stwierdzili także w Reskrypcie, że w przypadku, gdy niewolnicy kogokolwiek podlegali
konfiskacie nie z powodu oszustwa, ale z powodu pomyłki, rolnicy skarbowi powinni zadowolić się podwójną
kwotą podatku i przywrócić niewolników właścicielowi.
382. Wielki Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że jeśli dzierżawca lub jego niewolnicy bez wiedzy właściciela na
jego gruncie urządzą nielegalnie manufakturę broni, to nie będzie podlegał żadnej karze.
383. Jeśli ktoś złoży deklarację rolnikowi skarbowemu, a nie zapłaci podatku i zostanie on umorzony przez rolnika
skarbowego (jak to jest w zwyczaju), to Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że majątek ten nie
powinien być konfiskowany; twierdzą oni bowiem, że po złożeniu deklaracji nie ma podstaw do konfiskaty, gdyż
to, co należy się skarbowi państwa, może być pobrane z majątku rolników skarbowych lub z majątku ich
poręczycieli.
384. Kary nie mogą być ściągane od spadkobierców, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte za życia osoby,
która dopuściła się wykroczenia. Zasada ta, podobnie jak w przypadku innych kar, ma zastosowanie również do
kar związanych z podatkami.
385. Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli rolnik pobierający podatek, z powodu błędu
osoby dokonującej płatności, otrzyma więcej niż jest mu należne, musi on zwrócić tę kwotę.

Tit. 5. Dotyczący darowizn.

386. Julianus, Digest, Księga XVII.
Istnieje kilka rodzajów darowizn. Człowiek czyni darowiznę ze świadomością, że własność ta będzie od razu
należała do tego, kto ją otrzyma, i w żadnym wypadku nie wróci do niego samego, a czyni to nie z innego
powodu, jak tylko po to, by okazać swoją liberalność i hojność. To jest to, co jest właściwie nazywane darowizną.
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Inny daje coś ze zrozumieniem, że to stanie się własnością osoby, która to otrzymuje, tylko wtedy, gdy coś
innego będzie miało miejsce. To nie jest właściwie nazywane darowizną, gdyż jest to dar warunkowy. Podobnie,
gdy ktoś daje coś z zamiarem, że natychmiast stanie się to własnością tego, kto to otrzyma, ale jeśli coś się
wydarzy lub nie wydarzy, życzy sobie, aby mu to zwrócono, nie jest to właściwie nazywane darowizną, ale jest to
tylko darowizna, która zależy od warunku; jak na przykład darowizna mortis causa.
387. Dlatego, kiedy mówimy, że darowizna między narzeczonymi jest ważna, używamy tego terminu w jego
właściwym znaczeniu i rozumiemy przez to wszystko, co jest darowane przez osobę, która daje to z powodu
liberalności, aby natychmiast stało się własnością tego, kto to otrzymuje, i aby w żadnym wypadku nie chciało to
być mu zwrócone. A kiedy mówimy, że człowiek daje darowiznę swojej narzeczonej, rozumiejąc, że jeśli
małżeństwo nie dojdzie do skutku, dar może zostać zwrócony, nie zaprzeczamy temu, co zostało wcześniej
powiedziane, ale mamy na myśli, że darowizna może być dokonana między takimi osobami i może stać się
nieważna pod pewnym warunkiem.
388. Tenże, Digest, Księga LX.
Kiedy syn pod ojcowską kontrolą pragnie dokonać darowizny pieniędzy, przyrzeka to na polecenie ojca, a
darowizna będzie tak samo ważna, jak gdyby udzielił poręczenia.
389. Jeśli jednak ojciec, mając zamiar przekazać pieniądze Titiusa, nakazuje synowi, aby mu je obiecał, to można
powiedzieć, że jest różnica, czy syn jest dłużnikiem ojca, czy nie. Gdy bowiem jest on winien ojcu sumę równą
temu, co obiecuje, darowizna jest uważana za ważną, tak jak gdyby ojciec nakazał innemu dłużnikowi obiecanie
pieniędzy.
390. Jeśli jednak mam zamiar przekazać pieniądze Tycjuszowi, a wam, którzy zamierzacie dać mi równą sumę,
każę ją obiecać Tycjuszowi, to darowizna jest pełna, jeśli chodzi o wszystkie osoby.
391. Inna reguła prawna będzie miała zastosowanie, jeśli na twój rozkaz przyrzekam zapłacić komuś, komu
chcesz zrobić darowiznę, pieniądze, które uważam, że jestem ci winien, ponieważ mogę się zabezpieczyć przez
wyjątek z powodu oszustwa; a ponadto mogę zmusić ustanawiającego, za pomocą postępowania zwanego
incerti, do zwolnienia mnie z zobowiązania.
392. Podobnie, gdybym z waszego polecenia obiecał zapłacić pewną sumę pieniędzy, którą, jak sądzę, jestem
wam winien, osobie trzeciej, którą uważacie za waszego wierzyciela, mogę się bronić przed tym żądaniem za
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pomocą wyjątku z powodu oszustwa; a ponadto, korzystając z postępowania zwanego incerti przeciwko
stipulatorowi, mogę go zmusić do zwolnienia mnie z tego zobowiązania.
393. Jeśli Tycjusz wypłaci mi pewną sumę pieniędzy bez żadnego zastrzeżenia, ale pod warunkiem, że będzie
ona należeć do mnie dopiero wtedy, gdy Secjusz zostanie konsulem, to pieniądze te staną się moje, gdy Secjusz
otrzyma urząd konsula, nawet jeśli osoba, która dokonała darowizny, będzie w tym czasie niepoczytalna lub
martwa.
394. Jeśli ktoś, chcąc ofiarować mi pieniądze, da je komuś innemu, aby mi je przyniósł, a sam umrze, zanim to
uczyni, ustala się, że własność tych pieniędzy nie przechodzi na mnie.
395. Dałem Titiusowi sumę dziesięciu aurei pod warunkiem, że kupi za nią Stichusa. Pytam, czy jeśli niewolnik
umrze, zanim zostanie kupiony, to czy mogę odzyskać dziesięć aurei w jakiejkolwiek sprawie. Odpowiedź
brzmiała, że jest to raczej kwestia faktyczna niż prawna, bo jeśli dałem dziesięć aurei Titiusowi, aby mógł kupić
Stichusa, i nie dałbym mu ich inaczej, a Stichus umarłby, to mogę odzyskać tę kwotę w drodze powództwa. Jeśli
jednak miałem zamiar przekazać dziesięć aurei Titiusowi, w każdym razie, a w międzyczasie on zaproponował
nabycie Stichusa, a ja oświadczyłem, że dałem mu pieniądze, aby mógł go nabyć, to, co powiedziałem, należy
uznać raczej za powód darowizny niż warunek, pod którym pieniądze zostały wypłacone, a jeśli Stichus umrze,
pieniądze pozostaną w rękach Titiusa.
396. Ulpianus, O edykcie, księga LXVII.
I, ogólnie rzecz biorąc, ta kwestia musi być brana pod uwagę przy dokonywaniu darowizn, ponieważ jest wielka
różnica, czy był powód do dokonania darowizny i czy został narzucony warunek, od którego jest ona zależna.
Jeśli istniał powód, nie można odzyskać majątku; jeśli warunek został narzucony, będzie podstawa do jego
odzyskania.
397. Paulus, O Sabinusie, księga LXXII.
Darowizna może być dopełniona nawet przez interwenienta.
398. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
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Ani honorowe, ani haniebne darowizny nie są zabronione, jeśli są dokonywane z powodu uczucia. Są one
honorowe, gdy są przekazywane zasłużonym przyjaciołom lub krewnym; niehonorowe, gdy są przekazywane
nierządnicom.
399. Tenże, O Sabinusie, księga XLII.
Jeśli ktoś pozwala mi, w drodze darowizny, usunąć kamień ze swojej posiadłości, to gdy tylko kamień zostanie
wyjęty, będzie mój i nie może mi przeszkodzić w jego posiadaniu, zabraniając jego usunięcia, ponieważ staje się
on mój niejako przez dostawę. Jest jasne, że jeśli ktoś, kto był zatrudniony przeze mnie, powinien wydobywać
kamień, to wydobywa go dla mnie. Jeśli jednak ktoś kupi ode mnie ten kamień lub wydzierżawi go za opłatą w
taki sposób, że będę mógł mu pozwolić wydobywać go dla siebie, a zanim to zrobi, zmienię zdanie, kamień nadal
będzie należał do mnie. Gdybym potem zmienił zdanie, nie mogę odwołać jego aktu, gdyż domniemywa się, że
dostawa została dokonana, gdy wydobywał kamień za zgodą właściciela. To, co odnosi się do kamienia, powinno
być również uważane za mające zastosowanie, gdy drzewo jest ścinane lub wyrywane z korzeniami, w
podobnych okolicznościach.
400. Tenże, O Sabinusie, księga XLIV.
Syn pod władzą ojcowską nie może dokonać darowizny, nawet jeśli ma wolny zarząd nad swoim peculium, gdyż
nie jest mu to przyznane po to, aby mógł utracić swoją własność.
401. A jeśli, powodowany jakimś ważnym powodem, dokona darowizny? Czy można powiedzieć, że istnieje
podstawa prawna do jej dokonania? Ta druga opinia jest lepsza.
402. 402. Zobaczmy jeszcze raz, czy ktoś udzieliłby synowi pod kontrolą ojcowską wolnego zarządu swoim
peculium i dodałby wyraźnie, że czyni się to, aby umożliwić mu dokonanie darowizny; czy darowizna będzie
ważna? Nie wątpię, że w takich okolicznościach może on dokonać ważnej darowizny.
403. Czasami uprawnienie do dokonania darowizny może być wywnioskowane z rangi osoby; przypuśćmy, że
syn był w randze senatora, lub został awansowany do innej rangi, dlaczego nie można powiedzieć, że jego ojciec,
kiedy dał mu wolny zarząd jego peculium, dał mu również przywilej dokonania darowizny, chyba że wyraźnie
pozbawił go tego uprawnienia?
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404. Z tego samego powodu, dla którego synowi pod władzą ojcowską zabrania się dokonywania darowizny inter
vivos, zabrania mu się również dokonywania darowizny mortis causa. Bo chociaż może on dokonać darowizny
mortis causa za zgodą ojca, to jednak zabrania mu się tego, jeśli jego zgoda nie zostanie udzielona.
405. Należy jednak pamiętać, że jeśli komuś pozwolono dokonać darowizny bez zaznaczenia, że może dokonać
jednej mortis causa, to nie może tego uczynić.
406. Wszystkie te przepisy odnoszą się do osób w życiu cywilnym. Jeśli jednak żołnierze posiadają peculium
castrense lub quasi castrense, znajdują się w takiej sytuacji, że mogą dokonać darowizny mortis causa, jak
również darowizny inter vivos, ponieważ posiadają zdolność testamentową.
407. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
Pieniądze płacone przez wyzwoleńców w celu uzyskania wolności nie są darowizną, ponieważ jest za nie
wypłacana zapłata.
408. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIII.
Gdy komuś pozwala się mieszkać bez opłat w domu innego, uważa się to za darowiznę; ten bowiem, kto ma
mieszkanie, otrzymuje w darze czynsz, którego nie płaci. Darowizna może być ważna także bez wydania rzeczy,
jak na przykład wtedy, gdy w drodze darowizny umawiam się z moim dłużnikiem, że nie będę żądał od niego
zapłaty przed upływem pewnego czasu.
409. Dochód z nieruchomości, która jest przedmiotem darowizny, nie jest wliczany do darowizny. Gdybym jednak
dał ci nie własność ziemi, ale prawo do zbierania plonów, to będzie to uznane za darowiznę.
410. Jeśli syn pod ojcowską kontrolą dokona darowizny na polecenie lub za zgodą ojca, to tak samo, jakby
dokonał jej sam ojciec, albo gdybyś za moją zgodą we własnym imieniu dokonał darowizny na rzecz Titiusa
mojego majątku.
411. Nikt nie może uczynić darowizny, chyba że to, co jest darowane, staje się własnością tego, komu jest
darowane.
412. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
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Darowiznę można właściwie uczynić osobie, która jest nieobecna, bez względu na to, czy wyśle się kogoś, by mu
ją zaniósł, czy też poleci się mu zatrzymać coś, co ma w swoim posiadaniu. Jeśli jednak nie wie, że rzecz, która
jest w jego posiadaniu, jest mu dana, lub jeśli po jej wysłaniu nie przyjmie jej, nie stanie się właścicielem
wskazanej rzeczy, nawet jeśli została mu wysłana przez jego własnego niewolnika; chyba że została mu dana z
zamiarem, aby natychmiast stała się własnością jego pana.
413. Gaius, O edykcie pretora miejskiego dotyczącym zapisów.
Gdy powstaje spór co do wysokości darowizny, nie uważa się, że wliczają się do niej ani dzieci niewolnic, ani
plony, ani czynsze, ani płace.
414. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Kto zobowiązuje się do darowizny, może być pozwany, zgodnie z Reskryptem Boskiego Piusa, tylko na sumę,
którą jest w stanie zapłacić, ponieważ to, co jest winien swoim wierzycielom, musi być najpierw odliczone; ale to,
co jest zobowiązany dać w ten sam sposób innym, nie powinno być odliczone.
415. Tenże, Dysputy, Księga VII.
Pewna osoba, która chciała przekazać mi darowiznę, przekazała ją niewolnikowi, który był współwłaścicielem
Titiusa i moim, a niewolnik przyjął ją jako nabytek dla mojego współwłaściciela lub zrobił to w imieniu nas obu.
Pojawiło się pytanie, co należy zrobić? Postanowiono, że chociaż niewolnik przyjął tę własność z zamiarem
nabycia jej dla mojego współwłaściciela lub dla mnie i dla siebie, to jednak nabył ją tylko dla mnie. Jeśli bowiem
dostarczył ją mojemu pełnomocnikowi z zamiarem nabycia jej dla mnie, a ten ją przyjął, aby ją nabyć dla siebie,
nie będzie to miało żadnego skutku, jeśli chodzi o niego, lecz nabędzie ją dla mnie.
416. Julianus, Digest, Księga XVII.
Kto uprawia cudzy grunt w drodze darowizny, nie może nic zastrzec na poczet wydatków, jakie może ponieść,
ponieważ od razu przenosi na właściciela prawo do wszelkich narzędzi, jakie weźmie na grunt.
417. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Według konstytucji Boskich Sewera i Antoninusa, darowizny dokonane po oskarżeniu o przestępstwo śmierci są
ważne, chyba że pozwany zostanie skazany.

2593

418. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Przez następującą klauzulę: "Niech moi spadkobiercy przyjmą do wiadomości, że cała moja garderoba i wszelkie
inne dobra, które posiadałem w chwili śmierci, zostały przekazane So-and-So i So-and-So, moim wolnym
strzelcom", własność dóbr będzie, zgodnie z liberalną interpretacją, należeć do wspomnianych wolnych
strzelców.
419. Tenże, O Edykcie, Księga LVIII.
Jeśli majątek przyznany wyrokiem sądowym został włączony do nowego postanowienia, a jego wydanie zostało
dokonane w celu dokonania darowizny, należy stwierdzić, że wydanie jest ważne.
420. Tenże, O Edykcie, Księga LXXI.
Arystoteles mówi, że gdy jakakolwiek inna transakcja jest zmieszana z darowizną, to zobowiązanie wynikające z
tej pierwszej nie jest zaciągnięte w odniesieniu do darowizny. Pomponiusz również twierdzi, że jest tego samego
zdania.
421. Mówi on również, że Arystoteles uważa, że jeśli dostarczę ci niewolnika pod warunkiem, że po pięciu latach
będziesz go manumitował, to nie możesz działać przed upływem pięciu lat, ponieważ uważa się, że rodzaj
darowizny jest zawarty w tej transakcji. On jednak twierdzi, że będzie inaczej, jeśli dostarczę ci niewolnika po to,
abyś mógł go natychmiast manumitować; w tym przypadku bowiem nie ma darowizny, a więc istnieje
zobowiązanie. Pomponiusz twierdzi jednak, że w pierwszej kolejności należy ustalić intencję stron, gdyż termin
pięciu lat mógł nie być przewidziany w celu dokonania darowizny.
422. Arystoteles twierdzi również, że jeśli niewolnik został wydany w celu dokonania darowizny pod warunkiem,
że po upływie pięciu lat zostanie poddany manumulacji, a niewolnik należy do innej osoby, to może powstać
wątpliwość, czy niewolnik może być nabyty przez lichwiarstwo, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z
rodzajem darowizny. Pomponiusz mówi, że kwestia ta dotyczy także darowizn mortis causa, i skłania się ku temu,
że jeśli niewolnik został podarowany pod warunkiem, że po pięciu latach zostanie poddany manumisji, to można
uznać, że można go nabyć przez lichwiarstwo.
423. Labeo mówi, że jeżeli ktoś podarowałby mi nieruchomość należącą do kogoś innego, a ja poniósłbym z tego
tytułu znaczne wydatki, a następnie zostałbym eksmitowany, to nie będę miał prawa do żadnej skargi z tego
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tytułu przeciwko darczyńcy; ale jest oczywiste, że będę miał prawo do skargi przeciwko niemu z powodu
oszustwa, jeżeli działał w złej wierze.
424. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVI.
Gdy w sprawach publicznych pojawia się pytanie o darowiznę, sprawdzamy tylko, czy darczyńca złożył miastu
obietnicę w słusznej sprawie, czy też nie; jeśli bowiem uczynił to w zamian za jakiś urząd, który otrzymał, będzie
odpowiedzialny; w przeciwnym razie nie.
425. Labeo twierdzi, że wynagrodzenie za usługi tego rodzaju nie jest zaliczane do darowizn, na przykład, jeżeli
są one dokonane warunkowo w następujący sposób: "Jeżeli przyjdę ci z pomocą, jeżeli dam ci zabezpieczenie,
jeżeli skorzystasz z moich usług lub wpływów w transakcji".
426. Darowizna nie może być nabyta przez kogoś, kto nie chce jej przyjąć.
427. Gdy ktoś pożycza pieniądze Titiusowi, aby je wypłacić Sezjuszowi, któremu chce, aby zostały one
darowane, a Titius nie wypłaci ich Sezjuszowi aż do śmierci darczyńcy, to w rezultacie będzie można powiedzieć,
że pieniądze będą należeć do Sezjusza, niezależnie od tego, czy ten, kto je wypłacił, wiedział, że darczyńca nie
żyje, czy też nie był tego świadomy; ponieważ pieniądze nadal należą do tego ostatniego. Jeśli nie wiedział, że
darczyńca nie żyje, będzie zwolniony ze swojego zobowiązania, jeśli pożyczył pieniądze, które miały być
wypłacone Seiusowi. Gdybym jednak polecił ci wypłacić pewną sumę pieniędzy Titiusowi, któremu zamierzam ją
podarować, a ty nie wiedząc, że nie żyję, uczyniłbyś to, będziesz miał prawo do powództwa mandatowego
przeciwko moim spadkobiercom; gdybyś jednak o tym wiedział, nie będziesz miał prawa do tego powództwa.
428. Jeśli ktoś pożyczy pieniądze niewolnikowi, a ten, stając się wolnym, złoży nowe przyrzeczenie, że je zapłaci,
nie będzie to darowizną, lecz uznaniem długu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wychowanka, który stał
się dłużnikiem bez upoważnienia opiekuna, jeśli potem, za zgodą opiekuna, zaciągnie nowe zobowiązanie.
429. Nie uważa się za darowiznę umów, które zostały zawarte za ważnym wynagrodzeniem.
430. Podsumowując, Pegaz uważa, że jeśli obiecam ci sto aurei, pod warunkiem, że przysięgniesz nosić moje
imię, to nie będzie to darowizna, ponieważ obietnica została złożona pod warunkiem, a wynagrodzenie zostało
zapłacone.
431. Marcellus, Digest, Księga XXII.
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Jeżeli patron jest mianowany spadkobiercą udziału w majątku, do którego jest prawnie uprawniony, a jego
wolnomularz zobowiązuje go do zapłacenia komuś pewnej sumy pieniędzy, a on przyrzeka to uczynić w
obecności beneficjenta trustu, nie będzie on zmuszony do jej zapłacenia z obawy, że udział należny mu jako
patronowi na mocy prawa może zostać pomniejszony. (1) Wątpliwość może powstać w odniesieniu do
spadkobiercy, który zgodnie z wolą spadkodawcy obiecuje zapłacić zapisobiercy to, co miałby prawo zatrzymać
zgodnie z prawem falcydiańskim, ale lepsza opinia jest taka, że nie może on naruszyć swojego zobowiązania.
Jeśli bowiem dokona zapłaty, będzie się uważało, że dokładnie wypełnił wolę spadkodawcy i nie będzie można
wnieść pozwu o zwrot pieniędzy; tak samo, gdy wcześniej zawarł umowę i postąpił wbrew woli spadkodawcy,
którą już uznał, jego roszczenie będzie, z uzasadnionych powodów, przedawnione.
432. Celsus, Digest, Księga XXVIII.
Aby uczynić mi darowiznę, zobowiązałeś się wobec mojego wierzyciela, do którego cię oddelegowałem. Akt ten
jest ważny, gdyż wierzyciel otrzymuje to, co mu się należy.
433. Jeśli jednak każę mojemu dłużnikowi związać się z tobą w celu dokonania na twoją rzecz darowizny
większej niż dozwolona przez prawo, powstaje pytanie, czy możesz się przed tym uchronić w drodze wyjątku z
powodu darowizny. Mój dłużnik nie może skorzystać z wyjątku przeciwko Panu, jeśli wniesie Pan powództwo,
ponieważ jestem w takiej samej sytuacji, jak gdybym przekazał Panu kwotę, po pobraniu jej od mojego dłużnika,
a Pan mu ją pożyczył. Jeżeli pieniądze nie zostaną zapłacone przez mojego dłużnika, będę miał prawo wystąpić
przeciwko niemu z powództwem o unieważnienie wszystkiego, co Panu obiecał ponad kwotę dozwoloną przez
prawo, tak że pozostanie on odpowiedzialny wobec Pana tylko za resztę. Jeżeli jednak pobrał Pan już całą kwotę
od mojego dłużnika, będę miał prawo wystąpić przeciwko Panu z powództwem o zwrot nadwyżki ponad to, co
nakazuje prawo.
434. Modestinus, Różnice, Księga VIII.
Jest rzeczą całkowicie sprawiedliwą, aby ten, kto obiecał sumę pieniędzy lub cokolwiek innego w celu dokonania
darowizny, nie był zobowiązany do zapłaty odsetek z powodu opóźnienia w zapłacie pieniędzy; a jest tak
szczególnie w przypadku, gdy darowizna nie należy do klasy umów zawieranych w dobrej wierze.
435. Tenże, Opinie, Księga XV.
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Modestinus uważa, że wierzyciel może, na podstawie zwykłej umowy, całkowicie umorzyć lub zmniejszyć kwotę
odsetek, które mają być należne w przyszłości, bez wpływu na ważność darowizny z tego powodu, że kwota ta
jest nielegalna.
436. Modestinus uważa, że osoba, której umysł jest dotknięty, nie może dokonać darowizny.
24. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XIV.
Wyjątek powinien być przyznany poręczycielowi tego, kto w celu dokonania darowizny obiecał sumę pieniędzy
większą niż dozwolona przez prawo, nawet wbrew zgodzie zleceniodawcy; jeśli bowiem ten ostatni nie będzie
wypłacalny, poręczyciel straci pieniądze.
437. Tenże, Listy, Księga VI.
Jeśli dam ci coś, abyś w moim imieniu ofiarował to Tycjuszowi, a ty mu to dasz w swoim, to czy sądzisz, że to
staje się jego własnością? Odpowiedź brzmiała, że jeśli dam ci coś, abyś dał to Tycjuszowi w moim imieniu, a ty
dasz mu to w swoim, to zgodnie z techniczną stroną prawa, nie staje się to własnością osoby, która to otrzymuje i
będziesz odpowiedzialny za kradzież; ale bardziej liberalna konstrukcja jest taka, że jeśli wniosę pozew
przeciwko osobie, która otrzymała tę własność, mogę być wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa.
438. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga IV.
Zwykłe stwierdzenie w rachunku nie czyni nikogo dłużnikiem; na przykład, jeśli chcemy dokonać darowizny na
rzecz wolnego człowieka, możemy stwierdzić w naszym rachunku, że jesteśmy mu to winni, ale nie rozumie się,
że darowizna została dokonana.
439. Papinianus, Pytania, Księga XXIX.
Pewien młodzieniec imieniem Aquilius Regulus napisał do Nicostratusa, swego nauczyciela retoryki, co
następuje: "Ponieważ zawsze byłeś u mego ojca i przynosiłeś mi korzyść swoją elokwencją i troską, daję ci i
pozwalam mieszkać i korzystać z takiego a takiego mieszkania". Regulus umarł, prawo Nikostratusa do tego
mieszkania było sporne; a kiedy skonsultował się ze mną, powiedziałem mu, że akt Regulusa nie może być
utrzymywany jako zwykła darowizna, ale że wynagrodził go za jego usługi i przyznał mu ten przywilej w drodze
rekompensaty, a zatem, że darowizna nie powinna być uważana za nieważną na czas po śmierci Regulusa.
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Gdyby Nikostratus został wyrzucony, mógłby wystąpić do sądu i zabezpieczyć się interdyktem, tak samo jak
użytkownik, który uzyskał możliwość korzystania z mieszkania dzięki temu, że wszedł w jego posiadanie.
440. Tenże, Opinie, Księga III.
Ojciec podarował majątek, który mu pozostał, swojej córce, która stała się jego panią. Córka musi zaspokoić
wierzycieli spadku, a jeśli tego nie uczyni, a wierzyciele zwrócą się do jej ojca, może być zmuszona przez
powództwo praescriptis verbis do obrony ojca przed wierzycielami.
441. Tenże, Opinie, Księga XII.
Darowiznę uważa się za dokonaną, jeśli darowane jest mienie, gdy darczyńca nie jest do tego zmuszony przez
żadne prawo.
442. Pewien człowiek, przesłuchiwany w sądzie, odpowiedział, że spadkobiercy jego opiekuna nie są mu nic
winni. Uznałem, że w ten sposób stracił prawo do wniesienia skargi, bo chociaż słowa te można rozumieć jako
wskazujące nie na transakcję handlową, ale na darowiznę, to jednak ten, kto przyznał się do tego przed sądem,
nie może temu zaprzeczyć.
443. Ustalono, że jeśli ktoś dokonuje darowizny części majątku swojego najbliższego krewnego, który jeszcze
żyje, jest ona nieważna. Ale uznano, że jeśli ten, kto dokonał darowizny, przejął potem majątek na prawie
pretorianów, należy mu odmówić wszelkich procesów z tego tytułu, ponieważ jego działanie w takim pośpiechu
było sprzeczne zarówno z dobrymi obyczajami, jak i z prawem narodów.
444. Marcjanus, O informatorach.
Powinien bowiem zostać pozbawiony majątku jako niegodny.
445. Papinianus, Opinie, Księga XIII.
Jest ustalone, że darowizny dokonane na rzecz konkubiny nie mogą być odwołane, bo nawet gdyby strony
zawarły potem małżeństwo, to czy to, co wcześniej było ważne z mocy prawa, nie traci mocy i skuteczności? Ale
na pytanie, czy nie istnieje już honor i uczucie małżeńskie, odpowiedziałem, że należy to ustalić biorąc pod
uwagę charakter osób i naturę ich związku w życiu, ponieważ zwykła umowa pisemna nie stanowi małżeństwa.
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446. W przypadku, gdy matka przekazała pewną nieruchomość mężowi swojej córki, jako dodatek do posagu,
wyraziłem opinię, że należy uznać, iż została ona przekazana córce, która sama była obecna i przekazała ją
mężowi; i że matka, która została obrażona, nie miała prawa do odzyskania własności, ani nie mogła zgodnie z
prawem wnieść osobistego powództwa w tym celu, ponieważ mąż wyraźnie zapewnił, że wspomniana własność
powinna być przekazana mu na rzecz dziewczyny, oprócz jej posagu; ponieważ przez to oświadczenie, nie tylko
został wskazany charakter darowizny, i było jasne, że własność nie była oddzielona od korzystania z niej, ale
także wykazało, że było to peculium oddzielone i odrębne od posagu. Sędzia powinien jednak rozstrzygnąć, czy
matka powinna odzyskać majątek, jeśli była słusznie obrażona na córkę, i musi wydać decyzję z uwzględnieniem
szacunku, jaki należy okazywać matce, i taką, która będzie zbieżna z osądem dobrego obywatela.
447. Ojciec, który darował pewne niewolnice swojej córce, która była pod jego kontrolą, i nie pozbawił jej
peculium, kiedy ją wyemancypował, uważa się, że udoskonalił darowiznę przez swój późniejszy akt.
448. Uważałem, że jeśli własność została złożona w świątyni pod warunkiem, że tylko ten, kto ją tam zostawił, lub
Aelius Speratus, może ją usunąć po śmierci właściciela, to nie będzie ona uważana za darowiznę.
449. Darowizny nie mogą być ważne po popełnieniu przestępstwa zdrady, ponieważ spadkobierca jest również
odpowiedzialny, nawet jeśli winowajca umarłby przed skazaniem.
450. Scaevola, Opinie, Księga V.
Lucjusz Tycjusz wysłał następujący list: "So-and-So do So-and-So, Pozdrowienie. Możesz korzystać z takiego a
takiego mieszkania i wszystkich pomieszczeń nad nim, bezinteresownie; i zawiadamiam Cię tym listem, że
możesz to uczynić za moją zgodą." Pytam, czy spadkobiercy pisarza mogą zabronić korzystania z mieszkania?
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym spadkobiercy osoby, która napisała list, mogą
zmienić zamiar tej ostatniej.
451. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VI.
Kto złożył nową obietnicę zapłaty po zawarciu umowy darowizny, może być pozwany w procesie opartym na tej
obietnicy nie na całą kwotę, lecz tylko na to, co jest w stanie zapłacić; ustalono bowiem, że należy brać pod
uwagę przyczynę i pochodzenie obietnicy zapłaty, a nie autorytet sędziego. Jednakże ten, przeciwko któremu
wydano wyrok w związku z darowizną i wniesiono przeciwko niemu powództwo w celu wykonania wyroku, może
słusznie żądać, aby został pozwany tylko w zakresie swoich zasobów pieniężnych.
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452. Jeżeli pieniądze zostały wypłacone Titiusa jako darowizna, pod warunkiem, że natychmiast pożyczy je
darczyńcy, przeniesienie własności nie jest wykluczone; i z tego powodu, gdy te same pieniądze zostaną
pożyczone darczyńcy, nabywa się nową własność.
453. Osobom niemym i głuchym nie zabrania się dokonywania darowizn.
454. Gdy ktoś chce uczynić darowiznę na twoją rzecz, a ty zamierzasz tę samą rzecz ofiarować innemu,
darowizna będzie wykonana, jeśli pierwszy obieca, za twoją zgodą, dać ją drugiemu; a ponieważ pierwszy nie dał
nic drugiemu, przez którego może być pozwany, może on uzyskać wyrok przeciwko niemu na całą kwotę, a nie
na tyle, ile jest w stanie zapłacić. Ta sama reguła obowiązuje w przypadku, gdy ten, kto ma otrzymać darowiznę,
przekazał ją swojemu wierzycielowi; w tym przypadku bowiem wierzyciel prowadzi jedynie swój własny interes.
455. Paulus, Decyzje, Księga V.
Jeśli ojciec pożycza pieniądze na procent w imieniu swojego wyemancypowanego syna z zamiarem przekazania
mu ich w formie darowizny, a syn czyni zastrzeżenie w odniesieniu do tych pieniędzy, nie ma wątpliwości, że
darowizna jest wykonana z mocy prawa.
456. Jeżeli ktoś ratuje człowieka z rąk rabusiów lub wrogów i otrzymuje od niego coś w nagrodę za to, to
darowizna tego rodzaju jest nieodwołalna i nie powinna być uznawana za nagrodę za wybitną usługę; tak jak
postanowiono, że nie należy ustalać limitu dla czynności dokonanej w celu ratowania życia.
457. Scaevola, Digest, Księga LI.
Pewien człowiek napisał do niewolnika, którego poddał manumulacji, w następujący sposób: "Titius do Stichusa,
swego wyzwoleńca, Pozdrowienie. Po dokonaniu manumisji zawiadamiam cię niniejszym listem, napisanym
własnoręcznie, że oddaję ci wszystko, co masz w kredytach, w ruchomościach i w pieniądzach." W testamencie
uczynił tego samego wyzwoleńca spadkobiercą dwóch trzecich swojego majątku, a Semproniusza spadkobiercą
pozostałej jednej trzeciej, ale nie zapisał Stichusowi swojego peculium, ani nie nakazał, by miał z tego tytułu
prawo do powództwa. Powstało pytanie, czy Stichusowi należy przyznać powództwo na całą kwotę kredytów, w
tym jego peculium, czy też należy je przyznać obu spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziałów w majątku.
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionymi faktami, powództwo powinno zostać przyznane obu
spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziałów w spadku.

2600

458. Lucjusz Tycjusz przekazał Maevii w drodze darowizny działkę, a kilka dni później przed jej wydaniem
zastawił ją na rzecz Seiusa, po czym w ciągu trzydziestu dni przekazał Maevii w posiadanie wspomnianą działkę.
Pytam, czy darowizna została wykonana, czy nie. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem
faktycznym, została ona udoskonalona, ale wierzyciel bez wątpienia miał prawo do swojego prawa do ziemi na
mocy zastawu.
459. Babka pożyczyła pieniądze na nazwisko Labeo, swojego wnuka, i zawsze pobierała odsetki, a dowody
zadłużenia zostały odebrane przez Labeo, a następnie znalazły się w majątku spadkowym. Pytam, czy darowizna
powinna być uznana za wykonaną. Odpowiedź była taka, że skoro dłużnicy byli zobowiązani wobec Labeo, to
darowizna była wykonana.

Tit. 6. Dotyczące darowizn i innych nabyć mortis causa.

460. Marcjanus, Instytuty, Księga IX.
Darowizna mortis causa to taka, w której darczyńca chce zatrzymać majątek dla siebie, zamiast przekazywać go
temu, komu go daruje, ale woli, aby otrzymał go darczyńca, a nie jego spadkobierca.
461. Telemachus daje tego rodzaju darowiznę Pireusowi, w Homer. 2. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
Julianus, w siedemnastej księdze Digestów, powiada, że były trzy rodzaje darowizn mortis causa. Pierwsza, gdy
darczyńca, który nie obawia się zbliżającej się śmierci, czyni darowiznę wyłącznie z myślą o swojej śmierci. Innym
rodzajem darowizny mortis causa jest sytuacja, w której ktoś niepokojony bezpośrednią perspektywą śmierci
dokonuje darowizny, w wyniku której przedmiot staje się natychmiast własnością osoby, która go otrzymuje.
Mówi, że trzeci rodzaj darowizny jest wtedy, gdy człowiek, obawiając się śmierci, nie daje rzeczy w taki sposób,
że jej własność natychmiast przechodzi na osobę uprawnioną, ale przewiduje, że będzie ona należeć do niego po
śmierci darczyńcy.
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462. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Darowizna mortis causa jest zgodna z prawem nie tylko wtedy, gdy skłania do tego słabnące zdrowie, ale także
ze względu na niebezpieczeństwo zbliżającej się śmierci z rąk wrogów lub rabusiów, z powodu okrucieństwa lub
nienawiści jakiegoś potężnego człowieka, lub gdy ktoś zamierza odbyć podróż morską;
463. Gajusz, Sprawy dzienne lub złote.
Albo podróż przez niebezpieczne miejsca,
464. Ulpianus, Instytuty, Księga II.
Albo tam, gdzie człowiek jest wyczerpany przez starość:
465. Paulus, O Sabinusie, księga VII.
Wszystkie te warunki wskazują bowiem na zbliżające się niebezpieczeństwo.
466. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli ktoś skazany za przestępstwo śmierci dokona darowizny mortis causa, to darowizna ta zostanie
unieważniona jako niedoskonała; choć inne darowizny dokonane przez niego wcześniej, zanim powziął
podejrzenie, że podlega takiej karze, mogą być ważne.
467. Tenże, O Sabinusie, księga VII.
Gdy ktoś, otrzymawszy jakąś sumę pieniędzy, odrzuca majątek, to niezależnie od tego, czy przechodzi on na
zastępcę, czy też dziedziczą go spadkobiercy na zasadzie dziedziczenia, uważa się, że uzyskał pieniądze mortis
causa; cokolwiek bowiem nabywa się z powodu śmierci kogokolwiek, uzyskuje się mortis causa. Julianus
przyjmuje tę opinię, a my z niej korzystamy. Gdy bowiem cokolwiek otrzymuje niewolnik, który ma być wolny pod
pewnym warunkiem, w celu spełnienia tego warunku; lub gdy cokolwiek otrzymuje zapisobierca mortis causa; lub
gdy ojciec daje coś z powodu śmierci syna lub krewnego, Julianus stwierdza, że jest to nabyte mortis causa.
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468. Dlatego mówi, że darowiznę można uczynić w taki sposób, że powróci ona do darczyńcy, jeśli chory
wyzdrowieje.
469. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Każdy może nabyć darowiznę mortis causa, kto ma prawo do otrzymania spadku.
470. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
Uznaje się, że ten, na rzecz którego dokonuje się darowizny mortis causa, może być podstawiony w ten sposób,
że może przyrzec własność komuś innemu, jeśli ten ostatni nie może sam jej nabyć lub nie może tego uczynić
pod jakimś innym warunkiem.
471. Tenże, O Sabinusie, księga XIII.
Ojciec może legalnie dokonać darowizny z powodu śmierci syna, nawet w czasie trwania małżeństwa syna.
472. Tenże, O Sabinusie, księga XLIV.
Tam, gdzie kobieta oszukańczo prosi, aby objąć w posiadanie majątek w imieniu jej nienarodzonego dziecka i
otrzymuje z tego tytułu pieniądze, aby faworyzować zastępcę lub wykluczyć wyznaczonego spadkobiercę, z tego
czy innego powodu, Julianus często stwierdzał, że otrzymała te pieniądze mortis causa.
473. Julianus, Digest, Księga XVII.
Jeśli daruję mortis causa własność należącą do kogoś innego, a potem zostanie ona nabyta przez lichwiarstwo,
prawdziwy właściciel nie może jej odzyskać, ale ja mogę to zrobić, jeśli odzyskam zdrowie.
474. Marcellus mówi, że w odniesieniu do darowizn mortis causa mogą powstać wątpliwości co do faktów,
ponieważ darowizna może być dokonana w taki sposób, że jeśli darczyńca umrze z powodu choroby, nie
zostanie zwrócona; lub że zostanie zwrócona, jeśli darczyńca, zmieniwszy zdanie, chce, aby mu ją przywrócono,
nawet jeśli umrze z powodu tej samej choroby. Darowizna tego rodzaju może być również dokonana z
zastrzeżeniem, że nie podlega ona zwrotowi, chyba że osoba, która ma ją otrzymać, umrze jako pierwsza.
Darowizna mortis causa może być dokonana w taki sposób, że majątek nie zostanie zwrócony w żadnym
wypadku, to znaczy nawet wtedy, gdy darczyńca odzyska zdrowie.
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475. Julianus, Digest, Księga XVIII.
W przypadku darowizny mortis causa gruntu i poniesienia w związku z tym koniecznych i użytecznych wydatków,
strony wnoszące powództwo o zwrot tego gruntu mogą być pozbawione możliwości dochodzenia roszczeń z
tytułu oszustwa, chyba że zwrócą darczyńcy wspomniane wydatki.
476. The Same, Digest, Księga XXVII.
Marcellus twierdzi, że w przypadku, gdy synowie pozostający pod kontrolą ojcowską, którzy służą w wojsku,
uzyskali nieograniczone prawo do rozporządzania swoim majątkiem w drodze testamentu na rzecz kogokolwiek,
kogo wybiorą, można uznać, że są oni również zwolnieni z przestrzegania zwykłych formalności wymaganych w
przypadku darowizn mortis causa. W związku z tym Paulus stwierdza, że Konstytucje cesarskie stanowią, iż
darowizny mortis causa mogą być odwołane w taki sam sposób, jak zapisy.
477. Julianus, Digest, Księga XXIX.
Darowizna mortis causa moIe być odwołana nawet wtedy, gdy nie ma pewności, czy darczyńca odzyska zdrowie,
czy teI nie.
478. Tenże, Digest, księga XLVII.
Nawet jeśli dłużnik nie miałby zamiaru oszukania swoich wierzycieli, jego darczyńca może zostać pozbawiony
majątku przekazanego mu mortis causa; ponieważ zapisy testamentowe osoby niewypłacalnej są bezwzględnie
nieważne, można uznać, że darowizny mortis causa dokonane w takich okolicznościach również powinny zostać
unieważnione, ponieważ przypominają zapisy.
479. Tenże, Digest, Księga LX.
Otrzymujemy darowiznę mortis causa nie tylko wtedy, gdy ktoś nam ją daje z powodu swojej śmierci, ale także
wtedy, gdy uzależnia darowiznę od śmierci innej osoby, jak na przykład, gdyby ktoś dał Maeviusowi darowiznę na
wypadek śmierci swojego syna lub brata, pod warunkiem, że jeśli któryś z nich wyzdrowieje z choroby, majątek
zostanie mu przywrócony, ale jeśli któryś z nich umrze, będzie należał do Maeviusa.
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480. Jeśli dokonasz darowizny mortis causa na moją rzecz, polecając swojemu dłużnikowi, aby zapłacił mojemu
wierzycielowi, to w każdym przypadku będę miał prawo do takiej sumy pieniędzy, która zwolni mnie z
odpowiedzialności wobec mojego wierzyciela. Jeżeli jednak zawrę z waszym dłużnikiem umowę, uznam, że mam
prawo tylko do takiej kwoty, jaką dłużnik jest w stanie zapłacić. Bo nawet jeśli ty, będąc wierzycielem, odzyskasz
zdrowie, a darczyńca zrobi to samo, możesz wytoczyć powództwo windykacyjne lub in factum tylko o kwotę
równą zobowiązaniu dłużnika.
481. Tytania, chcąc podarować swoim dłużnikom Septymiuszowi i Maeviusowi weksle, oddała je Agerii i poprosiła
ją, aby w razie śmierci Tytanii przekazała je tym dłużnikom, a w razie powrotu do zdrowia zwróciła je jej. Po jej
śmierci dziedzicem została Mafia, córka Tytusa, ale Ageria przekazała banknoty wspomnianym Septymiuszowi i
Maeviusowi, tak jak ją o to proszono. Powstało pytanie, czy gdyby Maevia, spadkobierczyni, wniosła pozew o
zwrot sumy należnej z tytułu wyżej wymienionych banknotów, lub o zwrot samych banknotów, to czy mogłaby się
przed tym uchronić na zasadzie wyjątku. Odpowiedź brzmi, że Maevia może być przedawniona na podstawie
wyjątku opartego na wykonaniu umowy lub na podstawie oszustwa.
482. Jeżeli ktoś otrzymał niewolnika jako zadośćuczynienie za wyrządzone przez siebie szkody lub za inne
zobowiązanie, jako darowiznę mortis causa, to rozumie się, że nabył tylko tyle, za ile niewolnik może być
sprzedany. Ta sama zasada powinna być przestrzegana w odniesieniu do działki ziemi, która jest obciążona, w
celu ustalenia wartości tego, co jest darowane.
483. The Same, Digest, Księga LXXX.
Jeżeli nieruchomość została darowana mortis causa synowi pod kontrolą ojca, a darczyńca powrócił do zdrowia,
może on wytoczyć powództwo De peculio przeciwko ojcu. Jeśli jednak głowa rodziny otrzyma darowiznę mortis
causa, a następnie odda się do adopcji, darowany majątek może być odzyskany przez darczyńcę. Ten przypadek
nie jest podobny do tego, gdy ten, kto otrzymuje darowiznę mortis causa, przekazuje ją innemu, ponieważ
darczyńca nie może odzyskać od niego samej rzeczy, lecz tylko jej wartość.
484. Tenże, O Urseius Ferox, Księga I.
Obszar ziemi zostaje przekazany osobie, która nie może legalnie nabyć tylko jej części, pod warunkiem, że
zapłaci ona dziesięć aurei spadkobiercy. Nie jest on zobowiązany do zapłaty całej sumy, aby otrzymać swój
udział w ziemi, lecz jedynie kwoty proporcjonalnej do dziedzictwa, do którego jest uprawniony.
485. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.

2605

Kilka autorytetów, a wśród nich Priscus, orzekło, że osoba, która otrzymuje sumę pieniędzy w celu skłonienia jej
do przyjęcia spadku, otrzymuje pieniądze mortis causa.
486. Africanus, Pytania, Księga I.
W przypadku darowizny mortis causa, gdy przedmiotem badania jest zdolność kogokolwiek do otrzymania
majątku, należy brać pod uwagę czas śmierci, a nie darowizny.
487. Tenże, Pytania, Księga II.
Gdy darowizna mortis causa jest dokonana na rzecz syna pozostającego pod władzą ojcowską, a ten umiera za
życia darczyńcy, lecz jego ojciec przeżywa, powstaje pytanie, jaka jest reguła prawa w tego rodzaju przypadku?
Odpowiedź brzmi, że w przypadku śmierci syna, powództwo o zwrot nieruchomości będzie zasadne, pod
warunkiem, że darczyńca miał zamiar przekazać ją synowi, a nie ojcu. W przeciwnym razie, jeżeli syn działał tylko
na korzyść ojca, należy wziąć pod uwagę śmierć ojca. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy pojawi
się pytanie dotyczące osoby niewolnika.
488. Tenże, Pytania, Księga IX.
Gdy dłużnikowi udzielone jest zwolnienie jako darowizna mortis causa, a darczyńca odzyska zdrowie, może on
ściągnąć dług, nawet jeśli dłużnik został zwolniony z upływem czasu; przez zwolnienie bowiem wierzyciel zrzekł
się swego roszczenia z tytułu wcześniejszego zobowiązania i zostało ono połączone z prawem do odzyskania
darowizny.
489. Marcjanus, Instytuty, Księga IX.
Darowizna mortis causa może być dokonana niezależnie od tego, czy strona sporządzi testament, czy nie.
490. Syn pod władzą ojcowską, który nie może sporządzić testamentu nawet za zgodą ojca, może jednak
dokonać darowizny mortis causa, jeśli ojciec mu na to pozwoli.
491. Tenże, Reguły, Księga II.
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Gdy dwie osoby dokonują wzajemnych darowizn mortis causa tego samego majątku i obie umierają,
spadkobierca żadnej z nich nie może odzyskać majątku, ponieważ żadna z nich nie przeżyła drugiej. Ta sama
zasada prawa będzie miała zastosowanie, jeśli mąż i żona dokonają wzajemnych darowizn.
492. To samo, Reguły, Księga V.
Jeśli darowizna mortis causa jest dokonana w taki sposób, że nie może być odwołana w żadnym wypadku, jest to
raczej darowizna inter vivos niż mortis causa. Dlatego należy ją traktować jak każdą inną darowiznę inter vivos i
będzie ona nieważna między mężem i żoną, a prawo falcydiańskie nie będzie miało zastosowania, jak to ma
miejsce w przypadku darowizn mortis causa.
493. Marcellus, Opinie.
Pewien bratanek, chcąc dokonać darowizny mortis causa na rzecz swojego wuja w wysokości kwoty, którą ten
był mu winien, złożył na piśmie następujące oświadczenie: "Chcę, aby wszelkie moje rejestry lub zapiski,
gdziekolwiek się znajdują, były nieważne i aby mój wuj nie był zobowiązany do ich zapłaty." Pytam, czy jeśli
spadkobiercy wniosą pozew, aby odzyskać pieniądze od wuja zmarłego, to czy mogą być przedawnieni przez
wyjątek z powodu oszustwa. Marcellus odpowiedział, że tak, ponieważ spadkobiercy z pewnością żądają od wuja
pieniędzy wbrew woli zmarłego.
494. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Jeżeli nieruchomość jest darowana mortis causa, a darczyńca odzyskuje zdrowie, zobaczmy, czy będzie miał
prawo do powództwa rzeczowego. Jeśli ktoś dokonałby darowizny pod warunkiem, że w przypadku śmierci
majątek będzie należał do osoby, której został podarowany, nie ma wątpliwości, że darczyńca może go odzyskać,
a jeśli umrze, może to zrobić ten, komu został podarowany. Jeśli warunek był taki, że darczyńca powinien
natychmiast otrzymać nieruchomość jako swoją własność, ale powinien ją zwrócić, jeśli darczyńca odzyskał
zdrowie lub powrócił po bitwie lub długiej podróży, można utrzymywać, że darczyńca będzie uprawniony do
powództwa rzeczowego, jeśli którekolwiek z tych zdarzeń będzie miało miejsce; ale w międzyczasie
nieruchomość będzie należeć do osoby, której została darowana. Jeżeli jednak osoba, na rzecz której dokonano
darowizny, umrze przed darczyńcą, można uznać, że darczyńca będzie uprawniony do wniesienia powództwa
rzeczowego.
495. Tenże, O Edykcie, Księga XXI.
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Kto dokona darowizny mortis causa, a potem zmieni zdanie, będzie miał prawo albo do powództwa o odzyskanie
majątku, albo do powództwa słusznego.
496. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VIII.
Własność jest nabyta mortis causa, gdy pojawia się okazja do jej uzyskania z powodu śmierci kogokolwiek, z
wyjątkiem przypadków, które mają szczególne oznaczenie; jest bowiem pewne, że każdy, kto nabywa własność z
tytułu prawa dziedzicznego, jako zapisobierca lub beneficjent trustu, nabywa ją z powodu śmierci innej osoby, ale
z tego powodu, że te sposoby nabycia własności są oznaczone szczególnymi nazwami, są one odróżnione od
tego, o którym mowa.
497. Julianus utrzymuje, że chociaż zwolniony dłużnik może nie być wypłacalny, darowizna będzie uważana za
dokonaną mortis causa.
498. Własność może być nabyta także bez darowizny, jak na przykład wtedy, gdy niewolnik lub zapisobierca płaci
sumę pieniędzy w celu spełnienia jakiegoś warunku, niezależnie od tego, czy osoba, która ją otrzymuje, jest
obca, czy jest spadkobiercą. Podobnie jest w przypadku, gdy ktoś otrzymuje pieniądze, aby przyjąć lub odrzucić
spadek, lub aby odrzucić dziedzictwo, które zostało mu zapisane. Nawet posag, który został przewidziany i
będzie należał do męża, jeśli jego żona umrze, jest ewidentnie nabyty mortis causa, a posagi tego rodzaju są
określane jako zwrotne. Także wszystko, co jest darowane mortis causa, albo jest ofiarowane w bezpośrednim
niebezpieczeństwie śmierci, albo w oczekiwaniu śmierci, ponieważ rozumiemy, że wcześniej czy później
umrzemy, jest włączone do tej kategorii.
499. Jeśli, z zamiarem dokonania darowizny mortis causa, skierujesz swojego dłużnika do złożenia nowego
przyrzeczenia mojemu wierzycielowi, że zapłaci dziesięć aurei, powstaje pytanie, jaka będzie reguła prawna, jeśli
dłużnik nie okaże się wypłacalny? Julianus mówi, że jeśli tak postanowię, to będzie się uważać, że uzyskałem
tyle pieniędzy, ile twój dłużnik jest w stanie zapłacić; mówi bowiem, że jeśli darczyńca odzyska zdrowie, to będzie
mógł uzyskać tylko nowe zobowiązanie dłużnika. Gdyby jednak mój wierzyciel przystąpił do tego zastrzeżenia,
będzie się uważać, że otrzymałem tylko tyle pieniędzy, od zapłaty których miałbym prawo być zwolniony na rzecz
mojego wierzyciela.
500. Gdy dłużnik, który jest ubogi, zostaje zwolniony z długu przez darowiznę, uważa się, że otrzymał wszystkie
pieniądze, od których zapłaty został zwolniony.
501. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVI.
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Darowiznę uczynioną mortis causa uważa się za doskonałą dopiero po śmierci darczyńcy.
502. Paulus, O Plaucjuszu, księga IV.
Jeśli ktoś nabywa przez lichwę własność należącą do innego, która została darowana mortis causa, to nie uważa
się, że otrzymał ją od tego, do kogo ona należy, ale od tego, który dał mu możliwość lichwy.
503. Marcellus, Digest, Księga XXVIII.
Darowizna mortis causa może być dokonana także wtedy, gdy można udowodnić, że darczyńca zastrzegł sobie,
że będzie płacił co roku, dopóki będzie żył; to znaczy, że pobieranie powinno rozpocząć się po śmierci
przyrzekającego.
504. Paulus, O Lex Julia et Papia, księga VI.
Senat zadecydował, że jeśli darowizny mortis causa zostały dokonane na rzecz osób, którym prawo zabrania ich
przyjmowania, to znajdują się one w takiej samej sytuacji jak osoby, którym zapisano testamentem dziedzictwo, a
którym prawo nie zezwala na jego przyjęcie. W związku z tym dekretem Senatu powstało wiele różnych pytań, z
których kilka wymienimy.
505. Słowo "darowizna" pochodzi od donum, czyli "obdarowany". Jest ono wzięte z greki, gdyż Grecy mówią
dwron kai dwreisvai, czyli "dar i dać".
506. Darowizna mortis causa różni się jednak znacznie od prawdziwej i absolutnej darowizny, która dokonywana
jest w taki sposób, że w żadnym wypadku nie może być odwołana; i gdzie ten, kto ją czyni, wolałby, aby
obdarowany posiadał własność niż on sam. Z drugiej strony, kto dokonuje darowizny mortis causa, myśli o sobie i
z miłości do życia woli zachować majątek, niż go oddać. Z tego powodu mówi się, że darczyńca woli mieć
majątek, niż pozwolić, aby ten, komu go daje, miał go, ale że woli, aby on sam go miał, niż aby przeszedł na jego
spadkobiercę.
507. Dlatego ten, kto dokonuje darowizny mortis causa, tak dalece, jak to dotyczy jego myśli o sobie, zawiera
transakcję handlową; to znaczy stawia warunek, że majątek zostanie mu zwrócony, jeśli wróci do zdrowia.
Zwolennicy Kasjusza nie wątpili, że majątek można odzyskać, tak jak w przypadku niedokończonej transakcji; z
tego powodu, że gdy coś się daje, to robi się to albo po to, byś ty mógł wykonać jakąś czynność, albo bym ja
mógł ją wykonać, albo by Lucjusz Tycjusz mógł to zrobić, albo na wypadek jakiegoś wydarzenia; i we wszystkich
tych przypadkach majątek można odzyskać w drodze powództwa.

2609

508. Darowizna mortis causa jest dokonywana na kilka różnych sposobów. Czasami dokonuje jej człowiek, który
czuje się dobrze i nie przewiduje rychłej śmierci, cieszy się doskonałym zdrowiem, ale zdaje sobie sprawę, że
może umrzeć. Czasem dokonuje się to przez lęk przed śmiercią, z powodu obecnego lub przyszłego
niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo śmierci może być bowiem spodziewane na lądzie i na morzu, w pokoju i
na wojnie, w domu i w wojsku. Darowizna może być również dokonana pod warunkiem, że jeśli darczyńca umrze
na chorobę, majątek nie zostanie mu w żadnym wypadku zwrócony; lub że zostanie mu zwrócony, jeśli zmieni
zdanie i będzie chciał, aby mu go przywrócono, nawet zanim umrze na tę samą chorobę. Darowizna może być
również dokonana pod warunkiem, że nie zostanie zwrócona, chyba że uprawniony do niej umrze przed
darczyńcą. Darowizna mortis causa może być również dokonana w taki sposób, że nie może być odzyskana w
żadnym wypadku, to znaczy nawet gdyby darczyńca odzyskał zdrowie.
509. Jeśli ktoś zawarłby spółkę z innym darczyńcą w celu dokonania darowizny mortis causa, należy stwierdzić,
że spółka ta jest nieważna.
510. Gdy wierzyciel chce dokonać darowizny mortis causa na rzecz dwóch swoich dłużników, z tego co są mu
winni, i zwalnia jednego z nich z odpowiedzialności, a sam odzyskuje zdrowie, może pozwać każdego z nich,
którego wybierze.
511. Kto przewiduje coroczną wypłatę pewnej sumy pieniędzy jako darowizny mortis causa, nie przypomina
osoby, której zapisano w testamencie corocznie płatne dziedzictwo; bo choć istnieje wiele dziedzictw, to jednak
jest tylko jedno postanowienie i zawsze należy brać pod uwagę status tego, komu przyrzeczenie zostało złożone.
512. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Jeśli coś jest przekazywane w celu spełnienia warunku, choć nie może pochodzić z majątku zmarłego, to jednak
ten, kto zgodnie z prawem ma otrzymać tylko pewną kwotę, nie może otrzymać sumy większej niż ustalona przez
prawo. Pewne jest, że jeśli niewolnik płaci sumę pieniędzy w celu spełnienia warunku, kwota ta zostanie
uregulowana zgodnie z tym, co zapisobierca jest prawnie uprawniony do otrzymania, pod warunkiem, że
niewolnik miał tyle w swoim peculium w chwili śmierci. Jeśli jednak suma ta została nabyta po jego śmierci lub
jeśli inna osoba przekazała ją za niego, ponieważ stanowiła ona część majątku, który spadkodawca posiadał w
chwili śmierci, sprawa będzie taka sama jak w przypadku opłat nakładanych na zapisobierców.
513. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga XV.
Ogólnie rzecz biorąc, należy pamiętać, że darowizny mortis causa są porównywalne z zapisami. Dlatego każda
zasada prawa, która ma zastosowanie do zapisów, musi być rozumiana jako mająca zastosowanie również do
darowizn mortis causa.
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514. Julianus mówi, że jeśli ktokolwiek za życia darczyńcy sprzeda niewolnika przekazanego mu jako darowizna
mortis causa, ten ostatni będzie miał prawo do osobistego powództwa o zwrot ceny, jeśli odzyska zdrowie i
zdecyduje się na to; w przeciwnym razie darczyńca będzie zmuszony do zwrotu niewolnika we własnym zakresie.
515. Marcellus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Istnieje następująca różnica między darowizną mortis causa a innymi sposobami, dzięki którym ktoś nabywa
majątek na skutek śmierci. Darowizna mortis causa jest dokonywana, gdy obie strony są obecne, a wszystko, co
nie jest zawarte w tego rodzaju darowiźnie, może być uzyskane z powodu śmierci. Gdy bowiem spadkodawca w
testamencie nakazuje swemu niewolnikowi Pamphilusowi, aby był wolny pod warunkiem, że zapłaci mi dziesięć
aurei, nie uważa się, że uczynił mi darowiznę; a jednak, jeśli przyjmę od niewolnika dziesięć aurei, stwierdza się,
że przyjmuję je mortis causa. To samo dzieje się, gdy spadkobierca zostaje wyznaczony pod warunkiem, że
zapłaci mi dziesięć aurei; przyjmując bowiem pieniądze od tego, który został wyznaczony na spadkobiercę,
nabywam je mortis causa, w celu spełnienia warunku.
516. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVII.
Jeśli ten, komu darowano niewolnika mortis causa, manumituje go, będzie mógł być pozwany o zwrot wartości
niewolnika, ponieważ wie, że może być pozwany, jeśli darczyńca odzyska zdrowie.
517. Papinianus, Pytania, Księga XXIX.
Jeśli darowizna mortis causa dokonana między mężem a żoną staje się skuteczna, odnosi się ją do czasu, w
którym została dokonana.
518. Tenże, Opinie, księga II.
Jeśli niewolnik, który ma być wolny pod warunkiem zapłacenia pewnej sumy ze swojego peculium jednemu ze
spadkobierców majątku, czyni to, to musi się z tej sumy rozliczyć tak samo na podstawie prawa falcydiańskiego,
jak i wtedy, gdy wytoczono powództwo o majątek, a także wtedy, gdy dokonano restytucji na podstawie dekretu
senatu trebelińskiego. To, co niewolnik otrzymał jako darowiznę i zapłacił, uważa się za przekazane z jego
peculium, a jeśli zostało zapłacone przez kogoś innego w jego obecności i w jego imieniu, to rozumie się, że
zostało zapłacone przez niego samego.
519. Tenże, Opinie, Księga XXXII.
Seja, przekazując w drodze darowizny swój majątek krewnemu Tycjuszowi, zastrzegła sobie jego użytkowanie;
ustalono też, że jeśli Tycjusz umrze przed nią, to wspomniany majątek przypadnie jemu, a jeśli umrze za życia
dzieci Tycjusza, to wtedy będzie należał do nich. Gdyby więc spadkobiercy Lucjusza Titiusa rościli sobie prawo
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do tej nieruchomości, nie mogliby bezskutecznie sprzeciwić się temu za pomocą wyjątku z powodu złej wiary.
Ponieważ jednak pozew został wniesiony w dobrej wierze, zadano pytanie, czy kobieta nie była zobowiązana do
złożenia obietnicy, że po śmierci Titiusa przekaże majątek jego dzieciom. Pojawiły się wątpliwości, czy darowizna
nie powinna być wymuszona, skoro tytuł prawny do niej nie przysługuje jeszcze dzieciom; czyż jednak nie można
powiedzieć, że ze względu na udzielone zabezpieczenie, utrwalona powinna być pierwsza darowizna, która
została urzeczywistniona przez wydanie nieruchomości i która, jako rzeczywiście udzielona na początku, powinna
być utrwalona, a nie druga, która była tylko obiecana? Czy zatem darowizna została dokonana pod pewnym
warunkiem i tak powinna być traktowana, czy też została dokonana ze względu na śmierć? Nie można
zaprzeczyć, że powinna być uznana za dokonaną mortis causa. Wynika z tego, że pierwsza darowizna została
unieważniona, a drugą należy uznać za wymuszoną, gdyż Seia przeżyła Titiusa. Wreszcie, po śmierci kobiety,
gdyby dzieci Tycjusza przyjęły obligacje za jej zgodą, byłyby zobowiązane do udziału w części falcydyńskiej
proporcjonalnie do swoich udziałów.
520. Gdy ojciec, w chwili śmierci, podarował pewną nieruchomość swojemu wyemancypowanemu synowi, nie
stawiając mu warunku zwrotu, a jego bracia i współspadkobiercy chcieli, aby z tej nieruchomości dokonano
kontrybucji, ze względu na prawo falcydiańskie, to moim zdaniem należało zachować starożytną zasadę,
ponieważ nowa konstytucja nie miała nic wspólnego z innymi darowiznami, które były dokonywane pod
pozytywnymi warunkami, a w przypadku śmierci należało dokonać odliczenia z majątku spadkowego, bez
nadziei, że spadkobiercy go zachowają; ponieważ ten, kto dokonał darowizny w sposób absolutny, uczynił to w
chwili śmierci, a nie jako darowiznę mortis causa.
521. Neratius, Opinie, Księga I.
Fulcinius: Darowizna mortis causa może być dokonana między mężem a żoną, jeśli darczyńca ma bardzo
uzasadnione obawy przed śmiercią. Neratius: Wystarczy, jeśli darczyńca ma takie przekonanie i myśli, że umrze,
i nie należy dociekać, czy jego opinia była uzasadniona, czy nie. Zasada ta powinna być przestrzegana.
522. Paulus, Podręczniki, Księga I.
Gdy darowizna mortis causa jest dokonywana na rzecz niewolnika, zobaczmy, czyja śmierć powinna być brana
pod uwagę, to znaczy czy śmierć pana, czy samego niewolnika, aby istniała podstawa do osobistego powództwa
o zwrot majątku. Lepsza opinia jest taka, że należy brać pod uwagę śmierć osoby, na rzecz której dokonano
darowizny; mimo to darowizna nie idzie za manumitowanym niewolnikiem po śmierci jego pana, przed otwarciem
testamentu.
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Księga XL
1. O manumisjach.
2. O manumisjach przed magistratem.
3. W sprawie manumisji niewolników należących do wspólnoty.
4. W sprawie manumisji testamentowych.
5. Dotyczące wolności przyznawanej na warunkach powiernictwa.
6. Dotyczące pozbawienia wolności.
7. Dotyczące niewolników, którzy mają być wolni pod pewnym warunkiem.
8. Dotyczące niewolników, którzy uzyskują wolność bez manumisji.
9. Jacy niewolnicy, po manumisji, nie stają się wolnymi, przez kogo to się dzieje (...)
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10. O prawie do noszenia złotego pierścienia.
11. O przywróceniu praw rodzenia.
12. Dotyczące działań związanych z wolnością.
13. Dotyczące tych, którym nie wolno domagać się swojej wolności.
14. Gdzie decyduje się o tym, że ktoś jest wolnomularzem.
15. Po upływie pięciu lat nie wolno podnosić żadnych kwestii co do stanu osób zmarłych (...)
16. W sprawie wykrycia zmowy.

Tit. 1. Dotyczące manumisji.

Ulpianus, O Sabinusie, księga VI.
Postanowiono, że ten, kto urodził się w Kalendy Styczniowe, może wydziedziczyć swego niewolnika po szóstej
godzinie nocy poprzedzającej Kalendy, jako że w tym czasie ukończył dwudziesty rok życia. Każdemu bowiem,
kto ma więcej niż dwadzieścia lat, wolno zbyć niewolnika, ale nieletniemu poniżej tego wieku jest to zabronione.
Nie uważa się więc za niespełna dwudziestoletniego tego, kto jest w ostatnim dniu dwudziestego roku życia.
(1) Tenże, O Sabinusie, księga XVII.
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Jeżeli spadkobierca manumitowałby zapisanego mu niewolnika, podczas gdy zapisobierca zastanawia się, czy
go przyjąć, czy nie, to jest ustalone, że niewolnik będzie wolny, jeżeli zapisobierca ostatecznie doszedłby do
wniosku, że odrzuca zapis.
2. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Gdy niewolnik jest oddany w zastaw, nie może być poddany manumulacji, nawet jeśli dłużnik jest zamożny.
0. Ulpianus, Dysputy, księga VI.
List Braci Boskich, skierowany do Urbiusa Maximusa, stwierdza, że niewolnik kupiony za własne pieniądze może
domagać się wolności.
(23) Po pierwsze, taki niewolnik nie może być właściwie uważany za kupionego za własne pieniądze, ponieważ
niewolnik nie może mieć własnych pieniędzy. Jeśli jednak przymkniemy na to oko, należy uznać, że został on
kupiony za własne pieniądze, ponieważ nie został kupiony za pieniądze tego, który wykupił go z niewoli. A zatem,
czy pieniądze pochodziły z peculium, które należy do sprzedawcy, czy też z jakiegoś szczęśliwego nabytku
niewolnika, czy też zostały dostarczone dzięki życzliwości lub liberalności przyjaciela, czy też ktoś je wypłacił, czy
obiecał, czy też spowodował, że sam został oddelegowany, czy też niewolnik został wykupiony przez swoje
zobowiązanie do spłaty długu, należy uznać, że został kupiony za własne pieniądze. Wystarczy bowiem, jeśli ten,
kto użyczył swego imienia na zakup, nie wydał żadnych własnych pieniędzy.
(24) Jeśli niewolnik, kupiony przez kogoś nieznanego, poda mu potem cenę, za którą został sprzedany, to trzeba
powiedzieć, że nie powinien być wysłuchany, gdyż powinno to być uczynione na początku, aby można było
dokonać fikcyjnej sprzedaży i zawrzeć poufną umowę między kupującym a niewolnikiem.
(25) Jeśli więc nie uczyniono tego na początku, aby umożliwić wykupienie niewolnika za jego własne pieniądze,
albo jeśli niewolnik nie dał pieniędzy z takim zamiarem, nie będzie miał prawa do wolności.
(26) Można więc zapytać, czy jeśli taka była intencja na początku, a nabywca pospieszył się z wypłatą pieniędzy i
powinien je potem zwrócić, to czy niewolnik może skorzystać z dobrodziejstwa konstytucji cesarskiej? Uważam,
że tak.
(27) Jeśli więc nabywca wpłacił pieniądze na rzecz niewolnika, a ten mu je zwrócił, to może on uzyskać wolność.
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(28) Bez względu na to, czy w umowie (np. przy sprzedaży) było wspomniane, czy też nie, że niewolnik zostanie
poddany manumulacji, lepiej jest uważać, że będzie on miał prawo do wolności.
(29) Jeśli więc ktoś kupiłby niewolnika za pieniądze tego ostatniego, ale nie zgodziłby się na jego manumitację,
humanitarna opinia tych, którzy zajmowali się tą kwestią, jest taka, że niewolnik powinien otrzymać wolność,
ponieważ nabywca był tylko fikcyjny i użyczył swojego nazwiska, a poza tym nic nie stracił.
(30) Nie ma jednak różnicy, kto nabył niewolnika za jego własne pieniądze, czy Skarb Państwa, gmina, czy osoba
prywatna, ani też jaka może być płeć nabywcy. Jeśli sprzedający nie ukończył dwudziestego roku życia,
konstytucja będzie miała zastosowanie. Wiek nabywcy również nie jest brany pod uwagę, gdyż nawet jeśli jest on
niepełnoletni, sprawiedliwym jest, aby dotrzymał słowa, gdyż w ten sposób nie poniesie żadnej szkody. Ta sama
zasada dotyczy kupującego, który jest niewolnikiem.
(31) Konstytucji nie stosuje się do niewolników, którzy są całkowicie niezdolni do uzyskania wolności, jak na
przykład w przypadku, gdy niewolnik ma być wysłany poza granice kraju, lub gdy został sprzedany lub zapisany
w testamencie pod warunkiem, że nigdy nie zostanie poddany manumulacji.
(32) Gdy niewolnik został wykupiony za własne pieniądze, chociaż nie zapłacił całej ceny, należy stwierdzić, że
ma on prawo do wolności, jeśli swoją pracą przyczynił się do wyrównania należności lub jeśli później dzięki swojej
pracy uzyskał majątek.
(33) Jeśli kupiłby część siebie za własne pieniądze, a druga część należałaby już do niego, konstytucja nie
będzie miała zastosowania, tak samo jak nie będzie miała zastosowania, jeśli mając własność siebie, kupiłby
tylko jej użytkowanie.
(34) Ale co w przypadku, gdy posiadał on użytkowanie samoistne, a nabył własność? W tym przypadku znajduje
się on w takiej sytuacji, że zastosowanie będzie miała Konstytucja Cesarska.
(35) Jeśli dwie osoby kupią niewolnika, jedna z nich za własne pieniądze, a druga za pieniądze niewolnika, to
należy uznać, że konstytucja nie ma zastosowania, chyba że ten, kto kupił go za własne pieniądze, jest gotów go
manumitować.
(36) Jeśli jednak ktoś kupuje połowę niewolnika, a drugą połowę nabywa w drodze korzystnej transakcji, należy
stwierdzić, że istnieje podstawa do zastosowania konstytucji.
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23. Marcjanus, Instytuty, Księga II.
Jeśli niewolnik twierdzi, że został kupiony za własne pieniądze, może wystąpić przed sądem przeciwko swemu
panu, którego dobrą wiarę podważa, i poskarżyć się, że nie został przez niego wyswobodzony; musi to jednak
uczynić w Rzymie przed prefektem miejskim, a w prowincjach przed gubernatorem, zgodnie ze świętymi
konstytucjami braci Boskich; Pod karą jednak skazania na kopalnie, jeśliby tego próbował i nie udowodnił swojej
racji; chyba że jego pan woli, aby mu go przywrócono, a wtedy należy postanowić, że nie będzie podlegał
surowszej karze.
23. 23. Jeśli jednak niewolnik zostanie uwolniony po złożeniu rachunku, należy wyznaczyć arbitra między
niewolnikiem a jego panem, czyli spadkobiercę, aby rachunek został złożony w jego obecności.
(23) Alfenus Varus, Digest, Księga IV.
Niewolnik, który zgodził się dać pewną sumę, aby uzyskać wolność, zapłacił ją swemu panu, lecz ten zmarł przed
jego wyswobodzeniem i nakazał mu wolność na mocy swego testamentu, zapisując mu także swoje peculium.
Niewolnik zapytał, czy pieniądze, które zapłacił swemu panu w zamian za uzyskanie wolności, powinny być mu
zwrócone przez spadkobierców jego patrona, czy też nie? Odpowiedź brzmiała, że jeśli pan, po otrzymaniu
pieniędzy, zaksięgował je jako swoje, to natychmiast przestały one być częścią peculium niewolnika; jeśli jednak
w międzyczasie, przed manumifikacją, odłożył te pieniądze na bok, jako zapłacone przez niewolnika, to należy je
uznać za należące do jego peculium, a spadkobiercy muszą je zwrócić manumifikowanemu niewolnikowi.
23. Tenże, Digest, Księga VII.
Dwaj synowie pod władzą ojcowską posiadali, jako część peculium każdego z nich, oddzielnych niewolników.
Jeden z nich, za życia swego ojca, zrzekł się młodego niewolnika, który należał do jego peculium. Ojciec w
testamencie zapisał każdemu z synów własne peculium, jako uprzywilejowany spadek. Powstało pytanie, czy
wspomniany niewolnik stał się wolnym człowiekiem obu synów, czy tylko tego, przez którego został wybawiony?
Odpowiedź brzmiała, że jeśli ojciec sporządził testament zanim syn dokonał manumisji niewolnika, stał się on
wolnym człowiekiem tylko tego z nich, ponieważ uznano by, że został zapisany z pozostałą częścią peculium.
Jeśli jednak ojciec sporządziłby testament później, nie można by uznać, że zamierzał przekazać niewolnika, który
został poddany manumisji, a ponieważ nie przekazał go jako dziedzictwa uprzywilejowanego, po śmierci ojca
byłby on niewolnikiem dwóch braci.
(23) Marcjanus, Instytuty, Księga XIII.
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Ci, którzy są sprowadzeni do niewolnictwa za karę, bez wątpienia nie mogą nikogo manumitować, ponieważ sami
są niewolnikami.
23. Nie mogą też manumitować swoich niewolników ci, którzy są oskarżeni o zbrodnię stołeczną, gdyż tak
zadecydował senat.
24. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Kalpurniusza, że wolność udzielona niewolnikom przez
osobę, która została skazana na mocy prawa kornego, lub która była świadoma, że zostanie skazana, nie będzie
miała żadnej mocy ani skutku.
25. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że jeśli niewolnicy zostali poddani manumulacji, aby ich pan mógł być
zwolniony z odpowiedzialności za przestępstwo, to nie mają oni prawa do wolności.
8. Paulus, Reguły.
Jeśli niewolnik został sprzedany pod warunkiem, że nie zostanie poddany manumantacji, lub jeśli zabroniono mu
jej z własnej woli, lub jeśli prefekt gubernatora zabronił mu jej z powodu popełnionego przez niego przestępstwa,
nie może on uzyskać wolności.
0. Księga II z sześciu ksiąg dekretów cesarskich odnoszących się do dochodzeń sądowych.
Ilianus, dłużnik Skarbu Państwa, kupiwszy wiele lat wcześniej niewolnicę imieniem Evemeria, pod warunkiem, że
ją wyswobodzi, uczynił to. Ponieważ pełnomocnik Skarbu Państwa nie uznał majątku dłużnika za wystarczający
do zaspokojenia wierzycieli, zadał pytanie o status Ewemerii. Uznano, że nie ma podstaw do skorzystania z
prawa Skarbu Państwa, na mocy którego cały majątek dłużników podlega prawu zastawu, ponieważ niewolnica
została nabyta pod warunkiem manumitacji, a gdyby tego nie uczyniono, miałaby prawo do wolności na mocy
Konstytucji Marki Boskiej.
10. Tenże, O Edykcie, Księga LXIV.
Spadkobierca, dokonując manumisji niewolnika, który został zapisany pod warunkiem, i czyniąc to w czasie
trwania warunku, nie czyni niewolnika wolnym.
11. Tenże, O Edykcie, Księga L.
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Niewolnik, który był winny porwania i za którego pan zapłacił karę, jest zakazany przez prawo fawijskie, aby był
poddany manumulacji w ciągu dziesięciu lat; i w tym przypadku nie bierzemy pod uwagę czasu, kiedy testament
został sporządzony, ale datę śmierci spadkodawcy.
0. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga I.
Niewolnik osoby obłąkanej nie może być poddany manumisji przez krewnego tej osoby, który został mianowany
jej kuratorem, ponieważ manumisja niewolnika nie wchodzi w zakres zarządu majątkiem. Jeśli jednak osoba
niepoczytalna zawdzięcza niewolnikowi wolność na zasadzie powiernictwa, Oktawian mówi, że dla rozwiania
wszelkich wątpliwości niewolnik powinien być wydany przez kuratora osobie, której ma być przekazany, aby mógł
być przez nią poddany manumisji.
23. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVI.
Nie możemy dokonać manumitacji niewolnika w obecności kogoś, kto ma władzę równą naszej. Pretor może
jednak dokonać manumitacji niewolnika w obecności konsula.
23. Kiedy cesarz manumituje niewolnika, nie dotyka go różdżką, ale niewolnik, który jest manumitowany, staje się
wolny przez samo wyrażenie woli cesarskiej, zgodnie z prawem Augusta.
15. Marcellus, Digest, Księga XXIII.
Nie ma wątpliwości, że niewolnik może zostać poddany manumisji mortis causa. Nie należy jednak rozumieć, że
jeśli niewolnik zostanie w ten sposób uwolniony, to nie stanie się nim, jeśli jego pan odzyska zdrowie; podobnie
bowiem jak w przypadku absolutnej manumisji przed pretorem, gdy ktoś myśli, że wkrótce umrze, a jego śmierć
jest oczekiwana, tak i w tym przypadku wolność jest przyznawana w ostatnich chwilach życia tego, kto udziela
manumisji, ponieważ uważa się, że jego wola nadal istnieje ze względu na milczący warunek śmierci osoby
manumującej niewolnika. Tak samo jest w przypadku, gdy ktoś przekazuje majątek pod warunkiem, że w razie
jego śmierci będzie on należał do osoby, która go otrzyma; ponieważ majątek nie zostanie zbyty, jeśli darczyńca
zachowa ten sam zamiar za życia.
(0) Modestinus, Reguły, Księga I.
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Jeśli syn poniżej dwudziestego roku życia zrzeknie się niewolnika za zgodą ojca, czyni go wolnym człowiekiem
tego ostatniego; a dowód zrzeczenia się jest zbędny ze względu na zgodę ojca.
5888. Tenże, Reguły, Księga VI.
Niewolnicy, których syn pod ojcowską kontrolą nabywa w czasie służby wojskowej, nie należą do majątku ojca, a
ten ostatni nie może dokonać manumisji tego rodzaju niewolników.
(1) Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga XII.
Sprzedawca może manumitować niewolnika, którego zobowiązał się sprzedać, a przyrzekający niewolnika,
którego zobowiązał się dostarczyć.
17. Papinianus, Pytania, księga XIII.
Jeśli ktoś otrzymał od drugiego człowieka pewną sumę pieniędzy w zamian za wyswobodzenie swojego
niewolnika, to wolność tego ostatniego może być od niego wymuszona bez jego zgody, chociaż często zdarza
się, że płacone są jego własne pieniądze, a przede wszystkim, jeśli dostarczył je jego brat lub jego ojciec
biologiczny; sprawa jest bowiem podobna do tej, w której niewolnik zostaje wykupiony za własne pieniądze.
(0) Tenże, Opinie, Księga X.
Nieletniemu, który ukończył dwadzieścia lat, nie trzeba udowadniać, że niewolnik został wyswobodzony, jeśli
przyjmuje go w celu wyswobodzenia po ogłoszeniu reskryptu Boskiego Marka skierowanego do Aufidiusza
Wiktorynusa; gdyby bowiem go nie wyswobodził, niewolnik mimo to uzyskałby wolność.
23. 23. Ta sama zasada prawa nie obowiązuje w przypadku, gdy przyznanie wolności jest obciążone
powiernictwem; w tym przypadku bowiem darczyńca musi udowodnić ten fakt, gdyż w przeciwnym razie poddany
manumisji niewolnik nie uzyska wolności.
24. Pewien człowiek sprzedał niewolnicę pod warunkiem, że po upływie roku nabywca dokona jej abumisji, a jeśli
tego nie uczyni, uzgodniono, że sprzedawca położy na niej rękę lub że nabywca zapłaci dziesięć aurei. Ponieważ
umowa nie została dotrzymana, postanowiono, że niewolnik mimo to stał się wolny zgodnie z warunkami
wspomnianej konstytucji, gdyż bardzo często nałożenie ręki ma miejsce w celu udzielenia pomocy. Dlatego
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pieniądze nie mogą być odzyskane, ponieważ korzyść z prawa została zapewniona zgodnie z życzeniem
sprzedającego.
25. W czasie alienacji niewolnika uzgodniono, że po przekazaniu go z zamiarem przyznania mu wolności,
powinien on zostać poddany manumisji po upływie pięciu lat; a także, że w międzyczasie musi płacić co miesiąc
pewną sumę. Podałem jako moją opinię, że wspomniane miesięczne płatności nie były częścią warunku, pod
którym został wyzwolony z niewoli, ale w celu wykazania, że jego niewola była tylko tymczasowa; ponieważ
niewolnik, który został przeniesiony w celu uzyskania wolności, nie może być pod każdym względem
porównywany z tym, który ma być manumitted pod pewnym warunkiem.
23. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Mąż, który jest wypłacalny, może manumitować niewolnika dotal w czasie trwania małżeństwa. Jeśli jednak nie
jest wypłacalny, nawet jeśli nie ma innych zobowiązań, niewolnik nie może uzyskać wolności, ponieważ posag
jest rozumiany jako należny tak długo, jak długo trwa małżeństwo.
23. Tenże, Definicje, Księga II.
Wnuk może manumitować niewolnika za zgodą dziadka, tak jak syn może to zrobić za zgodą ojca; ale
manumitowany niewolnik stanie się wolnym człowiekiem ojca lub dziadka.
23. Tenże, Opinie, Księga XV.
Gajusz Seius kupił Pamfilę pod warunkiem, że zostanie ona poddana manumisji w ciągu roku; a zanim ten czas
upłynął, Seius sam został sądownie uznany za niewolnika. Pytam, czy Pamfila miała prawo do wolności po
upływie roku, zgodnie z warunkiem sprzedaży. Paulus odpowiedział, że zakupiona niewolnica została nabyta
przez pana Seiusa pod tym samym warunkiem, pod którym została sprzedana.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga I.
Lex Junia Petronia stanowi, że gdy decyzje sądów są sprzeczne, wyrok musi zostać wydany na korzyść wolności.
23. Dekretami cesarskimi często ustalano, że gdy świadkowie opowiadający się za i przeciw wolności występują
w równej liczbie, wyrok musi być wydany na korzyść wolności.
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(23) Gaius, O manumisjach, Księga I.
Prawo stanowi, że nawet niemowlęta mają prawo do wolności.
23. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga IV.
Labeo twierdzi, że niewolnik, który jest obłąkany, może zostać poddany manumisji i uzyskać wolność za pomocą
wszystkich znanych prawu środków.

Tyt. 2: O manumisjach przed sędzią.

23. Pomponiusz, O Sabinusie, księga I.
Jest ustalone, że wychowanek może z upoważnienia swego opiekuna w obecności pretora dokonać manumisji
swego niewolnika tak samo, jak przed wspomnianym opiekunem działającym jako pretor.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVIII.
Jeśli użytkownikiem niewolnika jest nieletni, który ukończył dwadzieścia lat, to czy może on wyrazić zgodę na
uzyskanie przez niego wolności? Sądzę, że niewolnik może ją uzyskać, jeśli wyrazi na to zgodę.
23. Tenże, Dysputy, księga IV.
Jeśli spadkobierca manuminuję niewolnika, który został zapisany w testamencie, a zapisobierca następnie
odrzuca zapis, przyznanie wolności działa wstecz. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy niewolnik
został zapisany w testamencie dwóm osobom, a jedna z nich odrzuca manumisję dokonaną przez drugą; również
w tym przypadku przyznanie wolności działa wstecz.
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(23) Julianus, Digest, Księga XLII.
Jeśli ojciec zezwoli synowi na manumitację niewolnika, a w międzyczasie umrze, a jego syn, nie wiedząc, że
ojciec nie żyje, da niewolnikowi wolność, to niewolnik stanie się wolny dzięki łasce udzielonej wolności, ponieważ
nie wydaje się, aby pan zmienił zdanie. Jeśli jednak ojciec przez posłańca zabronił synowi wyzwolenia
niewolnika, a syn o tym nie wiedział i zanim się o tym dowiedział, dokonał manumisji niewolnika, ten nie stanie się
wolny; aby bowiem niewolnik mógł uzyskać wolność przez manumizację syna, musi istnieć zamiar ojca; gdyby
bowiem zmienił zdanie, nie byłoby prawdą, że syn dokonał manumisji niewolnika za zgodą ojca.
23. 23. Ilekroć pan manumituje swojego niewolnika, nawet jeśli uważa, że należy on do kogoś innego, to jednak
prawdą jest, że niewolnik jest manumitowany za zgodą swojego pana, a zatem staje się wolny. A z drugiej strony,
jeśli Stichus nie uważa, że należy do osoby, która go manumifikuje, to mimo wszystko otrzyma wolność, bo
więcej jest w samym fakcie niż w opinii; i w obu przypadkach prawdą jest, że Stichus został manumitowany za
zgodą swego pana. Ta sama zasada prawa będzie obowiązywać, gdy zarówno pan, jak i niewolnik są w błędzie i
jeden z nich uważa, że nie jest panem, a drugi, że nie jest jego niewolnikiem.
24. Małoletni, który ukończył dwadzieścia lat i jest panem, nie może legalnie dokonać manumitu bez stawienia się
przed właściwą władzą. Paulus powiada, że jeśli małoletni, który ma dwadzieścia lat, pozwala na manumisję
niewolnika, nad którym ma prawo zastawu, to manumisja jest legalna, ponieważ nie rozumie się, że rzeczywiście
go wyzwolił, lecz tylko, że nie przeszkadzał w jego manumisji.
23. Julianus, W tej samej księdze.
Często zadawano pytanie, czy sędzia wyznaczony do zbadania manumisji może sam dokonać manumisji
niewolnika. Pamiętam, że Javolenus, mój preceptor, dokonał manumisji swoich niewolników w Afryce i Syrii, gdy
był członkiem rady sędziów; ja też poszedłem za jego przykładem i uwolniłem kilku moich niewolników w moim
trybunale, zarówno gdy byłem pretorem, jak i konsulem; doradzałem też to samo niektórym innym pretorom i
konsulom.
23. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Nie ulega wątpliwości, że niewolnik będący we wspólnym posiadaniu nieletnich, którzy ukończyli dwadzieścia lat,
może zostać poddany manumisji przed odpowiednim trybunałem, nawet jeśli jeden z właścicieli nie wyrazi zgody
na takie postępowanie.
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23. Gaius, Diurnal or Golden Matters, Księga I.
Nie jest absolutnie konieczne, aby manumisja odbywała się w trybunale, dlatego też niewolnicy często są
poddawani manumisji w czasie podróży, kiedy pretor, prokonsul, zastępca lub cesarz udziela im tego przywileju w
drodze do łaźni, trybunału lub na publiczne igrzyska.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga V.
Gdy byłem w kraju z pretorem, pozwoliłem, aby niewolnik został przed nim poddany manumisji, choć nie było przy
tym liktora.
23. Marcjanus, Instytuty, księga XIII.
Słuszny powód do manumisji istnieje, gdy niewolnik uratował swego pana od niebezpieczeństwa utraty życia lub
od hańby.
23. 23. Należy pamiętać, że wolność musi być przyznana po jej otrzymaniu, bez względu na to, jaki powód może
być później przeciw niej podnoszony. Boski Pius stwierdził bowiem w Reskrypcie, że jeśli sprawa została raz
udowodniona, nie może być wznowiona, pod warunkiem, że nie wolno osobie manumitować niewolnika
należącego do innej osoby; wszystko bowiem, co jest zarzucane, może być podważone dowodami, ale jeśli
zostało raz udowodnione, nie może być ponownie rozpatrywane.
23. Tenże, Reguły, Księga III.
Syn głuchego lub niemego ojca może z jego rozkazu manumitować niewolnika. Natomiast syn osoby obłąkanej
nie może tego uczynić.
(23) Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VI.
Gdy nieletni, który nie ukończył dwudziestu lat, dokonuje manumisji niewolnika, jest ona zwyczajowo
akceptowana, gdy osoba, która dokonuje manumisji, jest naturalnym synem lub córką, bratem lub siostrą
niewolnika;
23. Tenże, O Lex Aelia Sentia, Księga II.
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Albo jeśli są z nim spokrewnieni przez krew (bo takie pokrewieństwo jest brane pod uwagę).
(385875968) Tenże, O obowiązkach prokonsula.
Albo jeśli on lub ona jest przybranym bratem, instruktorem, nauczycielem lub pielęgniarką nieletniego, albo
synem lub córką osoby wyżej wymienionej, albo jego uczniem, albo pomocnikiem, który nosi jego książki, albo
jeśli niewolnik jest manumitted, aby stać się agentem; pod warunkiem, w tym przypadku, że ma co najmniej
osiemnaście lat; i jest również wymagane, że nieletni, który go manumits go ma więcej niż jednego niewolnika.
Podobnie, jeśli panna lub kobieta jest manumowana w celu zawarcia małżeństwa, jeśli od pana wymaga się
przede wszystkim przysięgi, że zostanie ona wydana za mąż w ciągu sześciu miesięcy, tak jak to zostało
zadekretowane przez Senat.
37. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
W przypadku kobiet bardziej powszechne jest manumitowanie przybranych dzieci, ale jest to dozwolone również
w przypadku mężczyzn; wystarczy, że jeden otrzyma pozwolenie na manumitowanie niewolnika, w którego
utrzymaniu ma więcej niż zwykły interes.
38. Niektóre autorytety uważają, że kobiety mogą dokonać manumisji niewolnika w celu poślubienia go, ale to
powinno być ograniczone do przypadku, gdy został on zapisany kobiecie, która była jego współniewolnicą.
39. 39. Jeśli mężczyzna, który jest impotentem, chce wydziedziczyć niewolnicę w celu poślubienia jej, może to
uczynić. Zasada ta nie dotyczy jednak tego, kto został wykastrowany.
39. Paulus, O Lex Aelia Sentia, Księga I.
Małoletniemu, który ukończył dwadzieścia lat, powinno się także zezwolić na manumitację niewolnika w celu
spełnienia jakiegoś warunku; na przykład wtedy, gdy ktoś został wyznaczony na dziedzica pod warunkiem
uwolnienia niewolnika.
(0) Wiele powodów do manumisji może być związanych z przeszłością, na przykład, gdy niewolnik pomagał
swemu panu w walce, chronił go przed zbójcami, wyleczył go z choroby, ujawnił zdradę, którą mu grożono, a
także w innych przypadkach, których wymienianie byłoby zbyt czasochłonne, ponieważ istnieje wiele innych
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powodów, dla których wolność powinna być przyznana dekretem i które powinny być wzięte pod uwagę przez
sędziego, do którego sprawa jest wnoszona.
(1) Kilku niewolników może być jednocześnie poddanych manumantacji w obecności sędziego, a obecność
niewolników jest wystarczająca, aby kilku mogło być poddanych manumantacji.
(2) Pan, który jest nieobecny, może podać powód manumisji przez swojego pełnomocnika.
(3) Jeżeli dwóch panów dokona manumisji tej samej niewolnicy w celu jej poślubienia, to powód ten nie może być
uznany.
(4) Osoby, które mają miejsce zamieszkania we Włoszech lub w innej prowincji, mogą dokonać manumisji swoich
niewolników przed gubernatorem innej prowincji, po uprzednim złożeniu wniosku do właściwego trybunału.
40. Ulpianus, O Lex Aelia Sentia, Księga II.
Sędziowie, wysłuchując powodów manumisji, muszą pamiętać, że muszą one wynikać nie z rozwiązłości, lecz z
uczucia; Lex Aelia Sentia ma bowiem przyznawać legalną wolność nie dla przyjemności, lecz ze względu na
szczere przywiązanie.
41. 41. Jeśli ktoś przekaże niewolnika nieletniemu, który ukończył dwadzieścia jeden lat, w zamian za zapłaconą
cenę lub jako darowiznę, pod warunkiem, że ten go wyzwoli, może to przedstawić jako uzasadniony powód
manumisji, podając nałożony warunek, a następnie może przyznać niewolnikowi wolność. Będzie jednak musiał
wykazać, że taka była umowa między stronami, tak aby sprawa mogła być rozstrzygnięta zgodnie z warunkiem
darowizny lub z uczuciem osoby, która dała niewolnika do manumisji.
(0) Paulus, O Edykcie, Księga L.
Możemy dokonać manumitacji niewolnika w obecności prokonsula po opuszczeniu przez niego miasta.
42. Możemy też dokonać manumisji niewolnika w obecności jego zastępcy.
18. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVI.
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Niewolnik może być manumitowany przed synem pod władzą ojcowską, który działa jako sędzia, chociaż on sam,
podlegając władzy ojcowskiej, nie ma, jako osoba prywatna, prawa do manumitowania niewolnika.
43. Pretor nie może dokonać manumitacji niewolnika w obecności swojego kolegi.
44. Również syn może dokonać manumitacji niewolnika w obecności ojca, za zgodą tego ostatniego.
19. Celsus, Digest, Księga XXIX.
Jeśli nieletni, który ukończył dwadzieścia lat, zrzeknie się przed odpowiednim trybunałem niewolnicy, która jest w
ciąży, w celu poślubienia jej, a ona w międzyczasie urodzi dziecko, stan dziecka, które urodziła, to znaczy, czy
jest ono niewolnikiem czy wolnym człowiekiem, pozostaje nieokreślony.
0. Ulpianus, O obowiązkach konsula, Księga II.
Jeśli nieletni, który ukończył dwadzieścia pięć lat, zostanie zobowiązany do manumitowania niewolnika, powinien
mieć na to pozwolenie natychmiast, chyba że został zobowiązany do manumitowania własnego niewolnika. W
tym wypadku bowiem wartość korzyści, jaką uzyska z woli osoby, która go o to poprosiła, musi być porównana z
wartością niewolnika, o którego manumitowanie go poproszono.
45. Jeśli jednak niewolnik został podarowany nieletniemu pod warunkiem, że zostanie on poddany manumitacji,
należy pozwolić mu na manumitację, aby nie dopuścić do tego, aby Konstytucja Marka Boskiego zaczęła
obowiązywać w czasie zwłoki udzielonej przez konsula.
46. Jeśli ktoś chce manumitować niewolnicę, aby się z nią ożenić, a może bez hańby dla swojej rangi poślubić
taką kobietę, powinien otrzymać na to pozwolenie.
47. Marcellus mówi także, że jeśli kobieta chce wyemancypować swojego naturalnego syna lub którąkolwiek z
innych osób wcześniej wymienionych, powinna mieć na to pozwolenie.
48. Konsul może dokonać manumisji niewolnika przed samym sobą, jeśli jest on nieletni i ma dwadzieścia lat.
46. Modestinus, Pandekty, Księga I.
Mogę, zgodnie z konstytucją boskiego Augusta, dokonać manumitacji niewolnika w obecności prefekta Egiptu.
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0. Paulus, Pytania, księga XII.
Pewien ojciec wysłał list z prowincji do swego syna, o którym wiedział, że jest w Rzymie, w którym zezwala mu na
uwolnienie przed sędzią dowolnego niewolnika, którego wybierze spośród tych, których ma przy sobie do swojej
osobistej służby, a syn następnie w obecności pretora manumitował Stichusa. Pytam, czy uczynił go wolnym?
Odpowiedź brzmiała: dlaczego nie mamy wierzyć, że ojciec mógł upoważnić syna do manumitowania
niewolników, których miał na swoją służbę? Dał on bowiem synowi jedynie przywilej dokonania wyboru, a co do
reszty, sam dokonał manumisji niewolnika.
23. Hermogenianus, Epitomes of Laiv, Księga I.
Obecnie zwyczajowo manumisja dokonywana jest przez liktorów, pan milczy, a choć uroczyste słowa nie padają,
uważa się je za wypowiedziane.
23. Paulus, O Neratiusie, księga II.
Małoletni, który nie jest już niemowlęciem, może zgodnie z prawem dokonać manumitacji niewolnika przed
odpowiednim trybunałem. Paulus: Pod warunkiem, że jego opiekun upoważni go do tego i uwolni go w taki
sposób, że peculium nie pójdzie za niewolnikiem.
(23) Gajusz, O manumisjach, księga I.
Jeśli osoba niepełnoletnia manumisjonuje niewolnika w celu uczynienia go swoim opiekunem: Fufidiusz mówi, że
to powinno być zatwierdzone. Nerva, syn, jest przeciwnego zdania, co jest słuszne. Byłoby bowiem szczytem
absurdu, gdyby uznano, że osąd nieletniego jest wystarczająco dobry, by mógł on wybrać sobie opiekuna,
podczas gdy we wszystkich innych działaniach jest on kontrolowany przez władzę swojego opiekuna, ponieważ
jego osąd jest słaby.

Tit. 3. Odnośnie manumisji niewolników należących do wspólnoty.
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(1) Ulpianus, O Sabinusie, Księga V.
Boski Marek przyznał władzę manumisji wszystkim ciałom korporacyjnym, które mają prawo do zgromadzania
się.
51. Tenże, O Sabinusie, księga XIV.
Z tego powodu takie ciała mogą domagać się majątków swoich wyzwolicieli, do których są prawnie uprawnione.
52. Papinianus, Opinie, księga XIV.
Niewolnik należący do gminy, który został zgodnie z prawem wyemancypowany, zachowuje swoje peculium, jeśli
nie został go wcześniej pozbawiony; dlatego też jego dłużnik jest zwolniony z odpowiedzialności poprzez
zapłacenie mu.

Tit. 4. Dotyczące manumisji testamentowych.

0. Ulpianus, O Sabinusie, księga IV.
Jeżeli w testamencie kilka razy przyznano niewolnikowi wolność, to przeważa ta dyspozycja, dzięki której
niewolnik może ją najlepiej uzyskać.
54. Tenże, O Sabinusie, księga V.
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Jeśli ktoś wyznaczy dziedzica w następujący sposób: "Niech Titius będzie moim dziedzicem, a jeśli Titius nie
będzie moim dziedzicem, niech Stichus będzie moim dziedzicem; niech Stichus będzie wolny", Arystoteles mówi,
że Stichus nie będzie wolny, jeśli Titius zostanie dziedzicem. Wydaje mi się, że może on być uznany za wolnego,
ponieważ nie otrzymuje wolności w dwóch różnych stopniach, ale jest mu ona przyznawana dwukrotnie; taka jest
nasza praktyka.
55. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga I.
Małoletni, który ma dwadzieścia lat i jest w wojsku, nie może z własnej woli wyswobodzić swojego niewolnika.
56. Tenże, O Sabinusie, księga II.
Jeśli ktoś uczyniłby w testamencie następujący zapis: "Niech Stichus będzie wolny, a mój spadkobierca niech mu
zapłaci dziesięć aurei", to nie ma wątpliwości, że pieniądze te będą mu należne, nawet jeśli głowa domu za życia
dokona manumitacji.
0. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli spadkodawca powie: "Niech Stichus będzie wolny, albo
natychmiast, albo po pewnym czasie; a kiedy stanie się wolny, niech mój spadkobierca zapłaci mu dziesięć
aurei".
1. 1. Postanowiono, że jeśli zapis wolnościowy brzmi: "Niech mój spadkobierca zapłaci dziesięć aurei takiemu a
takiemu niewolnikowi, jeśli przyznam mu wolność w obecności sędziego", choć, ściśle rzecz biorąc, różni się to
od manumisji testamentowej, to jednak, zgodnie z nakazem ludzkości, zapis ten będzie ważny, jeśli pan za życia
wyemancypuje niewolnika.
58. Tenże, O Sabinusie, Księga III.
Gdy wolność jest przyznana testamentem, należy brać pod uwagę postanowienia najmniej uciążliwe, a gdy jest
kilka takich postanowień, rozumie się, że to, które jest najmniej uciążliwe, jest najkorzystniejsze dla osoby
poddanej manumifikacji. Jeśli jednak wolność jest przyznana przez trust, należy wziąć pod uwagę ostatnią
zapisaną klauzulę.
59. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVIII.
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Jeśli pan niewolnika wyznaczy na swojego spadkobiercę użytkownika tegoż niewolnika, a wolność zostanie mu
przyznana warunkowo, jako że niewolnik w międzyczasie należy do spadkobiercy, to użytkowanie wygaśnie z
powodu połączenia, które z tego wyniknie, a jeśli warunek zostanie spełniony, niewolnik otrzyma wolność w
sposób absolutny.
60. Tenże, O Sabinusie, księga XIX.
Neratius mówi, że gdy wolność jest przyznawana niewolnikowi w następujący sposób: "Jeśli w chwili mojej
śmierci nie będę miał dziecka, niech Stichus będzie wolny", nie będzie on mógł uzyskać wolności, jeśli
pośmiertnie urodzi się dziecko. Czy jednak, w oczekiwaniu na narodziny, powinniśmy powiedzieć, że niewolnik
pozostaje w niewoli, czy też powinniśmy uznać, że stanie się on wolnym człowiekiem z mocą wsteczną, jeśli nie
urodzi się żadne dziecko? Uważam, że należy przyjąć tę drugą opinię.
61. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga V.
Gdy w testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli należycie prowadził moje
sprawy", to stopień staranności Stichusa należy rozpatrywać w odniesieniu do korzyści dla pana, a nie dla
niewolnika; musi on również okazać swoją dobrą wiarę, wypłacając resztę, która może pozostać w jego rękach.
62. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
W przypadku, gdy niewolnik został zapisany w testamencie, aby mógł zostać poddany manumisji, a gdyby nie
został poddany manumisji, miał być wolny i zapisano mu spadek, często orzeka się, że ma on prawo do wolności,
a spadek jest mu należny.
(0) Gdy w konstytucji jest napisane, że niewolnik nie może być poddany manumisji, który jest zakazany przez
testament do uwolnienia, myślę, że to odnosi się tylko do niewolników należących do spadkodawcy lub do jego
spadkobierców, ponieważ nie może to mieć zastosowania do niewolnika należącego do innej osoby.
63. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Gdy peculium niewolnika jest zapisane jako dziedzictwo uprzywilejowane, a pod-niewolnik, który stanowi część
peculium, jest przeznaczony do uwolnienia, ustala się, że stanie się on wolny, ponieważ istnieje duża różnica
między rodzajem a gatunkiem. Jest bowiem ustalone, że gatunek może być usunięty z rodzaju, ponieważ składa
się on z peculium, które zostało zapisane, oraz z niewolnika, który został poddany manumulacji.
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64. Jeśli niewolnik, który jest zapisany w testamencie, ma być wyzwolony z niewoli, stanie się wolny; ale jeśli, w
pierwszej kolejności, jest uważany za wolnego, a następnie jest zapisany w testamencie, jeśli jest oczywiste, że
intencją spadkodawcy było, aby był pozbawiony wolności, a ponieważ obecnie uważa się, że będzie jej
pozbawiony, myślę, że będzie on częścią spadku. Jeśli jednak sprawa jest wątpliwa, to korzystniejsza opinia
powinna przeważyć i stanie się on wolny.
0. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga VII.
Jeżeli po zapisaniu niewolnika w testamencie pozostawiono mu wolność pod zarządem powierniczym,
spadkobierca lub zapisobierca będzie zmuszony do jego manumitacji.
(23) "Jeżeli Stichus i Pamphilus, zapłacą dziesięć aurei, niech będą wolni"; jeden z nich może stać się wolnym
przez zapłacenie pięciu aurei, chociaż drugi może nie zapłacić nic.
(24) Gdy niewolnik jest nakazany wolnością przez testament, staje się wolny natychmiast, gdy tylko jeden z kilku
wyznaczonych spadkobierców wejdzie do majątku.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
Gdy ktoś pozostawia niewolnikowi wolność pod warunkiem złożenia przez niego przysięgi, nie będzie podstaw do
zastosowania edyktu pretorskiego w celu odwołania przysięgi; i jest to rozsądne, ponieważ jeśli ktoś odwoła
warunek, od którego zależy wolność niewolnika, uniemożliwi urzeczywistnienie samej wolności, ponieważ
niewolnik nie może jej uzyskać inaczej, jak tylko przez spełnienie warunku.
0. Jeśli więc ktoś zapisałby niewolnikowi spadek wraz z jego wolnością, ten ostatni nie będzie miał prawa do
spadku, chyba że spełni warunek złożenia przysięgi.
1. Jeśli jednak otrzymałby on wolność w sposób absolutny, a spadek zostałby przyznany pod warunkiem złożenia
przysięgi, Julianus w Trzydziestej pierwszej księdze Digestów uważa, że warunek złożenia przysięgi powinien
zostać zniesiony.
2. Ponadto uważam, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy warunek został postawiony
przy przyznaniu wolności, a spadkodawca za życia dokonał manumisji niewolnika; w tym przypadku bowiem
warunek, od którego zależał zapis, ulega umorzeniu.
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68. Tenże, Dysputy, Księga V.
Gdy wolność została przyznana dwóm niewolnikom pod warunkiem, że zbudują dom lub postawią pomnik,
warunek ten nie może być podzielony między nich. Wątpliwość może powstać tylko wtedy, gdy jeden z nich,
spełniwszy warunek, wydaje się spełniać wolę spadkodawcy, a zatem będzie miał prawo do wolności, co jest
lepszą opinią; chyba że spadkodawca wyraził się inaczej. Jeden z niewolników, czyniąc to, co mu polecono,
spełnił warunek w zakresie, w jakim go to dotyczyło, i chociaż nie uczynił tego w odniesieniu do drugiego,
warunek nie będzie już wiązał tego ostatniego, ponieważ nie może on już go spełnić po tym, jak został raz
spełniony.
69. Ta sama kwestia może powstać, gdy spadek jest zapisany dwóm rzemieślnikom lub malarzom, pod
warunkiem, że namalują obraz lub zbudują statek; należy bowiem rozważyć intencję spadkodawcy, a jeśli nałożył
on warunek wykonania jednego z nich na drugiego, skutek będzie taki, że gdy jeden z nich nic nie zrobi, warunek
nie zostanie spełniony, choć drugi może być gotowy wykonać swój udział. Jeśli jednak można wykazać, że
spadkodawca byłby zadowolony, gdyby to, co napisał lub oświadczył, zostało wykonane przez jednego z nich,
sprawa będzie łatwo rozwiązana; ponieważ jeden z nich, przez swój czyn, przyniesie korzyść sobie i swojemu
wspólnikowi, albo tylko sobie, zgodnie z tym, jak się wydaje, że było to intencją spadkodawcy.
70. Kwestia ta może być również dyskutowana w przypadku, gdy spadkodawca przyznaje wolność dwóm
niewolnikom, jeśli zdadzą oni swoje rachunki. Julianus bowiem pyta, czy jeśli jeden z nich jest gotowy do złożenia
rachunku, a drugi nie, to czy ten pierwszy będzie powstrzymywany przez tego drugiego. I bardzo słusznie mówi,
że jeśli ich rachunki byłyby prowadzone oddzielnie, to wystarczy, że ten, który złoży swój, otrzyma wolność; ale
jeśli obaj prowadziliby swoje rachunki razem, to nie można uznać, że jeden z nich spełnił warunek, chyba że
zapłaci resztę, która pozostała w rękach drugiego. Rozumiemy przez to, że księgi zawierające rachunki również
powinny być oddane.
71. Jeśli jednak niewolnica wraz z dziećmi zostanie skierowana do wyzwolenia, to nawet jeśli nie ma dzieci, to i
tak stanie się wolna; a jeśli je ma, a nie są zdolne do uzyskania wolności, to skutek będzie ten sam. Zasada ta
będzie miała zastosowanie nawet jeśli niewolnica sama nie może stać się wolna, ponieważ jej dzieci i tak
uzyskają wolność; ponieważ klauzula "wraz z jej dziećmi" nie nakłada warunku, chyba że sugerujesz, że intencją
spadkodawcy było co innego; ponieważ w takich okolicznościach słowa te muszą być rozumiane jako
ustanawiające warunek. Ale że nie nakładają one warunku, dowodzi edykt pretora, w którym przewidziano, co
następuje: "Nakazuję, aby matka nienarodzonego dziecka i jej dzieci znalazły się w posiadaniu majątku". Jest
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bowiem ustalone, że nawet jeśli nie ma dzieci, to i tak matka nienarodzonego dziecka powinna być oddana w
posiadanie majątku.
0. Tenże, Dysputy, Księga VIII.
Gdy niewolnikowi przyznano wolność w sposób absolutny, a mianowano go spadkobiercą pod pewnym
warunkiem, postanowiono, że nawet jeśli warunek nie zostanie spełniony, będzie on miał prawo do swojej
wolności.
71. Julianus, Digest, Księga XXXIII.
"Daję i zapisuję Stichusa Semproniuszowi; jeśli Semproniusz nie manumitowałby Stichusa w ciągu roku, niech
rzeczony Stichus będzie wolny". Pojawiło się pytanie, jaka jest zasada w tym przypadku? Odpowiedź brzmiała, że
tam, gdzie wolność jest przyznana w następujący sposób, mianowicie: "Jeśli Semproniusz nie manumitowałby
Stichusa, niech Stichus będzie wolny", a Semproniusz nie manumituje go, nie będzie miał prawa do Stichusa, ale
będzie on wolny.
72. Tenże, Digest, Księga XXXVI.
Gdy w testamencie znajduje się następujący zapis: "Gdy Tytus osiągnie trzydzieści lat, niech Stichus stanie się
wolny, a mój spadkobierca niech da mu taki a taki kawałek ziemi", a Tytus umrze przed osiągnięciem
trzydziestego roku życia, Stichus otrzyma wolność, ale nie będzie miał prawa do spadku. Albowiem tylko na
korzyść wolności przyznaje się, że po śmierci Titiusa istnieje czas, w którym wolność może być przyznana; ale
warunek, od którego zależało dziedzictwo, uważa się za niebyły.
0. Tenże, Digest, Księga XLII.
Wolność, która została przyznana, aby obowiązywała w ostatnim momencie życia, jak na przykład: "Niech
Stichus będzie wolny, kiedy umrze", jest uważana za nie mającą mocy ani skutku.
65536. Następująca dyspozycja testamentowa: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli nie wstąpi na Kapitol", musi być
rozumiana jako oznaczająca, jeśli nie wstąpi na Kapitol tak szybko, jak to możliwe. A zatem Stichus uzyskałby
wolność w ten sposób, gdyby mając możliwość wstąpienia na Kapitol, powstrzymał się od tego.
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65537. Powstało pytanie, czy należy uznać, że wolność została przyznana warunkowo przez następujący zapis w
testamencie: "Niech Pamfilus będzie wolny, aby mógł zdać rachunek moim dzieciom". Odpowiedź brzmiała, że
wolność powinna być przyznana absolutnie, a dodatek "Aby mógł zdać rachunek" nie nakłada żadnego warunku
na przyznanie wolności; mimo to, ponieważ wyrażona została oczywista wola spadkodawcy, niewolnik powinien
być zmuszony do zdania rachunku.
65538. Gdy niewolnik jest bezterminowo nakazany, aby był wolny po kilku latach, staje się wolny po upływie
dwóch lat. Łaska przyznana wolności wymaga tego, a same słowa są podatne na taką interpretację; chyba że
osoba, która jest oskarżona o przyznanie wolności, może udowodnić za pomocą najwyraźniejszych dowodów, że
intencja spadkodawcy była inna.
131072. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Gdy spadkodawca wyznaczył dwóch spadkobierców i polecił, by jego niewolnik był wolny po śmierci jednego z
nich, a spadkobierca, od którego śmierci zależała wolność niewolnika, zmarł za życia spadkodawcy, Sabinus
uznał, że niewolnik stanie się wolny.
23. Następujący warunek: "Niech będzie wolny, gdy umrę" obejmuje cały okres życia i dlatego jest uważany za
nieważny. Lepiej jednak, aby słowa te były interpretowane w sposób bardziej korzystny i w taki sposób, aby
można było uznać, że spadkodawca przyznał wolność swemu niewolnikowi po swojej śmierci.
24. Większe wątpliwości budzi następujący zapis: "Niech będzie wolny za rok", gdyż można go rozumieć jako:
"Niech będzie wolny po roku mojej śmierci", a także jako: "Niech będzie wolny po roku, w którym sporządziłem
ten testament", a jeśli zdarzy się, że spadkodawca umrze w ciągu roku, przyznanie wolności nie będzie miało
żadnej mocy ani skutku.
(1) Tenże, O Urseius Ferox, Księga III.
Pewien człowiek zobowiązał swego spadkobiercę do obalenia swego niewolnika, a gdyby tego nie uczynił,
nakazał mu uwolnienie go i pozostawił mu spadek. Spadkobierca dokonał manumisji niewolnika. Niektóre władze
uważają, że niewolnik uzyskał wolność na mocy testamentu, a skoro tak, to miał również prawo do spadku.
77. Africanus, Pytania, Księga I.
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Pewien spadkodawca zapisał w testamencie swoich niewolników i zawarł w nim następujący zapis: "Proszę,
abyście uznali moich niewolników za godnych swojej wolności, jeśli zachowali się wobec was zasłużenie".
Obowiązkiem pretora jest przymuszenie do otrzymania wolności przez niewolników, chyba że uczynili coś, co
czyni ich niegodnymi otrzymania wolności, przy czym nie wymagano od nich takich usług, które można uznać za
konieczne, aby na nią zasłużyli. Osoba, do której zwrócono się z prośbą o uwolnienie, nadal będzie miała prawo
do określenia czasu, kiedy to uczyni; jeśli bowiem nie dokona manumisji za życia, jej spadkobierca może zostać
zmuszony do przyznania im wolności natychmiast po śmierci.
78. Tenże, Pytania, Księga IV.
"Niech Stichus, a raczej Pamphilus, będzie wolny". Postanowiono, że Pamphilus powinien być wolny, gdyż
wydawało się, że spadkodawca niejako naprawił błąd. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku,
gdy w testamencie stwierdzono: "Niech Stichus będzie wolny, a raczej niech Pamphilus będzie wolny".
79. Tenże, Pytania, Księga IX.
Pewien spadkodawca wyznaczył swego syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, na swego dziedzica i
nakazał, aby Stichus został wyzwolony po zdaniu rachunku ze srebrnej płyty, która była pod jego opieką.
Niewolnik ten ukradł część srebrnej blachy, którą podzielił się z opiekunem, a drugą część oddał opiekunowi,
który zdał z niej rachunek. Gdy spytano się o radę, czy Stichus jest wolny, odpowiedziano, że nie. Z drugiej
jednak strony, jak postanowiono, jeśli niewolnik, który ma być wolny pod pewnym warunkiem, otrzyma polecenie
zapłacenia pewnej sumy pieniędzy i zapłaci ją opiekunowi, albo to z winy opiekuna warunek nie zostanie
spełniony, uzyska wolność; należy to rozumieć w ten sposób, że wszystko odbywa się w dobrej wierze i bez
oszustwa ze strony niewolnika lub opiekuna, tak jak to się dzieje przy alienacji majątku podopiecznego. Jeśli więc
niewolnik zaoferowałby pieniądze, a opiekun nie chciałby ich przyjąć, ponieważ jego podopieczny zostałby
oszukany, niewolnik nie może uzyskać wolności, chyba że nie był winny oszustwa. Tę samą zasadę stosuje się w
odniesieniu do kuratora.
80. Powstało również pytanie, w przypadku gdy niewolnikowi nakazano zdać rachunek ze srebrników, w jaki
sposób należy rozumieć, że spełnił warunek; to znaczy, jeśli jakieś naczynia zostały utracone bez jego winy, a on
wydał pozostałe spadkobiercy w dobrej wierze, czy będzie miał prawo do wolności. Odpowiedź brzmiała, że
będzie miał do niej prawo, ponieważ wystarczy, że zda uczciwy i sprawiedliwy rachunek. Krótko mówiąc, uważa
się, że spełnił warunek, dostarczając spadkobiercy taki rachunek, jaki zaakceptowałby staranny szef
gospodarstwa domowego.
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0. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
(22) Niewolnik, który został wyswobodzony na mocy testamentu, staje się wolny tylko wtedy, gdy testament jest
ważny, a majątek na jego podstawie zostaje przejęty; lub gdy ktoś wchodzi w posiadanie majątku na podstawie
dziedziczenia z powodu odrzucenia testamentu.
(23) W przypadku przyznania wolności na podstawie testamentu uzyskuje się ją z chwilą przyjęcia spadku przez
jednego ze spadkobierców. Jeżeli przyznana jest po upływie określonego czasu lub pod warunkiem, to uzyskuje
się ją z chwilą nadejścia czasu lub spełnienia warunku.
23. Gaius, Diurnal albo Złote sprawy, Księga I.
Niewolnicy, którym nakazano być wolnymi, są uważani za wyraźnie wymienionych tam, gdzie są wyraźnie
wskazani, czy to przez swoje zawody lub urzędy, czy też w jakikolwiek inny sposób, jak na przykład: "Mój
steward; mój kamerdyner; mój kucharz; syn mojego niewolnika Pamfilusa".
23. Ulpianus, Reguły, Księga IV.
Jeśli niewolnik ma być wolny na mocy testamentu, uzyska wolność, gdy tylko przyjmie jakąkolwiek część majątku,
pod warunkiem, że przyjmie ją ten, kto należy do stopnia, w którym niewolnik ma być wolny, i że został
bezwarunkowo poddany manumulacji.
(23) Marcjanus, Reguły, Księga IV.
Boski Pius i Boscy Bracia stwierdzili dobroczynnie w Reskrypcie, że jeśli niewolnikowi, który został wyznaczony
na zastępcę, zapisano spadek wraz z wolnością na wypadek, gdyby nie był spadkobiercą, ale zapis o wolności
nie został powtórzony, to skutek będzie taki sam, jak gdyby to uczyniono.
131072. Paulus, O Lex Aelia Sentia, Księga I.
Ci, którzy mogą nadać wolność, zwracając się do trybunału, mogą również wyznaczyć niewolnikom ich
niezbędnych spadkobierców; i ta konieczność sama w sobie czyni manumisję właściwą.
6. Tenże, O prawie kodeksów.
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"Niech Stichus będzie wolny, jeśli nie zabronię mu w kodycylu manumisji" jest tym samym, co gdyby
spadkodawca powiedział: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli nie wstąpię na Kapitol", gdyż w ten sposób można
wyznaczyć spadkobiercę.
7. Scaevola, Digest, Księga XXIII.
Pewien mężczyzna wyrzekł się swojej żony, która była w ciąży, i poślubił inną. Ta pierwsza, mając syna, wydała
go, a ten został zabrany i wychowany przez inną, i nosił imię swego ojca; ale zarówno ojciec, jak i matka za życia
nie wiedzieli, że on żyje. Ojciec zmarł, a po odczytaniu jego testamentu uznano, że syn nie został ani
wydziedziczony, ani powołany na spadkobiercę przez testament, a on, uznany przez matkę i babkę ojcowską,
otrzymał majątek po ojcu na zasadzie dziedziczenia ustawowego jako spadkobierca ustawowy. Powstało pytanie,
czy niewolnicy, którzy uzyskali wolność na mocy testamentu, byli wolni, czy nie. Odpowiedź brzmiała, że syn nie
powinien ponieść żadnej szkody, jeśli jego ojciec nie wiedział, że on żyje, a zatem, ponieważ był pod kontrolą
swojego ojca, który nie był świadomy tego faktu, testament nie był ważny. Jeśli jednak poddani manumisji
niewolnicy pozostają przez pięć lat w stanie wolności, to przychylność, z jaką traktuje się wolność, nie pozwala na
to, aby raz przyznana wolność została cofnięta.
(385875968) Ulpianus, O Edykcie, Księga XIX.
Jeśli niewolnicy, którzy są w rękach wroga, mają być uwolnieni, otrzymają wolność, nawet jeśli w chwili
wykonania testamentu lub w chwili śmierci spadkodawcy nie należeli do niego, lecz byli w niewoli.
8. Paulus, O Edykcie, Księga XXVI.
Gdy jeden z kilku niewolników o tym samym imieniu ma być uwolniony, a nie wiadomo, o którego z nich chodzi,
żaden z nich nie uzyska wolności.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXV.
Należy pamiętać, że nadania wolności dokonane w testamencie są skuteczne zawsze, gdy istnieje konieczny
spadkobierca, nawet jeśli odrzuciłby on majątek; pod warunkiem, że nie zostały one dokonane wbrew Lex Aelia
Sentia.
(1) Paulus, Pytania, Księga XII.
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Wolność nie może być przyznana na określony czas.
10. Tenże, O edyktach, księga LXXIV.
Dlatego też, gdy w testamencie umieszcza się następujący zapis: "Niech Stichus będzie wolny przez dziesięć lat",
dodanie terminu jest zbędne.
11. Tenże, O edykcie, księga L.
Serwiusz był zdania, że wolność może być przyznana bezpośrednio niewolnikom, którzy należeli do
spadkodawcy, zarówno w chwili sporządzania testamentu, jak i w chwili jego śmierci. Opinia ta jest słuszna.
(1) Tenże, O Plaucjuszu, Księga VII.
W testamencie manumnowałem niewolnika w następujący sposób: "Niech będzie wolny, jeśli przysięgnie zapłacić
mojemu synowi, Korneliuszowi, dziesięć aurei w zamian za jego usługi". Nasuwa się pytanie, jakie jest prawo w
tym przypadku? Trzeba przyznać, że niewolnik spełni warunek, składając przysięgę, ale nie będzie zobowiązany
do zapłacenia pieniędzy w zamian za swoje usługi, ponieważ nie będzie zobowiązany, jeśli nie złoży przysięgi po
manumisji.
12. Tenże, O Plaucjuszu, księga IX.
Uznaje się, że niewolnik został poddany manumisji na mocy kodycylu, gdy jego imię jest wymienione w
testamencie.
(1) Tenże, O Plaucjuszu, księga XII.
Wolność może być przyznana niewolnikowi na mocy testamentu w następujący sposób: "Niech będzie wolny, gdy
ma do tego prawo na mocy ustawy".
13. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVI.
"Niech mój niewolnik, Stichus, będzie wolny, gdyby mój spadkobierca go wyalienował". To przyznanie wolności
jest nieważne, ponieważ ma odniesienie do czasu, kiedy niewolnik będzie należał do innego. Nie można również
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podnieść zarzutu, że niewolnik, który ma być wolny pod pewnym warunkiem, uzyska wolność na mocy
testamentu, nawet jeśli zostanie sprzedany; ponieważ tam, gdzie wolność jest prawnie przyznana, nie może być
unieważniona przez akt spadkobiercy. Ale co w przypadku, gdy spadek jest zapisany w ten sposób? Nie ma
powodu, aby w takich okolicznościach mieć inne zdanie, ponieważ nie ma żadnej różnicy między nadaniem
wolności a zapisem, jeśli chodzi o tę kwestię. Dlatego też wolność nie jest bezpośrednio przyznawana przez
następującą klauzulę: "Niech mój niewolnik będzie wolny, jeśli przestanie należeć do mojego spadkobiercy",
ponieważ nie istnieje żaden przypadek, w którym takie ustępstwo byłoby możliwe.
(1) Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga V.
Julianus mówi, że gdy ten sam niewolnik otrzymuje pewną sumę na warunkach powiernictwa, a także nakazuje
mu się uwolnienie, spadkobierca musi przyznać mu wolność; mówi bowiem, że na mocy powiernictwa nie jest
zmuszony do zapłacenia wartości niewolnika, ponieważ daje mu wolność, do której ma prawo.
14. Jeżeli jednak wolność jest przyznana niewolnikowi warunkowo, na mocy powiernictwa, a sam niewolnik jest w
tym czasie darowany, spadkobierca nie będzie zobowiązany do wydania go, chyba że beneficjent powiernictwa
złoży zabezpieczenie, że jeśli warunek zostanie spełniony, uwolni niewolnika; prawie we wszystkich bowiem
przypadkach wolność przyznana na mocy powiernictwa jest uważana za przyznaną bezpośrednio. Ofilius jednak
twierdzi, że jeśli spadkodawca obdarzył wolnością na mocy trustu, z zamiarem pozbawienia niewolnika spadku,
opinia ta jest słuszna. Jeśli jednak zapisobierca może udowodnić, że spadkobierca został obciążony przez
spadkodawcę, to i tak będzie on zobowiązany do zapłacenia zapisobiercy wartości niewolnika.
15. Tenże, O Plaucjuszu, Księga VII.
Gdy wolność jest przyznana w następujący sposób: "Niech Stichus będzie wolny dwunastego roku po mojej
śmierci", jest prawdopodobne, że stanie się on wolny na początku dwunastego roku, gdyż taka była intencja
zmarłego. Jest jednak duża różnica między tymi dwoma wyrażeniami, "dwunasty rok" i "po dwunastu latach", a
my mamy zwyczaj mówić "dwunasty rok", gdy tak niewiele czasu upłynęło od dwunastego roku. Kto ma być wolny
dwunastego roku, ma być wolny każdego dnia w ciągu tego roku.
16. Gdy w testamencie znajduje się następujący zapis: "Niech mój niewolnik, Stichus, będzie wolny, jeśli zapłaci
mojemu spadkobiercy tysiąc sestercji po upływie jednego, dwóch i trzech lat od mojej śmierci lub jeśli da na to
zabezpieczenie", niewolnik nie może stać się wolny przed upływem trzeciego roku, chyba że zapłaci całą sumę
natychmiast lub da na to zabezpieczenie; jako że korzyść, jaką spadkobierca czerpie z natychmiastowej zapłaty,
powinna być zrekompensowana szybkością, z jaką dokonuje się przyznania wolności.
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17. Labeo twierdzi, że jeśli testamentowe nadanie wolności jest dokonane w następujący sposób: "Niech Stichus
będzie wolny w ciągu roku po mojej śmierci", to stanie się on wolny natychmiast. A gdyby jego wolność została
zapisana w następujący sposób: "Niech będzie wolny, jeśli zapłaci taką a taką sumę mojemu spadkobiercy w
ciągu dziesięciu lat", a on zapłaci ją od razu, to stanie się wolny bezzwłocznie.
17. Marcellus, Digest, Księga XVI.
Jeśli ktoś umieściłby w testamencie następującą klauzulę: "Pragnę, aby mój niewolnik był wolnym człowiekiem
takiej a takiej osoby", niewolnik może domagać się wolności, a druga strona może uznać go za swojego wolnego
człowieka.
1. Modestinus, O manumisjach.
Bezpośrednie nadania wolności mogą być legalnie dokonane przez testament, a także przez kodycyl
potwierdzony przez testament. Przyznanie wolności w ramach trustu może być dokonane ab intestato i przez
kodycyle niepotwierdzone testamentem.
(1) Tenże, Opinie, Księga X.
Maevia, w chwili swojej śmierci, zapisała wolność swoim niewolnikom o imionach Saccus, Eutychia i Hirena,
warunkowo, na następujących warunkach: "Niech mój niewolnik Saccus i moje niewolnice Eutychia i Hirena będą
wolne pod następującym warunkiem: co drugi miesiąc będą palić lampę na moim grobie i odprawiać tam obrzędy
pogrzebowe". Ponieważ wspomniane niewolnice nie odwiedzały regularnie grobu Maevii, pytam, czy będą wolne.
Modestinus odpowiedział, że ani brzmienie całej klauzuli, ani intencja spadkodawczyni nie wskazywały na to, że
wolność niewolników powinna być zawieszona pod warunkiem, ponieważ życzyła sobie, aby odwiedzali jej grób
jako osoby wolne; niemniej jednak obowiązkiem sędziego było zmuszenie ich do wykonania rozkazu
spadkodawczyni.
2. Tenże, Pandekty, Księga II.
Powszechnie mówi się, że gdy wolność jest przyznawana pod kilkoma warunkami, należy przestrzegać tego,
który jest najmniej uciążliwy; i jest to prawdą, gdy warunki są nałożone oddzielnie. Jeśli jednak są one nałożone
razem, niewolnik nie będzie wolny, jeśli nie spełni ich wszystkich.
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(1) Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga VII.
Arystydes odpowiedział Neratiusowi Appianusowi w następujący sposób: Jeśli niewolnik zostanie skierowany do
wolności przez wolę, gdy osiągnie wiek trzydziestu lat, a przedtem zostanie skazany na kopalnie, a potem
zostanie zwolniony, nie ma wątpliwości, że będzie miał prawo do dziedzictwa pozostawionego wraz z wolnością,
ani też jego prawo nie zostanie naruszone przez skazanie na kopalnie. Zasada jest taka sama, gdy niewolnik
zostanie ustanowiony spadkobiercą pod warunkiem, gdyż stanie się on spadkobiercą koniecznym.
25. Papinians, Pytania, Księga VI.
Tam, gdzie wolność jest przyznana przez pomyłkę, na mocy sfałszowanego kodycylu, chociaż nie jest należna, to
jednak musi być przyznana przez spadkobiercę, a cesarz postanowił, że dwadzieścia solidi musi być wypłacone
spadkobiercy przez każdego niewolnika, który jest wyzwolony.
26. 26. Gdy wyznaczony spadkobierca dokona manumisji niewolnika, aby spełnić warunek, a syn, wnosząc
następnie pozew o uznanie testamentu za nieobyczajny, osiągnie swój cel lub testament zostanie uznany za
sfałszowany, to w takim przypadku należy postąpić tak samo, jak w przypadku sfałszowanego kodycylu.
27. To samo, Pytania, Księga X.
Gdy wspólnik przyznał wolność niewolnikowi w testamencie, w następujący sposób: "Niech Pamphilus będzie
wolny, jeśli mój wspólnik go manumituje", Serwiusz uznał, że jeśli wspólnik manumituje niewolnika, to stanie się
on wspólnym wolnym człowiekiem spadkobierców zmarłego i wspólnika, który go manumitował; nie jest bowiem
ani czymś nowym, ani nierozsądnym, aby niewolnik posiadany wspólnie uzyskał wolność, korzystając z różnych
praw.
28. Tenże, Opinie, Księga VI.
Gdy niewolnica została poddana manumulacji na mocy testamentu żołnierza, w następujący sposób: "I direct that
Samia shall obtain her freedom", uznano, że uzyskała ona wolność bezpośrednio zgodnie z prawem wojskowym.
29. Tenże, Opinie, Księga IX.
Boski Marek, mając na względzie zachowanie wolności, postanowił, że jego dekret w tej sprawie powinien mieć
zastosowanie do przypadków, w których testament został uznany za nieważny, a majątek spadkowy powinien
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zostać sprzedany; z drugiej strony, specjalnie przewidziano, że w przypadku, gdy majątek jest twierdzony przez
Skarb Państwa jako nieposiadający właściciela, dekret ten nie będzie miał zastosowania.
(1) Aby niewolnicy poddani manumulacji na mocy testamentu mogli otrzymać majątek zmarłego, postanowiono,
że muszą oni złożyć w sądzie odpowiednią kaucję, tak samo jak inni wolni ludzie zmarłego lub zagraniczni
spadkobiercy. Małoletni, którzy są powołani na spadkobierców i zgodnie ze zwyczajem domagają się pomocy w
odniesieniu do majątku zmarłego, nie są pozbawieni tego przywileju.
30. Tenże, Opinie, Księga XIV.
Pewien setnik w swoim testamencie zabronił sprzedaży swoich niewolników i prosił, aby ich poddano
manumulacji, o ile na to zasługują. Odpowiedź brzmiała, że wolność została przyznana zgodnie z prawem,
ponieważ, jeśli żaden ze sług nie dał powodu do zgorszenia, wszyscy mieliby prawo być wolni; ale jeśli niektórzy
z nich zostali wykluczeni z powodu popełnienia przestępstwa, to i tak pozostali powinni otrzymać wolność.
31. 31. Gdy w testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech będą wolni ci niewolnicy, którzy nie dali
powodu do zgorszenia", uznano, że przyznanie wolności jest warunkowe i że należy je interpretować w taki
sposób, że spadkodawca, uwalniając swoich niewolników, nie zamierzał objąć nimi tych, których poddał karze lub
wykluczył z zaszczytu służenia mu lub prowadzenia jego interesów.
1. Paulus, Pytania, Księga XII.
Cesarze do Misseniusa Fronto. Wolność została przyznana przez testament żołnierza w następujących słowach:
"Chcę lub rozkazuję, aby mój niewolnik Szczepan był wolny", niewolnik może uzyskać wolność, kiedy tylko
majątek zostanie objęty. Dlatego też, gdy dodano następujące słowa: "Pod warunkiem jednak, że pozostanie on z
moim spadkobiercą tak długo, jak długo będzie młodym człowiekiem, ale jeśli odmówi tego lub potraktuje moją
propozycję z pogardą, niech nadal będzie trzymany jako niewolnik", nie mają one skutku unieważnienia wolności,
do której niewolnik był uprawniony. Ta sama zasada jest przestrzegana w odniesieniu do testamentów osób
cywilnych.
2. Tenże, Opinie, Księga XV.
Lucjusz Tacyt udzielił wolności swemu niewolnikowi pod warunkiem, że ten zda wierny raport z jego administracji
swemu synowi Gajuszowi Secjuszowi. Gdy Gajusz Secjusz osiągnął wiek dojrzały, niewolnik, pozwany przez
kuratorów tego pierwszego, zapłacił w sądzie wszystko, co było mu należne. Gdy kuratorzy zażądali od niego

2643

kaucji, niewolnik został uznany za wolnego. Teraz Gajusz Seius, syn spadkodawcy, zaprzecza, że pieniądze
zostały zgodnie z prawem zapłacone jego kuratorom, a ja pytam, czy tak było. Paulus odpowiedział, że nie
wydaje się, aby saldo rachunku niewolnika zostało wypłacone kuratorom młodego człowieka w taki sposób, aby
spełnić warunek przewidziany w testamencie zgodnie z prawem; gdyby jednak pieniądze zostały wypłacone w
obecności nieletniego lub zostały wpisane do jego rachunków, warunek należałoby uznać za spełniony, tak jakby
zostały wypłacone jemu samemu.
3. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Pewien człowiek, który miał niewolnika o imieniu Cratistus, uczynił w swoim testamencie następujący zapis:
"Niech mój niewolnik, Cratinus, będzie wolny". Pytam, czy niewolnik Cratistus może uzyskać wolność, skoro
spadkodawca nie miał niewolnika o imieniu Cratinus, lecz tylko wspomnianego niewolnika Cratistus. Odpowiedź
brzmi, że nie ma przeszkód, ponieważ popełniono błąd w jednej sylabie.
(1) Niektórzy spadkobiercy testamentowi, przed przystąpieniem do spadku, uzgodnili z wierzycielami, że ci ostatni
powinni zadowolić się połową swoich roszczeń, a po wydaniu przez pretora dekretu w tej sprawie, przyjęli
spadek. Pytam, czy nadania wolności zawarte w testamencie będą skuteczne. Odpowiedź brzmiała, że będą one
skuteczne, jeśli spadkodawca nie miał zamiaru popełnić oszustwa.
4. Maecianus, Trusts, Księga II.
Przyznanie wolności zostało dokonane pod warunkiem, orzeczono, że jeśli ani niewolnik, ani spadkobierca nie
ponoszą odpowiedzialności za niespełnienie warunku, niewolnik ma prawo do wolności. Uważam, że taka sama
opinia powinna być wydana w przypadku, gdy wolność jest przyznawana niewolnikom należącym do majątku na
warunkach trustu.
5. Nie jest absurdem twierdzenie, że zasada ta ma zastosowanie również do niewolników spadkobiercy.
6. Nie możemy zasadnie wątpić, że odnosi się to również do niewolników, których spadkobierca miał nabyć; w
tym bowiem przypadku byłoby niesprawiedliwe, aby był on zmuszony do nabycia ich tak, jakby warunek został
spełniony, ponieważ mogłoby się zdarzyć, że właściciel odmówiłby spełnienia warunku, aby uzyskać cenę za
niewolnika, a nie żądałby go zgodnie z warunkiem.
(1) Paulus, Powiernictwa, Księga I.
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Jeśli ktoś udziela wolności niewolnikowi na mocy testamentu, zarówno bezpośrednio, jak i na mocy trustu, to w
mocy niewolnika jest wybór, czy uzyska wolność bezpośrednio, czy na mocy trustu. Stwierdził to również cesarz
Marek w Reskrypcie.
6. Gaius, O manumisjach, Księga III.
Kiedy bogaty człowiek staje się spadkobiercą osoby ubogiej, zobaczmy, czy będzie to korzystne dla niewolników,
którzy otrzymują wolność na mocy testamentu, bez szkody dla wierzycieli majątku. I rzeczywiście, są pewne
autorytety, które utrzymują, że kiedy bogaty człowiek pojawia się jako spadkobierca, to jest tak samo, jak gdyby
spadkodawca zmarł po powiększeniu swojego majątku. Ale mnie poinformowano (i taka jest nasza praktyka), że
nie ma różnicy, czy spadkobierca jest bogaty czy biedny, ale należy brać pod uwagę jedynie wysokość majątku,
który posiadał spadkodawca. Julianus przyjmuje tę opinię do tego stopnia, że uważa, iż nadanie wolności nie
będzie skuteczne, jeśli spadkodawca był niewypłacalny i nakazał uwolnienie niewolnika, jak następuje: "Niech
Stichus będzie wolny, kiedy moje długi zostaną spłacone." Opinia ta nie pokrywa się jednak z opinią Sabinusa i
Kasjusza, którą zdaje się akceptować sam Julianus, gdyż jego zdaniem należy brać pod uwagę intencję
spadkodawcy, który dokonał manumisji niewolnika. Osoba, która nakazuje uwolnić swojego niewolnika pod takim
warunkiem, czyni to bez zamiaru popełnienia oszustwa, ponieważ uważa się, że wyraźnie pragnie, aby jej
wierzyciele nie zostali oszukani.
7. Marcianus, Trusts, Księga III.
Prawdą jest, że w przypadku, gdy niewolnik, zgodnie z warunkami testamentu, ma być wolny, a następnie zostaje
wyalienowany przez spadkodawcę i ponownie staje się częścią majątku przed jego zawarciem, uzyskuje on
swoją wolność w momencie przyjęcia majątku.
(1) Scaevola, Digest, Księga XXIII.
Titia zapisała wolność bezpośrednio niektórym swoim niewolnikom i niewolnicom, a następnie umieściła w swoim
testamencie następujący zapis: "I życzę sobie, aby wszyscy niewolnicy związani z moją osobistą służbą, których
imiona są wpisane do moich rejestrów, byli wolni." Powstało pytanie, czy Eutychia, która wraz z innymi osobistymi
niewolnikami była wyemancypowana w czasie, gdy testament został wykonany, i która w chwili śmierci
spadkodawczyni była zamężna ze stewardem, który był niewolnikiem, uzyska swoją wolność pod ogólnym
tytułem "Niewolnicy przywiązani do mojej osobistej służby." Odpowiedź brzmiała, że nic nie stało na
przeszkodzie, aby uzyskała ona wolność, nawet jeśli w chwili śmierci spadkodawczyni przestała być jedną z jej
osób towarzyszących.
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8. Stichus otrzymał wolność bezpośrednio z woli swego pana i został oskarżony o to, że oszukańczo ukrył
znaczną część majątku. Powstało pytanie, czy zanim będzie mógł domagać się wolności, nie powinien zwrócić
spadkobiercom majątku, który, jak mu udowodniono, zabrał. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi
faktami, niewolnik, o którym mowa, powinien być wolny. Klaudiusz: Wydaje się, że poruszona kwestia została
ostatecznie usunięta, gdyż interes spadkobierców zostanie dostatecznie skonsultowany przez odwołanie się do
edyktu dotyczącego kradzieży.
9. Lucjusz Tacyt przewidział w swoim testamencie, że "Onesiphorus nie będzie wolny, jeśli nie zda dokładnego
sprawozdania ze swojej administracji". Pytam, czy na mocy tych słów Onesiphorus może żądać swojej wolności?
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z tym, co zostało powiedziane, jest on raczej pozbawiony wolności niż jej
udzielony.
9. Tenże, Digest, Księga XXIV.
W pewnym testamencie umieszczono następujący zapis: "Pragnę, aby tysiąc solidi zostało przyznane Eudo, z
tego powodu, że jest pierwszym dzieckiem urodzonym po uzyskaniu wolności przez jego matkę." Skoro Eudo nie
może udowodnić, że urodził się po manumisji matki, to pytam, czy na mocy tych słów testamentu może uzyskać
wolność. Odpowiedź brzmiała, że to zapytanie nie powinno mu zaszkodzić.
(1) Pomponiusz, Listy, Księga XI.
Wiem, że wiele osób, pragnąc, aby ich niewolnicy nigdy nie stali się wolni, ma zwyczaj umieszczać w
testamentach następującą klauzulę: "Niech Stichus będzie wolny, gdy umrze". Julianus jednak powiada, że gdy
wolność jest przyznana w ostatniej chwili życia, nie ma to żadnego skutku; ponieważ rozumie się, że
spadkodawca dokonał takiego rozrządzenia w celu zapobieżenia, a nie obdarowania wolnością. Jeśli więc w
testamencie znajdzie się następujący zapis: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli nie wstąpi na Kapitol", to nie
będzie on miał żadnej mocy ani skutku, jeśli jest oczywiste, że spadkodawca zamierzał przyznać niewolnikowi
wolność w ostatniej chwili jego życia, ani nie będzie podstawy do wiązania się z Mucjanem.
10. Jeśli w testamencie znajdzie się następujący zapis: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli uda się do Kapui",
niewolnik nie będzie wolny, jeśli nie uda się do Kapui.
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11. Oktawian posuwa się jeszcze dalej, ponieważ twierdzi, że jeśli spadkodawca, po przyznaniu wolności
swojemu niewolnikowi pod jakimkolwiek warunkiem, doda: "Nie chcę, aby został on obalony przez mojego
spadkobiercę, zanim warunek ten zostanie spełniony", ten dodatek będzie nieważny.

Tit. 5. Dotyczące wolności przyznanej na podstawie umowy powierniczej.

11. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Jeśli wśród tych, którym powierzono wolność na mocy trustu, są obecni jacyś ludzie, a inni są nieobecni z
jakiegoś ważnego powodu, a jeszcze inni się ukrywają, to niewolnik, któremu przekazano wolność na mocy
trustu, stanie się wolny, tak jakby ci, którzy byli obecni, i ci, którzy byli nieobecni z ważnego powodu, zostali
obciążeni wykonaniem trustu; a zatem udział w prawie patronatu, do którego mają prawo ci, którzy się ukryli,
przypadnie pozostałym.
(1) Tenże, O Edykcie, Księga LX.
Jeśli ktoś, umierając jako spadkobierca testamentowy, zapisałby wolność niewolnikowi w akcie notarialnym, a
majątek nie zostałby zapisany, korzyść przyznana przez Konstytucję Boskiego Marka będzie dostępna. W takim
przypadku konstytucja ta stanowi, że niewolnik będzie miał prawo do wolności, a majątek zostanie mu przyznany,
jeśli da wierzycielom wystarczające zabezpieczenie, aby zapłacić pełną kwotę, która jest należna każdemu z
nich.
12. Tenże, O Edykcie, Księga LXV.
W tych okolicznościach wierzyciele mają prawo do wszczęcia postępowania przeciwko wyzwoleńcom.
(1) Tenże, O Edykcie, Księga LX.
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Tak długo, jak długo nie będzie pewności, czy istnieje następca, czy nie, konstytucja nie będzie miała
zastosowania, ale jak tylko będzie to pewne, zacznie działać.
13. W przypadku, gdy ten, kto może uzyskać całkowity zwrot, odrzuca spadek, czy mamy utrzymywać, że
Konstytucja nie zacznie obowiązywać tak długo, jak długo istnieje jego prawo do całkowitego zwrotu, ponieważ
nie jest pewne, czy ktokolwiek pojawi się jako spadkobierca prawny? Lepsza opinia jest taka, że Konstytucja
będzie miała zastosowanie.
14. Co jednak w sytuacji, gdy po wydaniu wyroku w celu uzyskania wolności spadkobierca uzyskałby całkowitą
restytucję? W żaden sposób nie można powiedzieć, że raz przyznana wolność może zostać cofnięta.
15. Zobaczmy, czy ci, którzy otrzymują wolność, muszą być obecni, czy też nie. A ponieważ majątek przyznany z
tytułu wolności może być im przyznany nawet bez ich zgody, może to być uczynione także w ich nieobecności.
16. A co by było, gdyby niektórzy z nich byli obecni, a inni nieobecni? Zobaczmy, czy ci, którzy są nieobecni,
będą mieli prawo do swojej wolności. Można powiedzieć, podobnie jak w przypadku, gdy wchodzi się do majątku,
że ci, którzy są nieobecni, również staną się wolni.
17. Jeśli wolność jest przyznawana w określonym dniu, czy musimy czekać, aż ten dzień nadejdzie? Myślę, że
tak; dlatego też majątek nie zostanie przyznany przed tym czasem. Ale co należy zrobić, jeśli wolność została
przyznana pod warunkiem? Jeśli niektóre wolności zostały przyznane absolutnie, a inne warunkowo, to majątek
może być przyznany natychmiast. Jeśli jednak wszystkie nadania wolności były warunkowe, to co wtedy należy
powiedzieć? Czy musimy czekać, aż warunek zostanie spełniony, czy też powinniśmy natychmiast przyznać
własność, tak aby wolność została przyznana dopiero wtedy, gdy warunek zostanie spełniony? Ta druga opinia
jest lepsza. A zatem, gdy majątek został przyznany, a wolność przyznana bezpośrednio, zostaje ona nabyta
natychmiast; gdy jest przyznana w określonym czasie, zostanie nabyta, gdy ten czas nadejdzie; gdy jest
warunkowa, zostanie nabyta, gdy warunek zostanie spełniony. Nie jest również nierozsądne twierdzenie, że
podczas gdy warunek, od którego zależy przyznanie wolności, jest zawieszony, nawet jeśli wszystkie przyznane
wolności byłyby warunkowe, Konstytucja będzie miała zastosowanie. Należy bowiem stwierdzić, że tam, gdzie
istnieje perspektywa wolności, własność musi być przyznana, gdy jest ku temu najmniejsza okazja, jeśli można
tego dokonać bez szkody dla wierzycieli.
18. Jeśli niewolnik, który otrzymuje darowiznę wolności, pod warunkiem zapłaty dziesięciu aurei albo
spadkobiercy, albo komuś, kto nie jest wymieniony, albo osobie uprawnionej do majątku, powstaje pytanie, czy
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niewolnik może uzyskać wolność? Lepsza opinia jest taka, że pieniądze powinny być wypłacone osobie, której
przyznano majątek, ponieważ wydaje się, że warunek został przeniesiony na nią. Jest jednak pewne, że jeśli
został on skierowany do wypłacenia go do innej osoby niż spadkobierca, że musi on być wypłacony do osoby
wskazanej.
19. Jeśli niewolnicy otrzymali wolność na podstawie trustu, nie stają się wolnymi ludźmi natychmiast po
przyznaniu im spadku, ale mogą otrzymać wolność pozostawioną im przez trust; to znaczy, że powinni zostać
poddani manumisji przez osobę, której przyznano spadek.
20. Zamiarem cesarza było, aby spadek był przyznawany tylko wtedy, gdy wierzycielom zapewnione jest
wystarczające zabezpieczenie na wypłatę całej kwoty należnej każdemu z nich. Należy zatem zapewnić
odpowiednie zabezpieczenie. Co należy rozumieć pod pojęciem "należyte"? Oznacza ono, że należy udzielić
poręczeń lub zastawów. Jeśli jednak wierzyciel ma wiarę w przyrzekającego, bez jego poręczenia,
zabezpieczenie będzie uznane za wystarczające.
21. W jaki sposób należy udzielać zabezpieczeń wierzycielom? Czy powinno być ono udzielane im indywidualnie,
czy też jednemu wyznaczonemu przez wszystkich w imieniu wszystkich? Jest to konieczne i należy do
obowiązków sędziego, aby zwołać wierzycieli i wyznaczyć jednego z nich, któremu należy udzielić
zabezpieczenia w imieniu wszystkich.
22. Zobaczmy, czy zabezpieczenie powinno być udzielone wierzycielom przed przyznaniem spadku, czy też
powinno to być dokonane pod warunkiem udzielenia zabezpieczenia? Sądzę, że wystarczy, jeśli w dekrecie
znajdzie się wszystko, co przewiduje Konstytucja Boskiego Marka.
23. Powinniśmy rozumieć, że cała kwota oznacza zarówno kapitał, jak i odsetki.
24. Konstytucja wskazuje, czyimi wolnymi stają się ci, którzy zostali poddani manumulacji, tak że ci, którzy
otrzymują wolność bezpośrednio, będą wolnymi zmarłego; chyba że ten, który domaga się, aby majątek został
przyznany tylko jemu, życzy sobie, aby uczynić to w taki sposób, aby ci, którzy zostali wyemancypowani
bezpośrednio, mogli stać się jego własnymi wolnymi.
25. Czy ci, którzy chcą zostać jego wolnymi ludźmi, powinni być przez niego manumitowani, czy też przy
przyznawaniu majątku powinniśmy wspomnieć, że jest on przyznawany pod warunkiem, że niewolnicy, którzy
bezpośrednio otrzymali wolność, staną się jego wolnymi ludźmi? Uważam, że tę opinię należy przyjąć i zawrzeć
w decyzji, a warunki konstytucji pozwalają na to.
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26. Gdy niewolnik, który nie osiągnął wieku dojrzałego, uzyskuje wolność, strona, której przyznano majątek, ma
prawo do jego opieki.
27. Jeśli zmarły zobowiązał swojego spadkobiercę do manumitowania pewnych niewolników należących do innej
osoby, czy mamy mówić, że Konstytucja ma zastosowanie, czy też wręcz przeciwnie, nie będzie ona
obowiązywać? Lepsza opinia jest taka, że istnieje podstawa do jej zastosowania, ponieważ osoba, której
przyznano majątek, będzie zmuszona wykupić niewolników i uzyskać ich wolność od pretora.
28. 28. Jeśli zapisobierca, a nie spadkobierca, zostanie zobowiązany do manumitacji niewolnika, czy konstytucja
nie będzie miała zastosowania, ponieważ zapisy nie są należne, a nadania wolności również nie mogą być
należne? Lepsza opinia jest taka, że ta sama korzyść będzie dostępna, ponieważ intencją konstytucji, ogólnie
rzecz biorąc, jest przyznanie wolności wszystkim, którzy są do niej uprawnieni, jeśli majątek został zapisany.
29. Ta sama konstytucja przewiduje, że jeżeli Skarb Państwa nabędzie nieruchomość, to nadania wolności
muszą być nadal dokonywane. Jeśli więc nieruchomość nie ma właściciela, bo Skarb Państwa ją odrzucił lub
przyjął, to konstytucja nadal będzie obowiązywać. Jeżeli jednak Skarb Państwa uzyska ją w inny sposób, to
oczywiste jest, że konstytucja przestanie obowiązywać. Dlatego też, jeśli własność legionu, która nie ma
właściciela, przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, należy przyjąć tę samą opinię.
30. Podobnie, gdy nieletni w wieku 20 lat zapisuje w testamencie darowiznę wolności, mówimy, że niewolnik nie
będzie miał do niej prawa, chyba że nieletni pozostawił ją pod zarządem powierniczym. Niewolnik jednak będzie
miał do niej prawo, jeśli nieletni za życia dokona manumisji, pod warunkiem, że będzie miał ku temu dobry
powód.
31. 31. Czy w przypadku przyznania wolności i oszukania wierzycieli przez spadkodawcę, który w chwili śmierci
nie był wypłacalny, przyznanie będzie ważne? Jeśli Skarb Państwa nie uzyskałby spadku, darowizna
wolnościowa będzie być może ważna, ponieważ wszystko, co jest należne wierzycielom, jest im ofiarowane.
Jeżeli jednak spadek został objęty, to nie będzie ono ważne. Oczywiste jest, że jeżeli Skarb Państwa wejdzie w
posiadanie spadku, będzie istniała lepsza podstawa do uznania, że darowizna wolnościowa nie będzie ważna.
Każdy bowiem, kto ściśle trzyma się warunków konstytucji, może powiedzieć, że może winić tylko siebie, który
chciał, aby majątek został mu przyznany pod warunkiem, że nadania wolności zostaną uznane za ważne. Jeśli
jednak ktoś zastosuje się do zasady obowiązującej w przypadku przyjęcia spadku, bezpośrednie przyznanie
wolności będzie nieważne, jeśli intencja spadkodawcy była oszukańcza, a skutkiem tego było oszukanie
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wierzycieli; przyznanie wolności w ramach trustu nie będzie również wykonywane, jeśli w ten sposób wierzyciele
spadku zostaną oszukani.
32. Czy Skarb Państwa, który nie zszedł z majątku na rzecz Skarbu Państwa, a został zasądzony w celu
zachowania wolności, może go potem nabyć? Lepsza opinia jest taka, że nie może tego zrobić. Oczywiste jest,
że jeżeli nie zawiadomiono wcześniej urzędników Skarbu Państwa, a majątek jest zasądzony na rzecz ochrony
wolności, to należy rozważyć, czy jest podstawa do zastosowania konstytucji. Jeśli majątek jest w takim stanie, że
Skarb Państwa musi go przyjąć, to przyznanie nie będzie miało żadnego skutku; jeśli jednak nie jest, to będzie
podstawa do jego zastosowania.
33. 33. Ponadto ten, komu przyznano majątek, powinien być porównany do posiadacza na mocy edyktu
pretorskiego; i zgodnie z tym będzie miał prawo do praw do pochówku, z których korzystał zmarły.
34. 34. Zobaczmy też, czy osoba, której przyznano spadek, może być pozywana przez wierzycieli jako
spadkobierca, czy tylko na podstawie złożonego przez nią zabezpieczenia. Lepsza opinia jest taka, że może on
być pozwany tylko na podstawie obligacji.
35. W przypadku przyznania spadku dwóm lub więcej osobom, będą one posiadać majątek i wolnych strzelców
wspólnie i będą miały prawo do wniesienia przeciwko sobie powództwa o podział majątku.
14. Paulus, O Edykcie, Księga LVII.
Jeśli chodzi o wolność przyznawaną na podstawie umowy powierniczej, to jeśli pretor, pod nieobecność
spadkobiercy, uzna, że niewolnik miał prawo być wolny, stanie się nim i będzie wolnym człowiekiem zmarłego,
jeśli był jego niewolnikiem, lub spadkobiercy, jeśli należy do tego ostatniego. Ponadto, jeśli spadkobierca umarłby
bez następcy, senat w czasach Hadriana zadecydował, że wolność niewolnika powinna być zachowana.
15. Tenże, O Edykcie, Księga LX.
Dziesięć aurei zostało zapisanych przez spadkodawcę, a zapisobierca został zobowiązany do zakupu Stichusa i
manumitowania go. Prawo falcydyjskie będzie miało zastosowanie, a niewolnik nie może być kupiony za mniej
niż dziesięć aurei. Niektóre autorytety uważają, że zapisobierca ma prawo do trzech czwartych spadku i nie
powinien być zmuszony do kupna niewolnika. Uważają oni również, że nawet jeśli spadkobierca zostałby
poproszony o manumitację swojego niewolnika, a otrzymałby tylko trzy czwarte spadku, nie będzie zmuszony do
manumitacji. Zobaczmy, czy w tym przypadku nie należałoby przyjąć innej opinii. Są pewne autorytety, które

2651

uważają, że zapisobierca powinien być zmuszony do przejęcia i wykupienia niewolnika, jeśli otrzyma tylko trzy
czwarte swojego zapisu. Jeśli jednak jest on gotów zwrócić to, co otrzymał, zobaczmy, czy powinien zostać
wysłuchany. Spadkobierca powinien być zmuszony do zapłacenia całej kwoty dziesięciu aurei, tak jak gdyby
spadkodawca wyraźnie zaznaczył, że spadek powinien być zapłacony w całości.
16. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIII.
Jeśli w testamencie zapisano komukolwiek sto aurei pod warunkiem, że zapisobierca kupi i odkupi niewolnika
należącego do kogoś innego, a gdy majątek spadkobiercy zostanie sprzedany, zapisobierca zażąda tylko części,
a nie całości zapisu, nie może go otrzymać, chyba że da zabezpieczenie odkupu niewolnika; pod warunkiem, że
wartość części, którą otrzyma, będzie równa cenie niewolnika, a pan tego ostatniego jest gotów sprzedać go za
tę cenę; w przeciwnym razie zapisobierca będzie wykluczony przez wyjątek ze względu na złą wiarę.
17. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga VII.
Gdy osobie, której zapisano w testamencie sumę tysiąca sestercji, powierza się manumitację niewolnika wartego
dwadzieścia, nie można jej zmusić do wykonania darowizny wolności w ramach trustu, jeśli nie przyjmie zapisu.
18. Marcellus, Digest, Księga XV.
Gdy spadkobierca został zobowiązany do niedopuszczenia, aby pewien niewolnik stał się własnością innego,
może on, natychmiast po alienacji, wytoczyć powództwo o wolność. Jeśli jednak alienacja nie jest dobrowolna,
ale jest konieczna ze względu na jakiś akt spadkodawcy, to prawdopodobnie trust nie powinien być wykonany,
ponieważ nie przypuszcza się, że zmarły miał na myśli tego rodzaju alienację.
19. The Same, Digest, Księga XVI.
Pewien człowiek umieścił w swoim testamencie następujący zapis: "Nie życzę sobie, aby moi niewolnicy, So-andSo i So-and-So, zostali sprzedani". Jeśli więc nie życzył sobie, aby byli sprzedani i zamierzał, aby w razie
sprzedaży stali się wolni, należy im przyznać wolność; uważa się bowiem, że wolność została zapisana
niewolnikowi przez następującą klauzulę: "Nie życzę sobie, aby So-and-So należało do kogokolwiek poza tobą".
Stąd, zgodnie z tym, gdyby spadkobierca próbował w jakikolwiek sposób sprzedać niewolnika, ten ostatni może
natychmiast domagać się swojej wolności, a gdyby spadkobierca kupił go, aby uniemożliwić mu jej uzyskanie, nie
będzie to dla niego korzystne, ponieważ warunek został spełniony.
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20. Niewolnik, który miał prawo do wolności, został sprzedany. Jeśli jest on skłonny do poddania się manumisji
przez spadkobiercę, nie będzie konieczności stawiania przed sądem nabywcy, który się ukrył, wraz z obecnym
spadkobiercą, ponieważ niewolnik może skorzystać z dekretu senatu, aby uzyskać wolność na mocy testamentu.
21. Niewolnik, który miał prawo do wolności na podstawie umowy powierniczej, pozwolił, aby spadkobierca, który
nie był wypłacalny, przekazał go nabywcy działającemu w dobrej wierze. Czy uważa Pan, że można wnieść
powództwo przeciwko temu niewolnikowi, który został poddany manumisji, tak jak w przypadku, gdy wolny
człowiek oszukał swojego nabywcę, udając, że jest niewolnikiem? Ja jednak skłaniam się ku temu, że powództwo
zostanie wniesione przeciwko sprzedawcy, ponieważ sprawa wydaje się być podobna do tej, w której niewolnik
ma prawo do wolności pod pewnym warunkiem, a który dopuścił się tego w przeddzień uzyskania wolności na
mocy testamentu.
Modestinus, Rozbieżności, Księga I.
Wychowawca nie może nadać wolności niewolnikowi na mocy powiernictwa bez upoważnienia opiekuna.
Tenże, O manumisjach.
Kiedy Firmus Titianus zapisał w testamencie trzech niewolników, którzy byli tragikami, dodając: "Nie pozwól, aby
stali się oni niewolnikami kogokolwiek innego", cesarz Antoninus stwierdził w reskrypcie, że ponieważ majątek
Titianusa został skonfiskowany, niewolnicy powinni zostać publicznie poddani manumisji.
Do manumitacji niewolnika można zobowiązać zarówno zapisobiercę, jak i spadkobiercę, a jeśli ten umrze przed
manumitacją, muszą to uczynić jego spadkobiercy.
Boscy Antoninus i Pertinax stwierdzili w Reskrypcie, że w przypadku, gdy Skarb Państwa domagał się wydania
majątku, ponieważ istniało tajne postanowienie o przekazaniu go osobie, która nie jest zdolna do jego
otrzymania, wszystkie nadania wolności dokonane bezpośrednio lub na zasadzie powiernictwa powinny być
wykonane.
Tenże, Reguły, Księga IX.
Jeśli niewolnica, która jest w ciąży, opóźnia się w manumencie, nie z powodu intencji osoby odpowiedzialnej za
ten obowiązek, ale przypadkowo, jej dziecko nie będzie wolne, ale osoba, która powinna była dokonać
manumantu, będzie zmuszona dostarczyć dziecko do matki, aby przez nią mogło uzyskać wolność.
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Tenże, Opinie, Księga X.
Lucjusz Tacyt, sporządziwszy testament, wyznaczył Sezję, swoją żonę, i Tytię, ich wspólną córkę,
spadkobierczyniami równych udziałów w jego majątku. W innym miejscu powiedział: "Pragnę, aby mój niewolnik
Eros, zwany też Psyllusem, był wolny, jeśli moja żona wyrazi na to zgodę." W związku z tym, ponieważ Seia,
żona Lucjusza Titiusa, odmówiła przyjęcia swojej części majątku, która przeszła na jej córkę Titię, na mocy
substytucji, pytam, czy Eros, który był również nazywany Psyllusem, będzie miał prawo do swojej wolności na
mocy wspomnianej klauzuli. Modestinus odpowiedział, że prawa Erosa nie zostały naruszone, ponieważ żona
spadkodawcy odmówiła przyjęcia spadku. Pytam też, czy jego żona, Seia, która nie przyjęła spadku, mogła
legalnie sprzeciwić się Erosowi, gdy ten domagał się wolności? Modestinus odpowiedział, że odmowa zgody
przez Seię nie miałaby żadnej mocy ani skutku.
Tenże, Pandekty, Księga V.
Osoba, której powierzono manumisję niewolnika na podstawie umowy powierniczej, nie może w żaden sposób
pogorszyć stanu tego niewolnika; nie może więc w międzyczasie sprzedać go komukolwiek innemu, aby ten,
komu został sprzedany, mógł go wyemancypować; jeśli zaś wyda niewolnika, będzie zmuszona go kupić i poddać
manumisji; czasem bowiem w interesie niewolnika leży, aby poddał go manumisji starzec, a nie młodzieniec.
Licinius Rufinus, Reguły, Księga V.
Wolność może być również przyznana na mocy trustu, i to w większym stopniu niż w przypadku bezpośredniego
nadania, ponieważ na mocy trustu może być przyznana nie tylko własnym niewolnikom, ale również cudzym, pod
warunkiem użycia słów powszechnie używanych, w których intencja spadkodawcy jest jasno wyrażona.
Klaudiusz, O Digestach Scaevoli, Księga XXI.
Wolność jest prawnie przyznawana przez trust w następujący sposób: "Kiedy uznasz za stosowne, aby go
manumitować".
Scaevola, Digest, Księga XXIII.
W testamencie umieszczono następujący zapis: "Niech Pamphilus będzie wolny, jeśli będzie właściwie prowadził
moje sprawy". Ponieważ spadkodawca zmarł kilka lat po sporządzeniu testamentu, a nie było podstaw do skargi
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na postępowanie Pamfilusa, jeśli chodzi o jego patrona, powstało pytanie, czy miał on prawo do wolności na
mocy testamentu. Odpowiedź brzmiała, że nic w tym przypadku nie stało na przeszkodzie, aby ją otrzymał.
Tenże, Digest, Księga XXIV.
Pewna kobieta, ustanowiwszy swego męża spadkobiercą, wyzwoliła swoich niewolników na zasadzie
powiernictwa, wśród których był Stichus, zarządca jej męża. Niewolnicy stawili się przed gubernatorem prowincji,
aby uzyskać wolność, podczas nieobecności ich pana, który miał dobry powód, aby być poza domem, a
gubernator prowincji zdecydował, że niewolnicy mają prawo do wolności, powstało pytanie, czy można wszcząć
postępowanie przeciwko Stichusowi, aby zmusić go do złożenia sprawozdania z jego zarządzania jako zarządcy.
Odpowiedź brzmiała, że nie można było tego zrobić.
Pewien mężczyzna zapisał swojej żonie posag i znaczną część majątku, a także zobowiązał ją, aby przed
trybunałem dokonała manumitacji Akwilinusa, swojego niewolnika. Kobieta odmówiła, ponieważ niewolnik był jej
własnością. Pytam, czy miał on prawo do wolności. Odpowiedź brzmiała, że jeśli żona przyjęła nie tylko swój
posag, ale także inne dobra pozostawione jej w testamencie, to na mocy powiernictwa mogła zostać zmuszona
do manumitowania Akwilinusa, a gdy ten stał się wolny, mógł zażądać wszystkiego, co zostało mu zapisane.
Pomponiusz, Epistoły, Księga VII.
Julianus stwierdza, że gdy spadkobierca, któremu zlecono manumitację niewolnika, przekazuje majątek na mocy
dekretu senatu z Trebeli, można go zmusić do manumitacji niewolnika, a jeśli się ukrywa lub jest nieobecny z
jakiegoś ważnego powodu, pretor, po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, musi wydać decyzję zgodnie z
dekretami senatu, które odnoszą się do tego rodzaju przypadków. Jeśli jednak beneficjent, na którego
przeniesiono majątek, będzie miał pieczę nad niewolnikiem, może sam go manumitować; i jest rzeczą właściwą,
aby w odniesieniu do niego zachowano te same formalności, jakie zwykle stosuje się w odniesieniu do ogółu
nabywców. Czy uważa Pan, że to prawda? Ja sam, powodowany pragnieniem zdobywania wiedzy, przez
siedemdziesiąt osiem lat uważałem następujące powiedzenie, które zawsze mam w pamięci, za najlepszą
zasadę życia: "Kiedy będę jedną nogą w grobie, nadal będę zadowolony, że mogę się czegoś nauczyć." Aristo i
Octavenus bardzo słusznie uważają, że niewolnik, o którym mowa, nie wchodzi w skład majątku objętego
trustem, ponieważ spadkodawca, prosząc spadkobiercę o jego manumitację, nie wydaje się mieć na uwadze, że
powinien on zostać wydany beneficjentowi tegoż. Jeśli jednak miałby on zostać wydany na skutek błędu
spadkobiercy, należy przyjąć opinię Julianusa.
Papinianus, Pytania, Księga XIX.
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"Proszę, aby Stichus nie stał się niewolnikiem innego". Cesarz uznał, że wolność jest przyznawana przez trust na
mocy tej klauzuli: bo cóż bardziej przeciwstawia się niewolnictwu niż wolność ? Wolność nie jest jednak uważana
za przyznaną po śmierci spadkobiercy. Wynika z tego, że jeśli spadkobierca za życia zrazi się do niewolnika,
może natychmiast zażądać jego wolności, a jeśli spadkobierca go kupi, nie będzie to przeszkodą, by stał się
wolny, gdyż warunek został już spełniony. Zasada ta powinna być przyjęta także wtedy, gdy alienacja przez
spadkobiercę nie była dobrowolna, nie można też twierdzić, że alienacja nie była dokonana przez samego
spadkobiercę; przypadek bowiem przypomina przypadek niewolnika, który miał być wolny warunkowo, gdzie do
pewnego stopnia warunek został spełniony.
Tenże, Pytania, Księga XXII.
Gdy zapisobiercy pozostawiono działkę ziemi i sumę dziesięciu aurei, zamiast ceny jednego z jego niewolników,
pod warunkiem, że ten dokona manumitacji wspomnianego niewolnika, a on przyjmie darowiznę ziemi, ale
odrzuci zapis pieniężny, aby uniknąć działania Prawa Falcydiańskiego, można go zmusić do przyjęcia jej wraz z
umniejszeniem wynikającym z Prawa Falcydiańskiego i do przyznania wolności niewolnikowi na warunkach
powiernictwa, gdy raz przyjął darowiznę ziemi.
Spadkodawca, który posiadał trzech niewolników, zobowiązał swoich dwóch spadkobierców do manumitowania
dwóch z tych niewolników, których sami wybiorą. Jeden ze spadkobierców nie stawił się, drugi wymienił dwóch
niewolników, których chciał poddać manumitingowi. Można powiedzieć, że są oni wyzwoleni i uzyskują wolność,
tak jakby tylko obecny spadkobierca miał prawo ich wyswobodzić. Jeśli jednak jeden z niewolników umarłby, a
dziedzic byłby nieobecny z jakiegoś ważnego powodu, lub ten, do którego skierowano prośbę, nie miałby władzy
mówienia, ustala się, że dwaj pozostali przy życiu niewolnicy staną się wolni na mocy dekretu pretora.
Gdy powiernik, któremu powierzono przyznanie wolności, jest nieobecny z ważnego i wystarczającego powodu
lub ukrywa się; lub gdy jest kilku spadkobierców, z których jedni są obecni, a inni nieobecni z ważnego powodu; a
jeszcze inni nie pojawiają się, aby uniknąć wykonania powiernictwa; lub spadkobierca, któremu powierzono
przyznanie wolności, nie żyje; lub właściwy spadkobierca odrzuca majątek; pretor musi zadecydować, że
niewolnik ma prawo do wolności na mocy powiernictwa przewidzianego w testamencie Lucjusza Titiusa.
Dekretem Senatu wyraźnie stwierdzono, że chociaż nie ma wątpliwości co do tego, czyim wolnomularzem
zostanie niewolnik, pretor musi zadecydować, który ze spadkobierców był nieobecny z ważnego powodu, a który
nie stawił się w celu uniemożliwienia wykonania zapisu.
Tenże, Opinie, Księga IX.
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Wolność przyznana w warunkach trustu nie może być odroczona pod pretekstem, że niewolnik ukradł coś
należącego do majątku lub niewłaściwie zarządzał jego sprawami.
Spadkobierca spadkobiercy, który przekazał majątek na mocy dekretu senatu z Trebeli, może być zmuszony do
przyznania wolności niewolnikowi, gdy powiernictwo nie zostało wykonane przez poprzedniego spadkobiercę,
jeśli niewolnik, który ma być poddany manumisji, wybierze go na swojego patrona.
Uważałem, że syn, który jest żołnierzem lub służył w armii i który przyjął od ojca powiernictwo zobowiązujące go
do uwolnienia niewolnika stanowiącego część jego peculium castrense (zarzut, że powinni to uczynić jego
prawowici synowie); jeśli zostanie spadkobiercą ojca, może zostać zmuszony do wyemancypowania niewolnika,
ponieważ zmarły myślał, że dokonuje manumisji własnego niewolnika po przekazaniu go synowi. Ten ostatni nie
może być zmuszony przez swego brata, który jest współspadkobiercą właściciela niewolnika, do zapłacenia mu
części ceny niewolnika, gdyż byłoby to sprzeczne z wolą ojca; ani też z powodu tego błędu inne dobra, które
ojciec dał synowi, gdy ten miał wyruszyć do wojska, nie powinny być wnoszone na korzyść brata, który
pozostawał pod kontrolą ojcowską; ponieważ wspomniany syn, który jest włączony do innych prawowitych
spadkobierców, może zachować swoje peculium castrense jako uprzywilejowany spadek.
Gdy wolność jest przyznana na warunkach trustu, a syn jest zobowiązany do wykonania tego trustu, po
osiągnięciu pewnego wieku, a on umrze przed osiągnięciem tego wieku, wolność musi być przyznana
niewolnikowi przez jego spadkobiercę w określonym czasie; ale zostało ustalone, że ta decyzja, która odnosi się
tylko do szczególnego przypadku, nie rozciąga się na inne rodzaje trustów.
Spadkodawca życzył sobie, aby jego syn zrzekł się niewolnika po upływie pięciu lat, jeśli w tym czasie niewolnik
będzie mu płacił codziennie pewną sumę. Niewolnik uciekł po upływie dwóch lat i nie płacił pieniędzy. Uznano, że
warunek nie został spełniony. Gdyby jednak syn, który był spadkobiercą, lub jego opiekunowie, zdecydowali się
przyjąć usługi niewolnika w ciągu tych dwóch lat w miejsce zapłaty, uznano, że nie stanowiłoby to przeszkody dla
wolności niewolnika, ponieważ to z winy spadkobiercy nie została spełniona pozostała część warunku.
Ulpianus, Trusts, Księga V.
Ogólnie rzecz biorąc, mówimy, że osoby, które mogą pozostawić pieniądze pod zarządem powierniczym, mogą
również w ten sam sposób przekazać darowiznę wolności.
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Przyznanie wolności na mocy trustu, które jest zapisane niewolnikowi cesarza, gminy lub komukolwiek innemu,
jest ważne.
Jeśli wolność jest zapisana w testamencie na rzecz niewolnika wroga, czy można utrzymywać, że nie jest ona
pozbawiona mocy i skuteczności? Być może ktoś mógłby powiedzieć, że niewolnik wroga jest niegodny, aby stać
się obywatelem rzymskim. Jeśli jednak zostanie mu ona zapisana na wypadek, gdyby stał się jednym z naszych
sprzymierzeńców, to co stoi na przeszkodzie, aby ktoś uznał, że nadanie wolności jest ważne?
Jeśli wolność została zapisana w testamencie człowiekowi, który jest już wolny, a następnie został on
sprowadzony do niewoli, może on domagać się swojej wolności, pod warunkiem, że był niewolnikiem w chwili
śmierci spadkodawcy lub gdy spełniony został warunek.
Wolność można zgodnie z prawem pozostawić pod zarządem powierniczym niewolnikowi, który jeszcze się nie
narodził.
Niewolnik nie może liczyć na wolność, jeśli został skazany na kopalnie. Ale co by się stało, gdyby wolność
została mu pozostawiona na warunkach powiernictwa, a z kary kopalni został zwolniony dzięki pobłażliwości
cesarza? W Reskrypcie naszego Cesarza zostało stwierdzone, że nie zostanie on przywrócony na własność
swojemu dawnemu panu; ale w tym przypadku nie jest powiedziane, do kogo będzie należał. Pewne jest, że gdy
stanie się własnością Skarbu Państwa, może spodziewać się, że na mocy trustu uzyska wolność.
Wolność na mocy trustu może otrzymać niewolnik poczęty i zrodzony z kobiety, która została skazana na
kopalnie. Cóż w tym dziwnego, skoro Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że może on zostać sprzedany jako
niewolnik?
Gdy spadkodawca prosił, aby Stichus nie służył potem jako niewolnik, uważano, że wolność została mu
przyznana w zaufaniu; ponieważ ten, kto prosi, aby nie służył potem jako niewolnik, uważa się, że prosi o
przyznanie mu wolności.
Jeżeli jednak spadkodawca stwierdza: "Nie będziesz go alienował ani sprzedawał", stosuje się tę samą zasadę,
pod warunkiem, że spadkodawca uczynił to z zamiarem uzyskania wolności. Jeśli jednak umieścił tę klauzulę z
inną intencją (na przykład dlatego, że doradzał spadkobiercy zatrzymanie niewolnika; lub dlatego, że chciał
ukarać i torturować tego ostatniego, aby uniemożliwić mu znalezienie lepszego pana, lub zrobił to z innego
powodu niż chęć uwolnienia go), należy powiedzieć, że nie powinien on otrzymać swojej wolności. Wspomina o
tym Celsus w dwudziestej trzeciej księdze Digestów. Nie tyle warunki trustu, ile zamiar spadkodawcy, który
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zazwyczaj przyznaje wolność w takich przypadkach. Ponieważ jednak wolność jest zawsze uważana za
przyznaną, na spadkobiercy spoczywa obowiązek udowodnienia przeciwnej intencji spadkodawcy.
Jeśli ktoś mianuje niewolnika opiekunem, ponieważ sądzi, że jest on wolny, jest absolutnie pewne, że nie może
żądać jego wolności, ani też prawo do opieki nie może być przez niego zachowane z powodu przyznania
wolności. Tak twierdzi Marcellus w Piętnastej Księdze Digestów, a nasz Cesarz, wraz ze swoim Ojcem, stwierdził
to również w Reskrypcie.
Jeśli ktoś przyznaje wolność bezpośrednio niewolnikowi, który został zastawiony, to chociaż według ścisłej
wykładni prawa takie nadanie jest uważane za nieważne, to jednak, jeśli wolność została mu pozostawiona na
mocy umowy powierniczej, niewolnik może na jej mocy domagać się wyzwolenia. Przychylność przyznana
wolności wymaga bowiem, abyśmy interpretowali zapis w ten sposób i aby słowa testamentu oznaczały, że
należy żądać wolności, tak jak gdyby niewolnik miał być wolny zgodnie z warunkami trustu. Wiadomo bowiem, że
wiele rzeczy sprzecznych ze ścisłym rozumieniem prawa zostało rozstrzygniętych na korzyść wolności.
Ustalono, że nadania wolności, które są albo bezpośrednie, albo zależne od warunków zaufania, nie mogą być
wykonane na mocy testamentu, który został złamany przez narodziny pośmiertnego dziecka, gdy spadkodawca
nie powierzył ich wykonania swoim prawowitym spadkobiercom.
Gdy ktoś jest proszony o manumitację swojego lub cudzego niewolnika, a z woli spadkodawcy otrzymuje mniej
niż wynosi wartość niewolnika, należy rozważyć, czy można go zmusić do zakupu niewolnika należącego do
kogoś innego lub do manumitacji swojego. Marcellus twierdzi, że gdy tylko przyjmie on spadek, zostanie
zmuszony do manumitacji swojego niewolnika. I rzeczywiście, taka jest nasza praktyka, ponieważ jest bardzo
duża różnica, czy ktoś jest proszony o manumitację własnego niewolnika, czy niewolnika należącego do kogoś
innego. Jeśli jest to jego własny niewolnik, będzie on zmuszony do manumitowania go, nawet jeśli suma, którą
otrzyma, będzie bardzo mała; ale jeśli jest to niewolnik kogoś innego, nie powinien być zmuszony do
manumitowania go, chyba że może kupić tego niewolnika za sumę równą tej, którą otrzyma z woli spadkodawcy.
Stąd Marcellus mówi, że również ten, który jest mianowany spadkobiercą, może być zmuszony do manumitacji
swojego niewolnika, jeśli otrzyma cokolwiek z majątku po spłacie długu, ale jeśli nie otrzyma nic, nie może być do
tego zmuszony.
Oczywiste jest, że jeśli komuś zapisano mniej niż niewolnik jest wart, ale spadek został powiększony z tego czy
innego powodu, to będzie całkowicie sprawiedliwe dla niego być zmuszonym do zakupu niewolnika za kwotę,
którą otrzyma z majątku; ale nie powinno się mówić, że pozostawiono mu mniej niż niewolnik był wart, ponieważ
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jego spadek został powiększony z powodu testamentu. Jeśli bowiem z powodu zwłoki plony lub odsetki zostaną
dodane do kwoty zapisanej w testamencie, należy uznać, że wolność powinna być przyznana.
Na tej samej zasadzie, jeśli cena niewolnika została obniżona, należy uznać, że powinien on być zmuszony do
jego zakupu.
Jeśli jednak spadek został zmniejszony, należy rozważyć, czy ten, kto spodziewał się otrzymać większy spadek,
może być zmuszony do manumitacji niewolnika. Uważam, że jeśli jest on gotowy do zwrotu spadku, nie można
go do tego zmusić, ponieważ przyjął spadek z inną perspektywą, a został on niespodziewanie zmniejszony.
Dlatego, jeśli jest on gotowy do oddania spadku, powinien mieć na to pozwolenie, chyba że to, co z niego
pozostanie, wystarczy na zapłacenie ceny niewolnika.
A jeśli osoba jest zobowiązana do manumitowania kilku niewolników, a suma zapisana w testamencie jest równa
wartości niektórych z nich, ale nie wszystkich, to czy można ją zmusić do manumitowania niektórych z nich?
Myślę, że można go zmusić do manumitowania tylu niewolników, na ilu pozwala mu zapis. Ale kto ma
decydować, którzy z nich mają być poddani manumisji; czy zapisobierca ma ich wybrać, czy też ma to zrobić
spadkobierca? Być może ktoś mógłby powiedzieć, że porządek podany w testamencie powinien być
przestrzegany. Jeśli kolejność nie jest tam podana, niewolnicy powinni być wybierani w drodze losowania, aby
uniknąć podejrzenia pretora o sprzyjanie jakiemuś interesowi lub życzliwości; musi on bowiem podjąć decyzję,
biorąc pod uwagę domniemane zasługi każdego niewolnika.
Podobnie należy uznać, że jeśli zapisobierca otrzymuje polecenie zakupu pewnych niewolników i obdarowania
ich wolnością, a pieniądze zapisane w testamencie na ten cel nie wystarczają na zakup wszystkich niewolników,
zasada w tym przypadku będzie taka sama jak w poprzednim.
Czy w sytuacji, gdy w spadku zapisano komukolwiek niewolnika, a on sam jest proszony o manumitację swojego
niewolnika i przekazanie mu spadku, to czy musi być przyznana wolność na warunkach trustu? Niektórzy
autorytety mają wątpliwości w tej kwestii, ponieważ jeśli zapisobierca jest zmuszony do dania niewolnikowi
wolności, to będzie musiał wykonać zapis i przenieść spadek, a niektórzy autorytety uważają, że nie powinien być
do tego zmuszony. Gdyby bowiem pozostawiono mi spadek, a ja zostałbym zobowiązany do natychmiastowego
przeniesienia go na Titiusa, a także do przyznania wolności mojemu niewolnikowi pod zarządem, to bez
wątpienia stwierdzilibyśmy, że nie mogę być zmuszony do przyznania mu wolności, ponieważ nie uważa się, że
otrzymałem coś, co mogłoby zastąpić jego wartość. Oczywiste jest, że jeśli po upływie pewnego czasu zostanę
obciążony obowiązkiem spłaty spadku, można uznać, że mogę zostać zmuszony do manumitacji niewolnika, jeśli
w międzyczasie uzyskałem jakąkolwiek korzyść ze spadku.
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Jeśli ktoś został poproszony o przekazanie jednej osobie działki ziemi, a innej stu aurei, w chwili jego śmierci
będzie zmuszony do zapłacenia wszystkiego, co zebrał z zysków z ziemi, jeśli kwota ta jest równa tej
przewidzianej w zapisie; tak więc w tym przypadku nie jest pewne, czy należne będą pieniądze pozostawione w
zapisie, czy też darowizna wolności.
Ilekroć wolność jest prawnie zapisana w testamencie, warunek jest taki*, że prawo to nie może być zniszczone
ani przez darowiznę, ani przez lichwiarstwo; bez względu na to, w czyje ręce trafi niewolnik, którego wolność
została pozostawiona w testamencie, jego właściciel będzie zmuszony do jego manumitacji. Jest to często
opisywane w Konstytucjach Cesarskich. Dlatego też ten, w czyje ręce niewolnik może trafić, będzie zmuszony do
przyznania mu wolności na mocy powiernictwa, jeśli ten, który został o to poproszony, woli to uczynić; ponieważ
zgodnie z szerszą wykładnią ustalono, że nawet jeśli wolność została pozostawiona niewolnikowi warunkowo, a
on zostałby wyobcowany w czasie, gdy warunek jest w toku, jest on jednak wyobcowany ze świadomością, że
będzie wolny, jeśli warunek zostanie spełniony. Jeśli jednak niewolnik nie chce być przez niego wyswobodzony,
lecz woli uzyskać wolność od osoby, która została wyznaczona do jego wyswobodzenia, Boski Hadrian i Boski
Pius stwierdzili w Reskrypcie, że musi być wysłuchany. Boski Pius również stwierdził w Reskrypcie, że nawet
gdyby był już poddany manumulacji i wolałby stać się wolnym człowiekiem osoby, która go wyzwoliła, powinien
zostać wysłuchany. Jeśli jednak uwolniony wykaże, że jego prawa mogą być lub były naruszone przez jego
manumisję, z powodu jakiegoś czynu osoby, która go manumifikowała lub z innego powodu, należy mu udzielić
ulgi na mocy jednej z tych konstytucji, aby jego stan nie stał się mniej znośny, co byłoby sprzeczne z wolą
zmarłego. Oczywiste jest, że jeśli intencją zmarłego było, aby niewolnik został poddany manumisji przez
kogokolwiek, należy stwierdzić, że wspomniane powyżej konstytucje nie mają zastosowania.
Paulus, Trusts, Księga III.
Jeśli spadkobierca, który sprzedał niewolnika, umrze nie pozostawiając dziedzica, a nabywca będzie żył i
niewolnik będzie chciał zostać wolnym człowiekiem zmarłego, a nie nabywcy, Walens uznał, że nie należy go
przesłuchiwać w obawie, że nabywca może stracić zarówno cenę, którą zapłacił, jak i prawa do wolnego
człowieka.
Ulpianus, Powiernictwa, Księga V.
Gdy ktoś, komu zlecono manumitację niewolnika innego człowieka, przekazuje go osobie trzeciej z powodu jego
śmierci lub konfiskaty majątku, sądzę, że należy uznać, iż istnieje podstawa do zastosowania konstytucji, aby
stan wolności zapisanej w testamencie nie uległ pogorszeniu. Gdy bowiem ktoś jest zobowiązany do
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manumitowania niewolnika w chwili jego śmierci, a umiera przed obdarowaniem go wolnością, uznano, że jest to
tak samo, jak gdyby niewolnik został przez niego obdarowany wolnością; mógł on bowiem obdarować go
wolnością bezpośrednio na mocy swojego testamentu. Wynika z tego, że ilekroć ktoś, kto uzyskał wolność na
mocy trustu, zostanie poddany manumantacji przez kogoś innego niż osoba, której powierzono manumantyzację,
będzie on uprawniony do korzystania z dobrodziejstw konstytucji i będzie traktowany tak samo, jak gdyby został
poddany manumantyzacji przez tego, kto został o to poproszony; z tego powodu, że zawsze okazuje się
przychylność nadaniom wolności na mocy trustu, a kiedy są one zapisane w testamencie, nie powinno się w nie
ingerować, ponieważ ten, komu są one przyznane, w międzyczasie korzysta ze swojej wolności.
Dlatego jest oczywiste, że ulga powinna być przyznana, gdy wolność jest pozostawiona pod zarządem
powierniczym, a wszelkie opóźnienia, które z tego wynikają, powinny być uważane za wynikające z samej
sprawy, a przy obliczaniu dnia, od którego można żądać wolności, dzieci powinny być oddane matce do
manumisji, gdy jest ona wyzwoloną niewolnicą, a dzieci rodzą się wolne od dnia, w którym zażądano wolności.
Na ogół bowiem wolność, która jest pozostawiona pod zarządem powierniczym, jest żądana zbyt późno lub nie
żąda się jej wcale z powodu zaniedbania lub nieśmiałości tych, którzy są do niej uprawnieni, lub z powodu
nieznajomości ich praw, lub z powodu autorytetu i rangi tych, którzy są odpowiedzialni za wykonanie zarządu
powierniczego; które to rzeczy nie powinny stać na przeszkodzie w nabyciu wolności. Twierdzimy więc, i tak
powinno być postanowione, że dzieci rodzą się wolne od chwili, gdy nastąpiła jakakolwiek zwłoka w wyzwoleniu
ich matki z niewoli; a ponadto, dziecko niewolnicy powinno być uważane za obalone od chwili, gdy matka miała
prawo żądać swojej wolności, nawet jeśli tego nie zrobiła. Jest rzeczą oczywistą, że w tego rodzaju przypadkach
należy przyznać ulgę nieletnim, którzy ukończyli dwadzieścia pięć lat, a wszelka zwłoka powinna być uznana za
wynikłą z samej sprawy; ponieważ w Konstytucji Boskiego Seweryna zostało ustalone, że w każdym przypadku
zwłoki w wypłacie pieniędzy pozostawionych nieletnim pod zarządem powierniczym należy uznać za wynikłą z
samej sprawy, istnieje jeszcze większy powód, aby przyjąć tę zasadę, gdy w grę wchodzi przyznanie wolności.
Niejaki Caecilius, który dał w zastaw niewolnicę, postanowił w testamencie, że po zaspokojeniu roszczeń
wierzyciela, niewolnica zostanie poddana manumulacji na mocy trustu. Ponieważ spadkobiercy nie spłacili
wierzyciela, dzieci, które urodziły się z tej niewolnicy, zostały przez niego sprzedane. Nasz Cesarz i jego Ojciec
stwierdzili w Reskrypcie, że zgodnie z decyzją Boskiego Piusa, dzieci te nie powinny być pozbawione wolności,
do której mają prawo, i że po zwróceniu ceny kupującemu, powinny stać się wolne, tak jakby ich matka została
poddana manumulacji w czasie, gdy się urodziły.
Nasz Cesarz i jego Ojciec stwierdzili również w Reskrypcie, że jeśli testament lub kodycyl nie został otwarty w
ciągu pięciu lat od śmierci spadkodawcy, a niewolnica urodziła w międzyczasie dziecko, to powinno ono zostać
wydane matce, aby mogło zostać uwolnione i aby nie pozostawało w niewoli z powodu przypadkowej zwłoki.
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Z tego reskryptu, jak również z tego, który wspomnieliśmy jako promulgowany przez Boskiego Piusa, wynika, że
ci cesarze nie chcieli, aby przypadkowa zwłoka w przyznaniu wolności naruszała prawa dziecka urodzonego z
niewolnika, któremu wolność została przyznana na podstawie umowy powierniczej.
Nie będzie to jednak miało miejsca w przypadku, gdy wolność ma być przyznana na mocy trustu niewolnicy w
zastępstwie syna poniżej wieku dojrzewania, jeśli urodziła ona dziecko za życia małoletniego; lub jeśli miała
otrzymać wolność po upływie pewnego czasu lub warunkowo, a urodziła dziecko przed upływem tego czasu lub
przed spełnieniem warunku; wspomniane dziecko nie będzie miało prawa do wolności z powodu innego warunku
w tym przypadku, ponieważ opóźnienie nie było przypadkowe, lecz spowodowane wolą spadkodawcy.
Jeśli niewolnik zostałby zapisany komukolwiek w taki sposób, że zapis ten zostałby uznany za nieważny, a
wolność zostałaby zapisana temu samemu niewolnikowi na warunkach trustu, powstaje pytanie, czy przyznanie
wolności musi być również uznane za nieważne. A jeśli niewolnik domaga się wolności zgodnie z warunkami
trustu osoby, pod której kontrolą pozostaje, gdzie spadek pozostawiony temu, który został oskarżony o
manumitację, został uznany za nieważny, lub jeśli sam niewolnik został zapisany w testamencie, jak stwierdzono
powyżej, czy zapis o jego wolności nie powinien być uznany za pozbawiony mocy lub skutku. Uważam, że należy
powiedzieć, że dar wolności w ramach trustu pozostaje nienaruszony, nawet jeśli nic nie trafi do rąk tego, kto
został poproszony o manumitację niewolnika. Dlatego też ten, kto otrzymuje spadek, musi uwolnić niewolnika,
ponieważ wolność przyznana na mocy trustu nie może być przeszkodą.
W przypadku zapisów wolnościowych ulgę przyznaje dekret senatu uchwalony w czasach boskiego Trajana, za
konsulatu Rubriusza Gallusa i Kajusa Hispo, w następującym brzmieniu: "Jeśli osoby oskarżone o przyznanie
wolności, po wezwaniu przez pretora, odmówią stawienia się, a po przeprowadzeniu śledztwa pretor uzna, że
niewolnicy mają prawo do wolności, będą oni w takiej samej sytuacji prawnej, jak gdyby zostali bezpośrednio
poddani manumisji".
Ten dekret Senatu ma odniesienie do tych, którzy są uprawnieni do wolności na mocy powiernictwa. Jeśli więc
nie mają do niej prawa i została ona uzyskana w sposób oszukańczy na mocy decyzji pretora, wolność nie
zostanie im przyznana na mocy tego dekretu Senatu. Stwierdził to nasz Cesarz i jego Ojciec w Reskrypcie.
Należy wezwać przed pretora tych, którzy są zobowiązani do przyznania wolności na podstawie powiernictwa,
ale Rubrycki Dekret Senatu nie będzie obowiązywał, jeśli nie zostaną wezwani. Dlatego też należy ich wzywać
przez obwieszczenia, edykty lub listy.
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Dekret Senatu dotyczy wszystkich tych, którzy się ukrywają, a którzy są zobowiązani do udzielenia wolności na
zasadzie powiernictwa. Dlatego też, bez względu na to, kto zostanie oskarżony, czy spadkobierca, czy ktokolwiek
inny, będzie istniała podstawa do zastosowania Dekretu Senatu, ponieważ wszyscy ci, którzy są zobowiązani do
udzielenia wolności na mocy trustu, znajdują się w takim położeniu, że Dekret Senatu będzie miał do nich
zastosowanie.
Jeśli więc spadkobierca ukryje się, a obecny będzie zapisobierca lub powiernik, do którego zwrócono się o
uwolnienie niewolnika, dekret senatu nie wejdzie w życie, a przyznanie wolności zostanie uniemożliwione,
ponieważ w tym przypadku przypuszczamy, że zapisobierca nie uzyskał jeszcze prawa własności do niewolnika.
Paulus, Trusts, Księga III.
Dlatego w tym przypadku należy odwołać się do cesarza, aby interesy wolności mogły być konsultowane.
Ulpianus, Powiernictwo, księga V.
Czy będzie podstawa do zastosowania rubrykańskiego dekretu senatu, jeśli niewolnik, któremu wolność została
zapisana w testamencie, zostanie sprzedany przez osobę odpowiedzialną za jego wyzwolenie, a nabywca się
ukryje, natomiast pojawi się powiernik? Marcellus twierdzi, że dekret będzie miał zastosowanie, ponieważ osoba,
której zlecono manumitację niewolnika, jest nieobecna.
Następujące słowa: "Odmawia stawienia się" nie wymagają absolutnie, aby ten, którego obowiązkiem jest
przyznanie wolności, ukrył się, ponieważ jeśli tego nie zrobi, a jedynie nie stawi się, dekret senatu będzie miał
zastosowanie.
Tej samej zasady należy przestrzegać również w przypadku, gdy kilku spadkobierców jest zobowiązanych do
przyznania wolności w ramach trustu, i gdy zostanie wydana decyzja, że nie istnieje żadna ważna przyczyna ich
nieobecności.
Niewolnik staje się wolnym człowiekiem tych, którzy są nieobecni z ważnego powodu, jak również tych, którzy
będąc obecni, nie powodują zwłoki w wykonaniu powiernictwa, tak jak gdyby tylko oni sami nadali mu wolność.
W przypadku, gdy ktoś, któremu zlecono manumitację niewolnika nie należącego do majątku, ukrywa się, za
konsulatu Aemiliusa Juniusa i Juliusza Severusa uchwalono dekret senatu przewidujący taką sytuację w
następujący sposób: "Postanawia się, że jeśli ktokolwiek z tych, którzy są zobowiązani do przyznania wolności
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niewolnikowi pod zarządem powierniczym, z jakiegokolwiek powodu, a niewolnik nie należał do osoby, która
złożyła prośbę, w chwili jej śmierci, a zarządca odmawia stawienia się, pretor rozpoznaje sprawę i jeśli zostanie
stwierdzone, że niewolnik ma prawo do manumisji, a osoba, której powierzono jego manumisję, jest obecna, musi
podjąć stosowną decyzję. Po wydaniu decyzji, stan niewolnika będzie taki sam, jak gdyby został on poddany
manumisji przez osobę, która została do tego zobowiązana na mocy umowy powierniczej".
Należy uznać, że osoby nie są obecne z ważnego powodu, jeśli nie istnieje żadna niewłaściwa przyczyna ich
nieobecności; wystarczy bowiem, jeśli nie były nieobecne w celu oszukania niewolnika jego wolności, aby mogły
sprawiać wrażenie, że są nieobecne z ważnego powodu. Nie jest jednak konieczne, aby ktoś był nieobecny w
sprawach publicznych. Jeśli więc ten, kto ma miejsce zamieszkania w jednym miejscu, a ubiega się o wolność na
mocy trustu w innym, należy powiedzieć, że nie jest konieczne, aby ten, który rzekomo jest tym, od którego
należy się przyznanie wolności, był wezwany, ponieważ jeśli podczas jego nieobecności okaże się, że wolność
powinna być przyznana, można wydać orzeczenie, że jest on nieobecny z ważnego powodu, a on nie straci
swoich praw do swojego niewolnika; nikt bowiem nie może wątpić, że jest on nieobecny z ważnego powodu, jeśli
jest w swoim miejscu zamieszkania.
Paulus, Powiernictwo, Księga III.
Gdy niewolnik zostaje wyalienowany po tym, jak został postawiony w takiej sytuacji, że powinien zostać
uwolniony zgodnie z warunkami trustu, osoba, do której należy w międzyczasie, będzie zmuszona do jego
manumitacji. W tym przypadku nie ma jednak różnicy, czy istnieje dobra przyczyna jego nieobecności, czy nie,
ponieważ w każdym przypadku będzie on miał prawo do wolności.
Ulpianus, Trusts, Księga V.
Gdy pretor wyda dekret, że nieobecny ma uzasadniony powód, a on już nie żyje, nasz cesarz stwierdził w
Reskrypcie, że dekret musi przejść na jego spadkobiercę i że prawo będzie go obowiązywać tak samo, jak gdyby
pretor uznał, że on sam był nieobecny z uzasadnionego powodu.
W przypadku, gdy wśród niewolników uprawnionych do manumisji znajdowało się niemowlę, Senat postanowił,
że wiek jednego z nich uniemożliwiłby uzyskanie wolności przez pozostałych, którzy byli uprawnieni do
uwolnienia na podstawie warunków trustu.
Zasada ta będzie miała zastosowanie również w przypadku, gdy wyznaczony jest tylko jeden spadkobierca, a nie
jest on w stanie samodzielnie się wypowiedzieć.
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Gdy jednak małoletni ma opiekuna, a ten nie chce udzielić zezwolenia na przyznanie wolności, Bracia Mniejsi
stwierdzili w Reskrypcie, że niewolnik powinien stać się wolny na mocy umowy powierniczej, tak jak gdyby został
wyswobodzony przez samego małoletniego, z upoważnienia jego opiekuna; i że nie powinno to przynieść żadnej
szkody małoletniemu, ani w żaden sposób nie zaszkodziłoby przyznaniu wolności, gdyby nie miał on niewolnika
jako swojego wolnego człowieka.
Dlatego też, gdy zdarzy się przypadek, w którym dziecko nie jest w stanie mówić we własnym imieniu, a mimo to
jest obciążone przyznaniem wolności na mocy trustu, musimy wziąć pod uwagę ducha Dekretu Senatu, który
rozciąga się nawet na małoletniego spadkobiercę osoby, której powierzono wykonanie trustu.
W tych okolicznościach należy również odwołać się do pretora, zwłaszcza że Reskrypt Piusa VI stanowi, iż jeśli
niektórzy z tych, którym powierzono wykonanie trustu, są obecni, inni się ukryli, a jeszcze inni są nieobecni z
ważnego powodu, a ponadto jest niemowlę, niewolnik nie staje się wolnym człowiekiem wszystkich, lecz tylko
niemowlęcia i tych, którzy są nieobecni z ważnego powodu, lub tych, którzy są obecni.
Jeśli wyznaczono kilku spadkobierców, a wśród nich jest jeden, który nie może mówić we własnym imieniu, ale
nie został oskarżony o manumitację niewolnika, nadanie wolności nie traci mocy, ponieważ niemowlę nie może
sprzedać swojej części niewolnika współspadkobiercom. W tym przypadku zastosowanie ma witrazyjski dekret
senatu. Boski Pius stwierdził jednak w Reskrypcie skierowanym do Kasjusza Dextera, że sprawa może być
rozwiązana w następujący sposób, a mianowicie poprzez wycenę udziałów niewolników, którym przyznano
wolność zgodnie z warunkami trustu, według ich rzeczywistej wartości, a następnie nakazanie, aby niewolnicy
zostali poddani manumantacji przez osoby, którym powierzono ten obowiązek. Ci, którzy dokonali manumisji,
będą jednak odpowiedzialni wobec swoich braci i współdziedziców, tak jakby wyrok w tej sprawie został wydany
przeciwko nim w sądzie.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, w odniesieniu do osoby obłąkanej, że wolność przyznana na mocy trustu nie
jest uniemożliwiona ze względu na stan wyznaczonego spadkobiercy, jeśli twierdzi się, że nie był on zdrowy na
umyśle; a zatem, jeśli okaże się, że wolność została prawnie zapewniona przez trust, musi zostać wydany dekret,
w którym zostanie to stwierdzone.
Ulga powinna być przyznana osobie głuchej i niemej tak samo jak w przypadku niemowlęcia.
Jeśli ktoś umiera, nie pozostawiając spadkobiercy lub innego następcy, który mógłby wykonać akt nadania
wolności, Senat zarządził, że ulga powinna być przyznana na wniosek złożony do pretora.
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Jeśli jednak właściwy spadkobierca odrzuci spadek, to na mocy dekretu Senatu należy przyznać ulgę osobie
uprawnionej do wolności na mocy trustu, choć nie można powiedzieć, że umiera ona bez spadkobiercy, który
pozostawia właściwego spadkobiercę, nawet jeśli odrzuca spadek.
Ta sama zasada będzie obowiązywać również w przypadku, gdy nieletni w wieku dwudziestu pięciu lat wejdzie w
posiadanie majątku osoby, której powierzono przyznanie wolności, i uzyska całkowity zwrot z powodu odrzucenia
przez nią spadku.
Można też zapytać, czyim wolnym człowiekiem staje się niewolnik; zgodnie bowiem z konstytucją uzyskuje on
wolność tak samo, jak gdyby nabył ją na mocy testamentu. Staje się on zatem wolnym człowiekiem zmarłego, a
nie tego, który był odpowiedzialny za wykonanie testamentu.
Zachował się Reskrypt Boskiego Marka i Werusa, który mówi, że jeśli jeden z tych, którym powierzono
wykonanie trustu, umrze, nie pozostawiając następcy, a drugi będzie nieobecny z ważnego powodu, niewolnik
będzie miał prawo do wolności, tak jakby została mu ona przyznana regularnie przez osobę, która umarła bez
następcy, lub przez tego, który był nieobecny z ważnego powodu.
W przypadku śmierci spadkobiercy bez następcy może powstać bardzo ciekawy problem, a mianowicie, czy
niewolnik może uzyskać wolność, zanim nie będzie pewne, że spadkobierca lub posiadacz majątku na mocy
edyktu pretorskiego nie pojawi się, lub gdy jest jeszcze wątpliwe (na przykład podczas narady wyznaczonego
spadkobiercy), czy przyjmie on majątek. Lepsza opinia jest taka, że należy poczekać, aż będzie pewne, że nie
pojawi się żaden następca.
Nasz cesarz, Antoninus, stwierdził w Reskrypcie, że niewolnik, który ma prawo do wolności na mocy trustu, nie
może otrzymać niczego na mocy testamentu spadkobiercy bez wzmianki o jego wolności.
Boski Marek stwierdził również w Reskrypcie, że nadanie wolności na mocy zapisu powierniczego nie może być
anulowane lub niekorzystne z powodu wieku, stanu, zaniedbania lub opieszałości tych, którzy byli zobowiązani do
dopilnowania jego wykonania.
Chociaż zapis wolności dokonany w nieważnym kodycylu nie jest należny, to jednak, jeśli spadkobierca uważał
kodycyl za ważny i wypłacił cokolwiek na jego podstawie, a chciał, aby niewolnicy pozostali wolni ze względu na
realizację postanowień trustu, to na mocy reskryptu naszego cesarza i jego Boskiego Ojca oświadczono, że
słusznie będą oni mieli prawo do wolności.
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Paulus, Powiernictwo, Księga III.
Wolność może być przyznana na mocy trustu niewolnikowi należącemu do innej osoby, pod warunkiem, że
posiada on zdolność testamentową w stosunku do swojego pana.
Gdy osoba, która miała umrzeć jako spadkobierca testamentowy, powierzyła swemu synowi manumitację
pewnego niewolnika, a potem urodziło się jej pośmiertne dziecko, Ojcowie Boży stwierdzili w Reskrypcie, że
ponieważ niewolnik nie może być podzielony, powinien być manumitowany zarówno przez spadkobiercę
testamentowego, jak i pośmiertne dziecko.
Osoba, której powierzono wolność na mocy trustu, może dokonać manumisji niewolnika, nawet wtedy, gdy nie
wolno jej go alienować.
Jeśli mecenas wbrew postanowieniom testamentu wejdzie w posiadanie pretorianów, ponieważ jego wyzwoleńcy
go opuścili, nie można go zmusić do sprzedaży własnego niewolnika, którego manumitowania domagali się jego
wyzwoleńcy.
Jeśli osoba, do której należy niewolnik, nie chce go sprzedać, aby mógł zostać poddany manumisji, pretor nie
ma powodu, aby się w to mieszać. Ta sama zasada obowiązuje, gdy chce on sprzedać go za cenę wyższą niż
słuszna. Jeśli jednak pan jest gotów sprzedać swego niewolnika za pewną sumę, która na pierwszy rzut oka nie
wydaje się być niesprawiedliwa, a ten, który miał go manumitować, twierdzi, że cena jest nieuzasadniona, pretor
powinien interweniować, aby sprawiedliwa cena, zapłacona za zgodą pana, została przyznana niewolnikowi
przez nabywcę. Jeśli jednak pan chce sprzedać niewolnika, a ten pragnie być poddany manumitacji, to dziedzic
powinien być zmuszony do kupna i poddania go manumitacji, chyba że pan chciałby poddać niewolnika
manumitacji, aby można było wytoczyć przeciwko dziedzicowi proces o zwrot ceny. Tak samo należy postąpić,
jeśli spadkobierca się ukrywa. Stwierdził to również cesarz Antoninus w Reskrypcie.
Marcianus, Trusts, Księga XV.
Jeśli pan jest gotowy do alienacji niewolnika, ale nie chce tego uczynić, zanim nie zadowoli go cena, nie powinien
być zmuszany do uwolnienia go, ponieważ, jeśli to zrobi, może uzyskać niewiele lub nic, jeśli ten, który jest
proszony o manumitację, okaże się niewypłacalny.
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Jeśli niewolnik nie wyrazi zgody, ani pan, ani nikt inny nie powinien być upoważniony do kontynuowania tej
sprawy, ponieważ tego rodzaju trust nie jest trustem, przez który pan nabywa cokolwiek; w przeciwnym razie
korzyść z trustu wydawałaby się przypadać tylko jemu samemu. Mogłoby się tak zdarzyć, gdyby spadkodawca
życzył sobie, aby niewolnik został kupiony za więcej niż był wart, i aby został poddany manumisji, ponieważ
wtedy pan mógłby przystąpić do wykonania trustu; ponieważ w jego interesie byłoby otrzymanie, oprócz
prawdziwej wartości niewolnika, nadwyżki, którą spadkodawca nakazał mu wydać; a w interesie niewolnika jest
zapewnienie mu wolności.
Taka sytuacja ma miejsce, gdy spadkobierca lub zapisobierca jest zobowiązany do nabycia pewnej
nieruchomości za specjalną sumę pieniędzy i dostarczenia jej innej osobie; wtedy bowiem zarówno właściciel
nieruchomości, jak i osoba, której ma ona zostać dostarczona, mogą przystąpić do wymuszenia wykonania
trustu, ponieważ obaj są w tym zainteresowani; właściciel, aby mógł otrzymać nadwyżkę ponad cenę, którą
spadkodawca nakazał mu wydać, oraz osoba, której pozostawiono nieruchomość, aby mogła ją nabyć.
Paulus, Trusts, Księga III.
Gdy syn zmarłego jest proszony o manumitację niewolnika należącego do jego ojca, należy stwierdzić, że może
on mieć go za swojego niewolnika na mocy edyktu pretorskiego i nakładać na niego świadczenia; może to
bowiem uczynić jako syn patrona, nawet jeśli niewolnik uzyskałby wolność bezpośrednio.
Dekret senatu z Rubrii będzie miał zastosowanie nawet wtedy, gdy wolność zostanie przyznana pod warunkiem,
o ile spełnienie tego warunku nie zostanie narzucone samemu niewolnikowi. Nie ma też znaczenia, czy warunek
polega na daniu lub zrobieniu czegoś, czy też jest uzależniony od wystąpienia jakiegoś innego zdarzenia,
ponieważ spadkobierca traci wolność jako syn zmarłego, jeśli postawi jakąkolwiek przeszkodę w spełnieniu
warunku, nawet jeśli może nabyć swoje prawo do wyzwoleńca w inny sposób. Niekiedy ponosi karę, bo jeśli
zażąda, aby niewolnik pozostał w poddaństwie, lub oskarży go o popełnienie ciężkiego przestępstwa, to wbrew
postanowieniom testamentu utraci posiadanie pretorskie.
Jeśli niewolnik został zapisany w testamencie komukolwiek, kto jest zobowiązany do jego manumitowania, ale
odmawia przyjęcia go, można go do tego zmusić lub scedować swoje prawa do działania na kogokolwiek, kogo
niewolnik wybierze, aby nie unieważnić nadania wolności.
Pomponiusz, Powiernictwo, Księga III.
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Gdy osoba, której niewolnik ma być wyzwolony na podstawie umowy powierniczej, nie chce, nie należy mu
wydawać niewolnika, aby go wyzwolić, lecz może on zostać wyzwolony przez kogoś innego niż ten, od którego
żądano wyzwolenia.
Campanus twierdzi, że jeśli osoba niepełnoletnia, która ukończyła dwadzieścia lat, poprosi spadkobiercę o
manumitację niewolnika, który do niej należy, należy przyznać jej wolność, ponieważ w tym przypadku Lex Aelia
Sentia nie ma zastosowania.
Pewien niewolnik został zapisany Kalpurniuszowi Flaccusowi, który został zobowiązany do jego manumitacji, a
jeśli odmówił, ten sam niewolnik został zapisany Titiusowi, który również został zobowiązany do jego manumitacji,
a jeśli tego nie uczynił, niewolnik został uwolniony. Sabinus twierdzi, że zapis ten jest nieważny, a niewolnik staje
się wolny natychmiast na mocy postanowień testamentu.
Marcianus, Trusts, Księga XV.
Opinia Gajusza Kasjusza nie jest przyjęta, ponieważ uważał on, że obowiązek uwolnienia niewolnika nie
powinien być nałożony na spadkobiercę lub zapisobiercę, jeśli usługi niewolnika były tak niezbędne, że nie mógł z
nich zrezygnować, na przykład gdy był on jego stewardem lub nauczycielem dzieci, lub gdy popełnił
niewybaczalne przestępstwo. Uważa się bowiem, że spadkodawca miał tych niewolników w swoim władaniu, a
właściciele mają prawo odrzucić testament, jeśli jednak tego nie uczynią, należy wykonać wolę zmarłego.
Tenże, Powiernictwa, Księga XVI.
Ani niemowlęta, ani obłąkani, ani jeńcy wzięci przez nieprzyjaciela, ani ci, których religia lub jakakolwiek
zaszczytna sprawa, ani jakieś nieszczęście, ani ważny interes, ani niebezpieczeństwo utraty życia lub reputacji,
ani nic podobnego nie zatrzymuje, nie wchodzą w zakres Dekretu Rubrycjusza Senatu; ani, w rzeczy samej,
nieletni, którzy nie mają opiekunów, a nawet jeśli ich mają, to czy oni lub ich opiekunowie podlegają jego
postanowieniom, gdy chodzi o którąkolwiek z wyżej wymienionych spraw. Bo nawet jeśli ci ostatni celowo
powstrzymują się od wykonywania swojej władzy, to nie sądzę, aby ich podopieczni mieli być pozbawieni praw do
swoich wolnych ludzi, ponieważ niesprawiedliwe jest, aby podopieczny cierpiał z powodu działania swojego
opiekuna, który, być może, nie jest wypłacalny, a tylko ci są ujęci w Dekrecie Senatu, którzy są zobowiązani do
przyznania wolności zgodnie z postanowieniami trustu. Jaką drogę należy wtedy obrać? Ulga jest przyznawana
takim osobom przez Dekret Dasumiański Senatu, w którym jest mowa o tych, którzy są nieobecni z jakiegoś
ważnego powodu, aby nie było przeszkód na drodze do wolności i aby prawa do wolnego człowieka nie były
odbierane tym, którzy nie są winni oszustwa.
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Jeśli nieobecny jest broniony przez adwokata, zawsze uważa się, że jest nieobecny z ważnego powodu i nie
zostanie pozbawiony praw do swojego niewolnika.
Nie można podnosić zarzutu przeciwko jurysdykcji sędziego pokoju, który rozpatruje przyznanie wolności w
ramach trustu, powołując się na przywilej osobisty, przywilej związany z gminą lub korporacją, lub jakikolwiek
urząd sprawowany przez kogokolwiek, lub stan cywilny którejkolwiek z zainteresowanych stron.
Ulpianus, Trusts, Księga VI.
Kiedy absolutne przyznanie wolności jest dokonywane w ramach trustu na rzecz niewolnika, o którym mówi się,
że zarządzał sprawami swojego pana, Boski Marek stwierdził w Reskrypcie, że nie należy z tym zwlekać, ale że
należy niezwłocznie wyznaczyć arbitra w celu zmuszenia niewolnika do złożenia sprawozdania. Słowa tego
reskryptu brzmią następująco: "Wydaje się, że sprawiedliwszym rozwiązaniem byłoby natychmiastowe
przyznanie wolności Trofinowi w ramach trustu, ponieważ ustalono, że została ona przyznana bez warunku
złożenia przez niego rachunku. Nie byłoby też humanitarne, gdyby korzystanie z jego wolności było opóźniane z
powodu jakichkolwiek kwestii finansowych, które mogą się pojawić. Jednakże zaraz po uzyskaniu wolności pretor
powinien wyznaczyć arbitra, przed którym ten, kto dokonał transakcji, musi się stawić i zdać relację." Jest on
zatem zobowiązany jedynie do złożenia rachunku, ale nic nie mówi się o tym, że ma on spłacić ewentualne saldo,
które może pozostać w jego rękach. Nie sądzę, że można go do tego zmusić, ponieważ nie można go pozwać po
uzyskaniu wolności z tytułu jakiegokolwiek interesu, który prowadził będąc w niewoli. Oczywiste jest, że pretor
może go zmusić do wydania wszelkich dóbr wymienionych w jego rachunkach, a także wszystkich przedmiotów i
pieniędzy, które posiada, jak również do udzielenia informacji w odniesieniu do szczególnych spraw.
1. Paulus, Dekrety, Księga III.
Pewien spadkodawca, którego testament nie był doskonały, zapisał wolność i powiernictwo niewolnicy, którą
wychował. Ponieważ wszystkie te zapisy stały się skuteczne w ramach dziedziczenia ab intestate, zadano
pytanie, czy niewolnica została poddana manumisji na mocy trustu. Wydano postanowienie tymczasowe, w
którym stwierdzono, że nawet gdyby ojciec zażądał, aby nie czynić nic ab intestato, jego dzieci, przez szacunek
dla jego pamięci, powinny były dokonać manumisji niewolnicy, do której ich ojciec był przywiązany. Postanowiono
zatem, że została ona prawnie poddana manumisji i z tego powodu jest uprawniona do korzystania z trustu.
2. Tenże, Opinie, Księga XIII.

2671

Paulus stwierdził, że nawet jeśli chodzi o niewolnika innego spadkobiercy, którego spadkodawca chciał poddać
manumisji, pod pozorem, że należy do niego samego, to ten, który został poproszony o manumitację, powinien
być zmuszony do nabycia niewolnika i uwolnienia go, ponieważ nie sądził, aby sprawa dotycząca wolności i
sprawa dotycząca dysponowania pieniędzmi w ramach trustu były podobne.
3. Paulus wyraził następującą opinię: "Uwierz mi, Zoilusie, że mój syn Martial jest ci wdzięczny, i to nie tylko tobie,
ale także twoim dzieciom" (co oznacza, że intencja zmarłego, odnosząca się do korzyści, która miała być
przyznana dzieciom Zoilusa, została zawarta w tej klauzuli, ponieważ byli oni niewolnikami), "nie można
wyświadczyć im większej przysługi niż dać im wolność". Dlatego gubernator powinien wykonać testament
zmarłego.
4. Tenże, Opinie, Księga XV.
Lucjusz Tytus oddał swoją niewolnicę, Concordię, swojej naturalnej córce, Septicii. Następnie w testamencie
zapisał córce wyżej wymienioną niewolnicę wraz z innymi, w celu jej manumifikacji. Pytam, czy jego córka,
Septymia, może być zmuszona do wyswatania niewolnika. Paulus odpowiedział, że jeśli darowizna niewolnika
została dokonana za życia naturalnego ojca, a córka nie przyjęła innych zapisów pozostawionych w testamencie
przez ojca, nie można jej zmusić warunkami trustu do manumitacji wspomnianej niewolnicy, która była jej
własnością.
5. Lucjusz Tytus zapisał swego niewolnika Stichusa Maeviusowi i prosił, aby ani on, ani jego spadkobiercy nigdy
nie dokonali manumisji. Paulus uznał, że spadkodawca miał prawo później uwolnić tego niewolnika, ponieważ nie
postawił żadnego warunku sobie, lecz swojemu spadkobiercy.
6. Scaevola, Opinie, Księga IV.
"Pragnę, aby Thais, moja niewolnica, stała się moją wolną kobietą, po tym jak przez dziesięć lat służyła mojemu
dziedzicowi jako niewolnica". Powstaje pytanie, skoro spadkodawca życzył sobie, aby niewolnica była jego wolną
kobietą, a spadkobierca nie mógł jej taką uczynić, a wolność nie została jej absolutnie i bezpośrednio przyznana,
czy pozostanie ona w niewoli nawet po upływie dziesięciu lat. Odpowiedź brzmiała, że w tym przypadku nie ma
nic, co wskazywałoby, dlaczego Tajowie nie powinni mieć prawa do wolności.
7. Lucjusz Tycjusz przewidział w swoim testamencie następujący zapis: "Mój drogi synu, Maeviusie, jeśli Stichus,
Damas i Pamphilus zasłużyli na to z twoich rąk, proszę cię, abyś nie pozwolił im służyć jako niewolnicy innym po
spłaceniu moich długów." Jeśli to z winy dziedzica nie spłacono długów majątku, to pytam, czy niewolnicy mogą

2672

uzyskać wolność na mocy warunków trustu. Odpowiedź brzmiała, że spadkobierca nie powinien być obwiniony,
jeśli opóźniał spłatę długów ze względu na wygodę, która wynikała dla niego samego w zarządzaniu swoim
majątkiem; ale jeśli zostanie wyraźnie udowodnione, że celowo nie spłacał długów, aby zaszkodzić przyznaniu
wolności, to ta ostatnia stanie się skuteczna.
8. Spadkodawca zobowiązał opiekuna testamentowego swoich dzieci do manumitowania swoich niewolników, ale
wyznaczona osoba została zwolniona z tego obowiązku. Pytam, czy inni opiekunowie wyznaczeni na miejsce
tego, który został usprawiedliwiony, powinni być zobowiązani do uwolnienia niewolników. Odpowiedź była taka,
że zgodnie z podanymi faktami, wydaje się, że wyznaczony spadkobierca został obciążony przyznaniem
wolności.
9. "Daję Secjuszowi trzy funty złota i mojego notariusza Stichusa, którego zobowiązuję do manumitowania". W
tym samym testamencie Secjusz został mianowany opiekunem, ale wymówił się od przyjęcia kurateli. Powstało
pytanie, czy mimo to darowizna wolności w ramach trustu powinna zostać wykonana. Odpowiedź brzmiała, że w
podanym przypadku nie ma nic, co mogłoby temu zapobiec.
10. Spadkodawca, mianując swoją siostrę spadkobierczynią, uczynił następujące postanowienie w odniesieniu do
swoich niewolników: "Pragnę i zobowiązuję cię, moja droga siostro, abyś z najwyższym szacunkiem odnosiła się
do moich zarządców, Stichusa i Damasa, których nie poddałem manumulacji, ponieważ nie złożyli rachunków.
Jeśli i ty jesteś zadowolona z tych niewolników, to wiesz, jakie uczucia do nich żywię". Tam, gdzie zarządcy byli
gotowi zdać rachunki, a dziedzic nie udzielił im wolności, pytam, czy powinna być wysłuchana, jeśli twierdziła, że
nie jest z nich zadowolona. Odpowiedź brzmiała, że nie należy brać pod uwagę niezadowolenia dziedzica, lecz
tylko to, co zadowoliłoby rzetelnego obywatela, aby umożliwić im uzyskanie wolności.
11. Łucja Tytusowa zobowiązała swoich spadkobierców do wykupienia Pamfili, niewolnicy Seneki, oraz jej dzieci i
obalenia ich. Sędzia oszacował sumę, jaką należało za nich dać, a tymczasem, zanim pieniądze zostały
wypłacone, Pamfila urodziła dziecko. Pytam, czy dziecko Pamfili będzie należało do spadkobierców Sei, czy do
spadkobierców Titii? Odpowiedź brzmiała, że dziecko będzie własnością osoby, do której należała matka w chwili
jego narodzin, ale jeśli spadkobierca nie wywiąże się z powierzonego mu zadania, będzie zmuszony do
uwolnienia dziecka.
12. Lucjusz Tycjusz uczynił w swoim testamencie następujący zapis: "Polecam ci So-and-So i So-and-So,
niewolników, którzy są lekarzami, i od ciebie zależy, czy będziesz miał ich za swoich dobrych wolnych ludzi i
pomocników medycznych. Ja sam przyznałbym im wolność, ale boję się to uczynić, ponieważ lekarze mojej
siostry, którzy byli niewolnikami, zostali przez nią zneutralizowani i odsiedziawszy swoje, porzucili ją." Pytam, czy
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wyżej wymienieni niewolnicy mają prawo do swojej wolności na mocy trustu. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanym stanem faktycznym konieczność ich uwolnienia nie jest nałożona na spadkobierców, lecz zależy to od
ich osądu.
13. Titius przyznał wolność swojemu niewolnikowi "na wypadek, gdyby złożył on swoje rachunki". Pytam, czy
rachunki przez niego wystawione powinny zawierać, jako część sumy pozostającej w jego rękach, wszelkie
straty, które mogły być przypadkowo poniesione. Stwierdziłem, że w każdym interesie, który był prowadzony za
zgodą pana, te straty, które były wynikiem wypadku, nie mogą obciążać niewolnika i nie mogą być wliczane do
sumy pozostającej w jego rękach.
14. Pytam również, czy w przypadku, gdy niewolnikowi polecono oddać całe swoje peculium, to czy peculium
powinno być obliczone w taki sposób, że będzie w nim zawarte tylko to, co z jakiegokolwiek powodu należałoby
do pana. Odpowiedź brzmiała, że w omawianym przypadku to, do czego pan ma prawo, nie powinno być
odliczane od peculium.
15. Pytam również, czy jeśli niewolnik włożył do swojego peculium jakąś część pozostałego mu w rękach salda,
to czy powinno to być odliczone od peculium, które musi oddać. Odpowiedź brzmiała, że jeśli to, co zostało
wspomniane, zostało umieszczone w jego peculium, to musi być oddane jako część salda, ponieważ warunek
jest wystarczająco spełniony, gdy reszta peculium jest dostarczona.
16. Pewien spadkodawca uczynił w swoim testamencie darowiznę wolności w następujący sposób: "Pragnę, aby
mój niewolnik, Cupitus, był wolny, po złożeniu rachunków, gdy mój syn Marcjanus osiągnie wiek szesnastu lat".
Po śmierci spadkodawcy, opiekunowie jego syna zażądali od Cupitusa spłaty długu należnego majątkowi, a ten
wypłacił wspomnianym opiekunom kwotę, którą pobrał. Syn zmarł później przed osiągnięciem pełnoletności, jego
matka została jego spadkobierczynią i spowodowała wydanie wyroku przeciwko opiekunom z tytułu sprawowania
przez nich kurateli. Cupitus zażądał swojej wolności w czasie, gdy Marcjanus miałby szesnaście lat, gdyby żył, i
zaoferował, że będzie zdawał rachunki za rok po śmierci spadkodawcy, tak jak inne rachunki zostały
zatwierdzone. Pojawiło się pytanie, czy Cupitus może być również zmuszony do zdawania rachunków, za które
odpowiedzialni byli opiekunowie. Odpowiedź brzmiała, że niewolnik, o którym mowa, wydaje się spełniać
warunek składania rachunków, jeśli złożył jeden ze wszystkich interesów, które prowadził i które mogłyby być
prawidłowo wymagane. Jeśli chodzi o inne zastrzeżenie, należy przyjąć bardziej pobłażliwą interpretację, to
znaczy, że dziecko zmarło, a niewolnik czekał wystarczająco długo, ponieważ nie zażądał swojej wolności aż do
czasu, gdy małoletni ukończyłby szesnasty rok życia, gdyby żył.
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17. "Stichusie i Damasie, moi niewolnicy, staniecie się moimi wolnymi, jeśli zdacie rachunki". Powstało pytanie,
czy aby uzyskać wolność, muszą oni nie tylko zdać swoje rachunki, ale także oddać wszelką własność, która
została przez nich celowo i oszukańczo przywłaszczona. Odpowiedź brzmiała, że w warunku zdawania
rachunków zawarte jest wszystko, co dotyczyło administracji i wierności niewolnika.
18. Pewni niewolnicy nie spełnili warunku zdawania rachunków w określonym czasie, a potem oświadczyli, że są
gotowi to uczynić. Pojawiło się pytanie, czy mogą uzyskać wolność. Odpowiedź brzmiała, że jeśli są winni tego,
że nie spełnili warunku w określonym czasie, to nie będą wolni, nawet jeśli później będą gotowi zdać rachunek.
19. "Proszę moich spadkobierców i zobowiązuję ich, aby manumitowali Stichusa, po złożeniu przez niego
rachunków, gdy mój syn osiągnie wiek szesnastu lat". Pytam, czy intencją spadkodawcy było, aby niewolnik pełnił
funkcję stewarda do czasu osiągnięcia przez syna wieku dojrzałości. Odpowiedź brzmi, że jest jasne, iż intencją
spadkodawcy było, aby Stichus również zdał relację z tej części swojego zarządu.
20. "Nakazuję, aby mój niewolnik, Stichus, oddał i zapłacił mojej córce i mojej żonie, moim spadkobierczyniom,
tyle aurei, bez żadnych kontrowersji, i zobowiązuję je, aby go manumitowały". Ponieważ żona odrzuciła majątek,
pojawiło się pytanie, czy niewolnik był zobowiązany zapłacić im obu, czy tylko córce. Odpowiedź brzmiała, że
cała suma powinna być zapłacona córce, gdyż była ona jedyną spadkobierczynią majątku.
21. Pewien spadkodawca ustanowiwszy syna spadkobiercą całego swojego majątku, nadał mu wolność w
następujących słowach: "Grudzień, mój księgowy, Severus, mój steward, i Victorina, żona Severusa, niech staną
się wolni za osiem lat, i życzę sobie, aby przez ten czas pozostali na służbie mojego syna. Ponadto zobowiązuję
cię, mój drogi synu Severusie, abyś grudnia i Severusa, którym nie od razu przyznałem wolność, traktował z
należytą rozwagą, aby mogli ci się odpowiednio przysłużyć, i mam nadzieję, że będziesz miał ich za dobrych
wolnych ludzi." Ponieważ syn Titiusa miał dziewięć lat w czasie, gdy ten ostatni sporządził swój testament, a
Titius zmarł dwa lata i sześć miesięcy po nim, pytam, czy osiem lat, podczas których odroczono przyznanie
wolności, należy liczyć od daty sporządzenia testamentu, czy od czasu śmierci spadkodawcy. Odpowiedź
brzmiała: wydaje się, że spadkodawca liczył te osiem lat, podczas których przyznanie wolności było odroczone,
od dnia sporządzenia testamentu, chyba że można udowodnić, że jego intencja była inna.
22. "Niech Spendophorus będzie wolny, gdy moja córka wyjdzie za mąż z mojej rodziny, jeśli zda zadowalający
rachunek ze swojej administracji dla niej". Córka, zmarłszy przed osiągnięciem wieku dojrzałości, a za życia ojca,
Seius stał się spadkobiercą przez zastępstwo. Jeśli Spendoforus nie prowadził spraw małoletniej i przestał
zarządzać sprawami jej ojca, pytam, czy stałby się wolny na mocy warunków testamentu, w czasie, gdy, gdyby
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Tytia żyła, miałaby dwanaście lat. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, jeśli niewolnik nie
prowadziłby żadnych interesów, z których byłby zmuszony zdać sprawę spadkobiercy, stałby się wolny.
23. "Chciałbym, aby Stichus został poddany manumisji po zdaniu rachunku". Stichus, który był bankierem,
wykonał pewne weksle za zgodą swojego pana i przedstawił rachunki podpisane przez tego ostatniego, ale nie
zaciągnął potem żadnych innych zobowiązań. Powstało pytanie, czy można uznać, że warunek został spełniony,
jeśli byli jacyś niewypłacalni dłużnicy, których roszczenia inni próbowali ściągnąć. Odpowiedź brzmiała, że fakt, iż
niektórzy dłużnicy nie byli wypłacalni, nie ma nic wspólnego z obowiązkiem wystawienia rachunku.
24. Marcianus, Trusts, Księga VII.
Nasz cesarz, Antoninus Pius, aby testamenty swoich żołnierzy mogły być uznane pod każdym względem za
ważne, w przypadku gdy wyznaczony spadkobierca i jego zastępca zmarli nagle przed wejściem w posiadanie
majątku, zarządził, że ci, którym żołnierze pozostawili wolność i majątek na zasadzie powiernictwa, powinni stać
się wolni i być spadkobiercami, tak jakby otrzymali oba te zapisy bezpośrednio. Ponadto w przypadku, gdy
niewolnicy nabyli wolność i majątek w drodze trustu od cywila, a wyznaczony spadkobierca i jego zastępca
również zmarli nagle, uznał to za wystarczające dla potwierdzenia ich wolności.
25. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Wolność przyznana na podstawie umowy powierniczej nie przysługuje niewolnikowi, którego pan zakuł w
kajdany.
26. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VII.
Niewolnik może legalnie wnieść pozew przeciwko swemu panu, jeśli wolność została mu zapisana w
testamencie.
27. Ulpianus, Dysputy, księga III.
Kiedy dłużnik jest proszony przez swojego wierzyciela o manumitację niewolnicy, która została mu oddana w
zastaw, można utrzymywać, że wolność została legalnie przekazana przez dłużnika zgodnie z warunkami trustu.
Bo co za różnica, czy dłużnik zostawił pewną sumę, czy też wolność została przyznana pod zarządem
powierniczym? Czy wartość niewolnicy jest większa czy mniejsza, może on być zmuszony do przyznania jej
wolności; pod warunkiem, że raz uznał ważność testamentu swojego wierzyciela. Rozumiemy, że uczynił to, gdy
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na przykład, gdy zostanie pozwany przez spadkobiercę, skorzysta z wyjątku lub w inny sposób udowodni wolę
wierzyciela. Jeśli bowiem dłużnik zostałby pozwany przez spadkobiercę wierzyciela, może on powołać się na
wyjątek z powodu złej wiary, ponieważ dłużnik jest zainteresowany uzyskaniem swojego niewolnika.
28. 28. Przy przyznawaniu wolności na podstawie trustu, nawet jeśli zapisobierca otrzymał tylko niewielki zapis,
będzie on jednak musiał dokonać manumitacji swojego niewolnika. Jeśli bowiem powiernictwo pieniężne zostanie
podzielone, wyrządzi się wielką szkodę zarówno sprawie wolności, jak i obdarowanemu; dlatego lepiej, aby ten,
kto przyjmuje zapis, był obciążony, niż aby zapis wolności został unieważniony.
29. W każdym przypadku, gdy wolność jest zapisana w testamencie niewolnikowi lub niewolnicy, niewolnik
znajduje się w takim położeniu, że pozostaje w niewoli, dopóki nie zostanie poddany manumulacji. Jeśli osoba,
na której spoczywa ten obowiązek, nie spowoduje zwłoki w uwolnieniu niewolnika, nie nastąpi żadna zmiana w
jego stanie, a zatem stwierdza się, że niewolnik może być w międzyczasie zapisany w testamencie, z
zastrzeżeniem jego późniejszej manumisji.
30. Tenże, Dysputy, Księga VI.
Wolność może być przyznana na podstawie powiernictwa w następujący sposób: "Zobowiązuję mojego
spadkobiercę do manumit Stichus, jeśliby się na to zdecydował", nawet jeśli nic innego w testamencie nie zależy
od zgody spadkobiercy.
31. 31. Jest oczywiste, że jeśli wolność jest zapisana w testamencie w następujący sposób: "Jeśli Stichus będzie
chciał", może być mu przyznana.
32. Gdy w testamencie umieszcza się następującą klauzulę: "Pragnę, aby Stichus był wolny, jeśli będzie chciał",
wydaje mi się, że przyznanie wolności może być uznane za ważne, ponieważ słowa te sugerują raczej warunek,
podobnie jak w przypadku zapisu na moją rzecz: "Jeśli Titius wstąpi na Kapitol".
33. W przypadku, gdy w testamencie zapisano: "Jeśli spadkobierca wyrazi zgodę", trust nie będzie ważny, ale tak
będzie tylko w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił wszystko do uznania spadkobiercy, "Jeśli się zdecyduje".
Tam jednak, gdzie pozostawił to jego osądowi jako dobrego obywatela, nie mamy wątpliwości, że wolność
powinna być przyznana; albowiem zostało zadecydowane, że niewolnik miał prawo być wolnym, gdy
spadkodawca uczynił następujący zapis: "Jeśli uznasz to za stosowne, proszę cię, abyś go manumitował", co
należy rozumieć jako jeśli ty, jako dobry obywatel, to zatwierdzisz. Tam bowiem, gdzie wolność zapisana jest w
testamencie w następujący sposób: "Jeśli zatwierdzisz moją wolę", uważam, że powinna być ona przyznana,
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podobnie jak w następującym przypadku: "Jeśli zasłuży na to od ciebie jako dobry obywatel", lub "Jeśli nie
powinien cię obrazić jako dobry obywatel", lub "Jeśli to zatwierdzisz", lub "Jeśli tego nie odrzucisz", lub "Jeśli
uważasz, że jest tego godny". Tam bowiem, gdzie spadkodawca pozostawił zapis o wolności w zaufaniu, w
greckich słowach oznaczających: "Pragnę, abyś przyznał wolność So-and-So, jeśli uznasz to za najlepsze", Boski
Severus stwierdził w Reskrypcie, że można żądać wykonania tego zaufania.
34. 34. Chociaż jednak spadkodawca nie może pozostawić osądowi swojego spadkobiercy, czy przyzna wolność
niewolnikowi, czy też nie, może pozwolić mu zdecydować, kiedy ma ona zostać przyznana.
35. Pewien człowiek, który zapisał w testamencie trzech niewolników, zobowiązał swojego spadkobiercę do
manumitowania dowolnie wybranych dwóch z nich. Tego rodzaju zapis będzie ważny, a spadkobierca będzie
mógł dokonać manumitacji dowolnie wybranych niewolników. A zatem, jeśli zapisobierca zażąda tych, których
spadkobierca chce poddać manumitacji, będzie on wykluczony przez wyjątek ze względu na złą wiarę.
36. Julianus, Digest, Księga XLII.
Jeśli ojciec ustanowił swoich dwóch synów spadkobiercami, a jego testament został unieważniony przez
urodzenie się pośmiertnego dziecka, to chociaż majątek będzie należał do nich w równym stopniu, to jednak nie
należy wykonywać prawa wolności w ramach trustu, ponieważ nie są oni zmuszeni do płacenia innych zapisów
lub wykonywania innych trustów.
37. Gdy spadkobierca, któremu zlecono manumitację niewolnika należącego do osoby trzeciej, lub będącego we
wspólnym posiadaniu, lub takiego, którego użytkowanie należy do innej osoby, ukrywa się, nie będzie to
niesłusznie przyznane na mocy Dekretu Senatu.
38. 38. Jeśli wolność została zapisana Stichusowi w testamencie pod warunkiem, że ten zda rachunek, a on jest
gotów wypłacić resztę do swoich rąk podczas nieobecności spadkobiercy, pretor powinien wybrać jakąś godną
zaufania osobę, pod której nadzorem rachunek może zostać zdany, tak aby niewolnik mógł zdeponować należne
pieniądze zgodnie z wyliczeniem, a następnie pretor powinien zadecydować, że niewolnik ma prawo do wolności
zgodnie z warunkami testamentu. Należy to uczynić, gdy dziedzic jest nieobecny z jakiegoś ważnego powodu;
jeśli bowiem się ukryje, wystarczy, aby pretor uznał, że to nie z winy niewolnika warunek nie został spełniony, a
zatem musi orzec, że niewolnik ma prawo do wolności.
39. Jeśli wolność jest zapisana warunkowo niewolnikowi, który stanowi część spadku, nie powinien on być
wydany beneficjentowi trustu, chyba że ten ostatni da gwarancję, że wyda go, jeśli warunek zostanie spełniony.
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40. Pewna kobieta, w chwili swojej śmierci, w obecności kilku szanowanych mężczyzn oraz swojej matki, która
była uprawniona do spadku jako jej spadkobierczyni ustawowa, złożyła następujące oświadczenie: "Pragnę, aby
moje niewolnice, Maevia i Seia, były wolne", po czym zmarła w stanie wolnym. Pytam, czy jeśli jej matka nie
będzie rościć sobie praw do majątku jako spadkobierca ustawowy na mocy Dekretu Senatu i przejdzie on na
najbliższą rodzinę, to czy niewolnice będą miały prawo do wolności na mocy warunków trustu. Odpowiedziałem,
że tak, ponieważ kiedy kobieta będąc w chwili śmierci powiedziała: "Chcę, aby moje niewolnice, So-and-So i Soand-So, były wolne", uważa się, że poprosiła o to wszystkich, którzy byliby jej spadkobiercami prawnymi lub
posiadaczami jej majątku na mocy edyktu pretorskiego.
41. Tenże, Digest, Księga LXII.
Gdzie w testamencie umieszczono następujący zapis: "Stichusa zapisuję Titiusowi", albo "Niech mój
spadkobierca da go Titiusowi, aby ten mógł go manumitować", orzekłem, że jeśli zapisobierca rości sobie prawo
do Stichusa, można mu się przeciwstawić w drodze wyjątku z powodu złej wiary; chyba że da zabezpieczenie,
aby zgodnie z wolą zmarłego przyznać mu wolność.
42. Africanus, Pytania, Księga IX.
Jeśli osoba, której zapisano niewolnika i która jest zobowiązana do wyswobodzenia go, ukrywa się, niewolnik
staje się wolnym człowiekiem zmarłego. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy nie zapisobierca,
lecz spadkobierca jest zobowiązany do wykonania trustu. W przypadku gdy nie wszyscy, lecz tylko niektórzy z
nich są zobowiązani do jego wykonania, należy również stwierdzić, że niewolnik staje się wolnym strzelcem
zmarłego. Ponadto należy przyznać słuszne powództwo przeciwko tym, którzy się ukryli, oraz na rzecz ich
współspadkobierców, przez których wartość ich udziałów musi być zapłacona, lub mogą oni właściwie wnieść
przeciwko nim pozew o podział.
43. Marcianus, Instytuty, Księga VII.
Jeżeli niewolnik został zapisany w testamencie i poddany manumulacji pod zarządem powierniczym, to Cervidius
Scaevola, po zasięgnięciu jego opinii, uznał, że ostatnia dyspozycja jest ważna, niezależnie od tego, czy odnosi
się do wolności, czy do zapisu; z tego powodu, że jest ustalone, iż kiedy wolność jest zapisana w testamencie,
może być potem odebrana i jest jasne, że można to zrobić na żądanie niewolnika. Jeśli jednak wątpliwe jest, z
jaką intencją spadkodawca zapisał temu samemu niewolnikowi wolność, po pozostawieniu mu jej, zapis wolności
powinien mieć pierwszeństwo. Ta opinia również wydaje mi się być bardziej poprawna.
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44. Tenże, Instytuty, Księga IX.
Nie tylko ten, kto został poproszony o manumitację niewolnika, może dać mu wolność, ale także jego następcy,
czy to z kupna, czy z innego tytułu, mogą to uczynić. Jeśli jednak nie będzie miał następcy, niewolnik, aby
uzyskać wolność, ucieknie do Skarbu Państwa.
45. 45. Ponadto ten, kto jest proszony o manumitację niewolnika, może to uczynić w czasie, gdy nie wolno mu go
alienować.
46. Jeśli ktoś jest proszony o manumitację niewolnika innej osoby i zapisano mu pewną sumę pieniędzy na zakup
i manumitację niewolnika, a jego pan nie chce go sprzedać, zapisobierca zachowuje spadek zgodnie z wolą
zmarłego.
47. Gdy wolność jest zapisana przez trust niewolnikowi, ten ostatni jest do pewnego stopnia w pozycji wolnego
człowieka i zajmuje miejsce niewolnika, który ma być wolny pod warunkiem, a tym bardziej, że nie może być
przekazany innemu w taki sposób, że jego wolność będzie uniemożliwiona, lub będzie narażony na surowsze
prawa patronatu.
48. Dekret Dasumiański Senatu przewiduje, że jeśli osoba, której powierzono przyznanie wolności, będzie
nieobecna z jakiegoś ważnego powodu, a taką decyzję wyda pretor, niewolnik będzie miał prawo do wolności; tak
jak gdyby został regularnie poddany manumulacji zgodnie z warunkami zaufania.
49. Za nieobecną uważa się osobę, która nie stawia się w sądzie.
50. A ponieważ przepis ten dotyczył tylko nieobecności spadkobierców, w tym samym Dekrecie Senatu dodano,
że jeśli ktoś zostanie oskarżony o przyznanie wolności, a zostanie uznany za nieobecnego z jakiegokolwiek
ważnego powodu, to skutek będzie taki sam, jak gdyby niewolnik został poddany regularnej manumisji zgodnie z
warunkami trustu.
51. 51. Dekret Senatu w sprawie Articuleian stanowi jednak, że w tego rodzaju sprawach jurysdykcję mają
namiestnicy prowincji, chociaż spadkobierca nie może mieszkać w prowincji.
52. Gdy ktoś zostanie poproszony o manumitację niewolnika, który nie wchodzi w skład majątku, lecz jest jego
własnością, niewolnik ten uzyska wolność na mocy Dekretu Junackiego Senatu, po wydaniu decyzji.
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53. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że jeśli ktoś jest nieobecny z jakiegoś ważnego powodu, lub ukrywa się,
lub jeśli jest obecny, nie chce manumitować niewolnika, to będzie uważany za nieobecnego.
54. W tym samym dekrecie Senatu stwierdza się, że także nabywca powinien dokonać manumitacji niewolnika.
55. Współspadkobierca, który jest obecny, może manumitować niewolnika tak, jak gdyby nabył od
współspadkobiercy jego udział w niewolniku. Podobno ten sam cesarz stwierdził w Reskrypcie, że zasada ta
będzie miała zastosowanie do współspadkobiercy, który jest niepełnoletni i nie został poproszony o manumitację
niewolnika.
56. Jeśli ktoś jest proszony o manumitację niewolnicy, aby ją poślubić, to nie powinien być zmuszony do zawarcia
z nią małżeństwa, ale wystarczy, jeśli obdarzy ją wolnością.
57. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Gdy niewolnicy, którym wolność została zapisana w testamencie, są następnie sprzedani przez wierzyciela, nie
mogą być zwolnieni od odpowiedzialności wobec spadkobiercy, chyba że z ważnego powodu.
58. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
Jeśli ktoś został poproszony o wyswobodzenie niewolnicy i zwleka z tym, a w międzyczasie rodzi się jej dziecko,
to konstytucja cesarska stanowi, że w takich okolicznościach dziecko rodzi się wolne, a nawet jest uważane za
urodzone w stanie wolnym. Istnieją jednak pewne konstytucje, które stanowią, że dziecko rodzi się wolne od
chwili, gdy nadanie wolności staje się skuteczne, i zasada ta powinna być bez wątpienia przestrzegana; wolność
nie jest bowiem sprawą prywatną, lecz publiczną, tak że ten, kto jest zobowiązany do jej przyznania, powinien ją
dobrowolnie ofiarować.
59. Jeśli jednak niewolnica urodziła dziecko, zanim uzyskała prawo do wolności na mocy trustu, a spadkobierca
celowo do tego doprowadził, aby nie miała ona jeszcze prawa do wolności, jak wtedy, gdy zwlekał z wejściem w
posiadanie majątku, aby dzieci zrodzone z tej niewolnicy należały do niego, jest ustalone, że powinny one zostać
poddane manumisji, ale muszą zostać przekazane matce, aby zostały przez nią uwolnione i stały się raczej jej
wolnymi ludźmi niż wolnymi ludźmi spadkobiercy, ponieważ tam, gdzie ten ostatni nie jest godzien mieć
niewolników, nie jest też godzien mieć wolnych ludzi.
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60. Marcjanus, Powiernictwa, Księga XVI.
Jeśli matka, po przyjęciu dziecka, lub ten, kto ją zastąpił, odmawia przyznania mu wolności, powinien być do tego
zmuszony. I znowu, jeśli matka nie chce, aby dziecko zostało jej wydane, lub jeśli umrze zanim to nastąpi, nie
można błędnie powiedzieć, że wolność powinna być przyznana dziecku przez spadkobiercę.
61. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, gdy spadkobierca nie zwlekał celowo z objęciem majątku,
lecz zastanawiał się, czy go przyjąć, czy też nie; a jeśli dowiedział się, że został wyznaczony na spadkobiercę po
tym, jak niewolnica urodziła dziecko, to w tym przypadku należy przyznać ulgę; w takich okolicznościach bowiem
spadkobierca powinien sam dokonać manumisji dziecka, a nie przekazywać je matce, aby ta je
wyemancypowała.
62. 62. Jeśli jednak wolność została bezpośrednio zapisana niewolnikowi i miałoby nastąpić któreś z powyższych
zdarzeń, to w jaki sposób można udzielić ulgi dziecku? W takich wypadkach bowiem żąda się wolności
pozostawionej pod zarządem powierniczym i pretor przychodzi z odsieczą dzieciom, ale gdy wolność jest
pozostawiona bezpośrednio, nie ma takiego żądania. Sądzę jednak, że w takim przypadku dziecko ma prawo do
pomocy, a pretor, do którego się zwrócono, może przyznać matce powództwo rzeczowe, tak jak w przypadku
pozostawienia wolności pod zarządem powierniczym. Stąd Marcellus w XVI księdze Digestów stwierdza, że jeśli
dzieci, które zostały poddane manumisji na mocy testamentu przed objęciem spadku, zostaną nabyte przez
lichwiarstwo, to należy im przyznać ulgę, aby ich wolność została zachowana przez pretora; i chociaż mogły być
winne tego, że dały się nabrać przez lichwiarstwo, to jednak nie można z tego tytułu przypisać im żadnej
odpowiedzialności.
63. Marcellus, Opinie.
Lucjusz Tycjusz w swoim testamencie zapisał: "Pragnę, aby wszelkie kodycyle, które w przyszłości sporządzę,
były ważne. Jeśli w ciągu dziesięciu miesięcy po mojej śmierci urodzi mi się dziecko z mojej żony Pauli, niech
będzie ono dziedzicem połowy mojego majątku. Niech Gajusz Seius będzie dziedzicem połowy mojego majątku.
Proszę moich spadkobierców i zobowiązuję ich, aby po osiągnięciu przez moje dzieci wieku dojrzałego dokonali
manumisji moich niewolników Stichusa, Pamphilusa, Erosa i Diphilusa." Następnie w ostatniej części swego
testamentu umieścił następujące postanowienie: "Gdyby nie urodziły mi się żadne dzieci lub gdyby umarły przed
osiągnięciem wieku dojrzałości, to niech Mucius i Maevius będą spadkobiercami równych udziałów w moim
majątku. Pragnę, aby zapisy w moim poprzednim testamencie, na mocy którego wyznaczyłem moich synów i

2682

Secjusza moimi spadkobiercami, zostały spłacone przez spadkobierców, którzy mogą ich zastąpić." Później
sporządził kodycyl w następującym brzmieniu: "Lucjusz Titius do swoich spadkobierców pierwszego stopnia i do
ich zastępców; Pozdrawiam. Proszę was o wypłacenie tych zapisów, które zapisałem w testamencie, jak również
tych, które zapiszę w kodycylu." Ponieważ Lucjuszowi Titiusowi nie urodziły się dzieci, pytam, czy wolność
przyznana przez trust powinna być natychmiast przyznana niewolnikom Stichusowi, Pamphilusowi, Erosowi i
Diphilusowi. Marcellus odpowiedział, że z nadaniem wolności niewolnikom, o których mowa, wiązał się pewien
warunek, a mianowicie dzieci spadkodawcy miały zostać jego spadkobiercami; nie wydaje się jednak, by warunek
ten został powtórzony, a zatem wolność powinna zostać natychmiast nadana niewolnikom przez spadkobierców
pierwszego stopnia i zastępców. Jak bowiem zostało powiedziane powyżej, spadkodawca zażądał, aby wszystko,
co wymienił w swoim testamencie, zostało wykonane. Co więcej, zapewnił wolność wspomnianym niewolnikom,
ale uczynił to pod warunkiem, a gdyby warunek był innego rodzaju, należałoby poczekać na jego spełnienie. Nie
jest jednak prawdopodobne, że miał ten warunek na myśli, gdy obciążał zastępców, ponieważ gdyby warunek ten
został spełniony, zastępcy nie mogliby zostać dopuszczeni do dziedziczenia.

Tyt. 6. W sprawie pozbawienia wolności.

64. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, Księga XVIII.
Kiedy wolność jest odbierana przez prawo, należy albo uważać, że nie została przyznana, albo że została potem
odebrana przez samego spadkodawcę.

Tit. 7. O niewolnikach, którzy mają być wolni pod pewnym warunkiem.
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65. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Niewolnik, który ma być wolny warunkowo, to taki, który będzie miał prawo do wolności po upływie określonego
czasu lub po spełnieniu pewnego warunku.
66. Niewolnicy stają się wolni albo na mocy wyraźnego warunku, albo przez działanie samego prawa. Jest jasne,
w jaki sposób odbywa się to pod wyraźnym warunkiem. Są oni obalani z mocy prawa, gdy są uwolnieni w celu
oszukania wierzycieli. Tak długo, jak nie ma pewności, czy wierzyciel skorzysta ze swoich praw, niewolnicy są
warunkowo wolni, ponieważ zgodnie z Lex Aelia Sentia popełnienie oszustwa w takich okolicznościach musi być
skuteczne.
67. Ulpianus, O Sabinusie, księga IV.
Pozycję niewolnika, który ma być wolny pod warunkiem, rozumiemy w ten sposób, że bez względu na to, czy
został wydany po sprzedaży, zachowując nadzieję na wolność, czy został nabyty na własną korzyść przez
lichwiarstwo, czy też w momencie abdykacji nie porzuca oczekiwania, że stanie się wolnym człowiekiem
zmarłego. Niewolnik nie znajduje się w takiej sytuacji, chyba że spadek został przejęty przez jednego ze
spadkobierców. Jeśli jednak zostanie on wyobcowany, nabyty przez lichwiarstwo lub poddany manumisji przed
przystąpieniem do spadku, jego nadzieja na wolność, która została mu zapisana, zostanie utracona.
68. Jeśli jednak wolność została pozostawiona niewolnikowi w ramach substytucji uczniowskiej, czy stanie się on
warunkowo wolny za życia nieletniego, po przyjęciu spadku po ojcu? Kasjusz zaprzecza, że tak; ale Julianus jest
przeciwnego zdania, które uważa się za słuszniejsze.
69. Julianus twierdzi ponadto, że jeśli niewolnik zostanie zapisany w testamencie spadkobiercy ojca, a w
zastępstwie ucznia zostanie mu przyznana wolność, to nadanie wolności będzie miało pierwszeństwo.
70. Jeżeli niewolnik zostanie ustanowiony spadkobiercą połowy spadku, z warunkowym przyznaniem mu
wolności, na mocy pierwszego testamentu, to czy będzie on zajmował pozycję niewolnika, który ma być
warunkowo wolny, tak że jeżeli jego współspadkobierca wejdzie do spadku, to w tych okolicznościach nie może
on zostać nabyty przez uzurpację? Nie może on zajmować pozycji niewolnika, który ma być warunkowo wolny,
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ponieważ otrzymał wolność od samego siebie. Jest oczywiste, że należy uznać, iż będzie on zajmował pozycję
niewolnika warunkowo wolnego, jeśli warunek, pod którym został ustanowiony spadkobiercą, nie zostanie
spełniony; w takim przypadku, według Julianusa, uzyska on swoją wolność, ponieważ nie uważa się, że otrzymał
ją od siebie, lecz od współspadkobiercy.
71. W jakimkolwiek stopniu niewolnik został zastąpiony przez małoletniego, z zapisem jego wolności, zajmuje on
pozycję koniecznego spadkobiercy. Opinia ta została przyjęta ze względu na jej wygodę, a my ją aprobujemy.
Również Celsus w Piętnastej Księdze uważa, że niewolnik, który został zastąpiony z zapisem swojej wolności,
zajmuje pozycję tego, który ma być warunkowo wolny.
72. Tenże, O Sabinusie, księga XXVII.
Niewolnicy tego rodzaju muszą spełnić przepisany warunek, jeśli nikt im tego nie zabrania, a warunek jest
możliwy.
73. Gdy jednak niewolnikowi nakazuje się spełnić warunek w odniesieniu do dziedzica, co należy powiedzieć?"
Jeśli go spełni, stanie się natychmiast wolny, choć spadkobierca może nie wyrazić na to zgody. Jeśli
spadkobierca przeszkadza mu w spełnieniu warunku, jak na przykład wtedy, gdy odmawia dziesięciu aurei, które
niewolnik miał mu zapłacić, nie ma wątpliwości, że niewolnik będzie wolny, ponieważ to z winy spadkobiercy
warunek nie został spełniony. I nie ma większego znaczenia, czy zapłaci on kwotę ze swojego peculium, czy też
uzyskał ją z innego źródła, ponieważ jest ustalone, że niewolnik, który zapłaci pieniądze ze swojego peculium,
będzie miał prawo do wolności, niezależnie od tego, czy nakazano mu zapłacić je spadkobiercy, czy komukolwiek
innemu.
74. 74. Powstaje zatem pytanie, czy jeśli niewolnikowi należy się jakaś suma pieniędzy, czy to od spadkobiercy,
ponieważ niewolnik wypłacił ją przy załatwianiu spraw swego pana, czy też od osoby obcej, a spadkobierca nie
chce pozwać dłużnika ani wypłacić pieniędzy niewolnikowi, to czy ten ostatni będzie miał prawo do wolności z
powodu opóźnienia, którego doznał z winy spadkobiercy? Albo peculium zostało zapisane niewolnikowi, albo nie;
jeśli zostało mu zapisane, Serwiusz twierdzi, że to spadkobierca jest odpowiedzialny za zwłokę niewolnika w
uzyskaniu wolności, ponieważ z majątku jego pana należy mu się coś, co nie zostało wypłacone przez
spadkobiercę. Labeo przyjmuje tę opinię. Aprobuje ją również Serwiusz, który twierdzi, że jeśli spadkobierca
spowoduje opóźnienie z tego powodu, że nie chce ściągnąć pieniędzy od dłużników niewolnika, to ten ostatni
będzie miał prawo do wolności. Opinia Serwiusza wydaje mi się być poprawna. Skoro więc uważamy tę opinię za
prawdziwą, zobaczmy, czy ta sama zasada nie powinna być stosowana także wtedy, gdy peculium nie zostało
zapisane niewolnikowi jako uprzywilejowany spadek. Jest bowiem ustalone, że niewolnik, aby być warunkowo
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wolnym, może dokonać wypłaty ze swego peculium, niezależnie od tego, czy nakazano mu to uczynić
spadkobiercy, jemu samemu, czy komuś innemu; a jeśli spadkobierca uniemożliwi mu to, niewolnik będzie miał
prawo do wolności. Wreszcie jest to dane panu niewolnika jako środek zaradczy, to znaczy, że zabrania mu się
płacić obcej osobie to, co nakazano mu zapłacić, aby nie narazić się na ryzyko utraty zarówno pieniędzy, jak i
niewolnika; stąd można utrzymywać, że jeśli dziedzic nie chce ściągnąć należności od dłużników niewolnika lub
samemu mu zapłacić, aby miał środki do spełnienia warunku, niewolnik będzie miał prawo do wolności. Kasjusz
również przyjął tę opinię.
75. I znowu, niewolnik uzyska wolność nie tylko wtedy, gdy przeszkodzi mu się w zapłaceniu tego, co kazał mu
zapłacić spadkodawca, ale także wtedy, gdy zabroni mu się wejść na Kapitol lub gdy uniemożliwi mu się udanie
się do Kapui; rozumie się bowiem, że ten, kto przeszkadza niewolnikowi w podróży, pragnie raczej, aby stracił on
wolność, niż chce skorzystać z jego usług.
76. Jeśli niewolnik ma zapłacić współspadkobiercy, a inny ze spadkobierców mu w tym przeszkodzi, to również
stanie się wolny; ale ten, któremu nakazano zapłacić i stać się wolnym, będzie miał prawo do powództwa o
podział przeciwko temu, kto mu przeszkodził, aby uzyskać kwotę swojego interesu w tym, aby niewolnik nie
przeszkadzał mu w płaceniu.
77. Jeśli niewolnik, któremu nakazano zapłacić dziesięć sestercji, a stanie się wolnym, zapłaci pięć, nie będzie
miał prawa do wolności, jeśli nie zapłaci całej sumy. Dlatego w międzyczasie właściciel pięciu sestercji może się
ich domagać, ale jeśli reszta zostanie zapłacona, to pierwsze pięć, których własność nie przeszła wcześniej na
tego, komu zostały wydane, zostanie przez niego nabyta; stąd przeniesienie pierwszej zapłaconej sumy
pozostanie w zawieszeniu, tak że sestercje nie staną się, przez działanie wstecz, własnością tego, kto je
otrzymał, ale tylko wtedy, gdy pozostała część kwoty została zapłacona.
78. Jeśli niewolnik zapłaci więcej niż mu kazano (np. jeśli kazano mu zapłacić dziesięć sestercji, a on zapłaci
dwadzieścia), to niezależnie od tego, czy policzy monety, czy da je do worka, uzyska wolność i będzie mógł
odzyskać nadwyżkę.
79. Jeśli ktoś sprzedałby bez swojego peculium niewolnika, któremu nakazano zapłacić dziesięć sestercji i stałby
się wolny, to czy ten niewolnik od razu otrzyma wolność, ponieważ nie mógł zapłacić ze swojego peculium,
ponieważ został sprzedany bez niego, czy też stanie się wolny od momentu, kiedy zabroniono mu dotykać
swojego peculium? Sądzę, że będzie on wolny dopiero od momentu, kiedy chciał dokonać zapłaty, a
przeszkodzono mu w tym, a nie od dnia, kiedy został sprzedany.
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80. Jeśli ktoś przeszkadza niewolnikowi, któremu nakazano zapłacić dziesięć aurei i stać się wolnym od pracy,
albo jeśli spadkobierca pozbawia go tego, co zarobił swoją pracą, albo jeśli odda spadkobiercy to, co w ten
sposób uzyskał, czy będzie miał prawo do jego wolności? Sądzę, że jeśli zapłaci mu to, co zarobił swoją pracą,
lub cokolwiek, co uzyskał z jakiegokolwiek źródła, będzie miał prawo do wolności. Gdyby jednak uniemożliwiono
mu pracę, nie stanie się wolny, ponieważ jest zobowiązany do pracy dla swojego pana. Myślę, że to jasne, że
stanie się wolny, jeśli zostanie pozbawiony przez swego pana pieniędzy zarobionych przez jego pracę, ponieważ
został pozbawiony władzy wypłacania ich ze swego peculium; ale jeśli spadkodawca nakazał mu wypłacić
wspomnianą sumę pieniędzy zarobionych przez jego pracę, a on został pozbawiony możliwości pracy, nie mam
wątpliwości, że będzie miał prawo do wolności.
81. 81. Jeśli jednak niewolnik wyłudził srebrną płytę lub sprzedał inne mienie i zapłacił z uzyskanego dochodu,
uzyska wolność, choć jeśli zapłacił pieniądze, które ukradł, nie uczyni tego; nie uważa się bowiem, że dał te
pieniądze, lecz że je zwrócił. Jeśli jednak ukradł pieniądze należące do innych osób i wypłacił je spadkobiercy,
nie uzyska wolności, ponieważ skradzione pieniądze można odzyskać od tego, kto je otrzymał; jeśli jednak
zostały one użyte w taki sposób, że w żadnym wypadku nie można ich odzyskać, niewolnik będzie miał prawo do
wolności.
82. Ponadto nie tylko wtedy, gdy spadkobierca zwleka z przyznaniem wolności, ale gdy czyni to opiekun, kurator,
pełnomocnik lub ktokolwiek inny, przez kogo warunek powinien być spełniony, mówimy, że niewolnik będzie miał
prawo do wolności. I rzeczywiście, taka jest nasza praktyka w przypadku niewolnika, który ma być warunkowo
wolny, i wystarczy, że nie z jego winy nie zastosuje się do warunku.
83. Jeśli ktoś otrzymałby nakaz zapłacenia spadkobiercy w ciągu trzydziestu dni od śmierci spadkodawcy, a
spadkobierca wszedłby w posiadanie spadku po upływie tego czasu, to Trebatius i Labeo twierdzą, że jeśli
uczynił to bez oszustwa, to niewolnik uzyska wolność w ciągu trzydziestu dni od przyjęcia spadku. Ta opinia jest
słuszna. Ale jak należy postąpić, jeśli spadkobierca celowo zwlekał, czy niewolnik będzie miał prawo do wolności
z tego tytułu od chwili przyjęcia spadku? A jeśli miał pieniądze wtedy, a nie miał ich po przyjęciu spadku? W tym
przypadku jednak warunek uważa się za spełniony, ponieważ niewolnik nie był odpowiedzialny za jego
niespełnienie.
84. Gdy niewolnik otrzymuje wolność na podstawie następującej klauzuli: "Niech będzie wolny, gdy będzie mógł
zapłacić mu dziesięć aurei", Trebatius mówi, że chociaż może mieć dziesięć aurei, lub być w stanie uzyskać i
utrzymać swoje peculium, to jednak nie będzie miał prawa do wolności, jeśli nie zapłaci tych pieniędzy, lub nie
będzie winien, że ich nie zapłaci. Ta opinia jest słuszna.
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85. Stichus został uwolniony, jeśli przez trzy lata płacił dziedzicowi dziesięć aurei rocznie. Jeśli spadkobierca był
odpowiedzialny za niezapłacenie pierwszej raty, ustala się, że niewolnik musi czekać do dnia trzeciej wypłaty,
ponieważ czas jest określony, a pozostały jeszcze dwie wypłaty. Jeśli jednak niewolnik ma tylko te dziesięć aurei,
które ofiarował przy pierwszej wypłacie, czy byłoby dla niego korzystne, gdyby ofiarował je przy drugiej wypłacie,
a nawet przy trzeciej, jeśli druga nie została przyjęta? Sądzę, że wystarczyłoby, aby to uczynił, a spadkobierca
nie ma prawa zmienić zdania. Pomponiusz również przyjmuje tę opinię.
86. Co należy uczynić, jeśli niewolnik, któremu nakazano uiszczenie trzech rocznych opłat, przekaże całą kwotę
spadkobiercy, nie czekając, aż stanie się ona wymagalna? Albo jeśli zapłaciwszy dziesięć aurei na koniec
pierwszego roku, zaoferuje dwadzieścia na koniec drugiego? Bardziej pobłażliwa interpretacja jest taka, że
będzie on miał prawo do wolności, ponieważ korzyści odniosą obie strony; niewolnik szybciej uzyska wolność, a
spadkobierca otrzyma bez zwłoki to, co uzyskałby po pewnym czasie.
87. Jeżeli niewolnikowi przyznano wolność, to jeśli służył dziedzicowi przez pięć lat, a ten go zrzekł się go, to
natychmiast staje się wolny, ponieważ to wina dziedzica, że mu nie służył; chociaż, gdyby dziedzic nie chciał,
żeby to robił, to stałby się wolny dopiero po upływie pięciu lat. Powód tego jest oczywisty, gdyż zneutralizowany
niewolnik nie może dłużej pozostawać w niewoli. Ale pan, który nie chce, aby niewolnik mu służył, może mu na to
pozwolić w ciągu pięciu lat. Niewolnik jednak nie może mu służyć przez cały okres pięciu lat, ale może to robić
przez krótszy czas.
88. Również Julianus w szesnastej księdze Digestów mówi, że jeśli Aretuzie przyznano wolność pod warunkiem,
że urodzi trzy niewolnice, a dziedzic był odpowiedzialny za to, że tego nie zrobiła (na przykład dlatego, że dał jej
jakiś lek, aby nie mogła począć), to natychmiast stanie się wolna. Bo dlaczego mielibyśmy czekać? To jest tak
samo, jak gdyby dziedzic spowodował u niej aborcję, ponieważ mogłaby urodzić troje dzieci.
89. Podobnie, gdyby dziedzic sprzedał i wydał niewolnika, który ma być wyzwolony warunkowo, a któremu
nakazano służyć, sądzę, że niewolnik ten natychmiast uzyska prawo do wolności.
90. Paulus, O Sabinusie, księga V.
Gdy dziedzic jest nieobecny w interesach państwowych, a niewolnik ma pieniądze gotowe do zapłaty, musi
poczekać, aż wróci ten, komu ma je wypłacić, albo złożyć je zapieczętowane w świątyni, a gdy to uczyni,
natychmiast uzyska prawo do wolności.
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91. Nie uważa się za warunkowo wolnego niewolnika, którego wolność jest odroczona na tak długi czas, że ten,
który ma być wyswobodzony, nie może żyć, dopóki ten czas nie upłynie; albo jeśli jego właściciel postawił tak
trudny, a nawet niemożliwy warunek, że jego wolność nie może być uzyskana przez jego spełnienie; jak na
przykład, jeśli chodzi o to, że ma on zapłacić tysiąc razy pewną sumę spadkobiercy, albo jeśli nakazał mu być
wolnym od czasu swojej śmierci. Takie nadanie wolności jest nieważne, jak mówi Julianus, ponieważ w
rzeczywistości nie ma zamiaru nadania niewolnikowi wolności.
92. Jeśli niewolnikowi nakazano wolność pod warunkiem, że będzie służył Tytusowi przez rok, a Tytus umrze, to
niewolnik nie stanie się wolny od razu, lecz po upływie roku, ponieważ uważa się, że wolność została mu dana
nie tylko pod warunkiem, lecz także od określonej daty. Byłoby bowiem niedorzecznością, gdyby stał się wolny
wcześniej, gdy nie spełnił warunku, niż gdyby go spełnił.
93. Jeśli niewolnik ma być uwolniony po zapłaceniu dziesięciu aurei dwóm osobom, a jedna z nich odmawia
przyjęcia pięciu, to lepiej jest uznać, że niewolnik może uzyskać wolność przez zaoferowanie wspomnianych
pięciu aurei drugiej stronie.
94. "Niech Stichus będzie wolny, jeśli będzie służył Tycjuszowi przez trzy lata lub wyświadczy mu usługi warte sto
solidi". Jest ustalone, że wolność może być prawnie przyznana w ten sposób; ponieważ niewolnik innego może
służyć nam jak wolny człowiek, i może, z większą słusznością, świadczyć nam swoje usługi; chyba że
spadkodawca, przez pojęcie usług, miał na myśli własność, a nie pracę. Jeśli więc spadkobierca uniemożliwi
niewolnikowi służenie Titiusowi, będzie miał prawo do jego wolności.
95. "Niech Stichus będzie wolny, jeśli przez rok będzie służył mojemu dziedzicowi". Może pojawić się pytanie, jak
należy rozumieć słowo "rok" w tym przypadku; czy powinien to być termin, który zawiera trzysta sześćdziesiąt
pięć kolejnych dni, czy tylko tyle dni? Pomponiusz mówi, że słowo to powinno być rozumiane w tym pierwszym
znaczeniu. Jeśli jednak choroba lub inna słuszna przyczyna uniemożliwia niewolnikowi służbę przez pewne dni,
to należy je wliczyć do roku. Rozumie się bowiem, że ci, którymi się opiekujemy w czasie choroby, służą nam,
jeśli są do tego chętni, ale przeszkadza im w tym zły stan zdrowia.
96. Jeśli niewolnikowi nakazuje się zapłacić dziesięć aurei dziedzicowi, to ten ostatni, przez pobłażliwość
przyznaną wolności, będzie zmuszony do otrzymania pieniędzy w oddzielnych ratach.
97. Gdy niewolnikowi nakazano wolność, "jeśli Tycjusz wstąpi na Kapitol", a Tycjusz tego odmówi, nadanie
wolności zostaje unieważnione. Zasada ta obowiązuje również w podobnych przypadkach na tych samych
warunkach.
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98. Podobnie mówi Kasjusz, że gdy niewolnikowi nakazuje się służbę przez rok, to czas, kiedy był w ucieczce lub
w sporze, nie będzie wliczany na korzyść jego wolności.
99. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VIII.
Gdy niewolnik, który miał być wolny warunkowo, otrzymał polecenie złożenia rachunku i zapłacił to, co wydawało
się pozostawać w jego rękach, a także zaoferował zabezpieczenie w odniesieniu do tego, co pozostało wątpliwe,
Neratius i Aristo słusznie uważają, że stanie się on wolny, ponieważ w przeciwnym razie wielu niewolników nie
uzyskałoby wolności z powodu niepewności rachunków i natury tego rodzaju interesów.
100. Niewolnik, który ma stać się wolnym warunkowo, i któremu nakazano zapłacić pewną sumę pieniędzy, ale
nie zdać rachunku, powinien ją zapłacić, a nie dawać poręczenie, że to uczyni.
101. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVII.
Jeśli niewolnica, która ma być wolna warunkowo, zostanie skazana na służbę jako karę za przestępstwo, a po jej
skazaniu spełni się warunek, od którego zależy jej wolność, to choć nie będzie to dla niej korzystne, to jednak
przyniesie korzyść jej dziecku, które urodzi się wolne, tak jakby jego matka nie została skazana.
102. 102. Jaki byłby jednak skutek, gdyby taka niewolnica, będąc w niewoli, poczęła dziecko po spełnieniu
warunku, od którego zależała jej wolność, a następnie została schwytana przez wroga, czy jej dziecko byłoby
wolne w chwili narodzin? Nie ma wątpliwości, że w międzyczasie byłoby niewolnikiem wroga, ale prawdą jest
również, że stałoby się wolne na mocy prawa postliminium, ponieważ gdyby matka była w swoim kraju, dziecko
urodziłoby się wolne.
103. Jest jasne, że bardziej sprawiedliwa opinia jest taka, że gdyby poczęła, będąc w rękach wroga, i urodziła
dziecko po spełnieniu warunku, mogłoby ono skorzystać z prawa postliminium i stać się wolne.
104. Niewolnik, który ma być wolny warunkowo, otrzyma swoją wolność od nabywcy, jeśli warunek zostanie
spełniony. Należy pamiętać, że zasada ta ma zastosowanie do niewolników obu płci. Jeśli warunek jest
spełniony, wiąże on nie tylko osobę, która nabyła niewolnika, ale także wszystkich, którzy uzyskali do niego
prawo własności z jakiegokolwiek tytułu. Dlatego, czy niewolnik został ci zapisany przez spadkobiercę, czy
przyznany ci w sądzie, czy nabyty przez ciebie przez lichwiarstwo, czy przeniesiony na ciebie, czy stał się twoją

2690

własnością z jakiegokolwiek innego tytułu, mówimy, że ponad wszelką wątpliwość warunek może być spełniony,
jeśli chodzi o ciebie osobiście. To samo można powiedzieć w odniesieniu do spadkobiercy nabywcy.
105. Gdy syn pod władzą ojcowską jest mianowany spadkobiercą, a niewolnik, który ma być wolny warunkowo,
ma zapłacić synowi pewną sumę pieniędzy i być wolnym, uzyska on swoją wolność przez zapłacenie
wspomnianej sumy albo synowi, albo ojcu; ponieważ ojciec jest uprawniony do korzyści z majątku. Jeśli jednak
zapłaci ojcu po śmierci syna, stanie się wolny, jako że dokonał zapłaty spadkobiercy spadkobiercy. Jeśli bowiem
niewolnikowi nakazano, aby zapłacił pewną sumę pieniędzy obcemu i stał się wolny, a ten ostatni stał się
spadkobiercą spadkobiercy, to spełni on warunek nie w odniesieniu do obcego, lecz w odniesieniu do
spadkobiercy.
106. Gdy niewolnik ma zapłacić dziesięć aurei i stać się wolnym, a zostanie sprzedany po zapłaceniu pięciu, musi
zapłacić nabywcy pozostałe pięć.
107. Jeśli twój niewolnik kupi innego niewolnika, który ma być wolny warunkowo, musi ci zapłacić to, co nakazano
mu zapłacić spadkobiercom. Jeśli jednak zapłacił twojemu niewolnikowi, to sądzę, że będzie on wolny, pod
warunkiem, że twój niewolnik kupił go za pieniądze należące do jego peculium, a ty go ich nie pozbawiłeś; w ten
sposób będzie się rozumieć, że zapłacił tobie, tak jak gdyby zapłata została dokonana któremuś z twoich
niewolników za twoją zgodą.
108. Gdy niewolnik ma być wolny nie za zapłatą sumy pieniężnej, lecz za złożeniem rachunku, zobaczmy, czy ten
warunek przejdzie na nabywcę. A trzeba pamiętać, że zwykle tylko te warunki, które odnoszą się do zapłaty
pieniędzy, przechodzą na nabywcę, a te, które odnoszą się do czynności do wykonania, nie przechodzą na
niego; na przykład, jeśli daje on swojemu synowi instrukcje, ponieważ te warunki odnoszą się do osoby tych, na
których są nałożone. Natomiast warunek wystawienia rachunku, który zakłada istnienie salda, odnosi się do
wypłaty pieniędzy; natomiast przedstawienie ksiąg zawierających kwoty, obliczenie i zbadanie samych
rachunków, jak również ich rewizja i badanie, odnoszą się do czynności, które mają być wykonane. Czy zatem
niewolnik może uzyskać wolność przez zapłatę pozostałej sumy nabywcy i przez spełnienie pozostałych
warunków dotyczących spadkobiercy? Uważam, że zapłata reszty przechodzi na spadkobiercę. Stąd zdarza się,
że warunek może być podzielony. Taką opinię wyraził również Pomponiusz w Ósmej księdze o Sabinusie.
109. Paulus, O Sabinusie, księga V.
Alienacja użytkowania nie niesie ze sobą warunku, pod którym niewolnik ma się stać wolny.
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110. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VIII.
Gdy niewolnikowi nakazano, że będzie wolny, jeśli zapłaci dziesięć aurei, musi je zapłacić spadkobiercy; gdy
bowiem nie ma nikogo wyznaczonego, komu należy zapłacić, niewolnik uzyskuje prawo do wolności przez
zapłatę spadkobiercy.
111. Jeżeli każdy ze spadkobierców sprzeda swój udział w niewolniku różnym nabywcom, niewolnik musi
zapłacić każdemu nabywcy taką samą część sumy, jaka przypadała każdemu ze spadkobierców. Labeo twierdzi
jednak, że jeśli w testamencie wymienione są tylko imiona spadkobierców, to należy im wypłacić równe części,
ale jeśli spadkodawca powiedział: "Jeśli zapłaci moim spadkobiercom", to kwoty będą odpowiadały udziałom w
majątku, do których spadkobiercy są odpowiednio uprawnieni.
112. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Nikt nie powinien nie wiedzieć, że w międzyczasie niewolnik pozostaje własnością spadkobiercy. Można go
zatem wydać w ramach zadośćuczynienia za wyrządzone przez niego szkody, ale nawet jeśli tak się stanie,
może on nadal mieć nadzieję na uzyskanie wolności, gdyż wydanie go jej nie pozbawia.
113. 113. Jeśli spadkobierca sprzedaje niewolnika pod innym warunkiem niż ten, od którego zależy jego wolność,
jego status nie ulega zmianie; i może on uwolnić się spod kontroli nabywcy, tak samo jak spod kontroli
spadkobiercy. Jeśli jednak spadkobierca zatai warunek, pod którym niewolnik ma być wyzwolony, będzie mógł
być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu kupna; a dobre autorytety utrzymują, że każdy, kto świadomie zatai
warunek, pod którym niewolnik ma stać się wolny, i sprzeda go w całości, jest winny oszustwa.
114. Zastanawiano się, czy zwolniony jest ten, kto wydał niewolnika, który miał być warunkowo wolny, w ramach
zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Oktawian uważa, że jest on zwolniony, i mówi, że ta sama zasada
obowiązuje, jeśli ktoś był winien Stichusowi z tytułu klauzuli i wydał go na wolność pod pewnym warunkiem. Jeśli
bowiem Stichus uzyskałby wolność przed dokonaniem zapłaty, całe zobowiązanie wygasłoby, ponieważ zawiera
się w nim tylko to, co może być uregulowane przez zapłatę pieniędzy; wolność natomiast nie może być zwolniona
lub zastąpiona przez pieniądze. Ta opinia wydaje mi się być poprawna.
115. Sytuacja niewolnika, który ma być warunkowo wolny, jest niezmienna tylko wtedy, gdy wchodzi w posiadanie
majątku; zanim to nastąpi, może on bowiem zostać nabyty jako niewolnik przez lichwiarstwo, a oczekiwanie na
jego wolność znika. Jeśli jednak nieruchomość zostanie przejęta później, jego nadzieja na wolność zostanie
przywrócona dzięki przychylności, z jaką jest traktowana.
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116. Paulus, O Sabinusie, księga V.
Jeśli spadkobierca sprzedaje niewolnika, któremu nakazano zapłacić dziesięć aurei, i wydaje go nabywcy,
mówiąc, że ma on prawo do wolności, jeśli zapłaci dwadzieścia aurei, to przeciwko sprzedawcy wytoczone
zostanie powództwo o kupno. Jeśli obiecano podwójną kwotę, to z powodu eksmisji można wnieść powództwo o
podwójne odszkodowanie, a z powodu fałszywego oświadczenia - powództwo o kupno.
117. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIV.
Jeśli spadkobierca przekaże pewną sumę pieniędzy niewolnikowi, który ma być warunkowo wolny, aby ten
zapłacił mu ją i został wyzwolony, Arystoteles mówi, że nie stanie się on wolny, ale jeśli spadkobierca da mu
pieniądze bezwzględnie, uzyska wolność.
118. Julianus, Digest, Księga VII.
Gdy niewolnik otrzymuje wolność na mocy testamentu, pod warunkiem złożenia rachunku, musi wypłacić
pozostałą w jego rękach resztę spadkobiercom, proporcjonalnie do ich udziałów w majątku, nawet jeśli imiona
niektórych z nich są wymienione w warunku.
119. The Same, Digest, Księga XLIII.
Gdy spadkodawca zapisuje darowiznę wolności w następujący sposób: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli mój
spadkobierca nie uczyni go wolnym na mocy swego testamentu", uważa się, że intencją spadkodawcy było, aby
niewolnik był wolny, jeśli spadkobierca nie uczyni mu wolności na mocy swego testamentu. Jeśli więc
spadkobierca wyemancypuje niewolnika w testamencie, warunek uważa się za niespełniony; jeśli go nie
wyemancypuje, warunek zostanie spełniony w chwili śmierci spadkobiercy, a niewolnik uzyska wolność.
120. 120. Jeśli niewolnik posiadany wspólnie zostanie uwolniony pod warunkiem zapłacenia dziesięciu aurei,
może zapłacić wspomnianą sumę ze swojego peculium, bez względu na to, w jaki sposób je uzyskał; nie ma też
znaczenia, czy peculium było w rękach spadkobiercy, czy współwłaściciela, ani czy niewolnik otrzymał polecenie
zapłacenia pieniędzy spadkobiercy, czy obcej osobie. Jest bowiem zasadą powszechnie obowiązującą, że
niewolnicy, którzy mają być wolni warunkowo, mogą alienować majątek należący do ich peculium w celu
spełnienia warunku, od którego zależy ich wolność.
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121. Jeżeli dwóch niewolników zostało uwolnionych pod warunkiem złożenia rachunków, a prowadzili oni
działalność gospodarczą oddzielnie, nie ma wątpliwości, że mogą oni również spełniać ten warunek oddzielnie.
Jeśli jednak ich administracja była prowadzona wspólnie i jest tak zagmatwana, że nie można jej rozdzielić, to siłą
rzeczy, jeśli jeden z nich nie zda rachunku, uniemożliwi drugiemu uzyskanie wolności; warunek nie zostanie też
uznany za spełniony w odniesieniu do jednego z nich, chyba że obaj lub jeden z nich zapłacą wszystko, co okaże
się należne jako saldo po zbadaniu rachunków.
122. Jeśli niewolnik ma być uwolniony pod warunkiem, że przysięgnie, iż wstąpi na Kapitol, i natychmiast złoży
taką przysięgę, staje się wolny, nawet jeśli nie wstąpi na Kapitol.
123. Niewolnik spadkobiercy, któremu polecono wydać majątek należący do samego spadkobiercy i być wolnym,
będzie miał prawo do swojej wolności, ponieważ spadkodawca może nakazać niewolnikowi spadkobiercy
manumitację bez stawiania warunku wydania czegokolwiek.
124. Następująca klauzula: "Niech Stichus będzie wolny, gdy ukończy trzydzieści lat; Stichus nie będzie wolny,
jeśli nie zapłaci dziesięciu aurei" ma taki sam skutek, jak gdyby powiedziano, że powinni pozwolić Stichusowi być
wolnym, jeśli zapłaci dziesięć aurei i osiągnie wiek trzydziestu lat. Uważa się bowiem, że pozbawienie wolności
lub dziedzictwa, które jest zapisane pod pewnym warunkiem, nakłada przeciwny warunek na dziedzictwo lub
nadanie wolności dokonane wcześniej.
125. Alfenus Varus, Digest, Księga IV.
Niewolnik, który w testamencie swego pana został uwolniony pod warunkiem zapłacenia spadkobiercy dziesięciu
aurei, zapłacił mu wynagrodzenie za pracę, a ponieważ spadkobierca otrzymał od niego sumę większą niż
dziesięć aurei, niewolnik twierdził, że jest wolny. W tej kwestii zasięgnięto porady. Odpowiedź brzmiała, że
niewolnik nie wydaje się być wolny, ponieważ pieniądze, które zapłacił nie były w zamian za jego wolność, ale za
pracę, którą wykonał; i że nie był on bardziej wolny z tego powodu, niż gdyby wydzierżawił działkę ziemi od
swojego pana i zapłacił mu pieniądze zamiast dać mu plony.
126. Niewolnikowi nakazano uwolnienie się po tym, jak przez siedem lat służył dziedzicowi. Uciekł i był nieobecny
przez rok. Kiedy upłynęło siedem lat, uznano, że nie jest on wolny, ponieważ nie świadczył usług swemu panu,
gdy był zbiegiem, i nie stanie się wolny, dopóki nie będzie służył swemu panu przez liczbę dni, przez które był
nieobecny. Gdyby jednak w testamencie zapisano, że powinien być wolny po odsłużeniu siedmiu lat, mógłby stać
się wolny, gdyby po powrocie służył swemu panu przez czas swojej ucieczki.
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127. Africanus, Pytania, Księga IX.
Jeśli niewolnik, któremu nakazano zapłacić pewną sumę pieniędzy przy śmierci spadkobiercy, wzbogacił majątek
o kwotę równą tej, którą nakazano mu zapłacić, np. spłacił wierzycieli lub zaopatrzył niewolników w żywność, to
uważano, że od razu będzie miał prawo do wolności.
128. Dziedzic, który sprzedał niewolnika, który miał stać się wolny po zapłaceniu dziesięciu aurei, oświadczył w
momencie sprzedaży, że warunkiem jest, aby wspomniane dziesięć aurei zostało zapłacone jemu, a nie
kupującemu. Powstało pytanie, któremu z nich niewolnik musi zapłacić te pieniądze, aby uzyskać wolność?
Odpowiedź brzmiała, że musi je zapłacić spadkobiercy. Gdyby jednak podał warunek, że niewolnik ma zapłacić
obcej osobie, uważano, że umowa jest ważna, ponieważ uważa się, że niewolnik płaci spadkobiercy, jeśli płaci
komuś innemu za jego zgodą.
129. Ulpianus, Reguły, Księga IV.
Jeśli niewolnica, która ma być wolna warunkowo, urodzi dziecko, będzie ono niewolnikiem dziedzica.
130. Neratius, Pergaminy, księga III.
Niewolnikowi nakazuje się wolność, jeśli zapłaci dziedzicowi dziesięć aurei. Ma tę kwotę, ale jest winien taką
samą sumę swemu panu. Nie będzie wolny przez zapłacenie tych dziesięciu aurei, ponieważ tam, gdzie
niewolnikowi wolno płacić pieniądze z jego peculium w celu spełnienia warunku, musimy rozumieć to w ten
sposób, że nie wolno mu płacić tego, co nie należy do jego peculium. Doskonale zdaję sobie sprawę, że te
pieniądze można uznać za część jego peculium; chociaż gdyby niewolnik nie miał nic innego, nie miałby żadnego
peculium. Nie można jednak wątpić, że intencją tych, którzy ustanowili tę zasadę, było to, aby niewolnik miał
prawo dokonywania płatności ze swojego peculium, tak jak ze swojego dziedzictwa, ponieważ można to uznać za
dokonane bez szkody dla jego pana. Gdyby jednak ktoś posunął się dalej, sprawa nie różniłaby się wiele od tej, w
której można by uznać, że niewolnik spełnił warunek, płacąc pieniędzmi, które ukradł swojemu panu.
131. Paulus, O przyznawaniu wolności.
Jeśli niewolnikowi nakazano płacić dziesięć aurei rocznie przez trzy lata i zaoferowano dziesięć w pierwszym
roku, a spadkobierca tego nie przyjął, nie staje się on od razu wolny, ponieważ nawet gdyby spadkobierca to
przyjął, nie byłby wolny.

2695

132. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Gdy niewolnikowi nakazano wolność i pozostawiono mu spadek, który ma mu przypaść, gdy syn spadkodawcy
osiągnie czternasty rok życia, a syn umrze przed tym czasem, niewolnik staje się wolny po upływie terminu, z
powodu pobłażliwości, z jaką wolność jest traktowana; ale warunek, od którego zależy spadek, uważa się za
niebyły.
133. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVI.
Gdy niewolnikowi, któremu nakazano zapłacić dziesięć aurei obcemu i stać się wolnym, dziedzic zapisuje swoje
peculium, lecz ten przeszkadza mu w zapłaceniu tej sumy, a niewolnik, po tym jak został poddany manumisji,
żąda swojego peculium na mocy zapisu, czy spadkobierca, na zasadzie wyjątku z powodu złej wiary, może
odliczyć od swojego peculium sumę, którą niewolnik powinien był zapłacić, aby to on, a nie poddany manumizacji
niewolnik, odniósł korzyść, ponieważ pieniądze nie zostały zapłacone; czy też spadkobierca zostanie uznany za
niegodnego czerpania korzyści z tych pieniędzy, ponieważ postąpił wbrew woli zmarłego? Ponieważ niewolnik nic
nie stracił, a zyskał wolność, byłoby krzywdzące dla spadkobiercy, gdyby został oszukańczo pozbawiony
pieniędzy.
134. W tym przypadku powstaje pytanie, czy gdyby niewolnik wypłacił pieniądze bez wiedzy lub zgody
spadkobiercy, to czy należałyby one do osoby, która je otrzymała. Julianus bardzo słusznie uważa, że w tym
przypadku prawo niewolnika do wypłacenia pieniędzy jest przyznane nawet wbrew zgodzie spadkobiercy, a
zatem staną się one własnością tego, kto je otrzyma.
135. Jeśli niewolnikowi nakazano zapłacić dziesięć aurei dziedzicowi, a ten jest winien niewolnikowi tę sumę, to
jeśli niewolnik zechce ją potrącić, stanie się wolny.
136. Pewien człowiek, któremu niewolnik, aby stać się wolnym, musiał zapłacić pewną sumę pieniędzy, zmarł.
Sabinus twierdzi, że jeśli miał on przygotowane do zapłaty dziesięć aurei, to stanie się wolny, ponieważ to nie z
jego winy nie zostały one zapłacone. Julianus natomiast twierdzi, że ze względu na przychylność, z jaką traktuje
się wolność, i na mocy ustanowionego prawa niewolnik uzyska wolność nawet wtedy, gdy pieniądze zostaną
zapłacone po jego śmierci, a więc uzyska wolność raczej na mocy prawa niż na mocy testamentu; tak więc jeśli w
chwili śmierci osoby, której polecono zapłacić pieniądze, zostanie mu zapisany spadek, uzyska wolność, ale nie
będzie miał prawa do spadku. Julianus jest tego samego zdania, tak że w tym przypadku upodabnia się do
innych legatów. Przypadek niewolnika, któremu spadkobierca uniemożliwia spełnienie warunku, jest jednak inny,
gdyż w tym przypadku uzyskuje on wolność na mocy testamentu.
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137. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że niewolnik, któremu nakazano wypłacić spadkobiercy pewną sumę
pieniędzy, może ją wypłacić spadkobiercy tego ostatniego; a jeśli taka była intencja spadkodawcy, należy uznać,
że ta sama zasada ma zastosowanie do zapisobiercy.
138. Istnieją pewne warunki, które ze swej natury nie mogą być spełnione jednocześnie, lecz wymagają podziału
w czasie; tak na przykład, gdy niewolnikowi nakazuje się dać wartość dziesięciu aurei w pracy, ponieważ praca
jest liczona w dniach. Jeśli więc niewolnik, który ma być wolny, warunkowo zapłaci aurei, jedno po drugim, to
można powiedzieć, że spełnił warunek. W przypadku pracy jest jednak inaczej, ponieważ z konieczności może
ona być wykonywana tylko przez część czasu. Jeśli jednak dziedzic odmówi jej przyjęcia, niewolnik nie stanie się
wolny od razu, lecz dopiero po upływie czasu potrzebnego do wykonania pracy. Ta sama zasada będzie
obowiązywała, gdy niewolnik otrzyma rozkaz udania się do Kapui i bycia wolnym, a dziedzic zabroni mu tego;
wtedy bowiem będzie on wolny, gdy upłynie czas konieczny do udania się do Kapui, gdyż czas jest uważany za
niezbędny przy wykonywaniu pracy, jak również przy odbywaniu podróży.
139. Jeśli niewolnik otrzymałby wolność w następujący sposób: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli mój
spadkobierca go nie manumituje", to może być manumitowany przez spadkobiercę i nie jest pozbawiony wolności
wbrew woli spadkodawcy. Nie jest jednak wymagany tak krótki czas, aby spadkobierca był zmuszony do
pośpiechu lub natychmiastowego powrotu z podróży w celu manumitacji niewolnika, lub do zaniechania w tym
celu niezbędnych czynności. Nie może też, z drugiej strony, przedłużać manumisji na całe życie, lecz
spadkobierca powinien wyemancypować niewolnika tak szybko, jak tylko może to uczynić bez większych
niedogodności dla siebie. Jeśli został wyznaczony czas manumisji, należy go wziąć pod uwagę.
140. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga VII.
Labeo, w swojej Księdze Dzieł Ostatnich, podaje następujący przypadek: "Niech Galenus, mój zarządca, będzie
wolny, jeśli okaże się, że starannie prowadził moje interesy, i niech zachowa cały swój majątek, a dodatkowo
otrzyma sto aurei". W tym przypadku powinniśmy wymagać takiej staranności, która przyniesie korzyść panu, a
nie niewolnikowi. Co więcej, dobra wiara powinna być dodana do staranności, nie tylko w prowadzeniu
rachunków, ale także w płaceniu jakiegokolwiek salda, które może pozostać. Przez słowo "wydaje się" rozumie
się "może być uważane za posiadane". Starożytni interpretowali następujące słowa z Prawa Dwunastu Tablic:
"Jeśli woda deszczowa powoduje szkodę", aby oznaczało to, czy może spowodować szkodę. A jeśli to pytanie
jest zadane przed kim wyżej wymieniona staranność musi być ustalona, musimy odpowiedzieć, że to powinno
być rozstrzygnięte przez spadkobierców zgodnie z osądem wiarygodnego obywatela; na przykład, jeśli niewolnik
jest nakazany do uwolnienia pod warunkiem zapłacenia pewnej sumy pieniędzy, a nie jest powiedziane komu ma
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ją zapłacić, stanie się wolny tak samo jak wtedy, gdyby spadkodawca napisał: "Jeśli powinien zapłacić tę sumę
mojemu spadkobiercy."
141. Pactumeius Clemens powiedział, że jeśli trust został zapisany w następujący sposób: "Zobowiązuję cię do
dostarczenia go któremukolwiek z nich, którego wybierzesz", a spadkobierca nie dokonał żadnego wyboru, komu
ma dostarczyć własność, musi dostarczyć ją wszystkim, i to zostało zadekretowane przez cesarza Antoninusa.
142. Paulus, On Vitellius, Księga III.
Gdy niewolnik został nakazany zapłacić pewną sumę pieniędzy, a osoba, do której miał ją zapłacić nie została
wymieniona, musi zapłacić ją spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziałów w państwie, bo każdy z nich musi
otrzymać udział proporcjonalny do jego własności niewolnika.
143. Jeżeli spadkodawca wymienił niektórych spadkobierców jako tych, którym niewolnik ma zapłacić, musi to
uczynić proporcjonalnie do ich udziałów w spadku.
144. Jeśli do wymienionych spadkobierców dołączony jest ktoś obcy, to jemu należy wypłacić cały udział, a
pozostałym należy wypłacić kwoty proporcjonalne do ich udziałów w spadku. Jeśli spadkodawca dopisał nie tylko
Titiusa, ale i innych, to każdy z nich będzie miał prawo do pełnego udziału, a ich współspadkobiercy do kwot
proporcjonalnych do ich udziału w spadku, jak podaje Julianus.
145. Celsus, Digest, Księga XXII.
"Niech Stichus będzie wolny, jeśli w ciągu pięciu lat zapłaci sto aurei". Niewolnik, po upływie pięciu lat, może
zapłacić wspomnianą kwotę spadkobiercy nabywcy.
146. Jeśli niewolnikowi nakazano, że będzie wolny, jeśli zda rachunki, a spadkobierca, po sprzedaniu majątku
należącego do peculium, nie pozwoli niewolnikowi wypłacić pozostałej sumy, będzie on wolny tak samo, jak
gdyby spełnił warunek.
147. Marcellus, Digest, Księga XVI.
"Niech Stichus będzie wolny, jeśli obieca mojemu dziedzicowi dziesięć aurei, albo przysięgnie oddać mu swoje
usługi". Warunek będzie spełniony, jeśli niewolnik złoży obietnicę, można bowiem powiedzieć, że do pewnego
stopnia się związał, nawet jeśli zobowiązanie może nie być przymusowe.
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148. Modestinus, Rozbieżności, Księga IX.
Prawa Dwunastu Tablic zezwalają na sprzedaż niewolników, którzy mają być wolni warunkowo. Przy sprzedaży
należy jednak narzucić rygorystyczne warunki, na przykład, że niewolnik nie powinien służyć w jakimś kraju lub
nigdy nie powinien być poddany manumulacji.
149. Tenże, Reguły, Księga IX.
Jeśli wolność została przyznana niewolnikowi w testamencie pod warunkiem złożenia rachunku, spadkobierca
może żądać nie tylko pisemnego rachunku, ale także rachunku z wszelkich spraw, które zostały załatwione bez
zachowania formy pisemnej.
150. Jeśli niewolnikowi nakazano uzyskanie wolności po złożeniu rachunku, staje się on wolny, nawet jeśli nie
załatwił żadnej sprawy.
151. Tenże, Pandekty, Księga I.
Jeśli ten, komu nakazano zapłacić za niewolnika, kupi go, a potem sprzeda innemu, musi zapłacić ostatniemu
nabywcy, gdyż Julianus postanowił, że jeśli ten, komu nakazano zapłacić za niewolnika, przejmie go na własność
i zrzeknie się go, stan ten przechodzi także na nabywcę.
152. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VI.
Jeśli majątek osoby, która zarządziła, że jej niewolnik powinien stać się wolny w ciągu trzydziestu dni po jej
śmierci, jeśli się z nim rozliczy, został przejęty dopiero po upływie tych trzydziestu dni, to poddany manumisji
niewolnik nie może stać się wolny na podstawie ścisłego rozumienia prawa, ponieważ warunek nie został
spełniony; ale pobłażliwość, z jaką traktuje się wolność, powoduje, że warunek należy uznać za spełniony, jeśli
nie było to winą osoby, na którą został nałożony.
153. W Ksiągach Gajusza Kasjusza czytamy, że jeśli niewolnik, który ma być warunkowo wolny, nabędzie jakiś
majątek przed spełnieniem warunku, od którego zależy jego wolność, to nie zostanie on włączony do zapisu jego
peculium, chyba że w zapisie uwzględniono czas, kiedy był on wolny. Ponieważ peculium jest podatne zarówno
na wzrost jak i spadek, zobaczmy, czy jego wzrost przez spadkobiercę będzie częścią spadku, pod warunkiem,
że niewolnik nie zostanie go pozbawiony. Taka jest nasza obecna praktyka.
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154. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XVIII.
Niewolnicy, którzy mają być wolni warunkowo, niewiele różnią się pod jakimkolwiek względem od naszych innych
niewolników. Dlatego też znajdują się oni w takiej samej sytuacji jak inni w odniesieniu do działań prawnych,
niezależnie od tego, czy wynikają one z przestępstw, z transakcji handlowych, czy z umów. Skutkiem tego w
sprawach publicznych podlegają takim samym karom jak inni niewolnicy.
155. Kwintus Mucius opowiada, że głowa pewnego domu oświadczyła w swoim testamencie: "Niech mój
niewolnik Andronikus będzie wolny, pod warunkiem, że zapłaci dziesięć aurei moim spadkobiercom." Powstała
wówczas kontrowersja w odniesieniu do majątku. Jedna osoba oświadczyła, że jest spadkobiercą i twierdzi, że
majątek należy do niej, a druga, która była w posiadaniu majątku, powiedziała, że jest spadkobiercą na mocy
testamentu. Wyrok został wydany na korzyść tego, który twierdził, że jest spadkobiercą na mocy testamentu.
Wtedy Andronikus zapytał, czy jeśli zapłaci dwadzieścia aurei temu drugiemu, to czy stanie się wolny, ponieważ
wyrok został wydany na jego korzyść, czy też wyrok, który uzyskała strona wygrywająca, nie dotyczył sprawy, o
której mowa, a zatem jeśli zapłaci dziesięć aurei wyznaczonemu spadkobiercy, a sprawa zostanie rozstrzygnięta
na niekorzyść posiadacza, pozostanie w niewoli. Labeo uważa, że opinia Kwintusa Muciusa może być prawdziwa
tylko wtedy, gdy spadkobierca, który wygrał sprawę, zostanie uznany za spadkobiercę prawnego; jeśli bowiem
okaże się, że wyznaczony spadkobierca przegrał sprawę na mocy słusznego orzeczenia i zostanie uznany za
uprawnionego do majątku na mocy testamentu, to niewolnik, płacąc mu, spełni jednak warunek i stanie się wolny.
Opinia Arysteusza dla Celsusa jest jednak całkowicie słuszna, a mianowicie, że pieniądze mogą być wypłacone
spadkobiercy, na rzecz którego został wydany wyrok, ponieważ zgodnie z postanowieniami Dwunastu Tablic
termin "kupno" obejmuje każdy rodzaj alienacji i nie ma różnicy, w jaki sposób którakolwiek ze stron stała się
panem niewolnika; dlatego ten, na rzecz którego został wydany wyrok, jest objęty prawem, a niewolnik, który
zapłacił pieniądze, będzie wolny. Ponadto, jeśli ten, kto jest w posiadaniu i któremu zapłacono pieniądze,
zostanie pokonany w walce o majątek, będzie zobowiązany do oddania pieniędzy wraz z majątkiem stronie, która
wygrała.
156. Tenże, O różnych lekcjach, Księga VII.
Gdy niewolnikowi nakazuje się wolność w następujący sposób: "Niech Stichus będzie wolny, jeśli mój
spadkobierca nie zrazi się do niego".
nawet jeśli ma być wolny warunkowo, to jednak może być wyobcowany.
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157. Gaius, On tine Lex Julia et Papia, Księga XIII.
Jeśli spadek jest zapisany niewolnikowi pod warunkiem złożenia przez niego rachunków, nie ma wątpliwości, że
zgodnie z warunkiem, który nakazuje mu otrzymanie spadku, musi on wypłacić wszelkie salda pozostałe w jego
rękach.
158. 158. Czy zatem, gdy zapytano o następującą klauzulę: "Niech Stichus wraz ze swoją towarzyszką będzie
wolny, po zdaniu rachunku", a Stichus umrze, zanim warunek zostanie spełniony, to czy jego towarzyszka będzie
wolna? Julianus mówi, że w tym przypadku jest kwestia, która pojawia się również w odniesieniu do zapisów, jak
w przypadku, gdy spadkodawca mówi: "Daję So-and-So wraz z So-and-So", a jednej ze stron brakuje, druga
może przyjąć spadek; ponieważ lepsza opinia jest taka, że sprawa jest taka sama, jak gdyby spadkodawca
powiedział: "Daję So-and-So i So-and-So". Mówi się również, że istnieje inna kwestia, a mianowicie, czy warunek
jest również nałożony na towarzyszkę. Uważa się, że tak jest; stąd, jeśli Stichus nie ma salda w swoich rękach,
kobieta natychmiast staje się wolna; ale jeśli saldo pozostaje w jego rękach, musi zapłacić pieniądze, ani nie
będzie dla niej legalne, aby wziąć je z peculium, ponieważ jest to dozwolone tylko dla tych, którzy są skierowani
do dokonania płatności we własnym imieniu, w zamian za wolność, która jest im przyznana.
159. Licinius Rufinus, Reguły, Księga I.
Gdy wyznaczonych jest dwóch spadkobierców i niewolnik ma być wolny, jeśli zapłaci spadkobiercom dziesięć
aurei, a zostanie sprzedany i wydany przez jednego z nich, stanie się wolny przez zapłacenie połowy tej sumy
drugiemu spadkobiercy, przez którego nie został sprzedany.
160. Papinianus, Pytania, Księga II.
Prawa niewolników, którzy mają być warunkowo wolni, nie mogą być naruszone przez spadkobiercę.
161. Tenże, Pytania, księga XXI.
Niewolnik został uznany za wolnego, jeśli zapłacił dziedzicowi dziesięć aurei. Dziedzic poddał niewolnika
manumulacji, a następnie zmarł. W tym przypadku pieniądze nie powinny być wypłacone spadkobiercy
spadkobiercy; ponieważ, gdy zdecydowano, że musi on zapłacić spadkobiercy spadkobiercy, pamiętacie, że
dotyczyło to sytuacji, gdy pierwszy spadkobierca, który miał otrzymać pieniądze, był panem niewolnika; co czyniło
warunek (że tak powiem), ambulatoryjnym. W rzeczywistości istnieją dwa powody, dla których warunek ten
powinien być spełniony, jeśli chodzi o pierwszego spadkobiercę; pierwszym z nich jest własność, a drugim

2701

wyznaczenie osoby. Pierwszy powód odnosi się do każdego następcy, na którego niewolnik może przejść przez
kontynuację własności, która jest przeniesiona; ale drugi odnosi się tylko do osoby, która jest specjalnie
wyznaczona.
162. Cesarz Antoninus stwierdził w reskrypcie, że jeśli niewolnikowi nakazano zdać rachunki i stać się wolnym, to
jeśli spadkobierca opóźni się z otrzymaniem rachunków, niewolnik mimo to stanie się wolny. Ten reskrypt należy
rozumieć w ten sposób, że niewolnik stanie się wolny, jeśli nie odroczy płatności salda, które ma w swoich
rękach, ale jeśli się z tym opóźni, zacznie działać tylko wtedy, gdy w dobrej wierze odda kwotę, która powinna być
zwrócona; nie wystarczy bowiem, że spadkobierca będzie w zwłoce, aby niewolnik mógł zostać poddany
manumisji, jeśli nie uczynił nic, co przyczyniłoby się do jego wolności, gdyby spadkobierca nie był w zwłoce. A co
jeśli niewolnik został poddany manumulacji w następujący sposób: "Niech Damas będzie wolny, jeśli w przyszłym
roku uda się do Hiszpanii, aby zebrać plony", a spadkobierca zatrzymał go w Rzymie i nie pozwolił mu wyjechać?
Czy możemy powiedzieć, że będzie on wolny natychmiast, zanim zbiory zostaną zebrane? Jeśli bowiem w
Rzymie zostanie zawarty następujący warunek: "Czy przyrzekasz mi zapłacić sto aurei w Hiszpanii?" Czas, w
którym będziesz mógł dotrzeć do Hiszpanii, jest zawarty w tym postanowieniu i postanowiono, że postępowanie
sądowe nie może być wszczęte, dopóki ten czas nie upłynie. Jeśli jednak spadkobierca, po dokonaniu rozliczeń i
obliczeniu należnej sumy od niewolnika, oświadczy publicznie, że przekazuje tę kwotę temu ostatniemu,
ponieważ nie ma czym jej zapłacić, lub jeśli oświadczy to otwarcie w wysłanym do niego liście, warunek, od
którego zależy jego wolność, uważa się za spełniony. Ale jak należy postąpić, jeśli niewolnik zaprzeczy, że
zwlekał z zapłatą reszty i dlatego, ponieważ spadkobierca ponosi winę za nieotrzymanie rachunków, powinien
stać się wolny, a spadkobierca utrzymuje, że nie był odpowiedzialny za zwłokę i że niewolnik powinien wypłacić
resztę do jego rąk? Sędzia właściwy do rozstrzygnięcia sprawy powinien stwierdzić, czy warunek został
spełniony, czy też nie, a do jego obowiązków należy zbadanie domniemanego uchybienia, jak również
sprawdzenie rachunków, a jeśli stwierdzi, że płatność salda była opóźniona, powinien zadecydować, że niewolnik
nie jest wolny. Jeśli jednak niewolnik nigdy nie zaprzeczył, że saldo było należne, i pozwał spadkobiercę, aby
móc przedstawić swoje rachunki, i ustalono, że był gotów zapłacić wszelkie pozostałe saldo i zaoferował dobre
poręczenie za zapłatę pieniędzy, a spadkobierca okazał się być w zwłoce, wyrok musi być wydany na korzyść
wolności.
163. Tenże, Opinie, Księga IX.
Niewolnik będzie uważany za odpowiedzialnego za niespełnienie warunku, od którego zależy jego wolność, jeśli
nie może zapłacić pieniędzy z peculium, które posiadał, gdy był pod kontrolą sprzedawcy; ponieważ wola
zmarłego nie rozciąga się na jego peculium pod innym właścicielem. Ta sama zasada będzie miała
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zastosowanie, gdy niewolnik został sprzedany z peculium, a sprzedawca zatrzymał je z naruszeniem umowy; bo
chociaż powództwo o kupno będzie zasadne, to jednak niewolnik nie posiadał peculium, gdy był pod kontrolą
kupującego.
164. Tenże, Definicje, Księga II.
Osoby obeznane z prawem zaliczyły do klasy niewolników warunkowo wolnych tego, który został zastąpiony
przez syna z przyznaniem mu wolności na mocy drugiego testamentu. Zasada ta jest pożyteczna, ponieważ
zapobiega sytuacji, w której syn, który jest niepełnoletni, unieważnia testament ojca, zezwalając na alienację
niewolnika z zastrzeżeniem jego wolności. Ta interpretacja prawa rozciąga się bez różnicy na każdy przypadek,
w którym niewolnik jest zastępowany albo w drugim, albo w trzecim stopniu.
165. Gaius, O przypadkach szczególnych.
Jeśli w testamencie jest napisane: "Daję Stichusa Titiusowi, aby go manumitował, a jeśli tego nie zrobi, niech
będzie wolny", Stichus natychmiast stanie się wolny.
166. Paulus, O Neratiusie, księga I.
Nie każda przeszkoda, za którą odpowiedzialny jest dziedzic, ma taki sam skutek jak spełnienie warunku przez
niewolnika, ale tylko wtedy, gdy jest to czynione w celu uniemożliwienia mu uzyskania wolności.
167. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga IV.
"Daję i zapisuję Stichusa Attiusowi, a jeśli ten zapłaci mu sto sestercji, niech będzie wolny". Jeśli niewolnik zapłaci
sestercje Attiuszowi zgodnie z warunkami testamentu, Labeo twierdzi, że spadkobierca nie może ich odzyskać,
ponieważ Attiusz otrzymał je od własnego niewolnika, a nie od niewolnika spadkobiercy. Kwintus Mucius, Gallus i
sam Labeo uważają, że niewolnik powinien być uznany za warunkowo wolnego, a Serwiusz i Ofilius, że nie
powinien. Ja przyjmuję tę pierwszą opinię, to znaczy, że niewolnik należy do spadkobiercy, a nie do zapisobiercy,
tak jakby zapis został odebrany przez przyznanie wolności.
168. "Niech Stichus będzie wolny, gdy moje długi zostaną spłacone, albo moi wierzyciele zaspokojeni". Choćby
dziedzic był bogaty, to jednak Stichus nie będzie wolny, zanim wierzyciele nie otrzymają pieniędzy, albo ich
roszczenia nie zostaną zaspokojone, albo nie zostanie im udzielone zabezpieczenie w inny sposób; tak uważają
Labeo i Ofilius.
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169. Labeo i Trebatius uważali, że jeśli spadkobierca da niewolnikowi pieniądze w celu prowadzenia interesów, to
nie może on stać się wolny na mocy testamentu, płacąc te pieniądze, ponieważ uważa się, że raczej je zwrócił,
niż zapłacił. Uważam jednak, że jeśli pieniądze te stanowiły część jego peculium, to stanie się on wolny na mocy
postanowienia testamentowego.
170. "Niech mój niewolnik Damas będzie wolny, po tym jak przez siedem lat służył mojemu dziedzicowi". W ciągu
tych siedmiu lat niewolnik został wplątany w przestępstwo, a po upływie ostatniego roku Serwiusz stwierdził, że
nie powinien zostać uwolniony. Labeo natomiast twierdził, że niewolnik będzie wolny po siedmiu latach służenia
swojemu panu. Ta opinia jest słuszna.
171. "Niech Stichus będzie wolny, jeśli zapłaci Attii tysiąc sestercji". Attia zmarł za życia spadkodawcy. Labeo i
Ofilius uważali, że Stichus nie może być wolny. Trebatius zgadzał się z nimi, jeśli Attyka zmarła przed
sporządzeniem testamentu, ale jeśli zmarła później, uważał, że niewolnik będzie wolny. Opinia Labeo i Ofiliusa
jest rozsądna, ale w naszej praktyce uważamy, że niewolnik jest wolny na mocy testamentu.
172. Jeśli niewolnik ma służyć obcej osobie, nikt nie może go uwolnić przez dostarczenie własnej siły roboczej w
imieniu niewolnika. Inna jest zasada, gdy chodzi o zapłatę pieniędzy; na przykład, gdy obcy wyzwala niewolnika,
płacąc w jego imieniu pieniądze.
173. Scaevola, Digest, Księga XXIV.
Wolność została przyznana Stichusowi w następujący sposób: "Proszę moich spadkobierców i zobowiązuję ich,
aby po wyrównaniu rachunków wyswobodzili Stichusa". Ponieważ niewolnik ten po śmierci spadkodawcy
zgromadził dużą sumę pieniędzy, która pozostała w jego rękach, a nie uwzględnił w swoich rachunkach pewnych
sum zapłaconych przez dzierżawców, a także splądrował majątek, otwierając potajemnie magazyny, kradnąc
meble i ubrania, a także wyjaławiając piwnice z ich zawartości, powstało pytanie, czy należy przyznać mu
wolność w ramach trustu, zanim nie rozliczy się z tego, co oszukańczo pozostało w jego rękach, i nie zwróci tego,
co ukradł. Odpowiedź brzmiała, że wolność nie powinna być mu przyznana zgodnie z warunkami trustu, dopóki
nie dokona zwrotu pozostałej w jego rękach sumy i wszystkiego, co zostało utracone przez jego pośrednictwo.
174. "Niech Pamphilus będzie wolny, jeśli odda całe swoje peculium moim spadkobiercom". Ponieważ niewolnik
był winien swemu panu więcej, niż było w peculium, a wszystko, co należało do jego peculium, przekazał w
dobrej wierze spadkobiercom, powstało pytanie, czy zgodnie z warunkami testamentu miał prawo do wolności.
Odpowiedź brzmiała, że nic nie wskazywało na to, że nie był do tego uprawniony.
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175. Spadkodawca zapisał swojego niewolnika Stichusa jako uprzywilejowany spadek swojemu wolnemu
człowiekowi, Pamphilusowi, którego ustanowił spadkobiercą części swojego majątku; i zapisał Stichusowi
wolność, w następujący sposób: "Manumitujesz go, jeśli w ciągu pięciu nieprzerwanych lat od dnia mojej śmierci
będzie ci płacił co miesiąc sześćdziesiąt sestercji". Pamfilus, zmarłszy przed upływem pięciu lat i wyznaczywszy
syna i jego żonę swoimi spadkobiercami, uczynił następujący zapis testamentowy w odniesieniu do Stichusa:
"Zarządzam, że mój niewolnik, Stichus, który został mi zapisany pod pewnym warunkiem na mocy testamentu
mojego patrona, ma oddać i zapłacić mojemu synowi i mojej żonie, bez żadnego sporu, kwotę, do której jest
zobowiązany, a jeśli to zostanie uczynione, oni manumitują go po upływie przepisanego czasu." Gdyby Stichus
nie zapłacił co miesiąc sześćdziesięciu sestercji, powstało pytanie, czy po upływie pięciu lat będzie miał prawo do
wolności na mocy trustu. Odpowiedź brzmiała, że jeśli nie dokona płatności, nie będzie miał prawa do wolności
przyznanej mu na mocy warunków trustu.
176. Niewolnik został poddany manumisji na mocy testamentu w następujący sposób: "Niech Stichus, mój
niewolnik, który jest również moim zarządcą, będzie wolny, jeśli zda rachunek z całego swojego zarządu mojemu
spadkobiercy i zadowoli go pod tym względem; a kiedy stanie się wolny, życzę sobie, aby dwadzieścia aurei i
jego peculium zostało mu przekazane". Powstało pytanie, czy jeśli niewolnik był gotów zdać relacje ze swojej
administracji przez wiele lat, podczas których ją prowadził, bez podpisu spadkodawcy zatwierdzającego je, czy
stanie się wolny na mocy testamentu, ponieważ spadkodawca nie był w stanie podpisać relacji z powodu swojej
ciężkiej choroby, ale mógł, mimo to, podpisać swój testament. Odpowiedź brzmiała, że niewolnik stanie się wolny,
jeśli jego rachunki będą sporządzone w dobrej wierze, a pozostała w jego rękach reszta zostanie zapłacona.
177. Pytam również, czy sumy pobrane przez pomocników niewolnika, które albo w ogóle nie zostały wpisane do
jego rejestru, albo zostały wpisane oszukańczo, będą pociągały go do odpowiedzialności, ponieważ był on
postawiony ponad swoimi pomocnikami. Odpowiedź brzmiała, że jeśli jest to sprawa, za którą może być
pociągnięty do odpowiedzialności, należy wziąć pod uwagę konieczność złożenia przez niego oświadczenia w tej
sprawie.
178. Pytam także, czy powinien być sporządzony rachunek czynszów, których nie pobrał od dzierżawców ziemi
lub od najemców, ponad sumy, które im wypłacił. Odpowiedź brzmiała, że to już zostało postanowione.
179. Pytam również, czy będzie on odpowiedzialny na tej podstawie, że usunął cały swój majątek, to znaczy
swoje peculium, przed złożeniem rachunku. Odpowiedź brzmiała, że nie stanowi to przeszkody w spełnieniu
warunku, pod warunkiem, że rachunek został złożony.
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180. Tycjusz zapisał w testamencie różnym osobom każdego z niewolników zatrudnionych przez swego
zarządcę, pod warunkiem, że będą oni zdawać rachunki jego spadkobiercy. Następnie, w innej klauzuli swojego
testamentu, powiedział: "Pragnę, aby wszyscy stewardzi, których zapisałem lub mogę manumitować, zdali
rachunek w ciągu czterech miesięcy po mojej śmierci swoim właścicielom, którym zostali przeze mnie zapisani".
Następnie, niżej, nakazał innym swoim szafarzom być wolnymi, dodając: "Jeśli zdadzą rachunki mojemu
dziedzicowi". Ponieważ to z winy spadkobiercy ich rachunki nie zostały zdane, zapytałem również, czy niewolnicy
przestali być wolni pod tym warunkiem, czy też mimo to mogli uzyskać wolność na mocy testamentu, zdając
rachunki i płacąc salda pozostające w ich rękach. Odpowiedź brzmiała, że zapisy i darowizny wolności nie
nabiorą mocy, jeśli nie zostaną złożone rachunki, lub jeśli z winy spadkobiercy nie zostanie to zrobione; ale sąd
musi ustalić, czy czas wydawał się być zawarty w warunku, pod którym zapisy i darowizny wolności miały stać się
skuteczne, czy też cztery miesiące zostały dodane przez spadkodawcę w celu zapobieżenia dalszej zwłoce i
zapewnienia wystarczającej ilości czasu na złożenie rachunków spadkobiercom. Lepiej jest jednak uznać, że
domniemanie przemawia na korzyść niewolników.
181. Kolekcjoner pewnego bankiera, którego prawie cały majątek składał się z wierzytelności, dał wolność swoim
agentom, którzy byli jego niewolnikami, w następujący sposób: "Bez względu na to, kto będzie moim
spadkobiercą, jeśli Damas, mój niewolnik, zda mu rachunek z administracji, którą prowadził w swoim własnym
imieniu i w imieniu Pamphilusa, swojego współniewolnika, życzę sobie, aby obaj zostali postawieni na równi i stali
się wolni w ciągu sześciu miesięcy". Powstało pytanie, czy słowa "zostać postawionym na równi" odnosiły się do
wszystkich wierzytelności z wyjątkiem nieściągalnych długów, a więc czy to znaczy, że jeśli ściągną wszystkie
należności od wszystkich dłużników i zapłacą dziedzicowi lub zaspokoją go w inny sposób, a jeśli nie ściągną
należności w ciągu sześciu miesięcy, to czy nie będą mieli prawa do wolności. Odpowiedź brzmiała, że jest jasne,
iż warunek ten został zawarty w wyżej wymienionej klauzuli testamentu, a zatem niewolnicy będą wolni, jeśli się
do niego zastosują, albo spadkobierca będzie odpowiedzialny za to, że tego nie zrobią.
182. Labeo, Epitomes of Probabilities, Paulus, Księga I.
Jeśli chcesz, aby jeden z twoich niewolników został wyzwolony z niewoli w określonym czasie, to nie ma różnicy,
czy zrobisz to pod warunkiem, że będzie on "służył", czy "świadczył usługi przez okres trzech lat, aby stać się
wolnym".
183. Paulus: Jeśli komuś nakazuje się uwolnienie, jeśli obieca, że zapłaci dziedzicowi dziesięć aurei, to chociaż
obietnica tego rodzaju nie będzie miała żadnego skutku, to jednak przez jej złożenie zostanie wyzwolony.
184. Tenże, Prawdopodobieństwa, Księga III.
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Jeśli ktoś zapisuje niewolnika swojej żonie i każe go uwolnić na wypadek, gdyby ona ponownie wyszła za mąż,
niewolnik stanie się wolny pod tym warunkiem, jeśli ona wyjdzie za mąż po raz drugi.

Tit. 8. Dotyczące niewolników, którzy uzyskują wolność bez manumisji.

185. Paulus, O Plaucjuszu, księga V.
Jeśli niewolnik zostanie sprzedany pod warunkiem, że w określonym czasie zostanie poddany manumisji, to
nawet jeśli zarówno sprzedający, jak i kupujący umrą nie pozostawiając spadkobierców, będzie miał prawo do
wolności. Tak stwierdził Boski Marek w Reskrypcie. Nawet jeśli sprzedający zmieni zdanie, niewolnik i tak stanie
się wolny.
186. Modestinus, Reguły, Księga VI.
Edyktem boskiego Klaudiusza niewolnik, który został porzucony przez swego pana z powodu jakiegoś
poważnego kalectwa, będzie miał prawo do wolności.
187. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, księga III.
Jeśli niewolnik został sprzedany pod warunkiem, że zostanie poddany manumantacji w określonym czasie, a
dzień wyznaczony na uwolnienie Eis nadejdzie za życia sprzedawcy, a ten nie zmieni zdania, to niewolnik
zostanie poddany manumantacji, tak jakby uczyniła to osoba, która powinna była go uwolnić; jeśli jednak
sprzedawca nie żyje, to Boski Marek i jego syn stwierdzili w Reskrypcie, że nie jest konieczne uzyskanie zgody
jego spadkobierców.
188. Ulpianus, O Sabinusie, Księga III.
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Jeśli niewolnik został sprzedany pod warunkiem, że zostanie poddany manumisji za życia nabywcy, to po jego
śmierci natychmiast uzyskuje prawo do wolności.
189. Marcjanus, Reguły, Księga V.
Gdy niewolnik uzyskał wolność w nagrodę za wykrycie mordercy swego pana, staje się on wolnym człowiekiem
zmarłego.
190. Tenże, O formule hipotetycznej.
Jeśli ktoś kupi niewolnika, który został obłożony hipoteką, pod warunkiem, że go manumituje, niewolnik ten
będzie miał prawo do wolności na mocy Konstytucji Boskiego Marka, nawet jeśli sprzedawca mógł obłożyć
hipoteką całą własność, którą wtedy posiadał lub którą mógłby nabyć w przyszłości.
191. To samo należy powiedzieć, jeśli kupi niewolnicę pod warunkiem, że nie będzie poddawać się prostytucji, a
on ją prostytuuje.
192. Paulus, O przyznawaniu wolności.
Nasz Cesarz i jego Ojciec postanowili, że niewolnica staje się wolna, jeśli osoba, która ją posiada, mogłaby ją
powstrzymać od prostytucji, ale sprzedała swoje prawo do niej za pieniądze; nie ma bowiem różnicy, czy
sprowadzasz ją na manowce i prostytuujesz się, czy też pozwalasz na to i otrzymujesz za to pieniądze, gdy
możesz temu zapobiec.
193. Papinianus, Opinie, Księga IX.
Pewna matka podarowała córce pewnych niewolników, pod warunkiem, że dopilnuje, aby po jej śmierci stali się
wolni. Ponieważ warunek darowizny nie został spełniony, wydałem opinię, że zgodnie z duchem Konstytucji
Boskiego Marka niewolnicy uzyskali wolność za zgodą matki, a gdyby umarła ona przed córką, mieliby prawo do
wolności bezwarunkowo.
194. Paulus, Pytania, Księga V.
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Latinus Largus sprzedał niewolnicę pod warunkiem, że zostanie ona poddana manumisji, ale nie wspomniał,
kiedy ma to nastąpić. Pytam, kiedy miałaby ona prawo do wolności, na mocy konstytucji, gdyby nabywca nie
dokonał jej manumisji? Odpowiedziałem, że należy rozważyć porozumienie stron, czy nabywca musi ją poddać
manumitingowi tak szybko, jak to możliwe, czy też jest w jego mocy uwolnić ją, kiedy tylko zechce. W pierwszym
przypadku, czas może być łatwo określony; w ostatnim, będzie ona miała prawo do wolności po śmierci nabywcy.
Jeśli to, co zostało uzgodnione, nie jest oczywiste, przychylność przyznana wolności spowoduje, że pierwsza
opinia zostanie przyjęta; to znaczy, że niewolnica będzie miała prawo do wolności w ciągu dwóch miesięcy, jeśli
zarówno niewolnica, jak i jej nabywca będą obecni; ale jeśli niewolnik będzie nieobecny, chyba że nabywca da jej
wolność w ciągu czterech miesięcy, otrzyma ją na mocy Konstytucji Cesarskich.

Tit. 9. Jacy niewolnicy, po manumencie, nie stają się wolnymi, przez kogo to się dzieje; i o prawie Aelia Sentia.

195. Ulpianus, O Sabinusie, księga I.
Celsus, w dwunastej księdze Digestów, mając na uwadze dobro publiczne, mówi, że osoba, która urodziła się
głucha, może manumitować niewolnika.
196. Tenże, O Sabinusie, księga III.
Niewolnik nie może uzyskać wolności, jeśli po wygnaniu pozostaje w mieście.
197. Gajusz, O legatach; O edykcie miejskim.
Jeśli wybór niewolnika jest dokonany przez spadkodawcę lub niewolnik jest zapisany w testamencie bez
wymieniania żadnego konkretnego, spadkobierca nie może unieważnić lub zmniejszyć prawa wyboru należącego
do zapisobiercy przez manumitting niektórych lub wszystkich niewolników. Gdy bowiem przyznana jest opcja lub
wybór niewolnika, uważa się, że każdy niewolnik został zapisany pod pewnym warunkiem.
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198. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Nie możemy manumitować niewolnika, który został oddany w zastaw.
199. Julianus, Digest, księga LXIV.
Gdy majątek nie jest wypłacalny, nawet jeśli spadkobierca jest zamożny, wolność nie zostanie nabyta na mocy
testamentu.
200. Jeśli jednak niewypłacalny spadkodawca zostawia zapis o wolności w następujący sposób: "Niech Stichus
będzie wolny, jeśli moi wierzyciele zostaną w pełni spłaceni", nie można uznać, że nakazał swoim niewolnikom
stać się wolnymi w celu oszukania swoich wierzycieli.
201. Jeśli Titius nie ma innego majątku niż jego niewolnicy, Stichus i Pamphilus, i obiecuje ich Maeviusowi, pod
następującym postanowieniem: "Czy obiecujesz dać albo Stichusa, albo Pamphilusa?", a potem, nie mając
innego wierzyciela, powinien manumitować Stichusa, wolność tego ostatniego zostanie unieważniona na mocy
Lex Aelia Sentia. Chociaż bowiem Tycjusz mógł dać Pamfilusa, to jednak, dopóki tego nie uczynił, nie mógł, nie
oszukując zleceniodawcy, dać Stichusa, ponieważ Pamfilus mógłby w międzyczasie umrzeć. Gdyby jednak
przyrzekł oddać tylko Pamfilusa, nie wątpię, że Stichus otrzyma wolność, choć podobnie Pamfilus mógłby
umrzeć, gdyż jest bardzo różnie, czy niewolnik, który jest poddawany manumulacji, był objęty postanowieniem,
czy nie. Kto bowiem zastawia Stichusa i Pamphilusa jako zabezpieczenie na pięć aurei, gdy każdy z nich jest
wart pięć aurei, nie może manumitować żadnego z nich; gdyby jednak dał w zastaw tylko Stichusa, nie będzie się
uważać, że manumitował Pamphilusa w celu oszukania swojego wierzyciela.
202. Scaevola, Pytania, Księga XVI.
Julianus odnosi się do osoby, która nie posiadała nic oprócz dwóch niewolników; jeśli bowiem posiadała inne
dobra, to dlaczego nie można uznać, że ma prawo do manumitowania jednego z nich? Bo jeśli jeden z nich
umrze, to i tak będzie wypłacalny, a jeśli jeden z nich zostanie obalony, to i on będzie wypłacalny, a wypadki,
które mogą się zdarzyć, nie są brane pod uwagę; w przeciwnym razie ten, kto obiecał jednego z niewolników i
wskazał, którego, nie mógłby obalić żadnego niewolnika.
203. Julianus, O Urseius Ferox, księga II.
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Jeśli ktoś, kto jest w posiadaniu całego swojego majątku, potwierdza kodycyl, a następnie przyznaje wolność
swoim niewolnikom na mocy kodycylu, z zamiarem oszukania swoich wierzycieli, jego zapis nie będzie miał
żadnej mocy ani skutku; ponieważ w takich okolicznościach zapisy wolnościowe są prawnie zabronione. Zamiar
popełnienia oszustwa przez spadkodawcę nie odnosi się bowiem do czasu potwierdzenia kodycylu, lecz do
czasu, w którym wolność została przyznana przez ten kodycyl.
204. Małoletni dwudziestolatek, który chciał dokonać manumitacji niewolnika, nie mając ku temu żadnego
dobrego powodu, który mógłby przedstawić Radzie, oddał go tobie, abyś ty mógł dokonać jego manumitacji.
Prokulus zaprzeczył, że niewolnik był wolny, ponieważ popełniono oszustwo wbrew prawu.
205. Africanus, Pytania, Księga III.
Lex Aelia Sentia nie ma zastosowania, gdy człowiek, który jest winien pieniądze pod warunkiem, manumituje
niewolnika na mocy zaufania.
206. 206. Jeśli żołnierz sporządza testament na podstawie prawa wojskowego i zapisuje wolność niewolnikom w
celu oszukania swoich wierzycieli, a następnie umiera niewypłacalny, zapis wolności jest nieważny.
207. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Nie będzie wolny niewolnik, który zmusił swego pana do manumitowania go, a ten, zastraszony, oświadczy na
piśmie, że jest wolny.
208. Ponadto nie stanie się wolnym ten niewolnik, który nie był broniony przez swego pana za przestępstwo
śmiertelne, a potem został uniewinniony.
209. Niewolnicy sprzedani pod warunkiem, że nie zostaną poddani manumantacji, albo że z własnej woli zabroni
się im manumantacji, albo że uczyni to gubernator prowincji, a mimo to zostaną wyemancypowani, nie uzyskają
wolności.
210. Gajus, Sprawy dzienne lub złote.
Uważa się, że osoba, która wyswobodziła niewolnika niewypłacalnego w chwili, gdy go wyswobodziła, lub
przestała być wypłacalna po przyznaniu mu wolności, oszukuje swoich wierzycieli. Ludzie bowiem bardzo często
myślą, że ich majątek jest cenniejszy niż w rzeczywistości, co często zdarza się tym, którzy za pośrednictwem
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niewolników i wyzwoleńców prowadzą działalność handlową za morzem i w krajach, w których nie mieszkają,
ponieważ często zubożają przez długi czas, nie zdając sobie z tego sprawy, i przyznają swoim niewolnikom
wolność, dokonując manumisji w ramach przysługi, bez zamiaru popełnienia oszustwa.
211. Marcjanus, Instytuty, Księga XIII.
Gdy gmina zostaje oszukana przez manumisję niewolników, ci ostatni nie otrzymują wolności, jak to zostało
ogłoszone w dekrecie Senatu.
212. Konstytucje cesarskie przewidują, że jeśli skarb państwa zostanie oszukany przez nadania wolności, są one
nieważne. Bracia Boscy stwierdzili jednak w Reskrypcie, że nadania wolności nie są unieważniane przez sam
fakt, że osoba, która wyemancypowała niewolników, była dłużnikiem Skarbu Państwa, ale że popełniła ona
oszustwo, jeśli była niewypłacalna, gdy tego dokonała.
213. Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga V.
Prawodawca miał na uwadze, że niewolnicy nie powinni być przez manumisję zwalniani z odpowiedzialności za
tortury, dlatego zabronił ich manumisji i wyznaczył pewien termin, w którym nie można ich uwolnić.
214. Dlatego też kobiecie, która jest w separacji z mężem, w żadnym wypadku nie wolno manumitować ani
alienować żadnego ze swoich niewolników, ponieważ zgodnie ze słowami prawa "nie może ona ani
manumitować, ani alienować niewolnika, który nie był zatrudniony w jej osobistej służbie, na jej ziemi lub w
prowincji", co jest w pewnym stopniu utrudnieniem, ale takie jest prawo.
215. I nawet jeśli kobieta po rozwodzie kupi niewolnika lub zdobędzie go w jakikolwiek sposób, to zgodnie z
przepisami prawa nie może go manumitować. Sekstus Caecilius również o tym wspomina.
216. Ojcu, którego córka jest pod jego władzą, zabrania się jedynie manumitowania lub alienacji tych
niewolników, których córka otrzymała do osobistej służby.
217. Prawo zabrania także matce manumitować lub alienować niewolników, których oddała na służbę córki.
218. Zabrania też dziadkowi i babce manumitowania swoich niewolników, gdyż intencją ustawy jest, aby oni
również mogli być poddani torturom.
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219. Sekstus Cecyliusz słusznie twierdzi, że czas wyznaczony przez prawo na alienację lub manumiting
niewolników jest zbyt krótki. Mówi on bowiem: przypuśćmy, że w ciągu sześćdziesięciu dni kobieta została
oskarżona o cudzołóstwo; jakże łatwo może odbyć się proces o cudzołóstwo, tak aby zakończył się w ciągu
wspomnianych sześćdziesięciu dni? Jednak zgodnie z przepisami prawa kobieta, nawet jeśli została oskarżona o
cudzołóstwo, może po upływie tego czasu wyswobodzić niewolnika, który jest podejrzany o popełnienie z nią
cudzołóstwa, lub innego niewolnika, który powinien być poddany torturom. I rzeczywiście, w tym przypadku
powinno się udzielić ulgi, aby niewolnicy, którzy są wskazani jako winni lub którzy mają wiedzę o przestępstwie,
nie mogli być manumitowani przed zakończeniem procesu.
220. Jeśli ojciec lub matka kobiety umrą w ciągu sześćdziesięciu dni, to nie mogą oni zbyć ani wydzielić żadnego
z niewolników, których oddali córce na służbę.
221. Paulus, O cudzołóstwie, Księga V.
Jeśli niewolnik zostanie poddany manumisji przed upływem sześćdziesięciu dni, będzie warunkowo wolny.
222. Ulpianus, O cudzołóstwie, księga IV.
Jeśli mąż umrze w ciągu sześćdziesięciu dni, zobaczmy, czy kobieta może dokonać manumisji lub alienacji
niewolników, o których była mowa powyżej. Nie sądzę, aby mogła to uczynić, chociaż może nie mieć innego
oskarżyciela niż jej mąż, ponieważ ojciec tego ostatniego może ją oskarżyć.
223. Prawo po prostu zabrania kobiecie manumitowania swoich niewolników w ciągu sześćdziesięciu dni od
rozwodu.
224. Manumisja jest również zabroniona niezależnie od tego, czy jest ona rozwiedziona czy odrzucona.
225. Jeśli małżeństwo jest rozwiązane przez śmierć męża, lub z powodu jakiejś kary, do której się zobowiązał,
manumisja nie będzie zabroniona.
226. Nawet jeśli małżeństwo zostało rozwiązane przez umowę, uważa się, że manumisja lub alienacja nie są
zabronione.
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227. Jeśli kobieta, w czasie trwania małżeństwa, ale rozważając rozwód, manumituje lub alienuje niewolnika, i
jest to stwierdzone przez niezbite dowody, alienacja lub manumisja nie będzie ważna, jako dokonana w celu
uniknięcia prawa.
228. Należy rozumieć, że chodzi o każdy rodzaj alienacji.
229. Paulus, O Lex Julia, Księga I.
Powstało pytanie, czy ktoś oskarżony o przestępstwo lese majeste może dokonać manumitacji niewolnika, skoro
przed skazaniem był właścicielem niewolników. Cesarz Antoninus w Reskrypcie skierowanym do Kalpurniusza
Crito stwierdził, że od momentu, gdy oskarżony jest pewien, że kara zostanie mu wymierzona, traci prawo do
przyznania wolności raczej przez świadomość winy, niż z powodu skazania za przestępstwo.
230. Julianus powiada, że gdy ojciec udzielił synowi pozwolenia na manumitację niewolnika, a ten, nie wiedząc,
że ojciec nie żyje, manumituje niewolnika, ten nie staje się wolny. Jeśli jednak ojciec żyje i zmienił zdanie, uważa
się, że jego syn dokonał manumisji niewolnika wbrew woli ojca.
231. Tenże, O Lex Aelia Sentia, Księga III.
Gdy wolność jest przyznana niewolnikowi przez trust, a nieletni w wieku 20 lat sprzedaje niewolnika pod
warunkiem, że zostanie on poddany manumulacji, lub kupuje go pod tym samym warunkiem, alienacja nie będzie
zabroniona.
232. Jeżeli małoletni, który ukończył dwadzieścia lat, zrzeka się udziału, jaki ma w niewolniku będącym
własnością wspólną, w celu manumitowania go, jego czyn będzie nieważny. Jeśli jednak udowodni, że miał ku
temu dobry powód, nie będzie można uznać, że popełnił oszustwo.
233. Ustawa ta stanowi, że nikt nie może dokonać manumitacji niewolnika w celu oszukania jego wierzycieli.
Wierzyciele, którzy mają prawo do wszczęcia postępowania z jakiegokolwiek tytułu przeciwko osobie, która
zamierzała go zdefraudować, są wskazani.
234. Arystoteles uważał, że w przypadku, gdy niewolnik został poddany manumulacji przez niewypłacalnego
dłużnika Skarbu Państwa, można go przywrócić do stanu niewolniczego, jeśli nie był wolny przez długi czas, to
znaczy nie krócej niż przez dziesięć lat. Oczywiste jest, że wszystko, co zostało wypłacone na koszty pogrzebu z
zamiarem oszukania Skarbu Państwa, może być odzyskane.
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235. Jeżeli od osoby niewypłacalnej należą się pieniądze pod pewnym warunkiem, a niewolnik został poddany
manumulacji przez dłużnika, to jego wolność pozostaje w zawieszeniu, dopóki warunek nie zostanie spełniony.
236. Jeśli syn zrzeknie się niewolnika za zgodą ojca, a ojciec lub syn wiedzą, że ten pierwszy nie jest wypłacalny,
darowizna wolności jest nieważna.
237. Tenże, O nadaniach wolności.
Jeśli ktoś prywatny, będąc zmuszony przez lud, dokona manumisji niewolnika, to ten ostatni nie będzie jednak
wolny, mimo że jego właściciel wyraził na to zgodę; albowiem Boski Marek zabronił manumisji niewolników
spowodowanej wrzawą ludu.
238. Podobnie niewolnik nie jest wyemancypowany, jeśli jego pan, chcąc uniknąć kary ze strony sędziów,
fałszywie oświadczy, że jest wolny, jeśli nie ma zamiaru go manumitować.
239. Jeśli chodzi o tych, których nie można wyswobodzić w określonym czasie, jeśli otrzymali wolność na mocy
testamentu, to nie należy brać pod uwagę czasu jego wykonania, lecz czas, w którym niewolnicy mieli prawo do
wolności.
240. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVI.
Jeśli majątek spadkodawcy był wypłacalny w chwili jego śmierci, ale przestał być wypłacalny w chwili jego
przyjęcia, każde przyznanie wolności przez spadkodawcę, które oszukuje wierzycieli, jest nieważne. Tak bowiem,
jak wzrost majątku jest korzystny dla wolności, tak też jego zmniejszenie przynosi jej szkodę.
241. Gdy niewolnik, któremu zapisano wolność, ma zapłacić spadkobiercy sumę pieniędzy równą jego wartości i
stać się wolnym, zobaczmy, czy nie popełnia się oszustwa wobec wierzyciela, ponieważ spadkobierca otrzymuje
sumę mortis causa; a jeśli nawet obcy płaci tę sumę za niewolnika lub niewolnik płaci ją z innego majątku niż jego
peculium, czy popełnia się oszustwo? Ale tak jak fakt, że spadkobierca jest bogaty, nie jest korzystny dla zapisu
wolności, tak samo osoba, która płaci pieniądze, nie powinna mieć z tego korzyści.
242. Modestinus, Reguły, Księga I.
Wolność przyznana przez osobę, która potem sama została prawnie uznana za niewolnika, jest bezskuteczna.
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243. Tenże, O sprawach wyjaśnionych.
Jeśli niewolnikowi należącemu do kogoś innego zapisuje się wolność bez zgody jego właściciela, to zapis jest
nieważny według prawa, nawet jeśli osoba, która go manumifikuje, staje się później spadkobiercą właściciela.
Nawet bowiem jeśli staje się on jego spadkobiercą na mocy pokrewieństwa, to przyznanie wolności jest
potwierdzone przez przyjęcie przez niego spadku.
244. Tenże, Pandekty, Księga I.
Niewolnica nie może zostać obalona z powodu małżeństwa przez nikogo innego, jak tylko przez tego, kto chce ją
poślubić, bo jeśli jeden człowiek ją z tego powodu obali, a drugi ją poślubi, to nie stanie się wolna. Dlatego
Julianus uważał, że nie zostanie ona wyzwolona z niewoli nawet wtedy, gdy ten, kto ją obali i wyparł się jej,
poślubi ją w ciągu sześciu miesięcy, ponieważ Senat odnosił się do małżeństwa, które powinno mieć miejsce po
obaleniu, a nie poprzedzało go żadne inne.
245. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXV.
Kurator osoby obłąkanej nie może dokonać manumisji niewolnika, który do niej należy.
246. Tenże, Różne fragmenty, Księga IV.
Zawsze uważa się, że wolność została przyznana w sposób nieuczciwy wobec wierzycieli, gdy czyni to osoba,
która wie, że nie jest wypłacalna, nawet jeśli została przyznana niewolnikowi, który na nią zasłużył.
247. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, Księga IX.
Jeśli ktoś, kto ma wierzycieli, manumitowałby kilku niewolników, nadania wolności dla nich wszystkich nie będą
nieważne, ale tylko pierwsi wyemancypowani staną się wolni; pod warunkiem, że pozostanie dość, by zaspokoić
roszczenia wierzycieli. Zasada ta była często podawana przez Julianusa. Na przykład, gdy dwóch niewolników
zostanie obalonych, a wierzyciele zostaną oszukani przez przyznanie wolności obu, ale nie przez przyznanie jej
żadnemu z nich, to jeden z nich nie otrzyma wolności; i to jest zazwyczaj ten, który jest obalony jako drugi, chyba
że pierwszy wskazany jest większej wartości; i nie będzie konieczne sprowadzenie drugiego do niewoli, jeśli
wartość pierwszego spłaci dług, ponieważ w tym przypadku tylko ten, który jest wymieniony na drugim miejscu,
będzie miał prawo do wolności.
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248. Papinianus, Opinie, Księga V.
Jeśli wolność jest przyznawana przez testament, wbrew wierzycielom, chociaż pierwsi wierzyciele mogą być
zaspokojeni, przyznanie wolności jest nieważne, tak dalece jak dotyczy to innych.
249. Scaevola, Opinie, Księga IV.
Spadkobierca dłużnika zrzekł się niewolnika, który został oddany w zastaw. Powstało pytanie, czy stał się on
wolny. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, gdyby dług był nadal niespłacony, stałby
się wolny przez manumisję. Paulus: Zatem, gdyby pieniądze zostały zapłacone, byłby wolny.
250. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Niewolnik zostaje poddany manumisji w wyniku oszustwa wierzycieli i nie może być wolny, niezależnie od tego,
czy dzień spłaty długu już nadszedł, czy też dług jest płatny w określonym czasie lub pod jakimś warunkiem.
Inaczej jest w przypadku zapisu pod warunkiem, ponieważ zapisobierca nie będzie zaliczony do wierzycieli,
dopóki warunek nie zostanie spełniony. Lex Aelia Sentia, w tym względzie, stosuje się do wierzycieli każdego
rodzaju; i postanowiono, że beneficjent trustu jest również zaliczany do nich.
251. Niewolnik oddany w zastaw nie może być poddany manumisji bez zgody wierzycieli, zanim ich roszczenia
nie zostaną zaspokojone. Zgoda wierzyciela, który jest wychowankiem bez upoważnienia opiekuna, nie jest
korzystna dla przyznania wolności, podobnie jak nie ma korzyści, gdy w podobnych okolicznościach
wychowanek, który jest użytkownikiem, zgadza się na manumisję.
252. Paulus, Opinie, Księga III.
Czynność spadkobiercy, który dokonuje manumisji własnego niewolnika, którego spadkodawca mu zapisał, jest
nieważna, ponieważ postanowiono, że nie należy brać pod uwagę ani jego wiedzy, ani niewiedzy o zapisie.
253. Gaius, O manumisjach, Księga I.
Kiedy niewolnik jest oddany w zastaw, nie ma wątpliwości, że należy on do dłużnika i może legalnie uzyskać od
niego wolność, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie Lex Aelia Sentia; to znaczy, jeśli właściciel jest wypłacalny, a
jego wierzyciele nie wydają się być oszukani przez jego akt.
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254. Gdy niewolnik jest zapisany w testamencie pod warunkiem, należy on bezwzględnie do spadkobiercy w
czasie trwania warunku, ale nie może on uzyskać od niego wolności, aby nie wyrządzić szkody zapisobiercy.
255. Ulpianus, O Lex Aelia Sentia, Księga IV.
Jeśli ktoś kupiłby niewolnika pod warunkiem, że go zhańbi, a nie uczyniwszy tego, niewolnik uzyskałby wolność
na mocy Konstytucji Boskiego Marka, zobaczmy, czy można go oskarżyć o niewdzięczność. Można powiedzieć,
że skoro nabywca nie dokonał manumitingu, nie przysługuje mu to prawo do powództwa.
256. Jeśli mój syn za moją zgodą manumitowałby mojego niewolnika, można by wątpić, czy mam prawo oskarżyć
go o niewdzięczność z tego powodu, że go nie manumitowałem. Powinienem jednak być uważany za tego, który
go manumitował.
257. Ale jeśli mój syn manumituje niewolnika należącego do jego castrense peculium, to nie ulega wątpliwości, że
nie będę miał tego prawa, ponieważ ja sam go nie manumitowałem. Jest jasne, że mój syn sam może go
oskarżyć.
258. Każdy może oskarżyć wolnego człowieka o niewdzięczność, dopóki pozostaje jego patronem.
259. Gdyby jednak kilku patronów chciało oskarżyć swego wyzwoleńca o niewdzięczność, zobaczmy, czy
konieczna będzie zgoda wszystkich, czy też może to uczynić tylko jeden z nich. Lepsza opinia jest taka, że jeśli
wolny człowiek okazał niewdzięczność tylko jednemu ze swoich patronów, może go oskarżyć; ale zgoda
wszystkich będzie konieczna, jeśli wszyscy są w tym samym stopniu.
260. Gdyby ojciec przydzielił wolnomularza jednemu ze swoich dzieci, Julianus mówi, że tylko on może go
oskarżyć o niewdzięczność, bo tylko on jest jego patronem.
261. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga V.
Powstało pytanie, jaka byłaby zasada, gdyby patron zmusił swoją uwolnioną kobietę do przysięgi, że nie wyjdzie
za mąż, dopóki jej dzieci nie osiągną wieku dojrzałego? Julianus twierdzi, że nie można by uznać, że postąpił
wbrew Lex Aelia Sentia, ponieważ nie nakazał jej pozostania w stanie wieczystego wdowieństwa.
262. Tenże, O prawie Julia et Papia, księga I.
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Jeśli ten, kto jest pod kontrolą patrona, zmusi kobietę do złożenia przysięgi lub do zawarcia umowy o
niezawieraniu małżeństwa wbrew zgodzie patrona, chyba że ten ostatni zwolni kobietę z przysięgi lub obietnicy,
będzie podlegał przepisom prawa, gdyż sam zostanie uznany za działającego w złej wierze.
263. Lex Aelia Sentia nie zabrania patronom przyjmowania wynagrodzenia od swoich niewolników, ale zabrania
im zmuszania ich do oddania go. Jeśli więc wolny człowiek dobrowolnie płaci wynagrodzenie swemu patronowi,
nie będzie miał wobec niego żadnej możliwości odwołania się na mocy tego prawa.
264. Prawo to nie odnosi się do tego, kto obiecał wyzwolonemu pewne dni pracy lub pewną sumę pieniędzy,
gdyż wykonując pracę może stać się wolnym. Oktawenus popiera tę opinię i dodaje, że rozumie się, iż patron
zmusił swego niewolnika do zapłacenia mu wynagrodzenia za pracę, jeśli jego czyny wskazują, że jego zamiarem
było jedynie uzyskanie wspomnianego wynagrodzenia, nawet jeśli przewidział dni pracy.

Tit. 10. O prawie do noszenia złotej obrączki.

265. Papinianus, Opinie, Księga I.
Jeśli wolnemu człowiekowi pozostawiono prawo do utrzymania wraz z kilkoma innymi osobami, to nie przestaje
on mieć do tego prawa, ponieważ uzyskał od cesarza prawo do noszenia złotego pierścienia.
266. Innego zdania jest wolnomularz, którego sądownie uznano za wolnego, a który został przywrócony do
poprzedniego stanu dzięki zmowie innego patrona, co zostało ujawnione, i który chce uzyskać dla siebie
wsparcie, którego zrzekł się trzeci patron; w tym przypadku bowiem ustalono, że wolnomularz traci prawo do
noszenia złotego pierścienia.
267. Tenże, Opinie, Księga XV.
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Unieważniono decyzję wydaną w odniesieniu do urodzenia się wolnego człowieka w ciągu pięciu lat. Uznałem, że
stracił on prawo do noszenia złotej obrączki, którą otrzymał i zrzekł się jej przed wydaniem decyzji.
268. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Boski Kommodus pozbawił prawa do noszenia złotego pierścienia także tych, którzy uzyskali go bez wiedzy i
zgody swoich patronów.
269. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga III.
Nawet kobiety mogą uzyskać prawo do noszenia złotego pierścienia, jak również prawo do bycia uznaną za
wolną i zostać przywróconą do przywilejów, które przysługują im z racji urodzenia.
270. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga IX.
Ten, kto uzyskał prawo do noszenia złotego pierścienia, uważany jest za wolno urodzonego; nawet jeśli jego
patron nie został wykluczony z dziedziczenia.
271. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Wolny człowiek, który uzyskał prawo do noszenia złotego pierścienia (chociaż może uzyskać prawo związane z
warunkiem bycia wolnorynkowym, zastrzegając sobie prawa swojego patrona), jest nadal uważany za
wolnorynkowego. Stwierdził to Boski Hadrian w Reskrypcie.

Tit. 11. O przywróceniu praw rodzenia.

272. Ulpianus, Opinie, Księga II.
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Jeśli ktoś, kto oświadczył cesarzowi, że urodził się wolny, i został przez niego przywrócony do praw, które
przysługiwały mu z racji urodzenia, okaże się, że urodził się z niewolnicy, uważa się, że nic nie uzyskał.
273. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Osoby, które urodziły się niewolnikami, czasami uzyskują prawa tych, którzy urodzili się wolni, przez późniejsze
działanie prawa; tak jak w przypadku, gdy uwolniony człowiek zostaje przywrócony przez cesarza do praw, do
których jest uprawniony przez urodzenie; ponieważ zostaje on przywrócony do tych praw, do których wszyscy
ludzie są pierwotnie uprawnieni, ale do których on sam nie mógł rościć sobie prawa przez urodzenie, ponieważ
urodził się niewolnikiem. Nabywa on wspomniane prawa w całości i znajduje się w takiej samej sytuacji, jak gdyby
urodził się wolny, stąd też jego patron nie może przejąć jego majątku. Z tego powodu cesarze zazwyczaj nie
przywracają nikomu jego praw rodzicielskich, chyba że za zgodą jego patrona.
274. Scaevola, Opinie, Księga VI, wydał następującą opinię.
Pytasz, czy jeśli nasz Najświętszy i Najdostojniejszy Cesarz przywróci komukolwiek jego pierwotne prawo
pierworództwa, to czy będzie on mógł korzystać ze wszystkich praw tego, kto urodził się wolny. To nie dopuszcza
i nigdy nie dopuszczało żadnych wątpliwości, ponieważ zostało ustalone, że ten, kto otrzyma ten przywilej od
Cesarza, zostaje przywrócony do wszystkich praw osoby, która urodziła się wolna.
275. Paulus, Opinie, Księga IV.
Wolny człowiek nie może być przywrócony do praw rodzicielskich bez zgody syna swego patrona; bo co to za
różnica, czy zło zostało wyrządzone patronowi, czy jego dzieciom?
276. Modestinus, Reguły, Księga VII.
Wolny, który chce odzyskać swoje przyrodzone prawo, musi uzyskać zgodę swego patrona, gdyż władza patrona
nad nim przepada, jeśli on ją zdobędzie.
277. Wolny, który zostaje przywrócony do swego przyrodzonego prawa, jest uważany pod każdym względem tak,
jakby stał się wolny, a w międzyczasie nie znosił hańby poddaństwa.
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Tit. 12. O czynach odnoszących się do wolności.

278. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIV.
Jeśli ktoś, kto jest wolny, ale jest w posiadaniu jako niewolnik, nie chce iść do sądu, aby ustalić swój prawdziwy
stan, ponieważ chce wyrządzić jakąś krzywdę sobie lub swojej rodzinie, to w tym przypadku jest tylko słuszne,
aby dać pozwolenie pewnym osobom, aby wystąpiły w jego imieniu, jak na przykład ojcu, który twierdzi, że jego
syn jest pod jego kontrolą; jeśli bowiem syn odmawia wszczęcia postępowania, może to zrobić za niego. Prawo
to przysługuje ojcu, nawet jeśli syn nie jest pod kontrolą tego ostatniego, ponieważ w interesie rodzica leży, aby
jego syn nie został sprowadzony do stanu poddaństwa.
279. Z drugiej strony mówimy, że ta sama władza jest przyznawana dzieciom w imieniu ich rodziców, nawet
wbrew ich zgodzie, ponieważ nie jest małą hańbą dla syna, aby jego ojciec był niewolnikiem.
280. Z tego samego powodu postanowiono, że władza ta przysługuje także innym krewnym,
281. Gaius, On the Edict of the Urban Praetor, Title,: Dotyczący działań związanych z wolnością.
Ponieważ niewola, której poddani są nasi krewni, sprawia nam przykrość i krzywdę.
282. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIV.
Ja posunąłem się jeszcze dalej i twierdzę, że to uprawnienie powinno być przyznane także krewnym przyrodnim,
tak że jeśli ojciec ma syna w niewoli, który potem został z niej wyswobodzony, może domagać się jego wolności,
gdyby znów został sprowadzony do niewoli.
283. Żołnierzowi wolno też stawić się przed sądem w sprawie, w której chodzi o wolność któregoś z jego bliskich
krewnych.
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284. Gdy nikt taki, kto mógłby działać w imieniu zainteresowanego, nie zjawi się w sądzie, wówczas należy
upoważnić jego matkę, córki, siostry, jak również inne kobiety spokrewnione z nim przez krew, a nawet jego
żonę, do stawienia się przed pretorem i przedstawienia sprawy, tak aby po wykazaniu odpowiedniej przyczyny
można było udzielić mu ulgi nawet wbrew jego zgodzie.
285. Tę samą zasadę stosuje się, gdybym twierdził, że osoba, o której mowa, jest moim niewolnikiem lub
niewolnicą. 4. Gaius, On the Edict of the Urban Praetor, Title: Actions Relating to Freedom.
Prawo do występowania przed sądem powinno być jednak przyznane patronowi tylko wtedy, gdy chodzi o
wolność jego wolnego człowieka, a ten ostatni pozwolił się sprzedać bez wiedzy patrona.
286. Ulpianus, O Edykcie, księga LIV.
W naszym bowiem interesie leży zachowanie naszych praw do naszych wolnych ludzi.
287. Gdy kilka z wyżej wymienionych osób występuje w sądzie w imieniu niewolnika, musi interweniować pretor,
aby wybrać tego, którego uzna za lepszego. Zasada ta powinna być przestrzegana także wtedy, gdy w tym celu
występuje kilku patronów.
288. Gaius, O edyktach pretora miejskiego, Księga II.
Jeszcze bardziej sprawiedliwe będzie przyjęcie takiego sposobu postępowania, gdy osoba, która została oddana
w niewolę, jest obłąkana lub jest niemowlęciem, ponieważ przywilej ten powinien być przyznawany nie tylko
bliskim krewnym, ale także obcym.
289. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIV.
Gdy ludzie wolni, a zwłaszcza ci, którzy mają ponad dwadzieścia lat, pozwolili się sprzedać lub z jakiegokolwiek
innego powodu zostali oddani w niewolę, nie ma przeszkód, aby domagali się wolności, chyba że pozwolili się
sprzedać, aby podzielić się pieniędzmi z kupna.
290. Gdy małoletni, który ukończył dwadzieścia lat, pozwoli się sprzedać w celu podzielenia się pieniędzmi z
kupna, nie stanowi to dla niego uszczerbku po ukończeniu dwudziestu lat. Jeśli jednak pozwolił się sprzedać i
otrzymał część pieniędzy z kupna po ukończeniu dwudziestego roku życia, można mu odmówić wolności.
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291. 291. Jeśli ktoś świadomie kupiłby człowieka wolnego, nie można odmówić prawa do żądania wolności temu,
kto został sprzedany, w przeciwieństwie do kupującego, niezależnie od tego, w jakim wieku został on kupiony,
ponieważ ten, kto go kupił, nie jest usprawiedliwiony, nawet jeśli w chwili sprzedaży ten, kto był przedmiotem
sprzedaży, dobrze wiedział, że jest on wolny. Jeśli jednak ktoś inny, nie wiedząc o tym, kupiłby go potem od tego,
który o tym wiedział, należy mu odmówić wolności.
292. Jeśli dwie osoby kupiłyby razem niewolnika, z których jedna wiedziałaby, że jest on wolny, a druga nie
wiedziałaby o tym, zobaczmy, czy ten, który wiedział o rzekomym stanie niewolnika, zaszkodziłby temu, który nie
wiedział. To, rzeczywiście, jest lepsza opinia. W przeciwnym razie, pytanie brzmiałoby, czy ten, który był
nieświadomy stanu człowieka, będzie miał prawo tylko do swojego udziału w nim, czy do całego rzekomego
niewolnika. Czy to, co stwierdziliśmy w odniesieniu do udziału drugiej strony, będzie miało zastosowanie do
nabywcy, który miał wiedzę? Ten jednak, który kupił człowieka, wiedząc, że był on wolny, jest niegodny, by mieć
cokolwiek. Ponownie, ten, który był nieświadomy swego prawdziwego stanu, nie może mieć większej części
własności niż ta, którą nabył. Rezultat będzie więc taki, że niewiedza jednego przyniesie korzyść drugiemu, który
kupił człowieka wiedząc, że jest on wolny.
293. Istnieją też inne powody, dla których odmawia się prawa do żądania wolności, jak na przykład wtedy, gdy w
testamencie mówi się, że niewolnik jest wolny, a pretor zabrania otwarcia testamentu, ponieważ mówi się, że
spadkodawca został zabity przez swoich niewolników; ponieważ ten, kto pragnie stawić się w sądzie i kto może,
być może, podlegać karze, nie powinien mieć prawa do wyroku dającego mu wolność. Gdyby jednak prawo to
miało być przyznane, ponieważ nie ma pewności, czy jest on winny czy niewinny, należy odroczyć decyzję do
czasu ustalenia, kto jest odpowiedzialny za śmierć spadkodawcy, gdyż wtedy okaże się, czy będzie on podlegał
karze, czy nie.
294. Gdy ktoś, kto jest w niewoli, domaga się wolności, zajmuje miejsce powoda. Jeśli jednak, będąc na
wolności, żąda się go jako niewolnika, ten, kto twierdzi, że jest jego niewolnikiem, zajmuje miejsce powoda.
Dlatego też, gdy sprawa jest wątpliwa, aby postępowanie mogło być prowadzone we właściwym porządku,
kwestia ta powinna być przedyskutowana przed sędzią pokoju, który zajmuje się sprawami dotyczącymi wolności,
tak aby można było ustalić, czy rzekomy niewolnik powinien być zredukowany z wolności do poddaństwa; lub, z
drugiej strony, czy będąc w niewoli, powinien być uwolniony. Jeśli jednak okaże się, że ten, który twierdzi, że jest
wolny, był w tym stanie bez popełnienia oszustwa, ten, który twierdzi, że jest jego właścicielem, stanie po stronie
powoda i będzie musiał udowodnić, że jest jego niewolnikiem. Jeżeli jednak zostanie ustalone, że w czasie, gdy
wszczęto postępowanie, rzekomy niewolnik nie był na wolności lub uzyskał ją w sposób oszukańczy, ten, kto
twierdzi, że jest wolny, musi udowodnić, że tak właśnie było.
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295. Tenże, O Edykcie, Księga LV.
Prawo do występowania w sprawie dotyczącej wolności przysługuje użytkownikowi, nawet jeśli właściciel (czyli
ten, który twierdzi, że jest właścicielem) chce również wszcząć postępowanie dotyczące statusu niewolnika.
296. Jeśli kilka osób rości sobie prawo własności do niewolnika, twierdząc, że należy on do nich wspólnie, będą
oni postawieni przed tym samym sędzią. Tak zadecydował Senat. Jeśli jednak każdy z nich powie, że cały
niewolnik, a nie tylko jego część, należy tylko do niego, dekret Senatu nie będzie miał zastosowania. Wtedy
bowiem nie będzie powodu, aby obawiać się, że zostaną wydane różne orzeczenia, ponieważ każdy z
domniemanych właścicieli twierdzi, że niewolnik jest jego indywidualną własnością.
297. Jeśli jednak jedna osoba rości sobie prawo do użytkowania niewolnika, a druga do jego własności, albo jeśli
jeden twierdzi, że jest właścicielem, a drugi, że niewolnik został mu zastawiony, to ten sam sędzia musi
rozstrzygnąć sprawę; i nie ma znaczenia, czy niewolnik został mu zastawiony przez tę samą osobę, która uważa
się za właściciela, czy przez kogoś innego.
298. Gaius, On the Edict of the Urban Praetor, Title: Actions Relating to Freedom.
Gdy dwie strony, to znaczy domniemany użytkownik i domniemany właściciel, są jednocześnie pozwanymi
przeciwko temu, kto wniósł powództwo o uzyskanie wolności, może się zdarzyć, że jedna z nich jest nieobecna.
Można mieć wątpliwości, czy w takich okolicznościach pretor może zezwolić, aby ten, który jest obecny,
występował sam przeciwko domniemanemu niewolnikowi, ponieważ prawa osoby trzeciej nie powinny być
naruszane przez zmowę lub zaniedbanie drugiej strony. Można raczej uznać, że jeden z nich może postępować
w taki sposób, że prawa drugiego pozostaną nienaruszone. Jeśli nieobecny pojawi się przed zakończeniem
sprawy, musi zostać wysłany do tego samego sędziego, chyba że poda dobry powód, dla którego nie powinno się
tego zrobić; na przykład, jeśli twierdzi, że sędzia jest jego wrogiem.
299. Twierdzimy, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy z dwóch lub więcej osób, które twierdzą, że
są właścicielami rzekomego niewolnika, jedni są obecni, a inni nieobecni.
300. Dlatego w obu przypadkach musimy rozważyć, czy jeśli ten, kto pierwszy wszczął postępowanie, zostanie
pokonany, to czy przyniesie to korzyść drugiemu, który wygrał sprawę, czy też odwrotnie; to znaczy, jeśli któryś z
nich odniesie sukces, to czy przyniesie to korzyść drugiemu; tak jak spadkobierca wyzwoleńca odnosi korzyść z
faktu, że jego patron został oszukany przez manumisję niewolników. Jeśli uważa się, że wyrok wydany na

2725

korzyść jednego będzie korzystny dla drugiego; skutkiem tego będzie to, że jeśli ten drugi ponownie wniesie
pozew, będzie można mu się przeciwstawić repliką na tej podstawie, że sprawa została już rozstrzygnięta. Jeśli
zaś uważa się, że nie ma on żadnej korzyści z orzeczenia, powstaje wątpliwość, czy to, czego domagała się
strona przegrywająca sprawę, należy do którejkolwiek z nich, czy też ten, przeciwko któremu wniesiono
powództwo, lub ten, który wygrał sprawę, ma do tego prawo; i jest oczywiste, że powództwo pretorskie powinno
być przyznane stronie, która wygrała sprawę, ponieważ pretor nie powinien w żadnym wypadku pozwolić, aby
człowiek był częściowo niewolnikiem, a częściowo wolnym.
301. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
To, co powiedzieliśmy w odniesieniu do rzekomego niewolnika, udowadniającego, że był wolny, należy rozumieć
nie w ten sposób, że ten, kto domaga się swojej wolności, musi wykazać, że był całkowicie wolny, ale że posiadał
swoją wolność bez żadnego oszustwa z jego strony. Zobaczmy jednak, co można by uznać za oszustwo z jego
strony. Julianus twierdzi, że wszyscy ci, którzy uważają, że są wolni, nie są winni oszustwa, jeśli zachowują się
jak wolni, choć w rzeczywistości są niewolnikami. Warus natomiast twierdzi, że ten, kto wie, że jest wolny i
ucieka, nie może być uważany za wolnego bez żadnego oszustwa z jego strony, ale w chwili, gdy przestaje się
ukrywać jako zbiegły niewolnik i zachowuje się tak, jakby był wolny, zaczyna być wolny bez oszustwa z jego
strony. Uważa on bowiem, że ten, kto wie, że jest wolny, a potem zachowuje się jak zbiegły niewolnik, powinien
być uważany za niewolnika od samego faktu, że podjął ucieczkę.
302. Gaius, On the Edict of the Urban Praetor, Title: Actions with Reference to Freedom.
Nawet jeśli podczas ucieczki działał jako wolny człowiek, uważamy, że ta sama zasada będzie miała
zastosowanie.
303. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
Stąd należy zauważyć, że osoba wolna może być oszukańczo na wolności, a niewolnik może być na wolności nie
będąc winnym oszustwa.
304. Dziecko, które zostało skradzione w wieku niemowlęcym, służyło jako niewolnik w dobrej wierze, chociaż
było wolne; a potem, nie wiedząc o swoim stanie, opuściło swego pana i potajemnie zaczęło żyć na wolności. Nie
pozostaje on na wolności nie będąc winnym oszustwa.
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305. Niewolnik może również pozostawać na wolności bez popełnienia oszustwa, jak na przykład wtedy, gdy
otrzymuje wolność na mocy testamentu i nie wie, że testament jest nieważny; lub gdy uzyskuje ją przed sędzią od
kogoś, kogo uważał za swojego właściciela, podczas gdy nim nie był; lub gdy był wychowywany jako wolny,
podczas gdy w rzeczywistości był niewolnikiem.
306. Ogólnie rzecz biorąc, ilekroć ktoś myśli, że jest wolny, nie będąc winnym oszustwa, niezależnie od tego, czy
skłaniają go do tego dobre czy złe pobudki, i pozostaje na wolności, należy uznać, że jest w takim samym stanie,
jak gdyby był wolny, nie będąc winnym oszustwa, i dlatego może korzystać ze wszystkich przywilejów
przysługujących posiadaczowi wolności.
307. Dowód dobrej wiary jest jednak odnoszony do czasu, kiedy był na wolności bez winy za oszustwo, czyli
kiedy po raz pierwszy wszczęto w stosunku do niego postępowanie sądowe.
308. Gdy usługi niewolnika są należne komukolwiek, może on również skorzystać z działania odnoszącego się do
wolności.
309. Jeśli osoba, która rości sobie prawo do wolności, wyrządziła mi jakąkolwiek szkodę w czasie, kiedy służyła
mi jako niewolnik w dobrej wierze (np. gdybym rzeczywiście, uważając się za jej właściciela, został pozwany w
sprawie o zabójstwo i gdyby zapadł przeciwko mnie wyrok, a ja zapłaciłbym oszacowane odszkodowanie,
zamiast wydać rzekomego niewolnika w ramach zadośćuczynienia), wyrok zostanie wydany przeciwko niej na
moją korzyść.
310. Gaius, O edykcie pretora miejskiego, tytuł: Actions Relating to Freedom.
Jest pewne, że w omawianym powództwie in factum należy zasądzić tylko taką kwotę szkody, która została
spowodowana oszustwem, a nie to, co wynikało z zaniedbania. Dlatego też, nawet jeśli rzekomy niewolnik
zostałby zwolniony z odpowiedzialności w tego rodzaju sprawie, to i tak można by go potem pozwać na
podstawie prawa akwiliańskiego, ponieważ zgodnie z tym prawem będzie on również odpowiedzialny za
zaniedbanie.
311. 311. I znowu, jest pewne, że w tym procesie nie tylko nasza własna własność, ale także własność innej
osoby, za którą jesteśmy odpowiedzialni, może być dochodzona jako pożyczona lub wynajęta. Jest jednak jasne,
że postępowanie to nie dotyczy mienia jedynie zdeponowanego u nas na przechowanie, ponieważ nie jest ono na
nasze ryzyko.
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312. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
Pretor bardzo słusznie przeciwstawia się podstępnemu postępowaniu tych, którzy wiedząc, że są wolni,
oszukańczo pozwalają się sprzedać jako niewolnicy, ponieważ przyznaje im powództwo.
313. Powództwo to przysługuje zawsze, gdy ten, kto pozwolił się sprzedać jako niewolnik, znajduje się w takim
położeniu, że nie można mu odmówić pozwolenia na żądanie wolności.
314. Nie uważamy, że działał w złej wierze ten, kto dobrowolnie nie poinformował nabywcy o oszustwie, ale tylko
wtedy, gdy sam go oszukał.
315. Paulus, O edyktach, księga LV.
To znaczy bez względu na to, czy osoba, która dała się sprzedać, jest płci męskiej czy żeńskiej; pod warunkiem,
że jest w wieku, w którym oszustwo może być legalnie popełnione.
316. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
Ta sama zasada odnosi się do tego, kto udaje niewolnika i jako taki zostaje sprzedany z zamiarem oszukania
nabywcy.
317. Jeśli jednak ten, kto został sprzedany, był pod wpływem siły lub strachu, mówimy, że nie był winny
oszustwa.
318. Nabywca jest uprawniony do tego powództwa, gdy nie wiedział, że rzekomy niewolnik był wolny, bo jeśli
wiedział, że był wolny, a potem go kupił, to oszukał sam siebie.
319. Dlatego też, jeśli syn pod kontrolą ojcowską dokonuje tego rodzaju zakupu, a on sam był świadomy faktów,
ale jego ojciec był ich nieświadomy, nie będzie uprawniony do powództwa na rzecz ojca, jeśli dokonał zakupu w
odniesieniu do swojego peculium. Ale w tym przypadku pojawia się pytanie, czy jeśli ojciec polecił mu dokonać
zakupu, będzie on poszkodowany przez wiedzę syna. Sądzę, że zaszkodzi mu to tak samo, jak zaszkodziłoby to
pełnomocnikowi.

2728

320. Jeśli syn nie wiedział, że człowiek, który został sprzedany, był wolny, a jego ojciec o tym wiedział, uważam,
że jest jasne, że ojciec będzie pozbawiony możliwości wniesienia powództwa, nawet jeśli syn dokonał zakupu w
odniesieniu do swojego peculium; pod warunkiem, że ojciec był obecny i mógł zapobiec temu, by syn to zrobił.
321. Paulus, O Edykcie, Księga LI.
Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku niewolnika, i gdy zakup został dokonany pod naszym
kierownictwem przez agenta; i to jest tak samo, jak gdybym nakazał zakup pewnego człowieka, wiedząc, że jest
wolny, chociaż ten, któremu nakazano go kupić, mógł nie być świadomy tego faktu, jako że powództwo nie
będzie leżało na jego korzyść. Jeśli, z drugiej strony, nie byłem świadomy, że człowiek był wolny, ale agent
wiedział o tym, akcja nie będzie mi odmówić.
322. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
Będzie on zatem odpowiedzialny za tyle, ile zapłacił, lub za kwotę, do której się zobowiązał, czyli za podwójną
cenę.
323. Zastanówmy się jednak, czy podwojona powinna być tylko cena kupna, czy też to, co zostało do niej
dodane. Uważam, że wszystko, co zostało zapłacone z tytułu sprzedaży, powinno być podwojone,
324. Paulus, O Edykcie, Księga LI.
Albo też to, co zostało wymienione lub potrącone w miejsce pieniędzy na zakup (ponieważ rozumie się, że w tych
okolicznościach również zostało przekazane jako takie);
325. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
A to, do czego zapłacenia się zobowiązał, powinno być podwojone.
326. Stąd, jeśli nabywca zgodnie z prawem zapłacił coś komukolwiek w celu uzyskania tej czynności, należy
stwierdzić, że wchodzi to w zakres warunków tego Edyktu i zostanie podwojone.
327. Jeśli mówi się, że ktoś się zobowiązał, to należy rozumieć, że uczynił to albo wobec sprzedawcy, albo
wobec kogoś innego; bo to, co on sam, albo przez kogoś innego, dał sprzedawcy, albo komuś innemu z jego
polecenia, jest również uwzględnione.
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328. Powinniśmy uważać, że kupujący jest związany, jeśli nie może się zabezpieczyć przez wyjątek, ale jeśli
może to zrobić, nie jest uważany za związanego.
329. Czasami zdarza się, że ten, kto dokonuje zakupu, będzie miał prawo do powództwa o poczwórną wartość
nieruchomości. Wówczas bowiem może on wytoczyć powództwo o podwójne odszkodowanie przeciwko
rzekomemu niewolnikowi, który będąc wolnym, świadomie pozwolił się sprzedać; a ponadto może on wytoczyć
powództwo o podwójne odszkodowanie przeciwko sprzedawcy lub przeciwko temu, kto mu obiecał podwójne
odszkodowanie.
330. Modestinus, O karach, Księga I.
Dlatego też podwójna kwota tego, co kupujący albo zapłacił, albo zobowiązał się do tego w odniesieniu do
sprzedaży, będzie należna. Zgodnie z tym, cokolwiek jedna ze stron może zapłacić, nie będzie działać, aby
zwolnić drugą; ponieważ zdecydowano, że to działanie jest karne. Dlatego nie jest ono przyznawane po upływie
roku, ani nie może być wniesione przeciwko następcom prawnym osoby odpowiedzialnej, ponieważ jest to
powództwo karne. Dlatego można powiedzieć, że powództwo wynikające z tego edyktu nie wygasa przez
manumisję, ponieważ prawdą jest, że sprzedawca nie może być pozwany po podjęciu środków prawnych
przeciwko temu, kto domagał się jego wolności.
331. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
Nie tylko sam nabywca, ale także jego spadkobiercy mogą wszcząć postępowanie w ramach tego powództwa in
factum.
332. Rozumiemy, że każdy może dokonać zakupu, nawet jeśli czyni to przez kogoś innego, jak na przykład przez
agenta.
333. 333. Jeśli jednak kilka osób dokona zakupu, to chociaż wszyscy będą uprawnieni do tego powództwa, to
jednak, jeśli kupili różne udziały, mogą wnieść pozew proporcjonalnie do poszczególnych kwot ceny, którą
zapłacili; lub jeśli każdy kupił cały udział w niewolniku, każdy będzie uprawniony do powództwa, aby odzyskać w
całości; ani wiedza ani niewiedza żadnego z nich nie przyniesie korzyści ani szkody pozostałym.
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334. Jeśli kupujący nie wiedział, że człowiek, który został sprzedany, był wolny, a potem się o tym dowiedział,
jego prawa nie zostaną naruszone, ponieważ w tym czasie nie wiedział o tym fakcie. Ale jeśli wiedział o tym, gdy
sprzedaż miała miejsce, a potem wątpił w jego prawdziwość, to nie będzie to dla niego korzystne.
335. Wiedza nie szkodzi, ani niewiedza nie przynosi korzyści spadkobiercy i innym następcom nabywcy w żaden
sposób.
336. Jeśli jednak ktoś dokona zakupu przez agenta, który wie, że człowiek ten jest wolny, to mu to zaszkodzi;
Labeo zaś uważa, że wiedza opiekuna w tych okolicznościach zaszkodzi jego podopiecznemu.
337. Powództwo to nie jest uwzględniane po upływie roku, ponieważ jest to powództwo zarówno słuszne, jak i
karne.
338. Pauliis, O Edykcie, Księga L.
Jeśli sprzedam i przeniosę na ciebie użytkowanie człowieka, który jest wolny, Kwintus Mucjusz mówi, że stanie
się on niewolnikiem, ale własność nie stanie się moja, chyba że sprzedam użytkowanie w dobrej wierze, bo
inaczej nie będzie właściciela.
339. Jednym słowem należy zauważyć, że to, co zostało powiedziane w odniesieniu do ludzi sprzedanych jako
niewolnicy, a których roszczenie do wolności jest negowane, odnosi się również do tych, którzy są darowani i
oddani w posagu, tak samo jak do tych, którzy pozwolili się oddać w zastaw.
340. Gdy matka i syn domagają się wolności, należy połączyć ich sprawy, albo odroczyć sprawę syna do czasu
rozstrzygnięcia sprawy matki, jak to uczynił Boski Hadrian. Gdy bowiem matka wszczęła proces przed jednym
sędzią, a jej syn przed drugim, August oświadczył, że najpierw należy ustalić stan matki, a dopiero potem
rozpatrzyć sprawę syna.
341. Tenże, O Edykcie, Księga LI.
Po spełnieniu prawnych warunków wstępnych pozwu o wolność, ten, kto go wniósł, aby ustalić swój status, jest
uważany za wolnego i nie można mu odmówić wszczęcia postępowania przeciwko temu, kto twierdzi, że jest jego
właścicielem, niezależnie od tego, jakie powództwa chciałby wnieść. Ale co jeśli są to pozwy, do których prawo
wygasa z upływem czasu lub przez śmierć? Dlaczego nie miałoby mu zostać przyznane prawo do wytoczenia
takiego powództwa w trybie zabezpieczenia po przyłączeniu się do sprawy?

2731

342. Ponadto Serwiusz twierdzi, że w przypadku, gdy prawo do wniesienia powództwa przedawnia się po upływie
roku, rok należy liczyć od dnia, w którym sprawa dotycząca wolności została rozstrzygnięta.
343. Jeśli jednak uważa się za pożądane, aby wystąpić przeciwko innym, nie trzeba czekać, aż pierwsza sprawa
zostanie rozstrzygnięta, ponieważ w międzyczasie można znaleźć środki, aby przedawnić te powództwa przez
wprowadzenie kogoś, kto będzie kwestionował prawo rzekomego niewolnika do wolności. W ten sam sposób
powództwo może być prawnie wniesione lub nie, w zależności od decyzji w sprawie dotyczącej wolności strony, o
której mowa.
344. Jeśli domniemany właściciel wniesie powództwo, powstaje pytanie, czy pozwany będzie zobowiązany do
przyłączenia się do sprawy. Wiele autorytetów twierdzi, że jeśli wnosi on powództwo in personam, musi podjąć
się obrony, ale wyrok musi być zawieszony do czasu rozstrzygnięcia kwestii jego wolności; nie należy też
uważać, że jego próba uzyskania wolności jest udaremniona lub że pozostaje on na wolności za zgodą swojego
pana. Po rozstrzygnięciu sprawy o jego wolność, uważa się, że jest on już wolny, a ponieważ sam może wnosić
pozwy, mogą być również wnoszone pozwy przeciwko niemu; ale to zależy od wyniku, ponieważ wyrok będzie
albo ważny, jeśli będzie na jego korzyść, albo nieważny, jeśli będzie niekorzystny dla jego wolności.
345. Gdy ten, kto domaga się wolności, jest oskarżony o kradzież lub o bezprawne wyrządzenie szkody przez
kogokolwiek, Mela powiada, że powinien on tymczasowo zabezpieczyć się, że będzie obecny przy wydaniu
wyroku, aby stan osoby, której wolność jest wątpliwa, nie stał się lepszy od stanu osoby, której wolność jest
pewna; ale wyrok należy odroczyć, aby uniknąć popełnienia jakiegokolwiek zła przeciwko wolności. Podobnie,
gdy wytoczono powództwo o kradzież przeciwko posiadaczowi człowieka uważanego za niewolnika, a następnie
pozwano go w imieniu tego, który domagał się jego wolności, rozstrzygnięcie sprawy należy zawiesić, tak aby w
razie stwierdzenia, że ten ostatni jest wolny, można było przekazać sprawę przeciwko niemu, a w razie
niekorzystnego wyroku można było przyznać mu powództwo przeciwegzekucyjne.
346. Gaius, W sprawie edyktu pretora miejskiego: Title, Actions Relating to Freedom.
Jeśli opcja została zapisana komuś, kto domaga się wolności w sądzie, to to, co zostało powiedziane w
odniesieniu do zapisu majątku, odnosi się również do zapisu opcji.
347. Prawo do wytoczenia drugiego powództwa w celu uzyskania wolności jest czasami przyznawane; na
przykład wtedy, gdy strona twierdzi, że przegrała pierwszą sprawę, ponieważ jej wolność zależała od warunku,
który nie został wcześniej spełniony.
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348. Chociaż powszechnie mówi się, że po rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej wolności, osoba, której stan był
przedmiotem sporu, jest uważana za wolną; to jednak, jeśli jest ona rzeczywiście niewolnikiem, to jest pewne, że
mimo to nabędzie dla swego pana to, co zostało jej dostarczone lub obiecane, tak jakby nie powstała żadna
kwestia dotycząca jej wolności. Zobaczymy, że nie ma sporu co do jego posiadania, ponieważ jego pan przestaje
go posiadać po rozstrzygnięciu sprawy. Lepsza opinia jest taka, że nabywa on posiadanie, chociaż nie jest przez
niego posiadany. A skoro zostało ustalone, że nabywamy posiadanie przez naszych niewolników, nawet jeśli są
zbiegami, dlaczego mielibyśmy się dziwić, że nabywamy również posiadanie przez kogoś, komu odmawiamy
prawa do wolności?
349. Tenże, O edyktach prowincjalnych, księga XX.
Jeśli ktoś uważa za swego niewolnika osobę, która jest na wolności, i wnosi pozew tylko po to, aby się odwołać w
razie eksmisji, nie może być pozwany z tytułu szkody.
350. Ulpianus, O obowiązkach konsula, księga II.
Bracia Boscy, w Reskrypcie skierowanym do Proculusa i Munatiusa, stwierdzili, co następuje: "Ponieważ
Romulus, którego stan jest sporny, jest bliski wieku dojrzewania, a na prośbę jego matki, Varii Hado, i za zgodą
Variusa Hermesa, jego opiekuna, wyrok w sprawie został odłożony do czasu, gdy dziecko osiągnie wiek
dojrzewania, pozostawia się waszemu uznaniu ustalenie, co będzie korzystne dla nieletniego, przy czym należy
wziąć pod uwagę stanowisko zainteresowanych stron".
351. Jeśli osoba, która podniosła kwestię dotyczącą stanu innej osoby, nie stawi się na rozprawie, ten, kto żąda
jej wolności, jest w takim samym stanie, w jakim był przed powstaniem kontrowersji z nią związanej. Jest on
jednak w tym zakresie uprzywilejowany, że ten, kto kwestionował jego stan, przegra swoją sprawę. Fakt ten nie
czyni jednak wolnym tego, kto wcześniej nim nie był, gdyż niestawiennictwo przeciwnika nie daje prawa do
wolności. Sądzę, że sędziowie będą postępować zgodnie z prawem i zasadami, jeśli będą przestrzegać zwykłego
porządku, a więc jeśli strona, która twierdzi, że człowiek jest jej niewolnikiem, nie stawi się na rozprawę, jej
przeciwnicy będą mieli wybór: albo sprawa będzie kontynuowana, albo zostanie wysłuchana i rozstrzygnięta.
Jeśli sędziowie rozpatrzą sprawę, muszą zdecydować, że strona, o której mowa, nie jest niewolnikiem So-andSo. Ta decyzja nie przynosi nikomu nieuzasadnionych korzyści, ponieważ osoba, której majątek jest
przedmiotem sporu, nie jest uznawana za urodzoną w stanie wolnym, lecz jedynie za niebędącą niewolnikiem.
Jeśli jednak ktoś, kto jest w niewoli, domaga się wolności, lepszym rozwiązaniem dla sędziów będzie
kontynuowanie sprawy, aby uniknąć decyzji, że dana osoba wydaje się być urodzona jako wolna, gdy nie pojawi
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się żaden przeciwnik, chyba że będzie dobry powód, aby uznać, że jest jasne, że wyrok powinien być wydany na
korzyść wolności; tak jak to jest również stwierdzone w Reskrypcie Hadriana.
352. Jeśli jednak ten, kto domaga się wolności, nie stawi się, a jego przeciwnik jest obecny, lepiej będzie
kontynuować sprawę i wydać wyrok. Jeśli przeciwnik przedstawi wystarczające dowody, sędzia zadecyduje
przeciwko wolności. Może się jednak zdarzyć, że strona nieobecna odniesie sukces, gdyż wyrok może być
wydany na korzyść wolności.
353. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XII.
Nie uważa się, że niewolnik jest na wolności za zgodą swego pana, jeśli ten ostatni nie wie, że do niego należy.
Jest to całkowita prawda, gdyż niewolnik jest wolny w takich okolicznościach tylko wtedy, gdy nabywa wolność za
zgodą swego pana.
354. Arrius Menander, O sprawach wojskowych, Księga V.
Gdy ktoś wszczyna postępowanie w celu uzyskania wolności i zaciąga się do wojska przed wydaniem decyzji,
należy uznać, że zajmuje takie samo stanowisko jak inni niewolnicy i nie zostanie zwolniony, ponieważ pod
pewnymi względami jest uważany za wolnego. I chociaż może wydawać się wolnym, może być niehonorowo
zwolniony, to znaczy usunięty z armii i wypędzony z obozu, jako ten, który domagał się wolności będąc w niewoli,
lub który był na wolności przez oszustwo. Ale każdy, kto został fałszywie i złośliwie uznany za niewolnika,
powinien pozostać w służbie.
355. Jeśli ktoś, kto został sądownie uznany za urodzonego w stanie wolnym, zaciągnie się do wojska, a decyzja
ta zostanie cofnięta w ciągu pięciu lat, zostanie zwrócony swojemu nowemu panu.
356. Julianus, O Minicjuszu, Księga V.
Gdy dwie osoby z osobna uznają człowieka za swojego niewolnika, a każda z nich twierdzi, że posiada jego
połowę, i gdy jednym wyrokiem ogłasza się, że jest on wolny, a drugim, że jest niewolnikiem, najdogodniej
będzie, jeśli sędziowie zostaną zmuszeni do porozumienia. Jeśli jednak nie da się tego zrobić, Sabinus stwierdza,
że przyjęło się, iż człowiek ten powinien zostać uznany za niewolnika przez stronę, która wygrała sprawę.
Kasjusz (jak również ja), przyjmuje tę opinię i rzeczywiście, to niedorzeczne, aby człowiek był uważany za pół
niewolnika, a jednocześnie chroniony w korzystaniu z połowy swojej wolności. Wygodnie jest jednak orzec, że był
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on wolny, ze względu na przysługę przyznaną wolności, i zmusić go do zapłacenia stronie, która wygrała sprawę,
połowy jego wartości, oszacowanej przez rzetelnego obywatela.
357. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Syn, który występuje jako spadkobierca swego ojca, ma zakaz żądania jako niewolnika tego, który został
zrzucony przez ojca.
358. Paulus, Reguły, księga VI.
Senat wydał dekret dotyczący własności tych, którzy jako niewolnicy lub jako wolni ludzie uzyskali status
wolnorynkowców. W odniesieniu do tych, którzy wcześniej znajdowali się w stanie niewolnictwa, zezwalał im
jedynie na zabranie ze sobą tego, co wnieśli do domów swoich rzekomych panów, a także tym, którzy po
wyswobodzeniu chcieli odzyskać swoje pierwotne prawa. To również zostało przyznane, a mianowicie, że
cokolwiek nabyli po ich manumisji (ale nie cokolwiek uzyskanego za pośrednictwem osoby, która ich uwolniła),
mogą zabrać ze sobą; i że muszą pozostawić całą inną własność u tego, z którego domu odeszli.
359. To samo, czyny odnoszące się do wolności.
Kto świadomie kupuje człowieka wolnego, nawet jeśli ten ostatni pozwala się sprzedać, nie może mu się
sprzeciwić, jeśli żąda swojej wolności. Jeśli jednak sprzedaje człowieka innej osobie, która nie wiedziała o tym,
rzekomy niewolnik nie będzie mógł żądać swojej wolności.
360. Ulpianus, Pandekty.
Cesarz Antoninus postanowił, że nikt nie może domagać się wolności, jeśli wcześniej nie zda relacji z
administracji, którą prowadził będąc w niewoli.
361. Papinianus, Opinie, Księga IX.
Ustalono, że niewolnicy przeznaczeni do opieki nad świątynią, którą Titia zamierzała zbudować, a którzy nie
zostali poddani manumulacji, należą do jej spadkobiercy.
362. Tenże, Opinie, Księga XII.
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Pan, który wygrał sprawę i chce odebrać niewolnika, nie może być zmuszony do przyjęcia wycenionej wartości
zamiast niewolnika.
363. Kallistratus, Pytania, księga II.
Umowa prywatna nie może nikogo uczynić ani niewolnikiem, ani wyzwoleńcem innego.
364. Paulus, Opinie, księga XV.
Paulus uważał, że jeśli (jak to jest powiedziane) po dokonaniu bezwarunkowej sprzedaży nabywca dobrowolnie
wysłał list, w którym oświadczył, że po pewnym czasie dokona manumitacji kupionego niewolnika, to list ten nie
ma żadnego odniesienia do konstytucji Boskiego Marka.
365. Uważa on także, że Konstytucja o Boskim Marku miała zastosowanie do niewolników, którzy zostali
sprzedani pod warunkiem, że po pewnym czasie zostaną poddani manumisji; i że niewolnica, za którą jej pan
otrzymał pieniądze w celu poddania jej manumisji, miała prawo do takiej samej łaski wolności, ponieważ miałby
on nad nią władzę jako nad swoją wyzwoloną kobietą.
366. Powstało pytanie, czy nabywca może legalnie przyznać wolność swemu niewolnikowi, jeśli jego cena nie
została jeszcze zapłacona. Paulus odpowiedział, że jeśli sprzedawca dostarczył niewolnika kupującemu i
otrzymał zabezpieczenie na poczet ceny, to niewolnik będzie należał do kupującego, nawet jeśli pieniądze nie
zostały zapłacone.
367. Gajusz Seius sprzedał Stichusa, swego niewolnika, pod warunkiem, że Tycjusz odprawi Stichusa po upływie
trzech lat, jeśli ten przez ten czas będzie mu stale służył. Stichus uciekł przed upływem trzech lat, a powrócił w
krótkim czasie po śmierci Titiusa. Pytam, czy ucieczka przed upływem trzech lat uniemożliwiłaby Stichusowi
uzyskanie wolności zgodnie z warunkami sprzedaży? Paulus stwierdził, że zgodnie z podanymi faktami Stichus
powinien zostać poddany manumisji i miał prawo do wolności po upływie wyznaczonego terminu.
368. Tenże, Opinie, Księga V.
Kto nie jest zobowiązany do przedstawienia dowodów swojego wolnego urodzenia, powinien być wysłuchany,
jeśli sam dobrowolnie chce je przedstawić.
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369. Sędziowie, którzy rozpatrują sprawy dotyczące wolności urodzenia, mogą nałożyć kary, aż do wygnania, na
każdego, kto pochopnie i złośliwie wszczyna postępowanie.
370. Opiekunowie lub kuratorzy nie mogą podnosić żadnych wątpliwości co do stanu podopiecznych, którymi się
opiekują i których majątkiem zarządzają.
371. Mężowi nie wolno powoływać się na stan zdrowia żony lub kobiety stanu wolnego.
372. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga V.
Gdy nieletni w wieku 20 lat pozwala się sprzedać na podstawie umowy o podziale ceny, nie może po wykupieniu
domagać się uznania go za wolnego.
373. Paulus, Artykuły odnoszące się do powództwa o wolność.
Jeśli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do stanu osoby, która domaga się wolności, powinna ona najpierw zostać
wysłuchana, jeśli chce udowodnić, że sama jest w posiadaniu wolności.
374. Sędzia właściwy w sprawach, w których chodzi o wolność, powinien również wziąć pod uwagę mienie, które
zostało skradzione lub poważną szkodę wyrządzoną przez powoda. Może się bowiem zdarzyć, że będąc
przekonanym, iż uzyska wolność, odważył się ukraść, zepsuć lub roztrwonić mienie należące do tych, którym
służył jako niewolnik.
375. Labeo, Dzieła ostatnie, Księga IV.
Jeśli niewolnik, którego kupiłeś, zażąda wolności, a sędzia wyda niesprawiedliwy wyrok na jego korzyść i pan
tego niewolnika uczyni cię jego spadkobiercą, po tym jak sprawa została rozstrzygnięta na twoją niekorzyść, albo
niewolnik stanie się twój w jakikolwiek inny sposób, możesz go ponownie uznać za swojego, a zasada res
iudicata nie może być podnoszona przeciwko tobie. Javolenus twierdzi, że ta opinia jest słuszna.
376. Pomponiusz, Dekrety Senatu, Księga III.
Cesarz Hadrian wydał Reskrypt w odniesieniu do tych, którzy zagrabili własność osób, którym służyli jako
niewolnicy, a potem zażądali ich wolności, słowa tego Reskryptu są następujące: "Ponieważ nie jest
sprawiedliwe, aby niewolnik, oczekując wolności, zabierał mienie należące do majątku swego pana, gdy wolność
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ma być mu przyznana na warunkach powiernictwa, nie należy więc szukać powodu, aby opóźnić przyznanie mu
wolności". Stąd w pierwszej kolejności należy wyznaczyć arbitra, w którego obecności należy ustalić, co można
zachować dla spadkobiercy, zanim będzie można go zmusić do manumitacji niewolnika.
377. Venuleius, Actions, Księga VII.
Chociaż dawniej było wątpliwe, czy tylko niewolnik lub wyzwoleńca może być zobowiązany przez swego patrona
do przysięgi przestrzegania warunków, które zostały mu narzucone w zamian za jego wolność, to jednak lepiej
jest twierdzić, że nie może on być związany w większym stopniu niż człowiek wolny. Dlatego też zwyczajem jest
wymagać tej przysięgi od niewolników, aby mogli być powstrzymywani przez religię i aby wymagano od nich
ponownej przysięgi, gdy staną się swoimi własnymi panami; pod warunkiem, że złożą przysięgę lub obietnicę w
momencie, gdy zostaną poddani manumulacji.
378. Ponadto, jest to zgodne z prawem, aby umieścić imię żony w odniesieniu do wszelkich darowizn, prezentów
lub codziennej pracy, która ma być przekazana lub wykonana przez manumitted niewolnika.
379. Prałaturę z tytułu pracy do wykonania należy przyznać temu, kto przed osiągnięciem wieku dojrzałości złożył
przysięgę, to znaczy jeśli był do tego prawnie zdolny; tak jak chłopiec poniżej wieku dojrzałości może świadczyć
usługi, jeśli jest nomenklaturą lub aktorem.

Tit. 13. O tych, którym nie wolno domagać się swojej wolności.

380. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga I.
Ci, którzy mają więcej niż dwadzieścia lat, nie mogą żądać wolności, jeśli wpadnie im w ręce jakaś część ceny, za
którą zostali sprzedani. Jeśli zaś ktoś dał się sprzedać z jakiegokolwiek innego powodu, to choćby miał ponad
dwadzieścia lat, może żądać wolności.
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381. Prawa do żądania wolności nie należy odmawiać małoletniemu poniżej dwudziestego roku życia, z wyżej
wymienionego powodu, chyba że po osiągnięciu dwudziestego roku życia pozostał w niewoli; wtedy bowiem,
gdyby miał udział w cenie, należy stwierdzić, że prawo do żądania wolności zostanie mu odmówione.
382. Marcellus, Digest, Księga XXIV.
Pewien człowiek przemocą wymusił od Titiusa niewolnika i nakazał mu, aby był wolny na mocy jego woli.
Niewolnik nie stanie się wolny, nawet jeśli spadkodawca zmarł wypłacalnie; w przeciwnym razie Titius zostanie
oszukany, ponieważ może wnieść pozew przeciwko spadkobiercy zmarłego na podstawie tego, że zapis o
wolności był nieważny; jeśli jednak niewolnik uzyska wolność, Titius nie będzie miał prawa do wniesienia pozwu,
ponieważ spadkobierca nie zostanie uznany za osobę, która cokolwiek zyskała dzięki oszustwu zmarłego.
383. Pomponiusz, Listy i różne fragmenty, Księga XI.
Odmawia się prawa do żądania wolności tym, którzy dali się sprzedać. Pytam, czy te dekrety senatu odnoszą się
także do dzieci zrodzonych z kobiet, które dały się sprzedać. Nie ulega wątpliwości, że kobiecie w wieku ponad
dwudziestu lat, która dała się sprzedać, odmawia się prawa do żądania wolności. Nie powinno się go również
udzielać tym dzieciom, które urodziły się jej w czasie niewoli.
384. Paulus, Pytania, Księga XII.
"Licinnius Rufinus, do Juliusza Paulusa: Niewolnik, który miał prawo do wolności na podstawie umowy
powierniczej, pozwolił się sprzedać po ukończeniu dwudziestego roku życia. Pytam, czy ma mieć zakaz
domagania się swojej wolności". Przykład człowieka wolnego sprawia mi pewną trudność; gdyby bowiem
niewolnik pozwolił się sprzedać po uzyskaniu wolności, odmówiono by mu pozwolenia na domaganie się jej; nie
należy też rozumieć, że znajdował się w lepszej sytuacji, gdy będąc w niewoli, pozwolił się sprzedać, niż gdyby
uczynił to po uzyskaniu wolności. Z drugiej jednak strony pojawia się trudność, ponieważ w omawianym
przypadku sprzedaż jest ważna i człowiek może być sprzedany, ale w przypadku człowieka wolnego sprzedaż
jest nieważna i nie ma nic do sprzedania. Dlatego proszę o udzielenie mi jak najpełniejszej informacji w tej
kwestii. Odpowiedź brzmiała, że sprzedaż niewolnika, jak również człowieka, który jest wolny, może być
zakontraktowana i może być zawarta klauzula zabezpieczająca przed eksmisją. W tym przypadku nie mówimy
bowiem o tym, kto świadomie kupuje człowieka wolnego, ponieważ prawo do żądania jego wolności nie jest mu
odmawiane w stosunku do kupującego. Ten jednak, kto jest jeszcze niewolnikiem, może być sprzedany nawet
wbrew własnej zgodzie, chociaż działa nieuczciwie, gdy ukrywa swój stan, ponieważ jest w jego mocy
natychmiast uzyskać wolność, ale nie można go winić, gdy nie jest jeszcze uprawniony do bycia wolnym.
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Przypuśćmy, że niewolnik, który ma być wolny warunkowo, pozwala się sprzedać; nikt nie powie, że nie ma on
prawa domagać się swojej wolności, w przypadku gdyby warunek, który nie leży w jego mocy, został spełniony; i,
rzeczywiście, myślę, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli byłoby w jego mocy, aby go spełnić. W
proponowanym przypadku lepiej będzie przyjąć opinię, że nie powinno się mu pozwolić na żądanie wolności, jeśli
mógłby to zrobić, a wolałby dać się sprzedać; ponieważ nie jest godny pomocy pretora, który ma jurysdykcję nad
trustami.

Tit. 14. Tam, gdzie postanowiono, że ktoś jest wolnourodzony.

385. Marcellus, Digest, Księga VII.
Jeśli wolnomularz jednej osoby zostanie uznany za wolnodzierżcę w wyniku powództwa wytoczonego przez inną
osobę, jego patron może wytoczyć przeciwko niemu to samo powództwo, nie będąc przedawnionym przez
wyjątek oparty na przedawnieniu.
386. Saturninus, O obowiązkach prokonsula, Księga I.
Boski Hadrian postanowił, że każdy, kto był pełnoletni i pozwolił się sprzedać, aby otrzymać część ceny, nie może
wnieść powództwa o uwolnienie, ale może to zrobić w pewnych okolicznościach, jeśli zwróci swoją część ceny,
która została zapłacona.
387. Ci, którzy są ludźmi wyzwolonymi i powołują się na wolność z racji urodzenia, nie mogą być wysłuchani po
upływie pięciu lat od daty ich manumisji.
388. Ci, którzy po upływie pięciu lat twierdzą, że znaleźli dokumenty potwierdzające ich prawa do bycia wolnymi,
muszą odwołać się do cesarza, który rozpatrzy ich roszczenia.
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389. Pomponiusz, Dekrety Senatu, Księga V.
Przez następujące słowa: "Ich narodziny zostały uznane", Dekret Senatu należy rozumieć tylko jako odnoszący
się do tych, którzy zostaliby uznani za wolnorodzonych.
390. Przez zdanie: "Pozostawiliby" należy rozumieć, że wszystko, co takie osoby uzyskały z majątku tego, przez
którego zostały poddane manumisji, musi zostać im przywrócone. Zobaczmy, w jaki sposób należy to
interpretować, czy muszą zwrócić to, co zostało przez nich nabyte za pomocą własności ich panów, lub to, co od
nich wyabstrahowali bez ich wiedzy, czy też obejmuje to własność, która została przyznana i darowana przez
osoby, które ich manumnowały. Ta ostatnia opinia jest lepsza.
391. Papinianus, Pytania, Księga XXII.
Reskrypt, który zabrania domagania się wolności urodzenia przed konsulami lub gubernatorami prowincji po
upływie pięciu lat od daty manumisji, nie wyłącza żadnych przypadków ani osób.
392. Tenże, Opinie, Księga X.
Uważałem, że mecenas nie powinien być przedawniony po upływie pięciu lat od daty wyroku wydanego na rzecz
wolności, jeśli nie wie, że taki wyrok został wydany.
393. Ulpianus, O edyktach, księga XXXVIII.
Gdy powstaje spór o to, czy ktoś jest wolnym człowiekiem, gdy żąda się od niego usług lub posłuszeństwa, gdy
ma być wytoczony proces o infamię, gdy ten, kto twierdzi, że jest patronem, jest wzywany do sądu lub gdy
postępowanie jest wszczęte bez uzasadnionej przyczyny, to powstaje powództwo z pokrzywdzeniem. Ten sam
prejudykat zostanie przyznany, gdy osoba przyzna się do tego, że jest wyzwoleńcem, ale zaprzeczy, że została
wyzwolona przez Gajusza Sezjusza. Będzie on również przyznany, jeśli jedna lub druga strona tego zażąda, ale
ten, kto przedstawia się jako patron, zawsze będzie występował w roli powoda, ponieważ musi udowodnić, że
dana osoba jest jego wyzwoleńcem, a jeśli tego nie zrobi, przegra sprawę.
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Tit. 15. Po upływie pięciu lat od śmierci zmarłego nie można podnosić żadnych kwestii dotyczących jego stanu.

394. Marcjanus, O informatorach.
Nie wolno ani osobom prywatnym, ani Skarbowi Państwa podnosić żadnych kwestii dotyczących stanu cywilnego
osób zmarłych po upływie pięciu lat od ich śmierci.
395. Nie można też ponownie rozpatrywać stanu cywilnego zmarłego w ciągu pięciu lat, jeśli w ten sposób
narusza się stan osoby zmarłej ponad pięć lat wcześniej.
396. Nie można też kwestionować stanu człowieka, który żyje, jeśli przez to stan tego, który zmarł więcej niż pięć
lat wcześniej, zostanie naruszony. Ten punkt został rozstrzygnięty przez Boskiego Hadriana.
397. Niekiedy jednak nie wolno poruszać kwestii dotyczącej stanu zmarłego w ciągu pięciu lat od jego śmierci.
Reskrypt Boskiego Marka stanowi bowiem, że jeśli ktoś został sądownie uznany za wolnourodzonego, można
zezwolić na rewizję decyzji wydanej za życia osoby, która została uznana za wolnourodzoną, ale nie po jej
śmierci. Do tego stopnia jest to prawdą, że nawet jeśli rewizja sprawy została rozpoczęta, zostanie ona
zakończona przez śmierć; tak jak jest to opisane w tym samym Reskrypcie.
398. Jeśli ktoś rewiduje tego rodzaju decyzję, aby sprowadzić osobę do stanu gorszego, należy się temu
przeciwstawić, zgodnie z tym, co już powiedziałem. A jeśli intencją byłoby polepszenie jego stanu, jak na przykład
ogłoszenie go wolnym człowiekiem, a nie niewolnikiem, to dlaczego nie miałoby to być dozwolone? Jaką drogę
należy obrać, jeśli twierdzi się, że jest on niewolnikiem, potomkiem niewolnicy, która nie żyje od ponad pięciu lat?
Dlaczego nie miałby on udowodnić, że była ona wolna, bo to samo w sobie przemawia na korzyść zmarłej?
Marcellus w Piątej Księdze Obowiązków Prokonsula stwierdził, że tak właśnie należy postąpić. Ja również
przyjąłem tę samą opinię w sali audiencyjnej.
399. Papinianus, Opinie, Księga XIV.
Jest ustalone, że przy ponownym rozpatrywaniu sprawy nie należy poruszać kwestii wolności dzieci, które mogą
dotyczyć reputacji ich matek lub ojców, po tym jak ci ostatni nie żyją od ponad pięciu lat.
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400. W tego rodzaju sprawie, która zasługuje na nadzór publiczny, należy przyznać ulgę małoletnim wnoszącym
powództwo o przywrócenie stanu poprzedniego, jeśli w ciągu pięciu lat nie mieli opiekunów, którzy mogliby
działać w ich imieniu.
401. Pięcioletni termin przedawnienia, który chroni status osoby zmarłej, nie jest naruszony przez wniesienie
powództwa przed śmiercią, jeśli można udowodnić, że prawo do wniesienia wspomnianego powództwa zostało
zniesione przez długie milczenie tego, kto je pierwotnie wniósł, a następnie zaniechał.
402. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VI.
Stan osoby, która zmarła ponad pięć lat wcześniej, jest uważany za bardziej zaszczytny niż w momencie jej
śmierci i nikt nie będzie miał przeszkód, aby się tego domagać. Dlatego, nawet jeśli zmarł w niewoli, można
udowodnić, że był wolny w chwili śmierci, nawet po upływie pięciu lat.
403. Kallistratus, O prawach skarbu państwa.
Boski Nerva był pierwszym ze wszystkich, który edyktem zabronił, aby po pięciu latach od śmierci kogokolwiek,
nie podnoszono żadnych kwestii dotyczących jego stanu.
404. Boski Klaudiusz w Reskrypcie skierowanym do Klaudiana stwierdził, że w przypadku, gdy z powodu
podniesionej kwestii majątkowej, stan zmarłego doznałby uszczerbku, należy zaprzestać dochodzenia.

Tit. 16. W sprawie wykrycia zmowy.

405. Gaius, W sprawie edyktu pretora miejskiego, tytuł: Actions Relating to Freedom.
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Aby zapobiec skażeniu najwyższego porządku w państwie przez nadmierną pobłażliwość niektórych panów
wobec swoich niewolników, polegającą na tym, że ich niewolnicy rościli sobie prawo do wolnego urodzenia i byli
sądownie uznawani za wolnych, za czasów Domicjana uchwalono dekret senatu, w którym postanowiono, że:
"Jeśli ktokolwiek może udowodnić, że jakiś akt był spowodowany zmową, a człowiek ogłoszony za wolnego był w
rzeczywistości niewolnikiem, ten ostatni będzie należał do tego, kto zdemaskował zmowę".
406. Ulpianus, O obowiązkach konsula, księga II.
Cesarz Marek zdecydował, że zmowa może być wykryta w ciągu pięciu lat od decyzji uznającej osobę
uprawnioną do przywileju wolnego urodzenia.
407. Rozumiemy, że te pięć lat musi być nieprzerwane.
408. Jeśli jest jasne, że jeśli wiek osoby oskarżonej o zmowę powoduje, że śledztwo powinno być odłożone do
wieku dojrzewania lub do innego czasu, to należy uznać, że termin pięciu lat nie będzie biegł.
409. Ponadto uważam, że termin pięciu lat został wyznaczony nie po to, aby zakończyć dochodzenie, ale aby je
rozpocząć. Inaczej jest jednak w odniesieniu do tego, kto będąc wyzwolonym niewolnikiem, żąda przyznania mu
praw osoby wolnej.
410. Reskryptem Boskiej Marchii jest przewidziane, że nawet obcym, którzy mają prawo dochodzić roszczeń za
innych, wolno ujawnić zmowę.
411. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga IV.
Gdy ktoś, nie mając żadnego prawnego przeciwnika, zostanie sądownie uznany za uprawnionego do praw osoby
wolnej, orzeczenie to będzie bezskuteczne i tak, jakby nie zostało wydane. Tak stanowią Konstytucje cesarskie.
412. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Jeśli uznano, że wolnemu człowiekowi, w wyniku zmowy, przysługują prawa osoby wolnej, a zmowa została
stwierdzona, to pod pewnymi względami jest on uważany za wolnego człowieka. W międzyczasie jednak, zanim
zmowa została zdemaskowana, a po wydaniu decyzji dotyczącej jego praw jako osoby wolnej urodzonej, będzie
on uważany za wolnorynkowca.
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413. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga V.
Tylko raz, pod pretekstem zmowy, dozwolona jest rewizja wyroku wydanego w odniesieniu do prawa do
swobodnego urodzenia.
414. Jeżeli kilka osób występuje jednocześnie w celu udowodnienia zmowy, to po wykazaniu właściwej przyczyny
należy wydać orzeczenie po uwzględnieniu moralności i wieku wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza należy
ustalić, która z nich ma największy interes w ujawnieniu zmowy.

Księga XLI
1. Dotyczące nabycia własności nieruchomości.
2. Dotyczące nabycia lub utraty posiadania.
3. Dotyczące przerwania biegu przedawnienia i zasiedzenia.
4. Dotyczące posiadania nabytego przez nabywcę.
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5. Dotyczące posiadania jako spadkobierca lub jako posiadacz.
6. Dotyczące posiadania na podstawie darowizny.
7. Dotyczące posiadania z powodu porzucenia.
8. Dotyczące posiadania na podstawie dziedziczenia.
9. Dotyczące posiadania z tytułu posagu.
10. Dotyczące posiadania na podstawie własności.

Tit. 1. W sprawie nabycia własności nieruchomości.

1. Gaius, Diurnal lub Golden Matters, Księga II.
Własność pewnych dóbr uzyskujemy przez Prawo Narodów, które jest wszędzie przestrzegane wśród ludzi,
zgodnie z nakazami naturalnego rozumu; a własność innych rzeczy uzyskujemy przez Prawo Cywilne, to znaczy
przez prawo naszego własnego kraju. A ponieważ Prawo Narodów jest bardziej starożytne, gdyż zostało
ogłoszone w czasie powstania rodzaju ludzkiego, jest rzeczą właściwą, aby je najpierw zbadać.
(0) Dlatego wszystkie zwierzęta, które są schwytane na lądzie, na morzu lub w powietrzu, to znaczy dzikie
zwierzęta i ptaki, jak również ryby, stają się własnością tych, którzy je biorą.
23. Florentinus, Instytuty, Księga VI.
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Ta sama zasada odnosi się do ich potomstwa, zrodzonego w czasie, gdy są w naszych rękach.
23. Gaius, Diurnal albo Złote sprawy, księga II.
To bowiem, co nie należy do nikogo na mocy prawa naturalnego, staje się własnością tego, kto pierwszy to
nabywa.
(1) Co się tyczy dzikich zwierząt i ptaków, nie ma też różnicy, czy ktoś je zdobywa na własnej ziemi, czy na
cudzej; lecz jest rzeczą jasną, że jeśli ktoś wchodzi na cudzy teren w celu polowania lub zdobycia zwierzyny, to
właściciel może mu tego prawnie zabronić, jeśli ten ostatni wie o jego zamiarze.
(2) Gdy raz nabędziemy którekolwiek z tych zwierząt, rozumie się, że należą one do nas tak długo, jak długo
pozostają w naszym posiadaniu; gdyby bowiem wymknęły się spod naszej opieki i odzyskały swą naturalną
wolność, przestają należeć do nas i stają się znowu własnością tego, kto je pierwszy weźmie,
4. Florentinus, Instytuty, Księga VI.
Chyba że, oswojone, mają zwyczaj odchodzić i powracać.
0. Gajusz, Sprawy dzienne albo złote, księga II.
Rozumie się, że dzikie zwierzęta odzyskują swoją naturalną wolność, kiedy nasze oczy nie mogą ich już
dostrzec; lub jeśli mogą być dostrzeżone, kiedy ich pościg jest trudny.
(65536) Pytano, czy dzikie zwierzę, które zostało zranione w taki sposób, że można je schwytać, staje się
natychmiast naszą własnością. Twierdził Trebatius, że od razu należy do nas i pozostaje naszą własnością,
dopóki je ścigamy, ale jeśli przestaniemy je ścigać, nie będzie już nasze, lecz stanie się własnością tego, kto
pierwszy je schwyta. Dlatego też, jeśli w czasie, gdy my go ścigamy, inny weźmie go z zamiarem odniesienia
korzyści z jego zdobycia, będzie on uważany za winnego kradzieży wobec nas. Wiele władz uważa, że nie będzie
on należał do nas, jeśli go nie schwytamy, ponieważ może się zdarzyć wiele rzeczy, które nam to uniemożliwią.
To jest lepsza opinia.
(65537) Natura pszczół jest również dzika. Stąd, jeśli osiedlą się na jednym z naszych drzew, nie uważa się ich
za należące do nas, dopóki nie zamkniemy ich w ulu, tak samo jak ptaków, które uwiły sobie gniazda na naszych
drzewach. Dlatego, jeśli ktoś inny zamknie pszczoły, stanie się ich właścicielem.
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(65538) Podobnie, jeśli pszczoły robią miód, każdy może wejść w jego posiadanie, nie będąc winnym kradzieży.
Ale, jak już powiedzieliśmy, jeśli ktoś wejdzie w tym celu na cudzą ziemię, może być prawnie zabroniony przez
właściciela, jeśli ten ostatni wie o jego zamiarze.
(65539) Rój pszczół, który opuścił nasz ul, uważa się za nasz, dopóki znajduje się w zasięgu wzroku i jego pogoń
nie jest utrudniona; w przeciwnym razie staje się własnością tego, kto pierwszy wejdzie w jego posiadanie.
(65540) Natura pawi i gołębi jest również dzika. Nie ma też różnicy, czy mają one zwyczaj odlatywania i
powracania, czy też nie; to samo czynią pszczoły, których natura została uznana za dziką. Niektóre osoby mają
jelenie, które są tak oswojone, że idą do lasu i wracają, a nikt nie zaprzecza, że ich natura jest dzika. Ponadto, w
odniesieniu do takich zwierząt, które mają zwyczaj odchodzenia i powracania, przyjęto następującą zasadę, a
mianowicie: "Należy rozumieć, że należą one do nas tak długo, jak długo mają zamiar powracać, ale jeśli
przestaną mieć ten zamiar, nie będą już nasze i staną się własnością pierwszego mieszkańca". Przyjmuje się, że
przestali mieć zamiar powrotu, gdy utracili taki zwyczaj.
(65541) Natura kurczaków i gęsi nie jest dzika, ponieważ powszechnie wiadomo, że istnieją dzikie kurczaki i
dzikie gęsi. Jeśli więc moje gęsi lub moje kury, przestraszone z jakiegoś powodu, odlecą tak daleko, że nie będę
wiedział, gdzie się znajdują, to mimo to zachowam nad nimi prawo własności, a kto by je zabrał z zamiarem
zysku, będzie uznany za winnego kradzieży.
(65542) Podobnie wszystko, co zostało zabrane nieprzyjacielowi, staje się natychmiast na mocy Prawa Narodów
własnością tego, kto to zabrał.
65536. Florentinus, Instytuty, Księga VI.
Podobnie przyrost zwierząt, których jesteśmy właścicielami, należy do nas na mocy tego samego prawa.
(65536) Gajus, Diurnal, czyli Złote sprawy, księga II.
Do tego stopnia jest to prawdą, że nawet ludzie wolni stają się niewolnikami nieprzyjaciela; jeśli jednak
wydostaną się spod władzy nieprzyjaciela, odzyskają dawną wolność.
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65536. Ponadto wszystko, co rzeka dodaje do naszej ziemi jako aluwium, jest przez nas nabywane na mocy
prawa narodów. Uważa się jednak, że zostało to dodane przez aluwium, które jest dodawane stopniowo, tak że
nie możemy dostrzec ilości, która jest dodawana w każdym momencie.
65537. Ale jeśli siła strumienia zabierze część twojej ziemi od ciebie i przeniesie ją na moją, to jest oczywiste, że
nadal będzie twoja. Jeśli jednak pozostanie na mojej ziemi przez długi czas, tak że drzewa, które przyniósł ze
sobą, zakorzenią się w mojej ziemi, będzie to uważane za część mojej ziemi od tego czasu.
65538. Gdy wyspa powstaje na morzu (co się rzadko zdarza), staje się własnością pierwszego mieszkańca;
uważa się bowiem, że nie należy do nikogo. Gdy wyspa powstaje na rzece (co zdarza się bardzo często), i
zajmuje środek strumienia, staje się wspólną własnością tych, którzy mają ziemię w pobliżu brzegów po obu
stronach strumienia, proporcjonalnie do zakresu ziemi każdej osoby wzdłuż brzegów. Jeśli wyspa znajduje się
bliżej jednego brzegu niż drugiego, będzie należała tylko do tego, kto ma ziemię wzdłuż brzegu po tej stronie
strumienia.
65539. Jeżeli rzeka przelewa się z jednej strony i zaczyna płynąć nowym korytem, a potem nowe koryto wraca do
starego, to pole, które jest zawarte między dwoma korytami i tworzy wyspę, pozostanie własnością tego, do kogo
poprzednio należało.
65540. Jeżeli jednak strumień, porzuciwszy swoje naturalne koryto, zacznie płynąć w innym miejscu, to dawne
koryto będzie należało do tych, którzy mają grunty wzdłuż brzegu, proporcjonalnie do wielkości gruntów tam
położonych, a nowe koryto będzie podlegało temu samemu prawu, co sama rzeka, to znaczy stanie się publiczne
na mocy prawa narodów. Jeśli jednak po pewnym czasie rzeka powróci do swego poprzedniego koryta, nowe
koryto będzie znowu należało do tych, którzy posiadają grunty wzdłuż brzegów. Tam, gdzie nowe koryto zajmuje
cały grunt, nawet jeśli rzeka powróciła do swego dawnego koryta, ten, do kogo należał grunt, nie może, ściśle
mówiąc, rościć sobie żadnego prawa do koryta strumienia; ponieważ grunt, który poprzednio do niego należał,
przestał być jego, utraciwszy swój pierwotny kształt; a ponieważ nie ma on sąsiedniego gruntu, nie może, z
powodu sąsiedztwa, być uprawniony do jakiejkolwiek części opuszczonego koryta. Ścisłe przestrzeganie tej
zasady byłoby jednak uciążliwe.
65541. Zasada jest inna, gdy czyjeś pole jest całkowicie pokryte wodą, ponieważ zalanie nie zmienia formy
gruntu; i jest oczywiste, że gdy woda opadnie, grunt będzie należał do tego, kto poprzednio był jego właścicielem.
65542. Gdy ktoś wytwarza rzecz we własnym imieniu z materiałów należących do kogoś innego, Nerva i Prokulus
sądzą, że jej własność będzie należała do tego, kto ją wytworzył, ponieważ to, co zostało wytworzone, nie
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należało wcześniej do nikogo. Sabinus i Kasjusz sądzą, że zgodnie z naturalnym rozumem ten, kto posiadał
materiały, będzie również właścicielem tego, co zostało z nich zrobione, ponieważ żaden artykuł nie może być
wytworzony bez materiałów; jak na przykład, gdybym zrobił wazę z twojego złota, srebra lub mosiądzu; lub
statek, szafę, lub ławę z twoich desek, lub szatę z twojego sukna, lub miód pitny z twojego wina i miodu, lub gips,
lub oko z twoich leków, lub wino z twoich winogron, lub ziarna, lub oliwę z twoich oliwek. Istnieje jednak
umiarkowana opinia osób dobrze myślących, które uważają, że jeśli artykuł można sprowadzić do jego pierwotnej
formy i materiału, to prawdą jest to, co twierdzą Sabinus i Kasjusz, ale jeśli nie można tego zrobić, to należy
przyjąć opinię Nerwy i Prokulusa; Na przykład, gdy waza ze złota, srebra lub miedzi może być stopiona i
przywrócona do swej pierwotnej szorstkiej metalicznej masy, ale wino, oliwa lub ziarno nie mogą być
przywrócone do winogron, oliwek i kłosów, z których zostały otrzymane; ani miód pitny nie może być przywrócony
do miodu i wina, z których się składa, ani gips lub płyn do przemywania oczu nie może być rozwiązany do leków,
z których został utworzony. Mimo to wydaje mi się, że niektóre władze bardzo słusznie uznały, że nie powinno
być wątpliwości w tym względzie, gdy pszenica została otrzymana z kłosów innych osób, do których te ostatnie
należały, "z tego powodu, że ziarno zachowuje kłosy w swojej doskonałej formie, a ten, kto je młóci, nie wytwarza
nowego artykułu, lecz jedynie wydobywa to, co już istnieje".
65543. Jeśli dwaj właściciele zgodzą się zmieszać należące do nich materiały, cała mieszanka staje się ich
wspólną własnością, niezależnie od tego, czy materiały są tego samego rodzaju, czy nie; tak jak w przypadku,
gdy mieszają wino lub topią srebro, lub łączą różne rodzaje substancji; lub gdy jeden dostarcza wino, a drugi
miód, lub jedno złoto, a drugie srebro, chociaż związki miodu pitnego i elektrum są produktami o odmiennym
charakterze.
65544. Ta sama zasada prawa będzie miała zastosowanie, gdy materiały należące do dwóch osób zostaną
zmieszane bez ich zgody, niezależnie od tego, czy są tej samej, czy różnej natury.
65545. Jeśli ktoś wznosi budynek na swoim gruncie z materiałów należących do innego, to rozumie się, że jest
właścicielem tego budynku, ponieważ wszystko jest związane z gruntem, który jest na nim zbudowany. Jednakże
ten, kto był właścicielem materiałów, nie przestaje nim być z tego powodu, lecz w międzyczasie nie może wnieść
powództwa o ich odzyskanie lub o przymuszenie do ich wydania, zgodnie z ustawą o dwunastu tablicach, która
stanowi, że nikt nie może być zmuszony do usunięcia należących do innego człowieka belek, które zostały użyte
do budowy jego własnego domu, lecz musi zapłacić podwójną ich wartość. Przez pojęcie "drewno", z którego
zbudowane są budynki, rozumie się wszystkie materiały. Dlatego też, jeśli z jakiegokolwiek powodu dom zostanie
zburzony, właściciel może wytoczyć powództwo o odzyskanie tych materiałów i doprowadzić do ich wydania.
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65546. Słusznie zadano pytanie, czy gdyby osoba, która zbudowała dom w takich okolicznościach, sprzedała go i
po długim okresie posiadania przez nabywcę zostałby on zburzony, to czy właściciel nadal miałby prawo żądać
wydania materiałów jako swoich własnych. Wątpliwości wynikają z tego, że o ile cały budynek może być nabyty
przez przedawnienie po upływie długiego czasu, to nie wynika z tego, że odrębne materiały, z których się składał,
również mogą być nabyte. Ta ostatnia opinia nie została przyjęta.
65547. Z drugiej strony, jeśli ktoś wznosi budynek na cudzym gruncie z własnych materiałów, budynek ten staje
się własnością osoby, do której należy grunt. Jeśli wiedział, że grunt jest własnością innej osoby, rozumie się, że
utracił własność materiałów dobrowolnie; a zatem jeśli dom zostanie zburzony, nie będzie miał prawa do ich
roszczenia. Jeżeli jednak właściciel gruntu rości sobie prawo do budynku, a nie zwróci drugiemu wartości
materiałów i wynagrodzenia robotników, może on zostać wykluczony na podstawie wyjątku z powodu oszustwa; a
jeżeli ten, kto zbudował budynek, nie wiedział, że grunt należy do innego, a zatem wzniósł go w dobrej wierze, to
z pewnością należy postępować w ten sposób. Jeżeli bowiem wiedział, że grunt należy do innej osoby, można
mu zarzucić, że ponosi winę za pochopne wybudowanie domu na gruncie, o którym wiedział, że nie należy do
niego.
65548. Jeśli zasadzę na moim gruncie krzew należący do kogoś innego, będzie on należał do mnie. Jeśli zaś
zasadzę na cudzej ziemi krzew należący do mnie, to będzie on należał do niego, pod warunkiem, że w obu
przypadkach się ukorzeni, gdyż w przeciwnym razie pozostanie własnością tego, kto go poprzednio posiadał.
Zgodnie z tym, jeśli wcisnę drzewo należące do kogoś innego w moją ziemię, tak że się zakorzeni, stanie się ono
moim drzewem; rozum bowiem nie pozwala uznać, że drzewo należy do kogoś innego, jeśli nie zakorzeni się w
jego ziemi. Stąd też, jeśli drzewo zasadzone w pobliżu linii granicznej zapuści korzenie w sąsiednią ziemię, staje
się wspólną własnością obu właścicieli,
65536. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Proporcjonalnie do miejsca, jakie zajmuje na każdej działce ziemi.
131072. Jeśli jednak kamień jest uformowany na linii granicznej dwóch działek gruntu posiadanych wspólnie, ale
niepodzielonych, kamień również niepodzielony będzie należał do współwłaścicieli, jeśli zostanie usunięty z
ziemi.
10. Gaius, Diurnal or Golden Matters, Księga II.
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Z tego powodu rośliny, które zakorzeniły się na ziemi, należą do niej, a ziarno, które zostało zasiane, jest również
uważane za część ziemi. Co więcej, tak jak w przypadku tego, kto buduje na ziemi należącej do innej osoby, jeśli
ta ostatnia wytoczy powództwo o odzyskanie budynku, może on zostać zablokowany przez wyjątek z powodu
oszustwa; tak samo ten, kto na własny koszt zasiał ziarno na ziemi innej osoby, może ochronić się za pomocą
wyjątku.
11. Również listy, choćby były ze złota, stanowią część papirusu i pergaminu, na których zostały napisane;
podobnie jak materiały, z których zbudowane są domy, są częścią składową ziemi, i na tej samej zasadzie
zasiane nasiona stanowią jej część. Jeśli więc napiszę wiersz, historię lub mowę na papirusie lub pergaminie
należącym do ciebie, to nie ja, ale ty będziesz uważany za właściciela tego dzieła. Jeśli jednak wytoczysz
przeciwko mnie powództwo o odzyskanie swoich książek lub pergaminu i odmówisz mi zapłacenia kosztów
poniesionych w związku z pisaniem, mogę chronić się w drodze wyjątku na podstawie oszustwa, pod warunkiem,
że wszedłem w posiadanie tych przedmiotów w dobrej wierze.
12. Obrazy jednak nie stanowią zwykle części tablic, na których są malowane, tak jak listy nie stanowią części
papirusu i pergaminu, na których są pisane; ale z drugiej strony, zostało postanowione, że tablica jest dodatkiem
do obrazu. Mimo to, jest rzeczą jak najbardziej słuszną, aby właścicielowi tabliczki przysługiwało powództwo
pretorskie przeciwko temu, kto namalował obraz, pod warunkiem, że jest on w posiadaniu tabliczki; z tego
powództwa może on skutecznie skorzystać, jeśli pokryje koszty namalowania obrazu; w przeciwnym razie, będzie
on wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa, ponieważ z pewnością powinien był pokryć koszty, gdyby był
posiadaczem tabliczki w dobrej wierze. Twierdzimy jednak, że powództwo o odzyskanie tabliczki może być
wniesione na korzyść tego, kto ją namalował, przeciwko właścicielowi, ale powinien on zaoferować mu wartość
tabliczki; w przeciwnym razie będzie on wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa.
13. Własność, która staje się nasza przez dostawę, jest przez nas nabyta na mocy Prawa Narodów; nic bowiem
nie jest tak zgodne z naturalną sprawiedliwością, jak to, że życzenie właściciela, który zamierza przenieść swoją
własność na innego, powinno być spełnione.
14. Nie ma jednak różnicy, czy właściciel sam osobiście dostarcza rzecz innemu, czy też czyni to ktoś inny za
jego zgodą. Stąd też, gdy swobodne zarządzanie swoimi sprawami jest powierzone komukolwiek przez osobę,
która ma wyruszyć w podróż do odległego kraju, a ten pierwszy, w zwykłym toku działalności, sprzedaje i
dostarcza cokolwiek nabywcy, przenosi on własność tego samego na tego, kto to otrzymuje.
15. Czasami nawet samo życzenie właściciela jest wystarczające do przeniesienia własności bez dostawy, jak na
przykład, gdy pożyczyłem lub wynająłem ci rzecz, a następnie po zdeponowaniu jej u ciebie, sprzedaję ci ją.
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Chociaż bowiem nie wydałem ci go z tego powodu, to jednak uczyniłem go twoją własnością przez sam fakt, że
pozwoliłem mu pozostać w twoich rękach z powodu jego nabycia.
16. Podobnie, jeśli ktoś sprzedaje towar, który jest przechowywany w magazynie, i jednocześnie wydaje klucze
do magazynu nabywcy, to przenosi na niego własność towaru.
17. Ponadto, czasami, wola właściciela przenosi tytuł własności do osoby, która nie jest wyznaczona; na
przykład, gdy ktoś rzuca coś w tłum, bo nie wie, ile z tego każdy może podnieść; a jednak, ponieważ jest on
gotów, że cokolwiek ktoś może podnieść będzie należeć do niego, natychmiast czyni go właścicielem tego
samego.
18. Inaczej rzecz się ma, gdy towar wrzucony jest do morza podczas burzy w celu oclenia statku, gdyż pozostaje
on własnością właściciela, jako że nie został wyrzucony za burtę z zamiarem zrzeczenia się go, lecz aby
właściciel wraz ze statkiem mógł łatwiej uciec przed niebezpieczeństwami morza. Z tego powodu, jeśli ktoś
zdobędzie własność na samym morzu lub po tym, jak została ona wyrzucona na ląd przez siłę fal, i usunie ją z
zamiarem czerpania z niej korzyści, popełnia kradzież.
0. Tenże, Instytuty, Księga II.
Własność nabywa się nie tylko przez nas samych, ale także przez tych, których mamy w naszej mocy; jak na
przykład przez niewolników, w których użytkowaniu mamy prawo własności, a także przez wolnych i niewolników
należących do innych, których posiadamy w dobrej wierze. Rozważmy każdy z tych przypadków szczegółowo.
13. Wszystko więc, co nasi niewolnicy otrzymają przez wydanie, lub co sobie postanowią, lub w jakikolwiek inny
sposób nabędą, jest nabyte przez nas; kto bowiem jest we władzy innego, nie może mieć nic własnego. Dlatego
też, jeśli nasz niewolnik jest mianowany spadkobiercą, nie może on wejść do spadku, chyba że na nasz rozkaz, a
jeśli mu to nakażemy, spadek jest nabywany przez nas, tak jakbyśmy sami byli mianowani spadkobiercami.
Zgodnie z tą zasadą dziedzictwo jest również nabywane przez nas za pośrednictwem naszego niewolnika.
14. Ponadto, nie tylko własność jest nabywana dla nas przez tych, których mamy pod naszą kontrolą, ale
posiadanie jest również; ponieważ, gdy uzyskują posiadanie własności kogokolwiek, my sami uważamy się za
posiadacza; stąd własność jest również nabywana dla nas przez długotrwałe posiadanie.
15. 15. W odniesieniu do tych niewolników, w których posiadaniu mamy tylko użytkowanie, postanowiono, że jeśli
zdobędą oni cokolwiek przez używanie naszej własności lub przez własną pracę, jest to przez nas nabyte. Jeśli
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jednak uzyskają coś w jakikolwiek inny sposób, to będzie to należało do tego, komu przysługuje prawo własności
do nich. Dlatego też, jeśli taki niewolnik zostanie mianowany spadkobiercą, lub jeśli cokolwiek zostanie mu
zapisane lub darowane, nie zostanie to nabyte przeze mnie, lecz przez właściciela majątku.
16. 16. Ta sama zasada, która została przyjęta w odniesieniu do użytkownika, ma zastosowanie również do tego,
który jest posiadany przez nas w dobrej wierze, niezależnie od tego, czy jest on wolny, czy jest niewolnikiem
należącym do innego; i jest dostępna w przypadku posiadacza w dobrej wierze. Tak więc, cokolwiek jest nabyte
w jakikolwiek inny sposób niż dwa wyżej wymienione, będzie należeć albo do samej osoby, jeśli jest wolny, lub do
jego pana, jeśli jest niewolnikiem.
17. Jeśli jednak posiadacz w dobrej wierze pozyska niewolnika w drodze lichwy, to z tego powodu, że w tych
okolicznościach staje się jego właścicielem, może przez niego nabyć własność w każdy sposób. Jednakże
użytkownik wieczysty nie może nabyć niewolnika przez lichwę, po pierwsze dlatego, że nie posiada go w
rzeczywistości, lecz jedynie ma prawo do używania go i korzystania z niego; po drugie, ponieważ wie, że
niewolnik należy do innej osoby.
14. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Wychowanek nie potrzebuje upoważnienia opiekuna do nabycia własności, ale nie może niczego zbyć, jeśli nie
jest obecny i nie wyrazi zgody jego opiekun; nie może też (jak uważali Sabinianie) nawet przenieść posiadania,
choć może to być naturalne. Ta opinia jest poprawna.
15. Kallistratus, Instytuty, Księga II.
Chociaż jeziora i stawy czasem zwiększają swoje rozmiary, a czasem wysychają, to jednak zachowują swoje
pierwotne granice, a zatem prawo aluwiów nie jest w ich przypadku dopuszczalne.
(1) Jeżeli naczynie jakiegokolwiek rodzaju zostanie zrobione przez stopienie razem mojej miedzi i waszego
srebra, nie stanie się ono naszą wspólną własnością; ponieważ, jako że miedź i srebro są różnymi materiałami,
mogą być oddzielone przez rzemieślników i przywrócone do poprzedniego stanu.
16. Neratius, Reguły, Księga VI.
Jeśli mój pełnomocnik, z mojego polecenia, kupi coś dla mnie i zostanie mu to dostarczone w moim imieniu, to
własność tego przedmiotu, czyli tytuł do niego, jest nabyta przeze mnie, nawet jeśli nie jestem tego świadomy.
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(1) Opiekun podopiecznego, podobnie jak pełnomocnik, nabywa dla niego własność rzeczy, nabywając ją w
imieniu podopiecznego, nawet bez jego wiedzy.
0. Tenże, Pergaminy, Księga V.
Cokolwiek ktoś zbuduje na brzegu morza, będzie należało do niego; brzegi morza nie są bowiem publiczne jak
własność, która stanowi część dziedzictwa ludzi, lecz przypominają to, co zostało uformowane w pierwszej
kolejności przez Naturę i nie zostało jeszcze poddane niczyjej własności. Ich stan nie różni się bowiem od stanu
ryb i dzikich zwierząt, które z chwilą zdobycia stają się bez wątpienia własnością tego, pod czyją kontrolę zostały
oddane.
(0) Gdy budynek, który został wzniesiony na brzegu morza, jest usuwany, należy rozważyć, jaki jest stan gruntu,
na którym się znajdował, to znaczy, czy pozostanie on własnością tego, do kogo ten budynek należał, czy też
powróci do poprzedniego stanu i ponownie stanie się publiczny; tak jak gdyby nigdy nie był zbudowany. Ten drugi
pogląd należy uznać za lepszy, pod warunkiem, że pozostanie on w swoim poprzednim stanie jako część brzegu.
23. The Same, Rides, Księga V.
Ten jednak, kto wznosi dom na brzegu strumienia, nie czyni go w ten sposób swoim.
23. Florentinus, Instytuty, księga VI.
Ustalono, że prawo aluwiów nie istnieje w odniesieniu do ziemi, która ma granice. Tak też postanowił Boski Pius.
Trebatius mówi, że jeśli ziemia odebrana podbitym wrogom jest przyznawana pod warunkiem, że będzie należeć
do jakiegoś miasta, to przysługuje jej prawo alluvium i nie ma ona ustalonych granic; natomiast ziemia odebrana
jednostkom ma wyznaczone granice, tak że można ustalić, co i komu zostało przekazane, a także co zostało
sprzedane, a co pozostało publiczne.
20. Ulpianus, O Sabinusie, Księga I.
Gdy dwóch panów przekazuje niewolnikowi wspólną własność, nabywa on na rzecz jednego z panów udział
drugiego.
21. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
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Dobra stanowiące część majątku nie mogą być nabyte przez spadkobiercę za pośrednictwem niewolnika
należącego do tego samego majątku, a tym bardziej sam majątek nie może być nabyty w ten sposób.
0. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Arystoteles mówi, że wolny człowiek, który służy mi w dobrej wierze jako niewolnik, bez wątpienia zdobędzie dla
mnie to, co zarobi swoją pracą, korzystając z mojej własności. Ale to, co ktoś mu da, lub co uzyska przy
prowadzeniu interesów, będzie należało do niego. Mówi on jednak, że jakikolwiek majątek lub spadek, który
został zapisany w testamencie, nie zostanie nabyty przeze mnie za jego pośrednictwem, ponieważ nie pochodzi
on z mojej własności ani z jego pracy; nie wykonał on bowiem żadnej pracy, aby uzyskać ten spadek, a jest on w
pewnym stopniu majątkiem, ponieważ został przez niego przyjęty. Wątpił w to swego czasu Wariusz Lukullus.
Lepsza opinia jest jednak taka, że spadek nie jest nabyty, mimo że spadkodawca mógł chcieć, aby należał do
mnie. Ale nawet jeśli rzekomy niewolnik nie nabędzie go dla mnie, to i tak, jeśli taka była oczywista intencja
spadkodawcy, majątek powinien zostać mi wydany. Trebatius uważa, że jeśli wolny człowiek służy komuś w
dobrej wierze jako niewolnik i wchodzi w posiadanie majątku na polecenie osoby, której służy, to sam staje się
spadkobiercą; nie ma bowiem znaczenia, co człowiek zamierzał uczynić, ale co uczynił. Labeo jest przeciwnego
zdania, pod warunkiem, że był do tego zmuszony, ale jeśli chciał to zrobić, to stanie się spadkobiercą.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Wydanie rzeczy nie powinno i nie może przenosić na tego, kto ją otrzymuje, więcej praw do niej niż ten, kto ją
wydaje, posiadał. Dlatego ten, kto posiada ziemię, może ją przenieść przez wydanie, ale jeśli nie posiadałby jej
własności, nie przenosi nic na tego, kto ją otrzymuje.
(1) Jeżeli własność przechodzi na tego, kto ją otrzymuje, to przechodzi ona w takim samym stanie, w jakim
znajdowała się w posiadaniu dającego. Jeżeli jest obciążona służebnością, przechodzi wraz z nią; jeżeli jest
wolna, przechodzi w tym stanie; jeżeli zaś służebności są należne przenoszonemu gruntowi, przechodzi on wraz
z prawami do służebności nałożonych na jego rzecz. Stąd, jeśli ktoś twierdzi, że pewne grunty są wolne, a
dostarcza działkę, która jest obciążona służebnością, nie pomniejsza prawa do służebności związanej z tymi
gruntami, ale mimo to wiąże się i musi dostarczyć to, na co się zgodził.
(2) Jeśli Titius i ja kupujemy nieruchomość i dostarczamy ją Titiusowi indywidualnie, a także jako mojemu
agentowi, uważam, że nieruchomość jest również nabyta przeze mnie, ponieważ jest ustalone, że posiadanie
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każdego rodzaju nieruchomości, a w konsekwencji własność tejże, może być uzyskana za pośrednictwem osoby,
która jest wolna.
24. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XI.
Jeśli mój niewolnik służy ci w dobrej wierze i kupi coś, co mu dostarczono, Prokulus mówi, że to nie stanie się
moje, bo nie mam tego niewolnika w swoim posiadaniu; nie będzie też twoje, bo nie zostało nabyte za pomocą
twojej własności. Jeśli jednak wolny człowiek kupi coś, gdy służy ci jako niewolnik, to będzie to należało do niego
indywidualnie.
25. Jeśli jesteś w posiadaniu własności należącej do mnie, a ja chcę, aby była twoja, to stanie się ona twoja,
chociaż nie weszła w moje ręce.
26. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XL.
Nikt, kto jest w posiadaniu niewolnika siłą lub potajemnie, lub z niepewnego tytułu, nie może nabyć do niego
prawa przez jakikolwiek zapis, który może zawrzeć, lub przez wydanie własności.
0. Tenże, O Sabinusie, księga XLIII.
Kto służy komukolwiek w dobrej wierze jako niewolnik, czy jest niewolnikiem innego, czy też jest wolny, nabywa
dla swego pana to, co uzyskał z majątku tego ostatniego, gdy służył w dobrej wierze jako niewolnik. W podobny
sposób nabywa on dla niego to, co uzyskuje własną pracą, ponieważ jest to w pewnym stopniu uważane za
własność tego pierwszego, ponieważ zawdzięcza on swoją pracę temu, komu służy w dobrej wierze.
(23) Jednakże nabywa on własność dla swego pana tylko tak długo, jak długo służy mu w dobrej wierze jako
niewolnik; lecz gdy tylko stwierdzi, że należy do kogoś innego lub jest wolny, sprawdźmy, czy nadal będzie
nabywał dla niego własność. Badając tę kwestię, musimy określić, czy weźmiemy pod uwagę początek
posiadania, czy wszystkie chwile w nim zawarte. Lepsza opinia jest taka, że cały czas powinien być brany pod
uwagę.
(24) Ogólnie rzecz biorąc, należy powiedzieć, że to, czego ten, kto służy w dobrej wierze, nie może nabyć z
majątku swego posiadacza, nabywa dla siebie; ale to, czego nie może nabyć dla siebie z majątku innego niż jego
posiadacza, nabywa dla tego, komu służy w dobrej wierze jako niewolnik.
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(25) Jeśli ktoś służy w dobrej wierze jako niewolnik dwóm osobom, nabywa własność dla nich obu, ale dla każdej
z nich proporcjonalnie do użytku, jaki uczynił ze swego kapitału. Może jednak powstać pytanie, czy to, co
nabędzie z kapitału jednego z nich, będzie należało częściowo do osoby, której służy w dobrej wierze jako
niewolnik, a częściowo do jego własnego pana, jeśli jest niewolnikiem; lub, jeśli jest wolny, czy będzie należało do
tego, komu służy w dobrej wierze, czy też powinien nabyć całą kwotę na rzecz tego, z którego majątku korzystał.
Scaevola omawia ten punkt w Drugiej Księdze Pytań. Mówi on, że jeśli niewolnik należący do innej osoby służy w
dobrej wierze dwóm osobom i nabywa własność przez użycie czegoś należącego do jednej z nich, to rozsądnie
jest utrzymywać, że nabywa ją tylko dla niego. Mówi też, że jeśli niewolnik wymienia nazwisko tego, w
odniesieniu do którego majątku zawiera umowę, nie ma wątpliwości, że nabywa go wyłącznie dla niego;
ponieważ gdyby zawarł umowę wyraźnie w imieniu jednego ze swoich panów w odniesieniu do jego majątku,
nabyłby całą kwotę na jego korzyść. Później przyjął pogląd, że jeśli ktoś służy w dobrej wierze jako niewolnik kilku
panom, to nabywa dla mnie samego, nawet gdyby nie zapisał się na moją własność ani w moim imieniu, ani na
mój wyraźny rozkaz; zostało bowiem ustalone, że jeśli niewolnik posiadany wspólnie nie może nabyć własności
dla wszystkich swoich właścicieli, to może ją nabyć dla tego tylko, kto odniesie z tego korzyść. Wielokrotnie
stwierdzałem, że Julianus był tego zdania, co i my aprobujemy.
23. Paulus, O Sabinusie, księga XIV.
W odniesieniu do wszystkiego, co może być przywrócone do poprzedniego stanu, należy powiedzieć, że jeśli
materiał pozostaje taki, jaki był, a tylko forma jest zmieniona (jak na przykład, jeśli zrobisz posąg z mojego brązu
lub puchar z mojego srebra), będę tego właścicielem:
23. Kallistratus, Instytuty, Księga II.
Chyba że dokonano tego w imieniu innego za zgodą właściciela; wtedy bowiem na mocy jego zgody cały
przedmiot będzie należał do tego, w którego imieniu został wykonany.
23. Paulus, O Sabinusie, księga XIV.
Jeśli jednak zbudujesz statek z moich desek, będzie on należał do ciebie, ponieważ cyprys, z którego były one
częścią, już nie istnieje, podobnie jak wełna, z której zrobiono ubranie; lecz powstała nowa forma, złożona z
cyprysu lub wełny.
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23. Prokulus informuje nas, że ludzie zazwyczaj postępują zgodnie z zasadą przyjętą przez Serwiusza i Labeo; to
znaczy, że w przypadkach, w których rozważa się jakość własności, wszystko, co jest dodane, staje się
akcesoryjne dla wszystkich, jak wtedy, gdy stopa lub ręka jest dodana do posągu, dno lub uchwyt do kubka,
podpora do łóżka, deska do statku lub kamienie do budynku, ponieważ wszystkie one będą należeć do tego, kto
poprzednio posiadał własność.
24. Jeśli drzewo zostanie wyrwane z korzeniami i umieszczone na cudzej ziemi, będzie należało do poprzedniego
właściciela, dopóki się nie ukorzeni; ale gdy już to uczyni, stanie się częścią składową ziemi i jeśli zostanie
wyrwane z korzeniami po raz drugi, nie wróci do poprzedniego właściciela: jest bowiem prawdopodobne, że stało
się innym drzewem przez inne odżywianie, jakie otrzymało z ziemi.
25. Labeo mówi, że jeśli przefarbujesz moją wełnę na purpurę, to i tak będzie ona moja, bo nie ma różnicy
między wełną po przefarbowaniu, a taką, która wpadła w błoto lub brud i z tego powodu straciła swój dawny kolor.
2. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXX.
Trzeba przyznać, że jeśli dodasz srebro należące do kogoś innego do masy tego metalu, którego jesteś
właścicielem, to całe to srebro nie będzie należało do ciebie. Z drugiej strony, jeśli przylutujesz swój puchar
ołowiem lub srebrem należącym do kogoś innego, nie ma wątpliwości, że puchar będzie twój i że możesz go
legalnie odzyskać w drodze powództwa.
3. Gdy kilka leków należących do różnych osób jest wnoszonych w tym samym czasie, a podobne lekarstwo jest
z nich skomponowane, lub gdy robisz maść łącząc różne perfumy, żaden z poprzednich właścicieli nie może w
tym przypadku prawidłowo twierdzić, że produkt należy do niego; dlatego najlepiej jest utrzymywać, że należy do
tego, w którego imieniu został wykonany.
4. Gdy dwie części artykułu należące do różnych właścicieli są ze sobą zlutowane, powstaje pytanie, do kogo one
należą? Kasjusz mówi, że to musi być ustalone zgodnie z wielkością lub wartością każdej z części; ale jeśli żadna
z nich nie może być uważana za dodatek do drugiej, zobaczmy, czy nie może być uważana za masę, która
została stopiona, czy też będzie należeć do tego, w którego imieniu części zostały zlutowane. Zarówno Prokulus,
jak i Pegaz utrzymują, że każda część będzie należała do osoby, która była jej właścicielem, zanim została
przylutowana do drugiej.
5. Tenże, O Sabinusie, księga LIII.
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Labeo i Sabinus twierdzą, że jeśli twój sąsiad zbuduje na twoim murze, to to, co zbuduje, będzie należało do
niego. Prokulus natomiast twierdzi, że będzie to należało do ciebie, tak jak wszystko, co ktoś inny zbuduje na
twojej ziemi, staje się twoją własnością. Ta opinia jest lepsza.
6. Paulus, O Sabinusie, księga XVI.
Kiedy na strumieniu powstaje wyspa, staje się ona wspólną własnością tych, którzy posiadają ziemię wzdłuż
brzegu, nie niepodzieloną, ale oddzieloną wyraźnymi granicami; każdy z nich będzie miał prawo do tej jej części,
która znajduje się naprzeciwko jego ziemi na brzegu strumienia, tak jakby przez wyspę poprowadzono linię
prostą.
7. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIV.
Jeśli więc utworzona wyspa przypada mojej ziemi, a ja sprzedam jej dolną część, która nie jest naprzeciwko
wyspy, to żadna część wyspy nie będzie należeć do nabywcy, ponieważ nie byłaby jego własnością na początku,
nawet gdyby był właścicielem tej części mojej ziemi w czasie, gdy wyspa została utworzona.
8. Celsus, syn, mówi, że jeśli drzewo wyrośnie nad brzegiem rzeki, przy której leży moja ziemia, to będzie
należało do mnie, ponieważ ziemia sama w sobie jest moją indywidualną własnością, a społeczeństwo ma
jedynie prawo do korzystania z niej; a zatem, jeśli koryto rzeki wyschnie, to stanie się własnością sąsiadów,
ponieważ ludzie już z niej nie korzystają.
9. Wyspa powstaje w rzece na trzy różne sposoby; po pierwsze, kiedy strumień opływa ziemię, która pierwotnie
nie należała do jego koryta; po drugie, kiedy pozostawia miejsce, które wcześniej było jego korytem, suche i
zaczyna opływać je dookoła; po trzecie, kiedy, usuwając ziemię stopniowo, podnosi wysokie miejsce ponad
korytem rzeki i powiększa je o aluwia. Przez dwa ostatnie sposoby wyspa staje się prywatną własnością tego,
którego ziemia była najbliżej niej, gdy pojawiła się po raz pierwszy. Naturą strumienia jest bowiem zmiana koryta,
gdy zmienia on swój bieg, i nie ma znaczenia, czy tylko gleba tworząca koryto jest zmieniona, czy też jest ono
podniesione przez naniesioną na nie ziemię, gdyż zawsze ma ten sam charakter. W pierwszym przypadku stan
nieruchomości nie ulega zmianie.
10. Alluwium przywraca pole do stanu, w jakim znajdowało się ono przed całkowitym usunięciem go przez siłę
strumienia. Dlatego też, jeśli pole, które znajduje się pomiędzy drogą publiczną a rzeką, zostanie pokryte wodą
przez przelew strumienia, niezależnie od tego, czy jest zalane w niewielkim stopniu, czy też nie, i zostanie
przywrócone tą samą siłą poprzez cofnięcie się rzeki, będzie należało do poprzedniego właściciela. Rzeki
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bowiem wykonują obowiązki tych urzędników, którzy wyznaczają granice gruntów i przyznają je czasem osobom
prywatnym, a czasem osobom prywatnym. Tak więc, jak wyżej wspomniana ziemia stała się publiczną, gdy
służyła jako koryto rzeki, tak teraz powinna ponownie stać się prywatną i należeć do swoich pierwotnych
właścicieli.
11. Jeśli wbiję pale w morze i na nich zbuduję, gmach będzie natychmiast mój; jako że to, co nie należy do
nikogo, staje się własnością pierwszego mieszkańca.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XXXI.
Samo dostarczenie rzeczy nie przenosi jej własności, gdyż ma to miejsce tylko wtedy, gdy przed dostarczeniem
następuje sprzedaż lub inna słuszna przyczyna.
13. Skarb to starożytny depozyt pieniężny, o którym pamięć już nie istnieje, tak że nie ma on właściciela. Dlatego
staje się własnością tego, kto go znajdzie, ponieważ nie należy do nikogo innego. Z drugiej strony, jeśli ktoś, dla
zysku lub powodowany strachem, z myślą o jego zachowaniu, ukrywa pieniądze w ziemi, to nie jest to skarb, a
każdy, kto go przywłaszczy, będzie winny kradzieży.
14. Gajusz, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga XI.
Za pomocą naszych niewolników zdobywamy prawie w każdy sposób, nawet wbrew naszej zgodzie.
15. Ulpianus, Dysputy, księga IV.
Marcellus w dwudziestej księdze omawia kwestię tego, do kogo odnosi się zapis lub dziedzictwo, gdy jest ono
dokonane przez niewolnika stanowiącego część castrense peculium syna pozostającego pod kontrolą ojca, który
służył w armii, zanim weszła ona w posiadanie majątku. Uważam, że opinia Scaevoli, którą przedstawił sam
Marcellus, jest właściwa; mianowicie, jeśli majątek został przejęty, wszystko zostaje nabyte tam, gdzie niewolnik
stanowi jego część; ale jeśli nie został przejęty, nabycie powinno być uważane za dokonane przez niewolnika
ojca. Jeśli użytkowanie jest zapisane w testamencie takiemu niewolnikowi, będzie ono czasem uważane za
pozostawione ojcu, a czasem spadkobiercy, bez uznania, że przeszło z jednej z tych osób na drugą.
16. To samo rozróżnienie ma zastosowanie, gdy majątek został zabrany w celu ustalenia, czy powództwo o
kradzież będzie miało miejsce, czy też nie; ponieważ jeśli spadkobierca wejdzie na majątek, majątek nie będzie
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uważany za skradziony z niego; lub jeśli nie wejdzie na niego, powództwo z powodu kradzieży, a także osobiste
powództwo o odzyskanie majątku, zostanie przyznane ojcu.
17. Ilekroć niewolnik należący do majątku zawiera umowę lub nabywa własność przez wydanie, jego czynność
staje się skuteczna poprzez osobę zmarłego; tak twierdzi Julianus, którego opinia, że osoba spadkodawcy
powinna być brana pod uwagę w tego rodzaju przypadku, jest nadal akceptowana,
18. Tenże, O podatkach, Księga IV.
Albowiem majątek nie reprezentuje osoby spadkobiercy, lecz osobę zmarłego, a zasada ta została ustanowiona
przez wiele nakazów prawa cywilnego.
19. Tenże, Dysputy, księga VII.
Jeśli mój pełnomocnik, lub opiekun podopiecznego, przekaże swoją własność należącą do mnie lub do
podopiecznego innemu, nie zostanie pozbawiony własności tej własności, ponieważ alienacja jest nieważna,
ponieważ nikt nie może stracić swojej własności przez pomyłkę.
20. Julianus, Digest, Księga XIII.
Jeśli zgadzamy się co do własności, która została przekazana, ale nie zgadzamy się co do przyczyn jej
przekazania, nie rozumiem, dlaczego przekazanie nie miałoby być ważne; na przykład, jeśli uważam, że jestem
zobowiązany do przekazania ci działki ziemi zgodnie z warunkami testamentu i przekazuję ją, a ty jesteś pod
wrażeniem, że powinienem to zrobić na mocy postanowienia. Jeśli bowiem zapłacę ci pewną sumę pieniędzy w
celu dokonania darowizny, a ty myślisz, że zamierzam ci ją pożyczyć, to jest ustalone, że własność przejdzie na
ciebie, a fakt, że różniliśmy się co do przyczyny darowizny i jej otrzymania, nie będzie przeszkodą dla jej
legalnego przeniesienia.
21. Tenże, Digest, Księga XLIV.
Wierzyciel nie nabywa własności przez niewolnika, który został oddany w zastaw, ponieważ ani na mocy
postanowienia, ani na mocy mandatu, ani w jakikolwiek inny sposób nie może on niczego nabyć, nawet jeśli
posiada niewolnika.
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22. 22. Jeśli jeden z kilku panów da pieniądze niewolnikowi posiadanemu wspólnie, to pan ma prawo przekazać
je niewolnikowi posiadanemu wspólnie w dowolny sposób; jeśli bowiem uczyni to tylko po to, by odliczyć je od
swoich rachunków i włączyć do peculium niewolnika, to i tak pozostaną one własnością wspomnianego pana.
Gdyby jednak przekazał te pieniądze niewolnikowi posiadanemu wspólnie, w ten sam sposób, w jaki zwykliśmy
czynić darowizny na rzecz niewolników innych osób, staną się one wspólną własnością współwłaścicieli
proporcjonalnie do udziału, jaki każdy z nich ma w niewolniku.
23. Aby jednak można było rozważyć następującą kwestię, przypuśćmy, że jeden ze współwłaścicieli przekazał
pewną sumę pieniędzy niewolnikowi posiadanemu wspólnie, aby zachować swoją własność nieruchomości; i jeśli
niewolnik ten kupi za wspomniane pieniądze działkę ziemi, to stanie się ona wspólną własnością współwłaścicieli
proporcjonalnie do udziału, jaki każdy z nich ma w niewolniku; bo nawet jeśli wspólny niewolnik kupił działkę
ziemi za skradzione pieniądze, to stanie się ona własnością współwłaścicieli, stosownie do ich udziału w
niewolniku. Niewolnik, któremu ktoś oddał w użytkowanie, nie nabywa własności dla swojego właściciela z tytułu
użytkowania; również niewolnik posiadany wspólnie nie może nabyć własności dla jednego pana dzięki temu, że
należy do innego. Ale tak jak w tych okolicznościach własność jest nabywana od innych, tak też stan niewolnika
będącego w użytkowaniu różni się od stanu niewolnika posiadanego wspólnie (na przykład jeden z nich nie
nabywa własności dla użytkownika, ale drugi nabywa ją dla swoich panów), ponieważ jeśli cokolwiek zostanie
uzyskane poprzez korzystanie z własności użytkownika, będzie należało tylko do niego, ale to, co niewolnik
posiadany wspólnie nabywa poprzez własność jednego pana, będzie należało do obu.
24. 24. Jak niewolnik posiadający wspólną własność, przez wyraźne zastrzeżenie dla jednego ze swoich panów,
nabywa własność tylko dla niego, tak również nabywa własność wyłącznie dla niego przez otrzymanie jej przez
wydanie.
25. Gdy niewolnik należący do jednej osoby otrzymuje majątek przez wydanie, twierdząc, że otrzymuje go dla
swojego pana, a Titius, nabywa połowę tego majątku dla swojego pana, ale jego czynność w odniesieniu do
drugiej połowy jest nieważna.
26. Jeśli niewolnik, będący w użytkowaniu, powie, że otrzymał majątek nabyty przez użytkowanie przez wydanie,
dla swojego właściciela, to nabędzie go w całości dla niego; jeśli bowiem zawrze postanowienie w odniesieniu do
majątku należącego do użytkowania, nabędzie go dla swojego właściciela.
27. 27. Jeśli chcesz mi uczynić darowiznę, a ja ci polecę, abyś dostarczył ją niewolnikowi, który jest
współwłasnością Titiusa i moją, a niewolnik otrzyma ją z zamiarem pozyskania jej dla Titiusa, transakcja będzie
nieważna; albo jeśli dostarczysz nieruchomość mojemu pełnomocnikowi z zamiarem, aby stała się moja, a on
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otrzyma ją z zamiarem uczynienia jej swoją, transakcja ta również będzie nieważna. Jeśli niewolnik posiadany
wspólnie r.eceives nieruchomości z zamiarem nabycia go dla obu swoich panów, transakcja, tak dalece jak jeden
z nich jest zainteresowany, nie będzie miała mocy lub skutku.
28. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Księga IV.
Attius miał działkę wzdłuż drogi publicznej; poza nią była rzeka i pole należące do Lucjusza Titiusa. Rzeka
stopniowo otaczała pole, które znajdowało się między drogą a rzeką, a następnie zakryła drogę, po czym
stopniowo się cofała i przez aluwia wróciła do swojego dawnego koryta. Doszliśmy do wniosku, że ponieważ
rzeka zakryła zarówno pole jak i autostradę, pole stało się własnością tego, kto posiadał ziemię po drugiej stronie
strumienia, a następnie, po niewielkim cofnięciu się do poprzedniego koryta, ziemia została odebrana temu, czyją
stała się własnością, i została dodana do ziemi tego, kto był po drugiej stronie autostrady, ponieważ jego ziemia
była najbliżej rzeki. Jednak autostrada, która była publiczna, nie mogła należeć do nikogo przez przystąpienie.
Uznano, że autostrada nie stanowi przeszkody, aby pole, które zostało po jej drugiej stronie przez aluwia, nie
stało się własnością Attyka, ponieważ sama autostrada była również częścią jego ziemi.
29. Julianus, O Minicjuszu, księga III.
Nawet niewolnik, który został skradziony, nabywa dla nabywcy w dobrej wierze, jeśli ten uczyni zastrzeżenie lub
otrzyma przez dostawę coś, co zostało uzyskane za pomocą jego własności.
30. Africanus, Pytania, Księga VII.
Postawiono pytanie, czy jeśli osoba, której wolny człowiek służył w dobrej wierze jako niewolnik, umrze i
pozostawi spadkobiercę, który wiedział, że rzekomy niewolnik jest wolny, to czy spadkobierca może nabyć
jakikolwiek majątek za jego pośrednictwem. Nie można powiedzieć, że jest on posiadaczem w dobrej wierze,
ponieważ, gdy zaczyna posiadać, jest świadomy, że człowiek ten jest wolny; ponieważ, jeśli ktokolwiek oddałby
mu ziemię, a spadkobierca wiedziałby, że została ona oddana, nie ma wątpliwości, że plony z tej ziemi nie stają
się jego; i jest o wiele więcej powodów do zastosowania tej zasady, jeśli spadkodawca posiadał ziemię w dobrej
wierze, kupiwszy ją od kogoś, kto nie był jej właścicielem. Ta sama zasada musi być zachowana w odniesieniu
do pracy i pośrednictwa niewolników; tak więc, czy są oni nasi, czy też należą do obcych, i czy zostali zapisani w
testamencie, czy też poddani manumisji, nic nie zostanie nabyte przez nich dla spadkobierców, pod warunkiem,
że ci ostatni nie byli nieświadomi ich statusu; Jednocześnie należy przyznać, że w przypadku, gdy posiadacz w
dobrej wierze oddaje plony, których używał i które pochodziły z ziemi, jako swoje własne, zyski z jego pracy lub
jego własności będą również nabyte dla niego przez niewolnika.
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31. Ulpianus, O edykcie, księga IX.
Trebatius i Pegasus twierdzą, że posągi wzniesione w mieście nie należą do obywateli; pretor musi jednak
dopilnować, aby to, co zostało tam umieszczone z zamiarem upublicznienia, nie zostało usunięte przez żadną
osobę prywatną, nawet przez tego, kto to wzniósł. Dlatego też obywatele będą mieli prawo do wyjątku przeciwko
każdemu, kto będzie się domagał posągów, oraz do powództwa przeciwko każdemu, kto będzie w ich
posiadaniu.
32. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Zastąpienie, które jeszcze nie nastąpiło, nie jest uważane za część naszej własności.
33. Gaius, O edyktach prowincjalnych, księga VII.
Człowiek, który jest w dobrej wierze posiadany jako niewolnik, nie nabywa dla posiadacza niczego, co uzyskuje
za pomocą kapitału innego.
34. Jest rzeczą oczywistą, że własność bezcielesna nie jest zdolna do dostawy i uzukacji.
35. 35. Jeśli niewolnik, którego użytkowanie należy do kogoś innego niż jego właściciel, sam kupuje niewolnika,
który został mu wydany przed zapłaceniem ceny, nie jest pewne, dla kogo nabywa własność. Jeśli bowiem
zapłaciłby cenę z peculium należącego do użytkownika, rozumie się, że niewolnik staje się jego własnością; jeśli
jednak zapłaciłby ją z peculium należącego do właściciela, uważa się, że niewolnik należy do tego ostatniego.
36. Ulpianus, O edykcie, księga XIX.
Pomponiusz omawia następującą kwestię. Wilki porwały kilka wieprzy moim pasterzom; dzierżawca sąsiedniego
gospodarstwa, ścigając wilki za pomocą silnych i potężnych psów, które trzymał dla ochrony swoich stad, odebrał
wieprze wilkom, albo psy zmusiły je do porzucenia ich. Kiedy mój pasterz upomniał się o wieprze, powstało
pytanie, czy stały się one własnością tego, kto je odzyskał, czy też nadal były moje; zostały one bowiem
pozyskane przez pewien rodzaj polowania. Wysunięto opinię, że tak jak w przypadku, gdy zwierzęta zostały
schwytane na morzu lub lądzie i odzyskały swoją naturalną wolność, przestały należeć do tych, którzy je
schwytali, tak też w przypadku, gdy zwierzęta morskie lub lądowe pozbawiają nas własności, przestaje ona być
nasza, gdy wspomniane zwierzęta uciekły poza nasz pościg. W istocie, któż może powiedzieć, że wszystko, co
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ptak przelatujący przez moje podwórze lub moje pole przenosi, nadal należy do mnie? Jeśli więc przestanie być
moje, a zostanie upuszczone z pyska zwierzęcia, będzie należało do pierwszego mieszkańca; tak samo, gdy
ryba, dzik lub ptak wymknie się spod naszej kontroli i zostanie zabrane przez innego, staje się własnością tego
ostatniego. Pomponiusz skłania się ku opinii, że własność pozostaje nasza tak długo, jak długo można ją
odzyskać; chociaż to, co stwierdza w odniesieniu do ptaków, ryb i dzikich zwierząt jest prawdą. Mówi też, że jeśli
cokolwiek zostanie utracone przez rozbicie statku, to nie od razu przestaje być nasze, i że każdy, kto to usunie,
będzie zobowiązany do zapłacenia poczwórnej wartości. I rzeczywiście, lepiej jest utrzymywać, że wszystko, co
zostało zabrane przez wilka, będzie nasze tak długo, jak długo będzie można to odzyskać. Dlatego też, jeśli to
nadal pozostaje nasze, myślę, że powództwo z tytułu kradzieży będzie zasadne. Jeśli bowiem dzierżawca ścigał
wilki nie z zamiarem kradzieży mienia (choć mógł mieć taki zamiar), ale przyznając, że nie ścigał ich z tym
zamiarem, to jednak, ponieważ nie zwrócił wieprzy mojemu pasterzowi, gdy ten ich zażądał, uważa się, że je
ukrył i zatuszował; dlatego też sądzę, że będzie podlegał powództwu z tytułu kradzieży, jak również będzie musiał
przedstawić mienie w sądzie; a gdy to zostanie uczynione, wieprze będzie można od niego odzyskać.
37. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Gdy niewolnik będący wspólną własnością nabędzie coś z majątku jednego ze swoich panów, będzie to jednak
należało do nich obu, ale ten, którego własność została nabyta, może odzyskać całą sumę w procesie o podział;
dobra wiara wymaga bowiem, aby każdy z właścicieli miał pierwszeństwo do tego, co niewolnik uzyskał z jego
majątku; gdyby jednak niewolnik nabył to w inny sposób, będzie to należało do wszystkich współwłaścicieli
proporcjonalnie do ich własności.
38. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXV.
Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że ktoś może przenieść na innego własność rzeczy, której sam nie posiada;
bo wierzyciel, sprzedając zastaw, przenosi na nabywcę tytuł, którego sam nie posiadał.
39. Paulus, O Edykcie, Księga L.
Majątek nie może być nabyty przez użytkownika za pośrednictwem niewolnika, ponieważ majątek nie może
składać się z usług niewolnika.
40. Tenże, O Plaucjuszu, księga VII.
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Nabywca działający w dobrej wierze bez wątpienia otrzymuje jako swoje własne wszelkie zyski uzyskane w
międzyczasie z cudzej własności, i to nie tylko te, które zostały uzyskane dzięki jego staranności i pracy, ale
także wszystkie inne, ponieważ jeśli chodzi o zyski, to praktycznie zajmuje on pozycję właściciela; ponieważ
jeszcze zanim uzyska plony, i natychmiast po ich oddzieleniu od ziemi, stają się one własnością nabywcy
działającego w dobrej wierze. Nie ma też żadnego znaczenia, czy to, co kupuję w dobrej wierze, może być
nabyte przez przedawnienie, czy nie; jak na przykład, jeśli należy do okręgu, zostało uzyskane przemocą lub
zostało przekazane gubernatorowi prowincji wbrew prawu przeciw wymuszeniom, a następnie zostało przez
niego przeniesione na nabywcę działającego w dobrej wierze.
41. Z drugiej strony, jeśli w chwili wydania mi nieruchomości sądziłem, że należy ona do sprzedawcy, a potem
stwierdziłem, że należy do kogoś innego, powstaje pytanie, czy mam prawo do zysków, ponieważ posiadanie
trwało przez długi czas. Pomponiusz mówi, że należy się obawiać, że nabywca tego rodzaju nie jest nabywcą w
dobrej wierze, chociaż może posiadać nieruchomość, ponieważ przedawnienie odnosi się do prawa, a to, czy
posiada on nieruchomość w dobrej czy złej wierze, jest kwestią faktu. Nie można tego podważyć twierdzeniem,
że upłynął długi czas, ponieważ, z drugiej strony, ten, kto nie może nabyć nieruchomości przez przedawnienie z
powodu wady tytułu prawnego do niej, nadal ma prawo do zysków z niej.
42. Wzrost owiec jest zyskiem, a zatem należy do posiadacza w dobrej wierze, nawet jeśli zostały sprzedane, gdy
były w ciąży, lub zostały skradzione, gdy były w tym stanie. I rzeczywiście, nie można wątpić, że posiadacz w
dobrej wierze jest uprawniony do mleka, nawet jeśli zwierzęta mogły być sprzedane gotowe do wydojenia. Ta
sama zasada ma zastosowanie do wełny.
43. Tenże, O Plautiusie, księga IX.
Cokolwiek użytkownik niewolnika da mu z jego własnej własności, pozostaje jego własnością. Jeśli jednak uczynił
to z zamiarem, aby własność ta należała do właściciela, to należy powiedzieć, że zostanie ona przez niego
nabyta. Ale jeśli obcy człowiek daje mu ją, to bezsprzecznie zostanie ona nabyta tylko dla właściciela. To samo
stwierdzamy w odniesieniu do wolnego człowieka, który w dobrej wierze służy jako niewolnik, tak że gdybym mu
coś dał, to nadal pozostanie to moje. Dlatego Pomponiusz mówi, że nawet gdybym oddał niewolnikowi jego
pracę, to i tak wszystko, co on dzięki niej nabędzie, nabędzie dla mnie.
44. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga VI.
Chociaż wszystko, co zbudujemy na publicznym brzegu lub w morzu, będzie należało do nas, to jednak trzeba
uzyskać dekret pretora, aby to uczynić; a jeśli ktoś uczyni coś takiego, co będzie przeszkadzało innym, można
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mu to uniemożliwić siłą; nie mam bowiem wątpliwości, że ten, kto wznosi budynek, nie będzie miał prawa do
powództwa cywilnego.
45. Celsus, Digest, Księga II.
Dezertera możemy pojmać na mocy prawa wojennego.
46. Wszelka własność nieprzyjaciela, która może być w naszych rękach, nie należy do ogółu, lecz do pierwszego
mieszkańca.
47. Modestinus, Reguły, Księga VII.
Rozumie się, że posiadamy własność jak własną, ilekroć będąc w posiadaniu, mamy prawo do wyjątku, lub gdy
utraciwszy własność, mamy prawo do powództwa o jej odzyskanie.
48. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XIV.
Własność nabyta na mocy prawa cywilnego jest uzyskiwana przez nas za pośrednictwem tych, którzy są pod
naszą kontrolą; jak na przykład w przypadku klauzuli. To, co jest nabyte w sposób naturalny, jak na przykład
posiadanie, możemy nabyć za pośrednictwem kogokolwiek, jeśli tego pragniemy.
49. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XXXI.
Wolny człowiek nie może nabyć dla nas majątku. Każdy, kto służy nam w dobrej wierze jako niewolnik, może
nabyć dla nas majątek, jeśli podejmie się tego dobrowolnie i jest w pełni świadomy swojego stanu. Gdyby jednak
wszedł w to z naszego rozkazu, nie nabędzie go ani dla siebie, ani dla nas, jeśli nie miał zamiaru nabyć go dla
siebie. Ale jeśli miał taki zamiar, to nabędzie majątek dla siebie.
50. Podobnie wolny człowiek, który służy nam w dobrej wierze jako niewolnik, może się prawnie związać,
zawierając z nami umowę, która dotyczy kupna, sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy.
51. 51. Jeśli nas w jakikolwiek sposób skrzywdzi, będzie odpowiadał z powództwa za szkodę, a w tym przypadku
możemy ściągnąć od niego większe odszkodowanie niż od obcego.
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52. 52. Jeśli osoby tego rodzaju prowadzą jakiekolwiek interesy związane z naszym majątkiem, pod naszym
kierownictwem, lub wykonują jakiekolwiek czynności jako agenci podczas naszej nieobecności, to powództwo
przeciwko nim powinno być przyznane nie tylko wtedy, gdy nabyliśmy ich jako niewolników, ale także wtedy, gdy
zostali nam podarowani; lub gdy zostali nabyci jako posag, lub poprzez zapisanie nam w testamencie; lub są nam
należne z majątku; nie tylko wtedy, gdy uważamy, że są nasze, ale także wtedy, gdy są niewolnikami
posiadanymi wspólnie lub są przedmiotem użytkowania; tak aby nie nabyły dla nas więcej, niż nabyłyby, gdyby
rzeczywiście były niewolnikami posiadanymi wspólnie lub były przedmiotem użytkowania przez innych.
53. 53. Cokolwiek nie może nabyć dla nas wolny człowiek, niewolnik należący do innego lub ten, który służy nam
w dobrej wierze jako niewolnik, wolny człowiek może nabyć dla siebie, a niewolnik należący do innego może
nabyć dla swego pana; z wyjątkiem tego, że wolny człowiek, który służy w dobrej wierze, z trudem może nabyć
własność przez lichwę opartą na posiadaniu, ponieważ nie rozumie się, że ten, kto sam jest posiadany, posiada
posiadanie. Również właściciel niewolnika, którego posiadamy w dobrej wierze, nie może nieświadomie nabyć
przez lichwiarstwo tego, co wchodzi w skład peculium niewolnika, tak jak nie może tego uczynić za pomocą
zbiegłego niewolnika, którego nie posiada.
54. Prokulus, Epistoły, Księga II.
Dzik został złapany w sidła, które zastawiłeś w celu polowania, a gdy go złapano, uwolniłem go i wyniosłem; czy
uważasz, że zabrałem ci dzika? A gdybyś uważał, że jest twój, a ja bym go wypuścił i pozwolił mu odejść do lasu,
to czy w tym przypadku przestałby być twój, czy nadal pozostałby twoją własnością? Jeśli przestałby być pański,
to pytam, jakie miałby pan prawo wytoczyć przeciwko mnie powództwo i czy konieczne byłoby przyznanie
powództwa in factum? Odpowiedź brzmiała, że najpierw powinniśmy wziąć pod uwagę pułapkę i to, czy nie ma
różnicy, czy zastawiłem ją na gruncie publicznym, czy prywatnym; a jeśli na gruncie prywatnym, to czy zrobiłem
to na swoim, czy na cudzym, a jeśli na cudzym, to czy zrobiłem to za zgodą właściciela tegoż gruntu, czy też bez
niej. Ponadto należy rozważyć, czy dzik został złapany w pułapkę w taki sposób, że nie mógł się uwolnić, czy też
walcząc dłużej, mógł uciec. Myślę, że wniosek powinien być taki, że jeśli dzik był pod moją kontrolą, stał się moją
własnością; ale jeśli ty, przez swój czyn, przywróciłeś mu jego naturalną wolność, przestał należeć do mnie; i
byłbym uprawniony do powództwa in factum; jak to zostało rozstrzygnięte w sprawie, w której osoba wyrzuciła ze
statku do morza kubek należący do innej osoby.
55. Tenże, Epistoły, Księga VIII.
Pewna wyspa powstała w rzece naprzeciwko mojej ziemi. Z początku jej długość nie przekraczała granicy tej
ostatniej, ale potem wyspa powiększyła się, trochę po trochu, i wystawała naprzeciw granic moich górnych i

2769

dolnych sąsiadów. Pytam, czy to powiększenie należy do mnie, ponieważ przylega do mojego terenu, czy też
zasada prawa byłaby taka sama, jak gdyby wyspa była tak długa na początku, jak jest obecnie. Prokulus
odpowiedział, że jeśli prawo aluwiów stosuje się do rzeki, w której, jak stwierdziłeś, wyspa powstała naprzeciwko
granicy twojej posiadłości w taki sposób, że nie przekroczyła długości tej ostatniej, a wyspa w pierwszej
kolejności była bliżej twojej posesji niż posesji tego, który posiadał ziemię po drugiej stronie strumienia, to
wszystko staje się wasze, a to, co później przyrosło do wyspy w postaci aluwium, również staje się wasze, nawet
jeśli przyrost był taki, że spowodował, iż wyspa rozciągała się naprzeciwko granic waszych górnych i dolnych
sąsiadów, a nawet przybliżył ją do nieruchomości tego, kto posiada ziemię po drugiej stronie rzeki.
56. Pytam również, czy jeśli wyspa powstanie w pobliżu mojego brzegu, a następnie cała rzeka zacznie płynąć
między moją ziemią a wspomnianą wyspą, po opuszczeniu swojego koryta, gdzie wcześniej płynęła jej większa
część, czy masz jakiekolwiek wątpliwości, że wyspa nadal będzie moja, i czy mimo to część koryta, które zostało
pozostawione przez rzekę, stanie się moją własnością. Proszę, abyś napisał mi swoją opinię na ten temat.
Prokulus odpowiedział, że jeśli wyspa znajdowała się bliżej twojej ziemi, a rzeka, opuściwszy swoje główne
koryto, które zajmowała pomiędzy wyspą a ziemią sąsiada, który znajdował się po drugiej stronie strumienia,
zaczęła płynąć pomiędzy wspomnianą wyspą a twoją ziemią, wyspa nadal będzie twoją własnością; ale koryto,
które było między wyspą a ziemią sąsiada, powinno być podzielone pośrodku, tak że część, która była bliżej
waszej wyspy, będzie rozumiana jako należąca do was, a ta, która jest bliżej ziemi sąsiada, będzie rozumiana
jako należąca do niego. Sądzę, że koryto rzeki, która wyschła po drugiej stronie wyspy, przestało być wyspą; ale
aby sprawa była lepiej zrozumiana, w tym przypadku pole, które było wcześniej wyspą, nadal będzie tak
oznaczane.
57. Paulus, O Plaucjuszu, księga VI.
Julianus mówi, że nic nie można nabyć przez niewolnika podarowanego przez męża, nawet przez własność żony,
której niewolnik został podarowany; jest to bowiem dopuszczalne tylko w przypadku tych, którzy służą w dobrej
wierze jako niewolnicy.
58. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XI.
Wszystko, co zostało wyłowione z morza, nie staje się własnością tego, kto to otrzymał, dopóki właściciel tej
własności nie zacznie uważać jej za porzuconą.
59. Kallistratus, Pytania, księga II.
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Mienie nabyte na mój rozkaz nie staje się moje, dopóki ten, kto je nabył, nie dostarczy mi go.
60. Scaevola, Opinie, księga I.
Titius postawił na ziemi Seiusa ruchomy spichlerz na pszenicę, zbudowany z drewnianych desek. Powstaje
pytanie, kto jest właścicielem tego spichlerza? Odpowiedź brzmi, że zgodnie z podanym stanem faktycznym nie
staje się on własnością Seneki.
61. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga VI.
Majątek jest często uważany w prawie za właściciela i dlatego wszystko, co niewolnik nabywa jako część tego
majątku, jest uważane za nabyte przez niego jako jego pana. Jest oczywiste, że w sprawach, w których akt lub
praca osoby jest niezbędna, nic nie może być uzyskane dla majątku za pośrednictwem niewolnika; i dlatego,
chociaż niewolnik należący do majątku może być mianowany spadkobiercą, to jednak, ponieważ osobisty rozkaz
jego pana jest niezbędny, aby umożliwić mu wejście w to samo, musimy poczekać, aż pojawi się spadkobierca.
62. Tak jak nie można ustanowić użytkowania bez kogoś, kto by się nim cieszył, tak nie można go nabyć dla
majątku poprzez niewolnika.
63. Paulus, Podręczniki, Księga II.
Istnieją pewne rzeczy, które same w sobie nie mogą być alienowane, ale przechodzą na mocy powszechnego
zwyczaju; tak więc dotal tract of land and property, który nie jest przedmiotem handlu, przechodzi na
spadkobiercę; bo choć nie może być mu zapisany w testamencie, to jednak staje się jego po jego powołaniu.
64. Tryphoninus, Dysputy, Księga VII.
Jeśli ktoś, kto jest pod kontrolą innego, znajdzie skarb, należy powiedzieć w odniesieniu do osoby, dla której
został on nabyty, że jeśli ten pierwszy znajdzie go na ziemi innego, będzie miał prawo do połowy; ale jeśli
znajdzie go na ziemi swojego ojca lub pana, cały będzie należał do tego ostatniego; (i tylko połowa, jeśli zostanie
odkryty na ziemi kogoś innego).
65. 65. Jeśli niewolnik posiadający wspólną własność znajdzie skarb na ziemi innego pana, czy nabędzie go
proporcjonalnie do udziałów swoich panów, czy też zawsze nabędzie go dla nich obu po równo? Przypadek ten
przypomina sytuację, w której majątek pochodzący od państwa, zapisany w testamencie lub podarowany przez
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obcych jest przekazywany niewolnikowi, ponieważ skarb jest uważany za dar fortuny; stąd część, do której
uprawniony jest znalazca, będzie należała do współwłaścicieli proporcjonalnie do udziału, jaki każdy z nich ma w
niewolniku.
66. Jeśli niewolnik będący współwłaścicielem znajdzie skarb na ziemi jednego ze swoich panów, nie może
powstać żadna wątpliwość co do udziału, do którego pan jest zawsze uprawniony, ponieważ należy on wyłącznie
do właściciela ziemi. Ale z drugiej strony, należy rozważyć, czy drugi współwłaściciel nie będzie miał prawa do
części pozostałej połowy, i czy przypadek nie jest podobny do tego, gdy niewolnik czyni postanowienie na rozkaz
jednego ze swoich panów, lub otrzymuje coś przez dostawę, lub specjalnie, dla drugiego. Można powiedzieć, że
ta druga opinia jest lepsza.
67. Jeśli niewolnik, którego ktoś ma w użytkowaniu, znajdzie skarb na ziemi tego, kto ma prawo własności do
niewolnika, to czy to wszystko należy do niego? A jeśli znajdzie go na ziemi innego, to czy jego połowa
przypadnie jego właścicielowi, czy też użytkownikowi? W tym przypadku należy zbadać, czy użytkownik
wieczysty może nabyć własność przez pracę niewolnika. Załóżmy, że niewolnik znalazł skarb kopiąc w ziemi;
wtedy można powiedzieć, że należy on do użytkownika. Jeśli jednak nagle znalazłby go ukrytego w jakimś
ustronnym miejscu, podczas gdy on nic nie robił, tylko spacerował, to będzie on należał do właściciela
nieruchomości. Ja jednak nie uważam, że połowa skarbu powinna należeć do użytkownika, bo nikt nie szuka
skarbu pracą niewolnika i to nie na jego rachunek niewolnik kopał w ziemi, ale wykonywał pracę w innym celu, a
fortuna dała mu coś innego. Dlatego też, gdyby znalazł skarb na ziemi samego użytkownika, myślę, że ten ostatni
będzie miał prawo tylko do połowy tego skarbu, jako właściciel ziemi, a druga połowa będzie należała do tego, kto
ma własność niewolnika.
68. Jeśli wierzyciel znajdzie skarb na gruncie, który został mu zapisany na hipotekę, uważa się, że znalazł go na
cudzym gruncie. Może więc wziąć połowę skarbu dla siebie, a drugą połowę dać dłużnikowi; a kiedy pożyczone
pieniądze zostaną zapłacone, może zatrzymać połowę, którą wziął ze skarbu, na mocy prawa znalazcy, a nie na
mocy prawa wierzyciela. W takim przypadku, jeżeli wierzyciel zaczął posiadać ziemię jako swoją własność, na
mocy upoważnienia Cesarza, roszczenie do zastawu będzie uważane za istniejące w czasie wyznaczonym do
zapłaty; ale po upływie tego czasu dłużnik będzie miał prawo do każdego skarbu znalezionego na ziemi przed
zapłaceniem pieniędzy. Jeżeli jednak kwota długu zostanie zapłacona w terminie przewidzianym przez prawo,
wierzyciel musi zwrócić skarb, ponieważ wszystko, co należy do ziemi, musi być zwrócone, tak jak w przypadku,
gdy jest zwracane przez posiadacza; ale będzie on zobowiązany do oddania tylko połowy, ponieważ ustalono, że
znalazca ma zawsze prawo do połowy.
69. Quintus Mucius Scaevola, Definicje.
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Kiedy ktoś wpisuje własność należącą do kogoś innego do swoich rachunków podatkowych, to w żadnym
wypadku nie staje się ona jego własnością.
70. Labeo, Epitomes of Probabilities, autorstwa Paulusa.
Jeśli wyślę do ciebie list, nie stanie się on twoim, dopóki nie zostanie ci doręczony. Paulus: Jestem przeciwnego
zdania, bo jeśli ty wyślesz do mnie swojego sekretarza, a ja w odpowiedzi wyślę ci list, to list ten stanie się twój,
gdy tylko doręczę go twojemu sekretarzowi. To samo dzieje się w przypadku listu, który wysyłam do ciebie
jedynie w ramach przysługi; na przykład, jeśli poprosiłeś mnie, abym cię komuś polecił, a ja w tym celu wysyłam
ci list.
71. Jeśli wyspa na rzece należy do ciebie, to żadna z nich nie jest własnością publiczną. Paulus: Jest wręcz
przeciwnie, gdyż w tego rodzaju wyspach brzegi rzeki i brzegi morza są w pewnym stopniu własnością publiczną;
a zasada prawa jest taka sama w odniesieniu do pola, które przylega do brzegu, lub brzegu.
72. Jeśli na publicznym strumieniu, który znajduje się w pobliżu twojej własności, powstanie wyspa, będzie ona
należeć do ciebie. Paulus: Zobaczmy, czy nie jest to fałszywe w odniesieniu do wyspy, która nie przylega do
koryta rzeki, lecz jest zawieszona na gałęziach lub innym lekkim materiale nad strumieniem, tak że ziemia do niej
nie dociera, a wyspa może zmieniać swoje położenie. Wyspa tego rodzaju jest w pewnym stopniu własnością
publiczną i należy do samej rzeki.
73. Paulus: Jeśli wyspa, która powstała na rzece, stanie się twoją, a potem powstanie kolejna wyspa między
pierwszą a przeciwległym brzegiem, to miara zostanie pobrana z twojej wyspy, a nie z twojej ziemi, z powodu
której wyspa stała się twoją własnością; bo co za różnica, jaki może być charakter ziemi, z powodu której rości się
prawo własności do ostatniej wyspy?
74. Labeo, w tej samej Księdze, mówi, że jeśli cokolwiek jest utworzone lub zbudowane w miejscu publicznym, to
staje się publiczne, i że wyspa, która jest utworzona w publicznym strumieniu, powinna być również uważana za
własność publiczną.
75. Venuleius, Interdicts, Księga VI.
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Gdy ciężarna kobieta zostanie zapisana w testamencie, nabyta przez lichwiarstwo lub w jakikolwiek inny sposób
wyobcowana i urodzi dziecko, stanie się ono własnością tego, kto je nabył, a nie tego, do kogo należało, gdy
zostało poczęte.

Tyt. 2: O nabyciu lub utracie własności.

76. Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Posiadanie, jak mówi Labeo, wywodzi się od terminu sedes, czyli pozycja, ponieważ jest ono naturalnie w
posiadaniu tego, kto je ma; a to Grecy określają jako katoksyn.
77. Nerva, syn, twierdzi, że własność nieruchomości wywodzi się z naturalnego posiadania i że ślad tego
pozostaje jeszcze w przypadku tego, co zostało zdobyte na ziemi, na morzu i w powietrzu, gdyż natychmiast
należy do tego, kto pierwszy wszedł w posiadanie. Podobnie łupy zdobyte na wojnie, wyspy powstałe na morzu,
klejnoty, kamienie szlachetne i perły znalezione na brzegu stają się własnością tego, kto pierwszy wejdzie w ich
posiadanie.
78. My także sami nabywamy posiadanie.
79. Osoba obłąkana lub wychowanek nie może wejść w posiadanie bez upoważnienia swego kuratora lub
opiekuna; bo chociaż ci pierwsi mogą dotykać rzeczy swoim ciałem, nie mają jednak dyspozycji do jej posiadania,
podobnie jak wtedy, gdy ktoś wkłada coś w ręce człowieka, który śpi. Podopieczny może rozpocząć posiadanie z
upoważnienia swojego opiekuna. Ofiliusz i Nerwus, syn, twierdzą jednak, że wychowanek nie może wejść w
posiadanie bez upoważnienia opiekuna, gdyż posiadanie jest sprawą faktyczną, a nie prawną. Opinia ta może
być przyjęta, gdy podopieczny jest w takim wieku, że jest w stanie zrozumieć, co robi.
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80. Gdy mąż przekazuje posiadanie swojej żonie w celu uczynienia jej darowizny, kilka autorytetów utrzymuje, że
jest ona w faktycznym posiadaniu, ponieważ kwestia faktu nie może być unieważniona przez prawo cywilne. I w
rzeczy samej, jaki byłby pożytek z twierdzenia, że żona nie jest w posiadaniu, ponieważ mąż natychmiast je
utracił, kiedy nie chciał już go zatrzymać?
81. W posiadanie wchodzimy również za pośrednictwem niewolnika lub syna, który jest pod naszą kontrolą; i tak
jest w przypadku własności stanowiącej jego peculium, nawet jeśli nie jesteśmy świadomi tego faktu, jak twierdził
Sabinus. Kasjusz i Julianus: ponieważ ci, którym pozwoliliśmy na posiadanie peculium, są rozumiani jako będący
w posiadaniu za naszą zgodą. Dlatego niemowlę i osoba obłąkana mogą wejść w posiadanie dóbr tworzących
peculium i mogą je nabyć przez lichwiarstwo; może to uczynić także dziedzic, gdy niewolnik należący do majątku
dokona zakupu.
82. 82. Możemy także wejść w posiadanie przez każdego, kogo posiadamy w dobrej wierze jako niewolnika,
nawet jeśli należy on do innego lub jest wolny. Jeśli jednak posiadamy go w sposób oszukańczy, nie sądzę,
abyśmy mogli nabyć posiadanie za jego pośrednictwem. Ten, kto jest w posiadaniu innego, nie może nabyć
własności ani dla swojego pana, ani dla siebie.
83. Gdy jesteśmy współwłaścicielami niewolnika, możemy indywidualnie nabyć przez niego własność w pełnej
wysokości, tak jakby był jednym z naszych własnych niewolników, jeśli zamierza on nabyć własność dla jednego
ze swoich panów; tak samo jak w przypadku nabycia własności.
84. 84. Możemy wejść w posiadanie za pośrednictwem niewolnika, w którego użytkowaniu jesteśmy, w ten sam
sposób, w jaki on jest przyzwyczajony do nabywania dla nas własności poprzez swoją pracę; nie ma też
znaczenia, czy faktycznie go nie posiadamy, ponieważ ta sama zasada dotyczy syna.
85. 85. Ponadto ten, przez którego chcemy wejść w posiadanie, powinien być osobą, która będzie w stanie
zrozumieć, co oznacza posiadanie.
86. Dlatego, jeśli wyślesz niewolnika, który jest obłąkany, aby objął w posiadanie, w żadnym wypadku nie będzie
się uważało, że je nabyłeś.
87. Jeśli wyślesz chłopca poniżej wieku dojrzewania, aby wziął w posiadanie, zaczniesz to czynić; tak jak
podopieczny nabywa posiadanie, a zwłaszcza z upoważnienia swego opiekuna.
88. Nie ulega wątpliwości, że można uzyskać posiadanie za pomocą niewolnicy płci żeńskiej.
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89. Podopieczny może objąć w posiadanie niewolnicę, niezależnie od tego, czy osiągnęła ona wiek dojrzewania,
czy nie, jeśli poleci jej objąć w posiadanie z upoważnienia swego opiekuna.
90. Nerva, syn, powiada, że nie możemy objąć w posiadanie jednego z naszych niewolników, który jest zbiegiem,
chociaż utrzymywano, że pozostaje on w naszym posiadaniu tak długo, jak długo nie jest w posiadaniu innego; a
zatem, że w międzyczasie może on nabyć własność przez lichwiarstwo. Opinia ta jest jednak przyjęta ze względu
na wygodę publiczną, tak że lichwa może mieć miejsce tak długo, jak długo nikt nie wejdzie w posiadanie
niewolnika. Zdaniem Kasjusza i Julianusa taki niewolnik może wejść w posiadanie, podobnie jak ci, których mamy
w prowincji.
91. Julianus twierdzi, że nie można objąć w posiadanie niewolnika, który rzeczywiście został oddany w zastaw,
ponieważ uważa się go za posiadanego przez dłużnika pod jednym względem, to znaczy w celu lichwy. Nie może
też niewolnik zastawiony nabyć własności na rzecz wierzyciela, bo chociaż ten ostatni może być w jego
posiadaniu, to jednak nie może nabyć przez niego własności w drodze zastrzeżenia lub w jakikolwiek inny
sposób.
92. Starożytni uważali, że można nabyć cokolwiek za pośrednictwem niewolnika należącego do majątku,
ponieważ był on częścią tego majątku. Stąd powstała dyskusja, czy zasada ta nie powinna być rozszerzona dalej,
tak że gdy niektórzy niewolnicy byli zapisani w testamencie, inni mogli być posiadani przez akt jednego z nich.
Zastanawiano się również, czy byłoby to możliwe, gdyby wszyscy oni zostali zakupieni lub darowani razem.
Lepsza opinia jest taka, że w takich okolicznościach nie mogę wejść w posiadanie przez akt jednego z nich.
93. Jeśli niewolnik jest częściowo zapisany w testamencie wyznaczonemu spadkobiercy, może on na mocy
zapisu nabyć dla niego posiadanie ziemi majątku, proporcjonalnie do jego udziału we wspomnianym niewolniku.
94. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli każę niewolnikowi posiadanemu we wspólnocie przyjąć
majątek, ponieważ uzyskuję posiadanie mojej części tego majątku ze względu na mój udział w nim.
95. To, co powiedzieliśmy w odniesieniu do niewolników, ma zastosowanie również wtedy, gdy oni sami chcą
nabyć dla nas posiadanie; jeśli bowiem każesz swojemu niewolnikowi wziąć w posiadanie, a on czyni to z
zamiarem nabycia nieruchomości nie dla ciebie, lecz dla Titiusa, posiadanie nie jest dla ciebie nabyte.
96. Posiadanie jest przez nas nabywane za pośrednictwem pełnomocnika, opiekuna lub kuratora. Ale kiedy oni
biorą w posiadanie we własnym imieniu, a nie z zamiarem jedynie świadczenia swoich usług, nie mogą nabyć
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posiadania dla nas. Z drugiej strony, jeśli powiemy, że ci, którzy uzyskują posiadanie w naszym imieniu, nie
uzyskują go dla nas, wynik będzie taki, że ani ten, komu rzecz została dostarczona, nie uzyska posiadania,
ponieważ nie miał takiego zamiaru, ani ten, kto dostarczył rzecz, nie zachowa jej, ponieważ zrzekł się jej
posiadania.
97. Jeśli nakazuję sprzedawcy, aby wydał rzecz mojemu agentowi, podczas gdy jest ona w naszej obecności,
Priscus mówi, że zostanie ona uznana za wydaną mi. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli każę
mojemu dłużnikowi zapłacić innemu sumę, która jest mi należna, ponieważ nie jest konieczne, aby wziąć w
posiadanie cieleśnie i faktycznie, ale może to być zrobione tylko przez oczy i zamiar. Dowód na to pojawia się w
przypadku własności, która ze względu na swój ciężar nie może być przenoszona, jak na przykład kolumny;
uważa się je za dostarczone, jeśli strony wyrażą na to zgodę, z kolumnami przed nimi; a wina uważa się za
dostarczone, gdy klucze do winiarni zostały przekazane nabywcy.
98. Gminy nie mogą niczego posiadać same z siebie, ponieważ wszyscy obywatele nie mogą się na to zgodzić.
Nie posiadają forów, świątyń i innych tego rodzaju rzeczy, lecz korzystają z nich bez umiaru. Nerva, syn,
powiada, że mogą nabyć, posiąść i uzyskać przez lichwiarstwo peculium swoich niewolników; inni jednak są
przeciwnego zdania, gdyż sami nie posiadają niewolników.
99. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Obecna zasada jest taka, że gminy mogą zarówno posiadać, jak i nabywać przez lichwiarstwo, i że może się to
odbywać za pośrednictwem niewolnika lub osoby wolnej.
100. Paulus, O Edykcie, Księga LXX.
Ponadto, tylko własność cielesna może być posiadana.
101. Uzyskujemy posiadanie za pomocą zarówno ciała, jak i umysłu, a nie za ich pomocą oddzielnie. Kiedy
jednak mówimy, że uzyskujemy posiadanie za pomocą ciała i umysłu, nie należy tego rozumieć w ten sposób, że
jeśli ktoś pragnie zawładnąć ziemią, musi obejść każde pole, ponieważ wystarczy, że wejdzie na jakąkolwiek
część ziemi, o ile jego zamiarem jest zawładnięcie nią całą, tak dalece, jak sięgają jej granice.
102. Nikt nie może objąć w posiadanie własności, która jest niepewna; jak na przykład, jeśli masz zamiar i
pragnienie posiadania wszystkiego, co posiada Titius.
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103. Neratius i Proculus uważają, że nie można nabyć posiadania wyłącznie przez zamiar, jeśli najpierw nie
nastąpi posiadanie naturalne. Dlatego, jeśli wiem, że na mojej ziemi jest skarb, natychmiast go posiadam, jak
tylko mam zamiar to zrobić; ponieważ zamiar dostarcza tego, czego brakuje w naturalnym posiadaniu. Nie jest
też słuszna opinia Brutusa i Maniliusza, którzy twierdzą, że ten, kto długo posiadał ziemię, posiadał także każdy
skarb, który można na niej znaleźć, nawet jeśli nie wiedział o jego istnieniu. Ten bowiem, kto nie wie, że jest tam
jakiś skarb, nie posiada go, chociaż może posiadać ziemię; a jeśli był świadomy jego obecności, nie może go
nabyć przez długie posiadanie, ponieważ wie, że jest on własnością kogoś innego. Kilka autorytetów uważa, że
opinia Sabinusa jest lepsza, a mianowicie, że ten, kto wie, że na jego ziemi znajduje się skarb, nie wchodzi w
jego posiadanie, chyba że został on usunięty ze swojego miejsca, ponieważ nie znajduje się pod naszą opieką.
Zgadzam się z tą opinią.
104. Możemy posiadać tę samą rzecz na podstawie kilku różnych tytułów; na przykład niektóre autorytety
uważają, że ten, kto nabywa własność przez lichwę, czyni to nie tylko jako nabywca, ale jako właściciel. Jeśli
bowiem jestem spadkobiercą tego, kto posiada własność jako nabywca, to posiadam tę samą rzecz, ale jako
nabywca i jako spadkobierca; o ile bowiem własność może być ustanowiona tylko jednym tytułem, to nie jest tak
w przypadku posiadania.
105. Z drugiej strony, kilka osób nie może posiadać tej samej rzeczy bez podziału; bo rzeczywiście, jest to
sprzeczne z naturą, że skoro ja coś posiadam, to i ty powinieneś być uważany za posiadacza. Sabinus jednak
powiada, że ten, kto daje własność z niepewnego tytułu, posiada ją sam, jak i ten, kto ją otrzymał z ryzykiem.
Również Trebatius aprobuje tę opinię, ponieważ uważa, że jeden człowiek może posiadać własność
sprawiedliwie, a drugi niesprawiedliwie, ale obaj nie mogą posiadać jej ani niesprawiedliwie, ani sprawiedliwie.
Labeo zaprzecza mu, ponieważ w przypadku pełnego posiadania nie ma większej różnicy, czy ktoś posiada
sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie. Jest to słuszne, ponieważ to samo posiadanie nie może być w posiadaniu
dwóch osób, tak samo jak nie można uważać, że stoisz na tym samym miejscu, na którym ja stoję, albo że
siedzisz dokładnie tam, gdzie ja siedzę.
106. Kiedy posiadanie zostaje utracone, należy rozważyć zamiar strony będącej w posiadaniu. Dlatego, chociaż
możesz być na traktach ziemi, nadal, jeśli nie zamierzasz go zachować, natychmiast stracisz posiadanie. Stąd
posiadanie można utracić przez sam zamiar, choć nie można go w ten sposób nabyć.
107. Jeśli jednak masz posiadanie wyłącznie przez zamiar, nawet jeśli inny może być na ziemi, nadal będziesz
miał posiadanie tego samego.
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108. Jeśli ktoś zawiadomi, że dom został najechany przez rabusiów, a właściciel, ogarnięty strachem, nie chce
się do niego zbliżyć, to uznaje się, że traci posiadanie domu. Ale jeśli niewolnik lub dzierżawca, za którego
pośrednictwem faktycznie posiadam własność, umrze lub odejdzie, zachowam posiadanie przez intencję.
109. Jeśli dostarczę jakiś przedmiot innemu, tracę go w posiadanie; albowiem postanowiono, że posiadamy go
tak długo, dopóki dobrowolnie się go nie zrzekniemy lub nie zostaniemy go pozbawieni siłą.
110. 110. Jeśli niewolnik, którego posiadam, twierdzi, że jest wolny, jak to uczynił Spartakus, i jest gotów bronić
swej wolności w sądzie, nie będzie uważany za będącego w posiadaniu pana, któremu chce się przeciwstawić. W
przeciwnym razie, jeśli jako niewolnik domaga się wolności i prosi o sądową decyzję w tej sprawie, pozostaje
jednak pod moją kontrolą, a ja posiadam go w sposób zamierzony, dopóki nie zostanie uznany za wolnego.
111. Posiadamy przez intencję miejsca, do których się udajemy latem i zimą, chociaż je opuszczamy w pewnych
okresach.
112. Ponadto możemy posiadać przez intencję, a także cieleśnie, za pośrednictwem innego, jak to stwierdziliśmy
w przypadku dzierżawcy i niewolnika. Fakt, że posiadamy pewne dobra nie będąc tego świadomi (jak to ma
miejsce w przypadku, gdy niewolnicy otrzymują peculium), nie powinien stanowić żadnej trudności, ponieważ
uważa się, że posiadamy je zarówno przez zamiar, jak i faktyczne działanie niewolników.
113. Nerva, syn, uważa, że ruchomości, z wyjątkiem niewolników, możemy posiadać tak długo, jak długo
pozostają one pod naszą opieką, to znaczy tak długo, jak długo możemy nimi władać w sposób naturalny,
gdybyśmy tego chcieli. Jeśli bowiem zgubimy trzodę lub waza spadnie w taki sposób, że nie będzie można jej
znaleźć, natychmiast przestaje być w naszym posiadaniu, choć nikt inny nie może wejść w jej posiadanie; inaczej
jest jednak, gdy nie można znaleźć czegoś, co jest pod moją opieką, ponieważ nadal pozostaje w okolicy i
staranne poszukiwania pozwolą to odkryć.
114. Podobnie dzikie zwierzęta, które zamykamy w zagrodach, i ryby, które wrzucamy do stawów, są w naszym
posiadaniu. Ale ryby, które są w jeziorze, lub dzikie zwierzęta, które błąkają się w lasach ogrodzonych
żywopłotem, nie są w naszym posiadaniu, ponieważ są pozostawione swojej naturalnej wolności; w przeciwnym
razie, gdyby ktoś kupił las, uważano by, że posiada wszystkie zwierzęta w nim, co jest fałszywe.
115. Ponadto posiadamy ptaki, które zamknęliśmy lub oswoiliśmy i poddaliśmy naszej kontroli.

2779

116. Niektóre władze uważają, że gołębie, które odlatują od naszych budynków, jak również pszczoły, które
opuszczają nasze ule i mają zwyczaj powracać, są przez nas posiadane.
117. Labeo i Nerwa, syn, uważają, że przestaję posiadać każde miejsce, które zostało zalane przez rzekę lub
morze.
118. Jeśli przywłaszczysz sobie jakąś rzecz, która została u ciebie zdeponowana, z zamiarem jej kradzieży,
przestaję ją posiadać. Jeśli jednak nie ruszysz jej z miejsca i masz zamiar zaprzeczyć, że została u ciebie
złożona, kilka starożytnych autorytetów, a wśród nich Sabinus i Kasjusz, słusznie twierdzą, że nadal zachowuję
posiadanie, ponieważ kradzież nie może być popełniona bez obchodzenia się z rzeczą, ani nie może być
popełniona przez sam zamiar.
119. Zasada, że nikt nie może sam zmienić swojego tytułu do posiadania własności, została ustanowiona przez
starożytne władze.
120. Jeśli jednak ten, kto zdeponował u mnie rzecz lub pożyczył mi ją, sprzeda lub da mi tę samą rzecz, nie
będzie się uważać, że zmieniłem tytuł, dzięki któremu posiadam, ponieważ nie byłem w posiadaniu.
121. Istnieje tyle rodzajów posiadania, ile jest sposobów nabycia własności, która do nas nie należy; jak na
przykład przez kupno, przez darowiznę, przez zapis, przez posag, jako spadkobierca, przez wydanie jako
zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę, przez zajęcie, jak w przypadku, gdy otrzymujemy własność od lądu lub
morza, lub od wroga, lub którą sami tworzymy. Podsumowując, jest tylko jeden rodzaj posiadania, ale gatunków
jest nieskończenie wiele.
122. Posiadanie można podzielić na dwa rodzaje, gdyż jest ono nabyte w dobrej lub złej wierze. Opinia Kwintusa
Muciusa, który do różnych rodzajów posiadania zaliczył to, które zostało wydane na polecenie sędziego w celu
zachowania własności, lub to, które uzyskujemy, ponieważ nie zapewniono nam zabezpieczenia przed grożącą
szkodą, jest całkowicie niedorzeczna. Gdy bowiem ktoś wprowadza wierzyciela w posiadanie w celu zachowania
mienia, lub gdy czyni to, ponieważ nie zapewniono zabezpieczenia przed grożącą szkodą, lub w imieniu
nienarodzonego dziecka, tak naprawdę nie przyznaje posiadania, lecz jedynie pieczę i nadzór nad mieniem. Stąd
też, gdy sąsiad nie daje zabezpieczenia przed grożącą szkodą, a my zostajemy oddani pod opiekę i stan ten trwa
przez dłuższy czas, pretor, po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, pozwoli nam uzyskać faktyczne posiadanie
nieruchomości.
123. Ulpianus, O edyktach, księga LXVII.
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Ojciec natychmiast posiada to, co jego syn nabywa jako część swojego peculium, chociaż może nie być
świadomy, że jest pod jego kontrolą. Co więcej, ta sama zasada powinna być przyjęta nawet wtedy, gdy syn jest
w posiadaniu innego jako niewolnik.
124. Paulus, O Edykcie, Księga LXIII.
Jeśli jestem ci winien Stichusa zgodnie z postanowieniem i nie wydam go, a ty wejdziesz w jego posiadanie w
inny sposób, to jesteś złodziejem. Podobnie, gdybym sprzedał ci jakąś rzecz i nie dostarczył jej, a ty wszedłbyś w
jej posiadanie bez mojej zgody, nie uczynisz tego jako nabywca, lecz jako deprawator.
125. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Mówimy, że posiada coś potajemnie ten, kto bierze to w posiadanie ukradkiem, podejrzewając, że druga strona,
nie wiedząc, co uczyniła, może wywołać spór, i obawiając się, że będzie się spierać o swoje prawo. Ten jednak,
kto nie obejmuje w posiadanie potajemnie, lecz ukrywa się, jest w takiej sytuacji, że nie uważa się go za
posiadacza potajemnego. Nie należy bowiem brać pod uwagę sposobu, w jaki uzyskał posiadanie, lecz początek
jego uzyskania, ani też nie zaczyna posiadać potajemnie ten, kto czyni to w dobrej wierze, za wiedzą lub zgodą
tego, do kogo nieruchomość należy, lub z jakiegokolwiek innego ważnego powodu. Dlatego Pomponiusz mówi,
że potajemnie obejmuje w posiadanie ten, kto obawiając się, że w przyszłości może dojść do jakiejś kontrowersji,
a osoba, której się obawia, jest o tym nieświadoma, obejmuje w posiadanie ukradkiem.
126. Labeo mówi, że jeśli ktoś udaje się na targ, nie pozostawiając nikogo w domu, a po powrocie z targu
stwierdza, że ktoś zajął jego dom, to uważa się, że ten ostatni wszedł w posiadanie potajemne. Dlatego ten, kto
poszedł na targ, nadal zachowuje posiadanie, ale jeśli włamywacz nie przyzna się do właściciela po powrocie,
będzie się uważać, że wszedł w posiadanie raczej siłą niż potajemnie.
127. Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Jeśli właściciel nie chce powrócić na ziemię, ponieważ obawia się użycia siły wyższej, uważa się, że utracił
posiadanie. Stwierdził to również Neratius.
128. Tenże, O Edykcie, Księga LXV.
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Jak posiadanie nie może być nabyte inaczej niż przez zamiar i czynność cielesną, tak samo nie może być
utracone, chyba że nastąpi przeciwieństwo obu tych rzeczy.
129. Gaius, O Edykcie, Księga XXV.
Ogólnie rzecz biorąc, uważa się, że jesteśmy w posiadaniu, gdy ktoś, jako agent, gospodarz lub przyjaciel,
posiada to w naszym imieniu.
130. Ulpianus, O Edykcie, księga LXIX.
Gdy ktoś dzierżawi nieruchomość, a potem rości sobie do niej prawo na podstawie niepewnego tytułu, uważa się,
że porzucił dzierżawę. Jeśli zaś ktoś najpierw rości sobie prawo do nieruchomości z niepewnego tytułu, a potem
ją dzierżawi, to uważa się, że posiada ją na mocy dzierżawy; to bowiem, co zostało uczynione jako ostatnie,
powinno być raczej brane pod uwagę. Pomponiusz również jest tego zdania.
131. Pomponiusz omawia bardzo ciekawe zagadnienie, a mianowicie, czy człowiek, który dzierżawi ziemię, ale
rości sobie do niej prawo na podstawie niepewnego tytułu, czyni to nie w celu posiadania jej, ale jedynie po to, by
pozostać w posiadaniu; jest to bowiem wielka różnica, gdyż jedną rzeczą jest posiadanie, a zupełnie inną bycie w
posiadaniu. Osoby, które weszły w posiadanie w celu zachowania własności, jako zapisobiercy lub sąsiedzi, z
powodu grożącej szkody, nie posiadają własności, ale są w jej posiadaniu w celu opieki nad nią. W takim
przypadku oba powyższe sposoby łączą się w jeden.
132. 132. Jeśli ktoś dzierżawi ziemię i prosi o objęcie jej w posiadanie na podstawie niepewnego tytułu prawnego,
to jeśli wydzierżawił ją za jedną sestercję, nie ma wątpliwości, że posiada ją do woli, ponieważ dzierżawa tylko za
tę sumę jest nieważna. Jeśli jednak wydzierżawił ją za godziwy czynsz, należy ustalić, co zostało uczynione
najpierw.
133. Paulus, O Edykcie, Księga LXV.
Ten posiada sprawiedliwie, kto czyni to z upoważnienia pretora.
134. Ulpianus, O Edykcie, księga LXX.
Ten, kto ma prawo użytkowania własności, jest uważany za posiadającego ją w sposób naturalny.
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135. Własność nie ma nic wspólnego z posiadaniem, dlatego nie odmawia się interdyktu Uti possidetis temu, kto
wszczął postępowanie w celu odzyskania własności, ponieważ nie uważa się, że ten, kto to czyni, zrzekł się
posiadania.
136. Tenże, O edyktach, księga LXXII.
Pomponiusz opowiada, że kamienie zostały zatopione w Tybrze w wyniku katastrofy statku, a następnie
wydobyte; pyta, czy własność nie uległa zmianie w czasie, gdy znajdowały się w rzece. Myślę, że własność, ale
nie posiadanie, zostało zachowane. Ten przypadek nie jest podobny do przypadku zbiegłego niewolnika,
ponieważ niewolnik jest uważany za posiadanego przez nas, aby zapobiec pozbawieniu nas posiadania przez
niego; ale przypadek kamieni jest inny.
137. Gdy ktoś korzysta z pośrednictwa innego, powinien to czynić z przynależnymi mu zobowiązaniami i wadami.
Stąd, w odniesieniu do czasu, w którym sprzedawca posiadał nieruchomość, bierzemy pod uwagę również
kwestie przemocy, tajemnicy i niepewnego tytułu.
138. 138. Ponadto, gdy ktoś zwraca niewolnika sprzedawcy, powstaje pytanie, czy ten ostatni może czerpać
korzyści z czasu, w którym niewolnik był w posiadaniu nabywcy. Niektóre władze uważają, że nie może,
ponieważ zwrot niewolnika unieważnia sprzedaż; inne twierdzą, że nabywca może czerpać zyski z czasu
posiadania niewolnika przez sprzedawcę, a sprzedawca z czasu posiadania niewolnika przez nabywcę. Uważam,
że ta opinia powinna zostać przyjęta.
139. Jeśli wolny człowiek lub niewolnik należący do innego, który służy w dobrej wierze, kupi nieruchomość, a
osoba trzecia wejdzie w jej posiadanie, to ani rzekomy niewolnik, gdy stanie się wolny, ani prawdziwy właściciel
nie mogą czerpać korzyści z czasu, w którym nieruchomość była w rękach posiadacza w dobrej wierze.
140. W sytuacji, gdy spadkobierca nie był w posiadaniu w pierwszej kolejności, powstaje pytanie, czy może on
czerpać korzyści z posiadania spadkodawcy. I rzeczywiście, posiadanie jest przerwane między stronami
sprzedaży, ale wiele autorytetów nie jest tego samego zdania w odniesieniu do spadkobierców, ponieważ prawo
dziedziczenia jest znacznie szersze niż prawo kupna. Jednakże bardziej zgodne z liberalną interpretacją prawa
jest przyjęcie tej samej zasady w odniesieniu do spadkobierców, która ma zastosowanie do nabywców.
141. Nie tylko posiadanie spadkodawcy, które posiadał on w chwili śmierci, przynosi korzyść spadkobiercy, ale
również to, które posiadał on w jakimkolwiek czasie, ma ten skutek.
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142. Również w odniesieniu do posagu, jeśli majątek został albo dany, albo otrzymany jako taki, czas posiadania
przyniesie korzyść mężowi lub żonie, w zależności od przypadku.
143. Jeśli ktoś przeniósł własność na podstawie niepewnego tytułu, powstaje pytanie, czy może czerpać korzyści
z czasu, w którym był w posiadaniu osoby, na rzecz której został przeniesiony. Uważam, że ten, kto przenosi
własność na podstawie niepewnego tytułu, nie może czerpać korzyści z czasu posiadania, dopóki tytuł pozostaje
niepewny; ale jeśli ponownie wejdzie w posiadanie, a niepewny tytuł wygasa, może czerpać korzyści z
posiadania w czasie, gdy nieruchomość była w posiadaniu niepewnego tytułu.
144. W pewnej sprawie zapytano, czy jeśli niewolnik, który został poddany manumisji, posiada własność
stanowiącą część jego peculium (peculium nie zostało mu przekazane), a jego pan chce czerpać zyski z czasu, w
którym własność ta była w posiadaniu wyzwoleńca, po zrzeczeniu się własności, to czy może to zrobić.
Postanowiono, że nie należy mu przyznać korzyści z czasu posiadania, ponieważ jego zachowanie było
potajemne i nieuczciwe.
145. Jeżeli nieruchomość została mi przywrócona na mocy postanowienia sądu, postanowiono, że jestem
uprawniony do skorzystania z czasu, w którym była ona w posiadaniu mojego przeciwnika.
146. Należy jednak pamiętać, że zapisobierca jest uprawniony do korzyści z czasu, w którym nieruchomość była
w rękach spadkodawcy. Zobaczmy jednak, czy będzie mu przysługiwała korzyść z czasu, w którym nieruchomość
była w posiadaniu spadkobiercy. Uważam, że bez względu na to, czy spadek został zapisany w sposób absolutny
czy warunkowy, należy uznać, że zapisobierca może skorzystać z czasu, w którym nieruchomość była w
posiadaniu spadkobiercy, zanim warunek się spełnił lub nieruchomość została wydana. Czas, w którym był w
posiadaniu spadkodawcy, zawsze przyniesie korzyść zapisobiercy, jeśli spadek lub trust jest prawdziwy.
147. Ponadto ten, komu darowano nieruchomość, ma prawo do zysku z czasu, w którym była ona w posiadaniu
osoby, która dokonała darowizny.
148. Czas posiadania odnosi się do tych, którzy sami posiadają to, co jest ich własnością; ale nikt nie będzie miał
prawa do tego przywileju, jeśli sam nie był w posiadaniu.
149. Również czas posiadania nie będzie korzystny, jeżeli posiadanie jest wadliwe; jednakże posiadanie, które
nie jest wadliwe, nie powoduje żadnej szkody.
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150. Paulus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Jeśli mój niewolnik lub mój syn, który jest pod moją kontrolą, dokona sprzedaży, korzyść z czasu, w którym był w
mojej mocy, będzie przyznana; to znaczy, pod warunkiem, że działał za moją zgodą lub miał wolny zarząd
swojego peculium.
151. W przypadku sprzedaży rzeczy przez opiekuna lub kuratora, nabywca będzie miał prawo do korzyści z
czasu, w którym wychowanek lub osoba obłąkana posiadała tę własność.
152. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVI.
Rozumie się, że przestajemy posiadać własność, która została nam skradziona, tak jak gdybyśmy zostali jej
pozbawieni siłą. Ale jeśli ktoś, kto jest pod naszą kontrolą, ukradnie nam coś, nie stracimy tego w posiadaniu,
dopóki pozostaje to w jego rękach; z tego powodu, że posiadanie jest dla nas nabywane za pośrednictwem osób
tego rodzaju. Dlatego uważa się, że posiadamy zbiegłego niewolnika; ponieważ, jak nie możemy być pozbawieni
posiadania innych rzeczy, które on posiada, tak samo nie możemy być pozbawieni jego samego.
153. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Wszystko, co żona daje mężowi, a mąż żonie, jest w posiadaniu tegoż jako posiadacz.
154. Tenże, O Edykcie, księga LXXVI.
Jeśli ktoś został siłą wywłaszczony, to należy uważać, że pozostał w posiadaniu, ponieważ ma prawo odzyskać je
na mocy interdyktu z powodu przemocy.
155. Różnica między własnością a posiadaniem polega na tym, że własność trwa nadal, nawet wbrew woli
właściciela; natomiast posiadanie traci się z chwilą, gdy ktoś zdecyduje, że nie chce go utrzymywać. Dlatego, jeśli
człowiek oddaje w posiadanie z zamiarem, że własność zostanie mu potem zwrócona, przestaje ją posiadać.
156. Celsus, Digest, Księga XXIII.
To, co posiadam we własnym imieniu, mogę posiadać w imieniu innego. Nie zmieniam bowiem tytułu własności,
gdy posiadam ją przez kogoś innego, lecz przestaję ją posiadać, a przez mój własny akt czynię go posiadaczem.
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Nie jest tą samą rzeczą posiadać osobiście i posiadać w imieniu innego; ponieważ ten posiada, w czyim imieniu
posiadanie jest utrzymywane. Przedstawiciel użycza swego pośrednictwa do posiadania innego.
157. Jeśli wydasz nieruchomość osobie obłąkanej, o której myślisz, że jest w stanie cieszyć się swoimi
zdolnościami, z tego powodu, że w twojej obecności wydawała się spokojna i miała niezakłócony umysł, to
chociaż nie wejdzie w posiadanie, "stracisz ją". Wystarczy bowiem, że zrzekłeś się posiadania, nawet jeśli nie
przeniosłeś go prawnie, gdyż byłoby absurdem twierdzić, że ktoś nie miał zamiaru zrzec się go, jeśli nie przeniósł
go prawnie; i rzeczywiście, to właśnie dlatego, że myśli, że go przeniósł, manifestuje swój zamiar oddania
posiadania.
158. 158. Jeśli każę sprzedawcy, od którego dokonałem zakupu, dostarczyć rzecz do mojego domu, to jest
pewne, że posiadam tę własność, nawet jeśli nikt jej jeszcze nie dotknął. Albo, jeśli sprzedawca pokaże mi z
mojej wieży sąsiednią działkę, o której mówi, że oddaje mi ją w posiadanie, zaczynam posiadać wspomnianą
działkę, tak jakbym postawił stopę w jej granicach.
159. Jeśli, gdy jestem na jednej stronie mojego gruntu, jakaś inna osoba wejdzie na przeciwległą stronę z
zamiarem potajemnego wejścia w posiadanie, nie uważa się, że natychmiast straciłem posiadanie, ponieważ
mogę łatwo wyrzucić ją z posesji, gdy tylko zostanę poinformowany o jej czynie.
160. I znowu, jeśli armia wkracza na ziemię z wielką przemocą, to wejdzie w posiadanie tylko tej części, którą
zajęła.
161. Marcellus, Digest, Księga XVII.
Człowiek, który w dobrej wierze nabył od innego człowieka działkę ziemi, wydzierżawił potem tę samą ziemię od
właściciela. Pytam, czy przestał ją posiadać, czy nie. Odpowiadam, że natychmiast przestał.
162. Kiedy starożytni twierdzą, że nikt nie może sam zmienić tytułu swego posiadania, to prawdopodobnie mieli
na myśli tego, kto będąc w posiadaniu cielesnym, jak również w zamiarze, postanowił posiadać je pod jakimś
innym tytułem; a nie tego, kto zrzekłszy się posiadania pod pierwszym tytułem, chciał po raz drugi wejść w
posiadanie pod innym.
163. The Same, Digest, Księga XIX.
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Jeżeli ktoś, kto pożyczył rzecz do użytku, sprzedaje ją i poleca wydać ją nabywcy, a pożyczający jej nie wydaje, w
niektórych wypadkach właściciel traci posiadanie, a w innych nie. Właściciel bowiem straci posiadanie tylko
wtedy, gdy rzecz, która została mu użyczona, nie zostanie zwrócona na jego żądanie. Co jednak, jeśli istniał
słuszny i rozsądny powód zwrotu, a nie tylko to, że pożyczający chciał zachować posiadanie rzeczy?
164. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VII.
Czasem możemy przekazać komuś własność, której sami nie posiadamy, jak na przykład wtedy, gdy ten, kto
posiada rzecz jako spadkobierca, a zanim stanie się jej właścicielem, rości sobie prawo do niej na podstawie
niepewnego tytułu od prawdziwego spadkobiercy.
165. Mienie, które zostało wyrzucone za burtę w katastrofie statku, nie może być nabyte przez uzurpację,
ponieważ nie zostało porzucone, lecz jedynie utracone.
166. Sądzę, że ta sama zasada prawa ma zastosowanie do mienia, które zostało wyrzucone do morza, aby
oświetlić statek, ponieważ nie może być uznane za porzucone, które zostało tymczasowo porzucone ze względu
na bezpieczeństwo.
167. Kiedy ktoś rości sobie prawo do własności innego na podstawie niepewnego tytułu i dzierżawi ją od niego,
posiadanie tej własności powróci do właściciela.
168. Tenże, O Kasjuszu, Księga XIII.
Ten, kto wchodzi w posiadanie w taki sposób, że nie może go utrzymać, nie jest uważany za tego, kto je w ogóle
zdobył.
169. Tenże, Listy, księga I.
Kiedy zostaliśmy wyznaczeni spadkobiercami i majątek został przyjęty, wszystkie prawa do niego przechodzą na
nas; ale posiadanie nie należy do nas, dopóki nie zostanie naturalnie wzięte.
170. Jeśli chodzi o tych, którzy wpadli w ręce wroga, to prawo dotyczące zachowania przez nich praw własności
jest szczególne, ponieważ tracą oni cielesne posiadanie tych dóbr, ani nie mogą być uznani za posiadaczy
czegokolwiek, gdy sami są w posiadaniu innych; stąd wynika, że gdy powracają, wymagane jest nowe nabycie
posiadania, nawet jeśli w międzyczasie nikt nie posiadał ich własności.
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171. Pytam też, czy jeśli zakuwam w łańcuchy wolnego człowieka, aby go posiąść, to czy posiadam przez niego
wszystko, co on posiada. Na to odpowiadam, że jeśli żądasz wolnego, to nie sądzę, abyś go posiadał; a skoro
tak, to tym bardziej nie ma powodu, abyś posiadał jego własność; ani też natura rzeczy nie dopuszcza, abyśmy
mogli posiadać cokolwiek za pośrednictwem kogoś, kogo prawnie nie mam w swojej władzy.
172. Tenże, Listy, Księga XIV.
Wszystko, co twój niewolnik posiądzie przemocą, bez twojej wiedzy, ty nie posiądziesz, ponieważ ten, kto jest
pod twoją kontrolą, nie może posiąść cielesnego posiadania, jeśli ty o tym nie wiesz; ale może posiąść prawne
posiadanie, tak jak na przykład posiądzie to, co wpadnie w jego ręce jako część jego peculium. Gdy bowiem o
panu mówi się, że posiada przez swego niewolnika, jest ku temu doskonały powód, ponieważ to, co niewolnik
posiada rzeczywiście i z ważnego powodu należy do jego peculium, a peculium, którego niewolnik nie może
posiadać jako obywatel, lecz posiada w sposób naturalny, uważa się za posiadanie jego pana. Natomiast to, co
niewolnik nabywa w sposób bezprawny, nie jest w posiadaniu pana, ponieważ nie wchodzi w skład peculium
niewolnika.
173. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXV.
Przestajemy posiadać coś, co było w naszym posiadaniu, a co zostało tak całkowicie utracone, że nie wiemy,
gdzie się znajduje.
174. Posiadamy za pośrednictwem naszych rolników, naszych dzierżawców i naszych niewolników. Jeśli oni
umrą, staną się obłąkani lub zostaną wynajęci przez innych, rozumiemy, że nadal zachowujemy ich posiadanie.
Nie ma żadnej różnicy, w tym względzie, między naszym najemcą i naszym niewolnikiem, przez którego
pośrednictwo zachowujemy posiadanie nieruchomości.
175. Kiedy posiadamy nieruchomość tylko z zamiarem, powstaje pytanie, czy nadal to robimy, dopóki inny
faktycznie nie wejdzie na nią, tak że jego rzeczywiste posiadanie staje się lepsze; lub, rzeczywiście (i to jest
lepsza opinia), czy posiadamy to samo, dopóki, po naszym powrocie, ktoś uniemożliwia nam wejście; lub czy
przestajemy posiadać z zamiarem, ponieważ podejrzewamy, że zostaniemy wypędzeni przez osobę, która
weszła w posiadanie. Wydaje się, że ta opinia jest bardziej rozsądna.
176. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XXVI.
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Określona część ziemi może być posiadana i nabyta przez długie posiadanie, a także pewna część, która jest
niepodzielna i która jest uzyskana przez zakup, darowiznę lub jakikolwiek inny tytuł, może być również nabyta w
ten sposób. Jednakże część, która nie jest wyraźnie określona, nie może być ani przekazana, ani otrzymana; jak
na przykład, gdybym przeniósł na ciebie "całą taką a taką działkę ziemi, do której mam prawo"; ponieważ każdy,
kto jest nieświadomy faktów, nie może ani przenieść, ani otrzymać czegoś, co jest niepewne.
177. Paulus, Listy, Księga V.
Jeśli człowiek, który stał się obłąkany, zachowuje posiadanie lasu, nie traci go tak długo, jak długo pozostaje w
tym stanie, ponieważ szaleniec nie może utracić zamiaru posiadania.
178. Tertulianus, Pytania, Księga I.
Jeśli posiadam nieruchomość, a potem ją wydzierżawię, czy tracę posiadanie? W tym przypadku bardzo wiele
zależy od tego, jaka była intencja spadkodawcy. Po pierwsze, ważne jest, aby ustalić, czy wiem, że jestem w
posiadaniu, czy jestem nieświadomy tego faktu; i czy dzierżawię nieruchomość jako swoją, czy jako należącą do
kogoś innego, a także, wiedząc, że jest moja, czy dzierżawię ją w odniesieniu do własności, czy tylko w celu
uzyskania posiadania. Jeśli bowiem ty jesteś w posiadaniu mojej własności, a ja kupuję od ciebie posiadanie tej
samej rzeczy lub zawieram w tym względzie umowę, to zarówno kupno, jak i umowa będą ważne, a w rezultacie
mamy do czynienia zarówno z tytułem niepewnym, jak i dzierżawą, jeśli istniał wyraźny zamiar jedynie dzierżawy
posiadania lub zamiar roszczenia sobie prawa do niego na podstawie tytułu niepewnego.
179. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Uznano, że wychowanek może utracić posiadanie bez upoważnienia opiekuna, ale nie przestaje posiadać rzeczy
przez zamiar, tak jak przez wykonanie czynności cielesnej, ponieważ może utracić to, co zależy od czynności.
Inaczej rzecz się ma, gdy chce on utracić posiadanie przez zamiar, gdyż nie może tego uczynić.
180. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
Kiedy ktoś posiada cały dom, nie uważa się, że posiada różne przedmioty, które są zawarte w budynku.
181. Tracimy posiadanie na kilka sposobów; na przykład, jeśli pochowamy ciało w miejscu, które posiadamy,
ponieważ nie możemy posiadać miejsca, które jest religijne lub święte, nawet jeśli gardzimy religią, i nadal

2789

utrzymywać je jako własność prywatną. Ta sama zasada odnosi się do wolnego człowieka, który jest
utrzymywany jako niewolnik.
182. Labeo mówi, że właściciel budynku traci posiadanie wbrew swojej woli, gdy pretor każe go objąć w
posiadanie, gdy nie ma zabezpieczenia przed grożącą mu szkodą.
183. Podobnie nie przestajemy posiadać ziemi, która jest zajęta przez morze lub przez rzekę, albo jeśli ktoś, kto
posiada własność, przechodzi pod kontrolę innego.
184. Ponownie, przestajemy posiadać własność, która jest ruchoma, na kilka sposobów, jak wtedy, gdy nie
chcemy jej posiadać, lub gdy na przykład manumit niewolnika. Ponadto, jeśli posiadam coś i jego forma jest
zmieniona, jak, na przykład, szata jest wykonana z wełny, ta sama zasada będzie miała zastosowanie.
185. Wszystko, co posiadam przez dzierżawcę, mój spadkobierca nie może posiadać, chyba że faktycznie
wejdzie w posiadanie tego, ponieważ możemy zatrzymać, ale nie możemy nabyć posiadania przez sam zamiar.
Jednakże to, co ja posiadam jako nabywca, mój spadkobierca może uzyskać przez uzurpację za pośrednictwem
dzierżawcy.
186. Jeśli pożyczę ci coś, a ty pożyczysz to Titiusowi, a on pomyśli, że to jest twoje, ja nadal będę to posiadał. Ta
sama zasada będzie obowiązywać, jeśli mój dzierżawca podnajmie moją ziemię lub ten, u którego złożyłem
majątek, ponownie złoży go u innego; i ta sama zasada musi być przestrzegana, nawet jeśli będzie to robione
przez kilka osób.
187. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli dzierżawca opuszcza ziemię bez zamiaru zrzeczenia się posiadania, a następnie wraca, uważa się, że ten
sam wydzierżawiający jest w posiadaniu.
188. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
Chociaż podopieczny nie jest związany bez upoważnienia swojego opiekuna, to jednak możemy zatrzymać jego
posiadanie.
189. Jeśli dzierżawca sprzedaje nieruchomość, dzierżawi ją od nabywcy i płaci czynsz obu dzierżawcom, to ten
pierwszy, który ją dzierżawił, legalnie zachowuje posiadanie przez dzierżawcę.
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190. Niemowlę może zgodnie z prawem posiadać cokolwiek, jeśli uzyska to za zgodą swojego opiekuna,
ponieważ brak osądu niemowlęcia jest uzupełniany przez autorytet opiekuna. Opinia ta została przyjęta ze
względu na jej wygodę, ponieważ w przeciwnym razie niemowlę, które wchodzi w posiadanie nieruchomości, nie
wiedziałoby, co robi. Niemniej jednak, podopieczny może wejść w posiadanie bez upoważnienia opiekuna, a
niemowlę może posiadać peculium za pośrednictwem niewolnika.
191. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Nawet jeśli sprzedający ziemię poleci komuś, by wprowadził nabywcę w jej pełne posiadanie, to sam nabywca nie
może legalnie wejść w jej posiadanie, zanim to nie nastąpi. Podobnie, jeśli przyjaciel sprzedawcy, nie wiedząc, że
ten ostatni nie żyje, wprowadzi nabywcę w posiadanie, a spadkobiercy nie będą mu w tym przeszkadzać, to
posiadanie zostanie legalnie przekazane. Jeśli jednak uczynił to, wiedząc, że właściciel nie żyje, lub jeśli wiedział,
że spadkobiercy nie chcą, by to uczyniono, stosuje się zasadę przeciwną.
192. Ulpianus, Dysputy, Księga VII.
Jeżeli ty mnie postawisz w pełnym posiadaniu dóbr kornelańskich, a ja uważam, że jestem postawiony w
posiadaniu dóbr semprońskich, ale wchodzę w posiadanie dóbr kornelańskich, to nie nabywam posiadania,
chyba że mylimy się tylko w nazwie, a zgadzamy się co do własności. Skoro jednak zgadzamy się co do
własności, może powstać wątpliwość, czy nie tracisz posiadania, ponieważ Celsus i Marcellus twierdzą, że
możemy tracić i zmieniać posiadanie jedynie przez intencję. A jeśli posiadanie może być nabyte przez zamiar, to
czy może być nabyte również w tym przypadku? Nie sądzę, aby osoba, która jest w błędzie, mogła je nabyć.
Dlatego ten, kto tylko zrzeka się posiadania, niejako warunkowo, nie traci go.
193. Jeśli jednak przekazujesz posiadanie nie mnie, lecz mojemu pełnomocnikowi, należy rozważyć, czy
posiadanie zostanie przeze mnie nabyte, jeśli ja popełnię błąd, a mój pełnomocnik nie. Ponieważ uważa się, że
może być nabyte przez osobę, która nie zna faktów, może być również nabyte przez osobę, która jest w błędzie.
Ale jeśli mój pełnomocnik jest w błędzie, a ja nie, to lepsza opinia jest taka, że ja nabędę posiadanie.
194. Mój niewolnik również nabywa posiadanie dla mnie bez mojej wiedzy. Dla nawet niewolnik należący do
innego, jak Vitellius mówi, może nabyć posiadanie dla mnie, jeśli bierze nieruchomości w moim imieniu, czy jest
on posiadany przeze mnie lub przez nikogo w ogóle. To również powinno być przyznane.
195. To samo, na wszystkich trybunałów, księga V.

2791

Kontrowersja o posiadanie zostaje zakończona w momencie, gdy sędzia zdecyduje, która strona jest w
posiadaniu. Robi się to w taki sposób, że ten, kto traci posiadanie, może zająć pozycję powoda, a następnie
wnieść powództwo przeciwko właścicielowi.
196. Julianus, Digest, Księga XIII.
Ten, kto przenosi działkę na wierzyciela, w drodze zastawu, rozumie się, że zachowuje jej posiadanie. Ponieważ
posiadanie przez wierzyciela nie koliduje z przedawnieniem, nie ma powodu, aby roszczenie dłużnika z tytułu
niepewnego nie stanowiło przeszkody, ponieważ ten, kto rości sobie prawo do nieruchomości z tytułu
niepewnego i jest w posiadaniu, ma o wiele lepsze prawo niż ten, kto w ogóle nie jest w posiadaniu.
197. Marcjanus, O formule hipotetycznej.
Gdy ziemia jest dana w zastaw, a posiadanie jest przekazane, a następnie nieruchomość została wydzierżawiona
przez wierzyciela i uzgodniono, że ten, kto ją obciążył, ma być uważany za dzierżawcę na wsi, a za najemcę w
mieście, uważa się, że wierzyciel posiada nieruchomość poprzez dłużnika, który ją wydzierżawił.
198. Julianus, Digest, Księga XLIV.
Pan, który pisze do swego nieobecnego niewolnika, aby pozostał na wolności, nie ma zamiaru natychmiast zrzec
się posiadania niewolnika, ale jego zamiar jest raczej odłożony do czasu, kiedy niewolnik zostanie
poinformowany o tym fakcie.
199. Gdy ktoś oddaje w posiadanie ziemię w taki sposób, że nie zamierza jej nam oddać, chyba że ziemia należy
do niego, nie uważa się, że oddał w posiadanie, jeśli ziemia jest własnością innego. Należy ponadto rozumieć, że
posiadanie może być wydane warunkowo, tak jak własność jest przekazywana pod warunkiem i nie przechodzi
na osobę, która ją otrzymuje, chyba że warunek jest spełniony.
200. Gdy człowiek, który sprzedał niewolnika Tycjuszowi, przekazuje go swojemu spadkobiercy, ten ostatni może
wejść w posiadanie majątku za pomocą niewolnika; nie dlatego, że niewolnik dostał się w jego ręce z majątku, ale
dlatego, że ma prawo do powództwa o kupno. Jeśli bowiem niewolnik należy się spadkodawcy zgodnie z
postanowieniem lub testamentem, a spadkobierca go otrzyma, nie będzie mu zabronione wejście w posiadanie
majątku spadkowego za pomocą niewolnika.
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201. Tenże, O Minicjuszu, Księga II.
Myślę, że jest różnica, z jakim zamiarem nieruchomość została złożona w ręce arbitra; jeśli bowiem uczyniono to
w celu zrzeczenia się posiadania i jest to wyraźnie udowodnione, posiadanie arbitra nie przyniesie stronom
żadnej korzyści w celu uzurpacji. Jeżeli jednak nieruchomość została złożona na przechowanie, to jest rzeczą
oczywistą, że ten, kto sprawę wygra, może skorzystać z posiadania, aby nabyć nieruchomość przez
przedawnienie.
202. Africanus, Pytania, Księga VII.
Jeśli twój niewolnik wyrzuci cię z ziemi, którą dałem ci w zastaw, gdy była w moim posiadaniu, to uważa się, że
nadal jesteś w jej posiadaniu, ponieważ nadal zachowujesz posiadanie przez tego samego niewolnika.
203. Jeżeli dzierżawca, przez którego właściciel posiada własność, umrze, to ze względu na wygodę publiczną
postanowiono, że posiadanie jest zachowane i kontynuowane za pośrednictwem dzierżawcy. Nie powinno się
uważać, że posiadanie jest natychmiast przerwane przez śmierć tego ostatniego, ponieważ tak nie jest, chyba że
właściciel zaniedbuje objęcia w posiadanie. Innego zdania należy być w przypadku, gdy najemca dobrowolnie
zrzeka się posiadania. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy w międzyczasie w posiadanie nie weszła osoba obca,
ale zawsze pozostaje ono częścią majątku dzierżawcy.
204. W dobrej wierze nabyłem twego niewolnika od Titiusa i posiadałem go po dostarczeniu, a następnie, gdy
upewniłem się, że jest twój, ukryłem go, abyś nie mógł się o niego upomnieć. Uważa się, że z jego powodu nie
powinno się uważać, że posiadałem go potajemnie w tym czasie. Z drugiej strony, gdybym świadomie kupił
twojego niewolnika od kogoś, kto nie jest jego właścicielem, a następnie zachował go w potajemnym posiadaniu,
nawet po tym, jak cię o tym powiadomiłem, nie przestałbym z tego powodu posiadać go w potajemnym
posiadaniu.
205. Jeżeli potajemnie zabiorę swojego niewolnika od kupca działającego w dobrej wierze, to uznano, że nie
należy uważać, iż posiadam go potajemnie, ponieważ właściciel nie posiada go na podstawie niepewnego tytułu
własności ani na podstawie dzierżawy własnej własności; nie ma też innych sposobów wejścia w potajemne
posiadanie.
206. Paulus, Instytuty, Księga I.
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Kto wchodzi na działkę ziemi jako przyjaciel, na mocy prawa znajomości, nie jest uważany za posiadacza,
ponieważ nie wszedł na nią z takim zamiarem, chociaż może mieć faktyczne posiadanie ziemi.
207. Ulpianus, Reguły, Księga IV.
Jeśli niewolnik będący w posiadaniu wspólnym jest posiadany przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu
wszystkich, to rozumie się, że jest on w posiadaniu wszystkich.
208. Jeśli agent nabywa nieruchomość na polecenie swojego mocodawcy, natychmiast obejmuje ją w posiadanie
dla niego. Nie jest to prawdą, jeśli nabywa ją na własną odpowiedzialność, chyba że jego mocodawca ratyfikuje
sprzedaż.
209. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Julianus mówi, że jeśli ktoś kupuje działkę, o której wie, że jej niewielka część należy do kogoś innego, a
wiedział, że ta niewielka część została podzielona, to może nabyć pozostałą część działki przez przedawnienie.
Jeśli jednak wspomniana część była niepodzielona, może on również nabyć ziemię przez przedawnienie, chociaż
może nie wiedzieć, gdzie ta część była położona; ponieważ to, co myślał, że należy do sprzedawcy, przechodzi
przez przedawnienie na nabywcę, bez żadnej szkody.
210. Również Pomponiusz w Piątej Księdze Rozmaitości powiada, że jeśli nabywca wie lub myśli, że
użytkowanie nieruchomości należy do kogoś innego, to i tak może je uzyskać przez długotrwałe posiadanie.
211. Ta sama zasada ma zastosowanie, jak mówi, jeśli kupuję nieruchomość, o której wiem, że została
zastawiona.
212. Papinianus, Pytania, Księga XXIII.
Gdy człowiek, który miał wyruszyć w daleką podróż, zakopał na przechowanie swoje pieniądze w ziemi, a po
powrocie nie pamiętał miejsca ukrycia skarbu, powstało pytanie, czy przestał go posiadać, czy też, gdyby potem
odnalazł to miejsce, zacząłby natychmiast nabywać własność. Moim zdaniem, ponieważ nie twierdzono, że
pieniądze zostały ukryte w innym celu niż ich przechowanie, nie należy uważać, że ten, kto je ukrył, został
pozbawiony prawa posiadania; również niepamięć nie naruszyła tego prawa, ponieważ nikt inny nie
przywłaszczył sobie pieniędzy. Z drugiej strony można by sądzić, że tracimy posiadanie naszych niewolników w
czasie, gdy ich już nie widzimy. Nie ma też różnicy, czy ukryję pieniądze na swoim, czy cudzym terenie; bo gdyby
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ktoś ukrył swoją własność na moim terenie, nie wszedłbym w jej posiadanie, chyba że uczyniłbym to tam, gdzie
jest ona nad ziemią. A zatem fakt, że ziemia należy do kogoś innego, nie pozbawia mnie mojego własnego
posiadania, ponieważ nie ma różnicy, czy posiadam ją nad ziemią, czy pod ziemią.
213. Powstaje pytanie, dlaczego posiadanie własności należącej do jego peculium jest nabywane przez
niewolnika dla jego pana, bez wiedzy tego ostatniego. Powiedziałem, że zasada ta została przyjęta ze względu
na wygodę publiczną, aby uniknąć ciągłego dopytywania się przez pana o majątek należący do peculium jego
niewolników i o powód, dla którego się tam znalazł; tak że w tym przypadku nie można uznać, że posiadanie
zostało nabyte wyłącznie na podstawie zamiaru. W przypadku bowiem uzyskania jakiegokolwiek mienia, które nie
stanowi części peculium, konieczna jest wiedza pana, ale posiadanie jest nabywane przez samo działanie
niewolnika.
214. Po wyjaśnieniu tych spraw, przychodzi do dyskusji kwestia utraty posiadania; ja zaś twierdzę, że czyni to
wielką różnicę, czy posiadamy sami, czy za pośrednictwem innych. Jeśli bowiem chodzi o posiadanie, które
posiadamy z własnej woli, może być ono utracone zarówno przez zamiar, jak i przez nasz czyn, pod warunkiem,
że zrzekniemy się go, spodziewając się, że już go nie będziemy posiadali; natomiast posiadanie nieruchomości,
które zostało nabyte przez czynność niewolnika lub dzierżawcy, nie jest utracone, chyba że ktoś inny
przywłaszczył sobie tę nieruchomość; a to może nastąpić nawet bez naszej wiedzy. Istnieje jeszcze inne
rozróżnienie mające zastosowanie do utraty posiadania, ponieważ posiadanie zimowych i letnich kurortów jest
zachowane przez sam zamiar,
215. Tenże, Definicje, Księga II.
Chociaż nie zostawiamy tam niewolnika lub dzierżawcy, kiedy odchodzimy.
216. Tenże, Pytania, księga XXIII.
Nawet jeśli ktoś inny wszedł na posesję z zamiarem objęcia jej w posiadanie, poprzedni posiadacz zachowuje
posiadanie, dopóki nie wie, że została ona zajęta przez kogoś innego. Tak bowiem, jak zobowiązanie zostaje
zwolnione w ten sam sposób, w jaki zostało zaciągnięte, tak też, gdy posiadanie jest utrzymywane jedynie z
zamiarem, nie powinno być odbierane bez niczyjej wiedzy.
217. Tenże, Pytania, Księga XXVI.

2795

Jeśli zdecydujesz się nie zwracać rzeczy ruchomych, które zostały u ciebie zdeponowane lub których posiadanie
zostało ci powierzone jako pożyczka, uważa się, że druga strona traci posiadanie natychmiast, nawet jeśli nie wie
o twoim zamiarze. Powodem tego jest to, że gdy opieka nad majątkiem ruchomym jest zaniedbana lub
porzucona, nawet jeśli nikt inny go nie przywłaszcza, poprzednie posiadanie jest zazwyczaj naruszone. Stwierdził
to Nerwus, syn, w swoich Księgach o Usucaption. Mówi on również, że sprawa wygląda inaczej, jeśli nie
zachowano należytej ostrożności w przypadku pożyczenia niewolnika; albowiem posiadanie tylko jego będzie
trwało tak długo, jak długo nikt inny go nie przejmie, to znaczy, ponieważ niewolnik może zachować posiadanie
dla swego pana, jeśli ma zamiar do niego powrócić; podobnie możemy uzyskać posiadanie innej własności za
jego pośrednictwem. Dlatego posiadanie takich przedmiotów, które są pozbawione rozumu lub życia, jest
natychmiast tracone, ale posiadanie niewolników jest zachowywane, jeśli mają oni zamiar powrócić.
218. Tenże, Opinie, Księga X.
Pewien człowiek podarował działkę ziemi wraz z przywiązanymi do niej niewolnikami i oświadczył w liście, że
oddaje ją w posiadanie. Jeśli jeden z niewolników, który został podarowany, dostał się w ręce tego, kto otrzymał
dom, a następnie został odesłany z powrotem na ziemię, to postanowiono, że posiadanie ziemi i pozostałych
niewolników zostało nabyte za pomocą tych, o których była mowa powyżej.
219. Tenże, Definicje, Księga II.
Posiadanie może być nabyte przeze mnie za pośrednictwem niewolnika, w którego użytkowaniu mam udział, jeśli
odbywa się to za pomocą mojej własności lub usług niewolnika; ponieważ to ostatnie jest naturalnie w posiadaniu
użytkownika, a posiadanie zapożycza wiele rzeczy z prawa.
220. Ci, którzy są pod władzą innych, mogą posiadać własność należącą do ich peculium, ale nie mogą jej
posiadać; dlatego że posiadanie nie jest tylko kwestią faktu, ale także prawa.
221. Chociaż posiadanie za pośrednictwem agenta może być uzyskane przez zleceniodawcę bez jego wiedzy, to
jednak uzukacja może przynieść korzyść tylko temu, kto wie, że posiadanie zostało podjęte; mimo to powództwo
o eksmisję nie przysługuje zleceniodawcy przeciwko zbywcy bez zgody agenta, ale może on być zmuszony do jej
udzielenia w drodze powództwa mandatowego.
222. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga V.
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Ani posiadanie, ani własność, ani nic innego nie może być nabyte poprzez używanie mojej własności przez tego,
kogo skłoniono do błędnego uznania mnie za syna pod moją kontrolą.
223. Posiadanie może nabyć dla nas zbiegły niewolnik, jeśli nie został wzięty w posiadanie przez innego i nie
myśli, że jest wolny.
224. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga V.
Labeo mówi, że pewne rzeczy możemy objąć w posiadanie przez zamiar; na przykład, jeśli kupię stos drewna, a
sprzedawca poleci mi go usunąć, to będzie się uważało, że został mi przekazany, jak tylko go odgrodzę. Ta sama
zasada stosuje się do sprzedaży wina, gdzie wszystkie dzbany są razem. Ale, mówi, zobaczmy, czy jest to
rzeczywiste dostarczenie, ponieważ nie ma różnicy, czy zarządzę, że opieka nad własnością zostanie
dostarczona mi, czy komuś innemu. Myślę, że w tym przypadku chodzi o to, że nawet jeśli stos drewna lub słoiki
nie były faktycznie obsługiwane, powinny być one jednak uważane za dostarczone. Nie widzę żadnej różnicy, czy
ja sam zajmę się stosem drewna, czy też zrobi to ktoś inny na moje polecenie. W obu przypadkach o tym, czy
posiadanie zostało uzyskane, czy nie, musi decydować charakter zamiaru.
225. Venuleius, Interdicts, Księga I.
Tytuły do posiadania i użytkowania nieruchomości nie mogą być mylone, tak jak nie powinno się mieszać
posiadania z własnością. Nie można bowiem przeszkodzić w posiadaniu, jeśli ktoś inny ma używanie i
korzystanie, ani nie można obliczyć użytkowania jednej osoby, jeśli inna jest w posiadaniu nieruchomości.
226. Jest jasne, że gdy komuś zabrania się budować, zabrania mu się również utrzymywać posiadanie.
227. Jednym ze sposobów wprowadzenia osoby w posiadanie nieruchomości jest zakazanie okazywania
przemocy wobec niej, gdy wchodzi na nią. Sędzia bowiem nakazuje stronie przeciwnej natychmiastowe poddanie
się i zrzeczenie się posiadania, co jest o wiele bardziej decydujące niż nakazanie jej jedynie przywrócenia
posiadania.
228. Tenże, Interdykty, Księga V.
Posiadanie wadliwe jest zazwyczaj korzystne tylko wobec obcych.
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Tit. 3. O przerwaniu przedawnienia i o lichwiarstwie.

229. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXI.
Użytkowanie zostało wprowadzone dla dobra publicznego, a zwłaszcza po to, aby własność pewnych dóbr nie
pozostawała przez długi czas, a nawet prawie na zawsze, nieokreślona; jako że właścicielom daje się
wystarczający czas na dochodzenie swoich dóbr.
230. Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Uzurpacja jest przerwaniem uzurpacji. Oratorzy nazywają usucaption częste używanie.
231. Modestinus, Pandekty, księga V.
Uzurpacja jest dodaniem własności poprzez ciągłe posiadanie przez czas określony przez prawo.
232. Paulus, O edyktach, księga LIV.
W następnym miejscu musimy mówić o lichwie; a czyniąc to, musimy postępować w zwykłym porządku i zbadać,
kto może nabyć własność przez lichwę, jaka własność może być nabyta w ten sposób i jaki czas jest konieczny.
233. Głowa rodziny może nabyć przez lichwiarstwo; syn pod ojcowską kontrolą również może to uczynić; i to jest
szczególnie w przypadku, gdy jako żołnierz otrzymuje przez lichwiarstwo majątek nabyty podczas służby
wojskowej.
234. Wychowanek może nabyć majątek przez lichwę, jeżeli wejdzie w jego posiadanie za zgodą swego opiekuna.
Jeżeli wejdzie w posiadanie bez zgody swego opiekuna, ale nadal ma zamiar to uczynić, mówimy, że może
nabyć własność przez lichwę.
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235. Osoba niepoczytalna, która obejmuje nieruchomość w posiadanie zanim ujawni się jej niepoczytalność,
nabywa ją przez uzurpację; ale taka osoba może ją nabyć w ten sposób tylko wtedy, gdy posiada tytuł własności,
z którego może wynikać uzurpacja.
236. Niewolnik nie może posiadać własności jako spadkobierca.
237. Jeśli plony, dzieci niewolników i przyrost trzody nie należały do zmarłego, mogą być nabyte przez
lichwiarstwo.
238. Prawo atyniańskie stanowi, że skradzione mienie nie może być nabyte przez lichwę, chyba że zostanie
przywrócone pod kontrolę osoby, od której zostało skradzione; a to należy rozumieć w ten sposób, że musi być
ono przywrócone właścicielowi, a nie temu, od którego zostało potajemnie wzięte. Jeśli więc rzecz została
skradziona wierzycielowi, któremu została pożyczona lub zastawiona, powinna być zwrócona właścicielowi.
239. Labeo twierdzi również, że jeśli peculium mojego niewolnika zostanie skradzione bez mojej wiedzy, a on je
potem odzyska, to będzie się uważać, że zostało mi ono przywrócone. Dokładniej jest powiedzieć: pod
warunkiem, że wiedziałem, że własność została mi zwrócona. Nie wystarczy bowiem, aby niewolnik tylko
odzyskał własność, którą utracił bez mojej wiedzy, ale muszę mieć także zamiar, aby stała się ona częścią jego
peculium, ponieważ jeśli nie chciałem, aby tak się stało, konieczne będzie, abym uzyskał nad nią faktyczną
kontrolę.
240. Stąd, jeśli mój niewolnik ukradnie mi coś, a potem zwróci ten przedmiot na swoje miejsce, może on zostać
nabyty przez uzukaptację jako przywrócony do mojej kontroli, tak jak gdybym nie wiedział, że został skradziony;
ponieważ gdybym wiedział, wymagamy, abym był świadomy, że został mi zwrócony.
241. Ponadto, jeśli niewolnik zachowałby jako część swojego peculium tę samą rzecz, którą ukradł, nie będzie się
uważać, że została mi ona zwrócona (jak twierdzi Pomponiusz), chyba że posiadam ją w ten sam sposób, w jaki
posiadałem ją przed kradzieżą; lub jeśli, gdy dowiedziałem się, że została zabrana, zgodziłem się, aby niewolnik
włączył ją do swojego peculium.
242. Labeo mówi, że jeśli złożę u ciebie jakąś rzecz, a ty ją sprzedasz dla zysku, a potem, żałując, odkupisz ją i
zatrzymasz w takim samym stanie, w jakim była wcześniej, to niezależnie od tego, czy jestem nieświadomy, czy
świadomy tej transakcji, będzie ona uważana za przywróconą pod moją kontrolę, zgodnie z opinią Prokulusa,
która jest słuszna.
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243. W przypadku kradzieży mienia podopiecznego, należy uznać za wystarczające, że jego opiekun wiedział, że
zostało ono zwrócone do domu podopiecznego. W przypadku osoby obłąkanej wystarczy, jeśli jej kuratorzy
wiedzą, że majątek został zwrócony.
244. Nieruchomość należy uznać za przywróconą do władania przez właściciela, gdy odzyskał on nad nią
władztwo w taki sposób, że nie może być jej pozbawiony. To musi być zrobione tak, jak gdyby własność była
jego; bo jeśli kupuję artykuł, nie wiedząc, że został skradziony ode mnie, nie będzie to uważane za przywrócone
do mojej kontroli.
245. Nawet gdybym wniósł pozew o odzyskanie skradzionego mi mienia i przyjął zapłatę kwoty, na jaką zostało
ono wycenione w sądzie, może ono zostać nabyte przez uzurpację, nawet jeśli nie wszedłem w jego faktyczne
posiadanie.
246. Tę samą zasadę należy uznać za obowiązującą również wtedy, gdy skradzione mienie zostało dostarczone
innej osobie za moją zgodą.
247. Spadkobierca, który wstępuje w prawa zmarłego, nie może nabyć przez lichwiarstwo niewolnicy, której
matka została skradziona i znaleziona w majątku zmarłego, o ile ten ostatni nie wiedział o tym fakcie, jeśli
poczęła i urodziła dziecko, będąc w jego posiadaniu.
248. Jeśli mój niewolnik ukradnie niewolnicę i odda mi ją w zamian za swoją wolność, powstaje pytanie, czy
mogę nabyć przez lichwiarstwo dziecko tej niewolnicy, które poczęło się, gdy było w moim posiadaniu. Sabinus i
Kasjusz uważają, że nie mogę, ponieważ nielegalne posiadanie, które uzyskał niewolnik, przyniosłoby szkodę
jego panu; i to jest słuszne.
249. Jeśli jednak ktoś da mi niewolnicę, która została skradziona, aby skłonić mnie do wydziedziczenia
niewolnika, a ta niewolnica pocznie i urodzi dziecko, będąc w moim posiadaniu, to nie mogę nabyć tego dziecka
przez lichwiarstwo. Ta sama zasada będzie obowiązywać także wtedy, gdy ktoś da mi wspomnianą niewolnicę w
zamian, jako zapłatę lub prezent.
250. Jeśli nabywca przed urodzeniem dziecka dowie się, że niewolnica należy do kogoś innego, mówimy, że nie
może nabyć dziecka przez lichwę, ale może to uczynić, jeśli o tym nie wiedział. Jeśli jednak dowiedziałby się, że
niewolnica należy do kogoś innego, kiedy już zaczął nabywać dziecko przez lichwę, musimy wziąć pod uwagę
początek lichwy, jak to zostało postanowione w przypadku własności, która została zakupiona.

2800

251. Jeżeli skradzione owce zostały strzyżone w czasie, gdy były w posiadaniu złodzieja, wełna nie może być
nabyta przez zasiedzenie. Zasada jest jednak inna w przypadku nabywcy działającego w dobrej wierze, ponieważ
nie ma potrzeby stosowania lichwy, gdyż wełna jest zyskiem, do którego prawo natychmiast przechodzi na
nabywcę. Można powiedzieć, że ta sama zasada ma zastosowanie do jagniąt, jeśli zostały one zbyte. Jest to
prawda.
252. Jeśli zrobisz ubranie ze skradzionej wełny, to lepsza opinia jest taka, że powinniśmy uważać oryginalny
materiał, a zatem ubranie jest skradzioną własnością.
253. Jeśli dłużnik ukradnie coś, co dał w zastaw, i sprzeda to, Kasjusz mówi, że może to być nabyte przez lichwę,
ponieważ uważa się, że przeszło to pod kontrolę właściciela, który to zastawił, chociaż można wytoczyć
przeciwko niemu proces o kradzież. Uważam, że ta opinia jest całkowicie poprawna.
254. Jeśli siłą pozbawisz mnie posiadania ziemi, a sam nie obejmiesz jej w posiadanie, lecz zrobi to Tycjusz,
który zastanie ją niezajętą, to może ją nabyć przez uzurpację z powodu upływu czasu, bo chociaż prawdą jest, że
interdykt z powodu przemocy będzie obowiązywał, ponieważ zostałem siłą wyrzucony; to jednak nie jest prawdą,
że Tycjusz uzyskał posiadanie przemocą.
255. 255. Gdybyście jednak wyrzucili mnie z ziemi, którą posiadam w złej wierze, i sprzedali ją, nie można jej
nabyć przez uzurpację, bo choć prawdą jest, że posiadanie zostało uzyskane siłą, to jednak nie uczynił tego
właściciel.
256. Tę samą zasadę należy zastosować w przypadku osoby, która wyrzuciła osobę będącą w posiadaniu jako
spadkobierca, chociaż wiedziała, że ziemia stanowi część majątku.
257. Jeśli jeden człowiek świadomie wyrzuciłby drugiego, który jest w dobrej wierze w posiadaniu ziemi należącej
do kogoś innego, nie może jej uzyskać przez uzukaptację, ponieważ uzyskał posiadanie siłą.
258. Kasjusz mówi, że jeśli właściciel ziemi siłą wyrzuci posiadacza, to nie będzie się uważać, że ziemia
ponownie znalazła się pod jego kontrolą, ponieważ ten, kto został wyrzucony, może odzyskać jej posiadanie w
drodze interdyktu opartego na przemocy.
259. Jeżeli mam prawo drogi przez waszą ziemię, a wy siłą uniemożliwiacie mi korzystanie z niej, to utracę to
prawo drogi nie korzystając z niego przez długi czas, ponieważ prawo bezcielesne nie jest uważane za podatne
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na posiadanie; i nie można powiedzieć, że ktoś został pozbawiony prawa drogi, to znaczy zwykłej służebności, w
ten sposób.
260. Podobnie, jeśli się zawładnie ziemią, która jest wolna, a następnie uniemożliwi właścicielowi wejście na nią,
nie będzie się uważać, że weszło się w posiadanie przymusowe tej nieruchomości.
261. Prawdą jest, że zwolnienie ze służebności może być nabyte przez lichwiarstwo, ponieważ prawo skrybów,
które ustanowiło służebność, zabraniało jej lichwiarstwa; ale nie daje ono zwolnienia, jeśli służebność już
wygasła. Jeśli więc jestem ci winien służebność, na przykład taką, która nie pozwala mi budować domu wyżej, a
ja utrzymywałem go wyżej przez określony czas, służebność wygasa.
262. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXI.
Posiadanie zostaje naturalnie przerwane, gdy ktoś zostaje go przymusowo pozbawiony lub gdy własność zostaje
mu skradziona; w tym przypadku posiadanie zostaje przerwane nie tylko w odniesieniu do tego, kto skradł
własność, ale także w odniesieniu do wszystkich innych. W tych okolicznościach nie ma też znaczenia, czy ten,
kto uzyskał posiadanie prawne, jest właścicielem rzeczy, czy nie. Nie ma też znaczenia, czy dana osoba posiada
nieruchomość jak właściciel, czy tylko w celu czerpania z niej korzyści.
263. Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
W przypadku lichwiarstwa czas nie jest liczony od momentu do momentu, ale liczymy cały ostatni dzień
przedawnienia.
264. Tenże, O Sabinusie, księga XXVII.
Kto więc zaczyna posiadać o szóstej godzinie dnia Kalendów Styczniowych, ten zakończy lichwiarstwo o szóstej
godzinie nocy poprzedzającej Kalendy Styczniowe.
265. Paulus, O Edykcie, Księga XII.
Labeo i Neratius uważali, że wszystkie dobra, które niewolnicy nabyli jako swoje peculium, mogą być uzyskane
przez lichwiarstwo, ponieważ w ten sposób uzyskują je ich właściciele, nawet bez wiedzy tych ostatnich. Julianus
mówi to samo.
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266. Pedius mówi, że ten, kto nie może nabyć czegoś przez lichwę we własnym imieniu, nie może tego nabyć
przez swojego niewolnika.
267. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IV.
Lichwie podlega zwłaszcza własność cielesna, z wyjątkiem rzeczy świętych i świętokradczych oraz tych, które są
własnością publiczną ludu rzymskiego i miast, a także osób wolnych.
268. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Gdy mienie należące do innego zostało nabyte w dobrej wierze, powstaje pytanie, czy dla zachowania dobrej
wiary, powinno być ono datowane od początku nabycia, czy od czasu dostawy. Przyjęto opinię Sabinusa i
Cassiusa, zgodnie z którą bieg terminu rozpoczyna się od momentu dostawy.
269. Zgodnie z naszą praktyką służebności nigdy nie mogą być nabyte przez uzukanie, ale można to zrobić wraz
z budynkami, na które są nałożone.
270. Scaevola, w Jedenastej Księdze Pytań, mówi, że Marcellus uważał, że jeśli krowa poczęła, będąc w
posiadaniu złodzieja lub jego spadkobiercy, i urodziła, będąc w posiadaniu spadkobiercy, to cielę oddzielone od
matki nie może być nabyte przez lichwiarstwo przez spadkobiercę; tak samo mówi, że nie można tego zrobić z
dzieckiem niewolnicy. Scaevola natomiast twierdzi, że jego zdaniem dziecko może być nabyte w drodze lichwy,
ponieważ nie stanowi ono części skradzionego mienia. Gdyby jednak było jego częścią, można je nabyć przez
lichwę, jeśli urodziło się w posiadaniu nabywcy działającego w dobrej wierze.
271. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Ani niewolnik, ani pan, który jest w mocy wroga, nie może nabyć własności za pośrednictwem swojego
niewolnika.
272. Tenże, O Edykcie, księga XXI.
Jeśli kupisz nieruchomość od kogoś, komu pretor zabronił jej alienacji, i jesteś tego świadomy, nie możesz jej
nabyć przez lichwę.
273. Tenże, O Plaucjuszu, księga V.
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Nie możemy nabyć przez lichwę własności, która została wzięta w zastaw, ponieważ posiadamy ją w imieniu
innego.
274. Uznano, że ten, kto w dobrej wierze nabył nieruchomość od osoby obłąkanej, może ją nabyć przez
lichwiarstwo.
275. Jeśli każę ci kupić działkę, możesz ją nabyć przez lichwiarstwo, po tym jak została ci z tego powodu
wydana, chociaż nie możesz być uważany za posiadacza, ponieważ fakt, że jesteś odpowiedzialny za mandat,
nie robi różnicy.
276. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIII.
Czas, w którym sprzedający posiadał nieruchomość przed jej sprzedażą jest korzystny dla kupującego, bo jeśli
sprzedający wszedł w posiadanie po tym czasie, to nie będzie to dla niego korzystne.
277. W odniesieniu do majątku, który jest zapisany w testamencie, uważa się, że zapisobierca zajmuje tę samą
pozycję co spadkobierca, jeśli chodzi o korzyść z czasu, w którym spadkodawca posiadał majątek.
278. Tenże, O Plaucjuszu, księga XV.
Jeśli osoba, która posiadała nieruchomość jako nabywca, została wzięta do niewoli przez wroga, zanim nastąpiła
lichwa, zobaczmy, czy jej spadkobierca odniesie jakąkolwiek korzyść z lichwy, ponieważ została ona przerwana;
a jeśli nie przyniesie ona korzyści jemu po powrocie, to jak może przynieść korzyść jego spadkobiercy? Prawdą
jest jednak, że przestał on posiadać nieruchomość, a zatem prawo postliminium nie przyniesie mu korzyści w
takim stopniu, w jakim można uznać, że nabył ją przez uzucaption. Jeśli niewolnik osoby, która była w mocy
nieprzyjaciela, nabyłby własność, Julianus mówi, że lichwa tegoż pozostaje w zawieszeniu; jeśli bowiem
właściciel powróci, rozumie się, że lichwa została dokonana. Jeśli jednak właściciel umrze, będąc w rękach
wroga, można mieć wątpliwości, czy własność będzie należeć do jego spadkobierców zgodnie z prawem
kornijskim. Marcellus uważa, że ta fikcja prawna może mieć szersze zastosowanie, ponieważ ten, kto powrócił na
mocy prawa postliminium, ma większe prawo do rzeczy, które zostały nabyte przez jego niewolników, niż do tych,
które sam nabył lub które posiadał za pomocą swoich niewolników, zanim został schwytany przez wroga;
ponieważ w niektórych przypadkach zdecydowano, że majątek zajmuje miejsce osoby, a zatem prawo do lichwy
jest przekazywane spadkobiercom jeńców wojennych.
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279. Jeżeli niewolnik, którego jestem w posiadaniu, ucieknie i poda się za wolnego, będzie uważany za nadal
będącego w posiadaniu swego pana. Należy to jednak rozumieć w ten sposób, że jeśli zostanie schwytany, nie
jest gotów utrzymywać w sądzie, że jest wolny; jeśli bowiem jest gotów to uczynić, nie będzie uważany za
będącego w posiadaniu swego pana, przeciwko któremu ma wystąpić jako przeciwnik.
280. Jeżeli posiadacz nieruchomości w dobrej wierze stwierdzi, że należy ona do kogoś innego, po utracie
posiadania przed upływem czasu potrzebnego do zasiedzenia, i wejdzie w jej posiadanie po raz drugi, nie może
jej nabyć przez zasiedzenie, ponieważ początek drugiego posiadania jest wadliwy.
281. Jeżeli rzecz, do której mamy prawo, jest nam wydana zgodnie z warunkami testamentu lub na mocy
postanowienia, musimy wziąć pod uwagę czas, w którym została wydana, ponieważ rzecz może być
przedmiotem postanowienia, nawet jeśli nie należy do przyrzekającego.
282. Javolenus, On Plautius, księga IV.
Gdy wnosi się pozew o wydanie niewolnika, który został oddany w zastaw, należy go wytoczyć przeciwko
wierzycielowi, a nie przeciwko dłużnikowi, ponieważ ten, kto oddał niewolnika w zastaw, posiada go tylko na
mocy prawa lichwy. Jednakże pod każdym innym względem ten, kto otrzymuje rzecz, posiada ją, i to w takim
stopniu, że można również objąć posiadaniem tego, kto oddał rzecz w zastaw.
283. Marcellus, Digest, Księga XVII.
Jeśli w sprawie o podział majątku zaczynam posiadanie na podstawie wyroku wydanego przez pomyłkę, który
odnosi się do gruntów innych osób, które mają być we wspólnym posiadaniu, mogę nabyć wspomniane grunty,
posiadając je przez długi czas.
284. Modestinus, Reguły, Księga V.
Chociaż uzukanie nie jest korzystne wobec Skarbu Państwa, postanowiono, że jeśli nieruchomość bez
właściciela nie została jeszcze zgłoszona do Skarbu Państwa, a pojawi się nabywca, który kupił ziemię
stanowiącą część tej nieruchomości, może on ją legalnie nabyć przez długotrwałe posiadanie.
285. Javolenus, Epistoły, Księga I.
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Jeśli kupisz niewolnika z założeniem, że jeśli jakiś warunek zostanie spełniony, sprzedaż będzie nieważna, a
niewolnik zostanie ci dostarczony, a spełnienie warunku po tym anuluje transakcję, myślę, że czas, w którym
niewolnik był w posiadaniu kupującego, powinien przynieść korzyść sprzedającemu, ponieważ sprzedaż tego
rodzaju jest podobna do klauzuli zakazującej zwrotu własności, która jest wprowadzana do umów sprzedaży; W
takim przypadku nie mam wątpliwości, że czas, w którym nabywca posiadał nieruchomość, będzie korzystny dla
sprzedawcy, ponieważ, mówiąc właściwie, nie doszło do sprzedaży.
286. Tenże, Listy, Księga IV.
Posiadanie przez spadkodawcę przyniesie korzyść spadkobiercy, jeśli w międzyczasie nikt inny nie był w
posiadaniu.
287. Tenże, Listy, księga VI.
Wydzierżawiłem ziemię człowiekowi, przeciwko któremu jako spadkobierca miałem zamiar dochodzić swego
roszczenia z tytułu przedawnienia. Pytam, czy uważasz, że ta dzierżawa ma jakąkolwiek moc lub skutek. Jeśli
uważa Pan, że nie ma mocy, to czy uważa Pan, że prawo użytkowania tej ziemi będzie mimo to nadal istniało?
Pytam również, czy gdybym sprzedał tę ziemię, jakie jest pańskie zdanie na temat kwestii, które właśnie
poruszyłem? Odpowiedź brzmiała, że jeśli ten, kto jest w posiadaniu ziemi, jako spadkobierca, wydzierżawił ją
właścicielowi tej samej ziemi, to dzierżawa jest nieważna, ponieważ właściciel wydzierżawił swoją własną ziemię.
Stąd wynika, że wynajmujący nie zachowuje posiadania, a przedawnienie oparte na długim zajmowaniu nie
będzie nadal istnieć. Ta sama zasada prawa ma zastosowanie do sprzedaży, ponieważ, tak jak w przypadku
dzierżawy, zakup własnej nieruchomości jest nieważny.
288. Tenże, Listy, Księga VII.
Dziedzic i majątek, choć noszą dwie różne nazwy, nadal są uważani za jedną osobę.
289. Tenże, Listy, księga IX.
Nie sądzę, by ten, kto nabył dom, posiadał cokolwiek poza samym domem. Jeśli bowiem uważa się, że posiada
różne rzeczy, z których dom jest zbudowany, to nie posiada samego domu, ponieważ po rozdzieleniu materiałów,
z których się składa, nie można ich rozumieć jako reprezentujących cały dom. Ponadto, jeśli ktoś powie, że
oddzielne materiały, z których dom został zbudowany, są w posiadaniu, trzeba będzie uznać, że istnieje
podstawa do przepisania ruchomości składających się na dom, w czasie ustalonym w tym celu, i że dłuższy czas
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będzie konieczny do nabycia przez lichwę ziemi, na której stoi. Jest to absurdalne i nie jest to w żaden sposób
zgodne z prawem cywilnym, że ta sama rzecz powinna być uzyskana przez zasiedzenie w różnym czasie; jak na
przykład, ponieważ dom składa się z dwóch różnych rzeczy, ziemi i tego, co jest na niej wzniesione, że oni razem
powinni zmienić czas ustalony dla zasiedzenia wszystkich nieruchomości przez długotrwałe posiadanie.
290. Jeśli powinieneś być sądownie pozbawiony kolumny stanowiącej część twojego domu, myślę, że będziesz
uprawniony do powództwa o zakup przeciwko sprzedawcy, i w ten sposób, może posiadać całą nieruchomość.
291. Jeżeli jednak dom został zburzony, aby ruchomości mogły być w całości nabyte przez zasiedzenie, to w
przypadku, gdy był on w posiadaniu przez okres przewidziany w tym celu, czas, w którym składał się na budynek,
nie może być prawnie zaliczony; ponieważ, jak nie był pan w posiadaniu samych materiałów, niezależnie od
budynku, tak po zburzeniu domu nie może pan oddzielnie i oddzielnie posiadać materiałów, z których został on
zbudowany; nie można też uznać, że ta sama nieruchomość była w posiadaniu w tym samym czasie zarówno
jako nieruchomość, jak i własność osobista.
292. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXIV.
Gdy prawo zabrania lichwy, dobra wiara posiadacza nie przynosi mu żadnej korzyści.
293. Niekiedy lichwa stanowi korzyść dla spadkobiercy, nawet jeśli nie została zapoczątkowana przez zmarłego:
na przykład wtedy, gdy wada, która nie wynika z osoby, lecz z samego majątku, została usunięta. Powstaje ona z
majątku, np. gdy przestał on należeć do Skarbu Państwa, albo gdy jego posiadanie zostało uzyskane w wyniku
kradzieży lub przemocy.
294. Licinius Rufinus, Reguły, Księga I.
Przywłaszczenie nie może nastąpić bez posiadania.
295. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Budynek nigdy nie może być nabyty przez upływ czasu oddzielnie od gruntu, na którym stoi.
296. Tenże, O Sabinusie, księga XXXI.
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Celsus w księdze trzydziestej czwartej powiada, że mylą się ci, którzy uważają, że każdy, kto wszedł w
posiadanie rzeczy w dobrej wierze, może ją nabyć przez lichwę jako swoją własną; i że nie ma znaczenia, czy ją
nabył, czy nie, czy też została mu ona dana, pod warunkiem, że sądzi, iż została ona nabyta przez niego lub mu
dana; z tego powodu, że lichwa nie ma zastosowania do spadku, darowizny lub posagu, jeśli nie ma darowizny,
posagu lub spadku. Tę samą zasadę uważa się za stosowaną w przypadku wyceny dokonanej w sądzie,
ponieważ jeśli strona nie zgodziła się na wycenę, nie może nabyć własności przez lichwę.
297. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVII.
Stwierdza się, że jeśli majątek został wydany niewolnikowi osoby obłąkanej lub niemowlęcia, to ten ostatni może
go nabyć przez lichwiarstwo za pośrednictwem niewolnika.
298. Tenże, O Sabinusie, księga XXII.
Jeśli jestem jedynym spadkobiercą jakiegoś majątku, ale wierzę, że ty jesteś spadkobiercą połowy tego majątku, i
przekazuję ci połowę tego majątku, to jest bardzo prawdopodobne, że nie możesz nabyć tego majątku przez
lichwę, ponieważ to, co jest w posiadaniu spadkobiercy, nie może być uzyskane w ten sposób przez innego, jako
spadkobiercę; i nie masz innej podstawy do posiadania. Jest to prawdą tylko wtedy, gdy jest to dokonywane
zgodnie z warunkami ugody. Uważamy, że ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli myślisz, że jesteś
spadkobiercą; ponieważ w tym przypadku posiadanie prawdziwego spadkobiercy uniemożliwi ci uzyskanie
nieruchomości przez uzurpację.
299. Tenże, O Sabinusie, księga XXX.
Pyta się, czy mieszanina różnych rzeczy przerywa lichwę, która zaczęła się w odniesieniu do każdej z nich.
Istnieją trzy rodzaje rzeczy, które można podzielić; po pierwsze, te, które są zawarte w substancji tej samej
natury, nazywane przez Greków hynwmenon, czyli zjednoczone, jak niewolnik, kawałek drewna, kamień i inne
tego rodzaju własności. Po drugie, rzeczy, które są połączone przez kontakt, to znaczy, które mają spójność, i są
połączone, jak dom, statek, szafa. Po trzecie, takie, które są utworzone z odrębnych przedmiotów, jak różne
ciała, które nie są zjednoczone, ale są zawarte w jednej nazwie, na przykład, naród, legion, stado. Nie może
powstać żadna wątpliwość w odniesieniu do uzusu pierwszego z nich, ale istnieje wątpliwość co do drugiego i
trzeciego.
300. Labeo w Księdze Listów mówi, że jeśli ktoś, komu pozostało tylko dziesięć dni na nabycie lichwy dachówek
lub kolumn, użyje ich do budowy domu, to i tak będzie miał do nich prawo przez lichwę, jeśli jest w posiadaniu
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tego domu. Jak należy postąpić w przypadku, gdy przedmioty nie są związane z gruntem, lecz pozostają
ruchomościami, jak kamień szlachetny w pierścionku? W tym przypadku prawdą jest, że zarówno złoto, jak i
kamień szlachetny są w posiadaniu i mogą być nabyte przez lichwę, jeśli posiadanie obu nadal istnieje.
301. Weźmy pod uwagę trzecią klasę rzeczy. Całe stado nie jest nabywane przez uzurpację w taki sam sposób,
jak odrębne przedmioty, lub jak te, które są połączone. Co zatem należy uczynić? Chociaż naturą stada jest to,
że nadal istnieje poprzez dodawanie nowych zwierząt, to jednak lichwiarstwo nie może mieć miejsca w
odniesieniu do stada jako całości, ale podlega tej samej zasadzie co posiadanie, która ma zastosowanie do
poszczególnych osobników tworzących je. Jeśli bowiem inne zwierzęta są kupowane i mieszane ze stadem w
celu jego powiększenia, to tytuł własności do tych ostatnich nie ulega zmianie; tak że jeśli reszta stada należy do
mnie, to owce, które zostały kupione, są również moje; ale każda z tych ostatnich będzie posiadała swój własny
tytuł, tak że jeśli któraś z tych, które są w stadzie, została skradziona, to nie może być nabyta przez lichwiarstwo.
302. Paulus, O Sabinusie, księga XXXII.
W przypadku lichwy błąd w prawie nigdy nie przynosi korzyści posiadaczowi. Stąd Prokulus powiada, że jeśli z
powodu błędu opiekun nie udzielił na początku sprzedaży lub przez długi czas po jej zakończeniu
pełnomocnictwa do jej dokonania swojemu podopiecznemu, to nie będzie podstawy do lichwy, ponieważ istnieje
błąd co do prawa.
303. Przy lichwie ruchomości czas liczony jest w sposób ciągły.
304. Niewolnik, nawet jeśli może być na wolności, nie posiada nic, a inny nie posiada nic przez niego. Jeśli
jednak uzyskałby posiadanie w imieniu innego, będąc na wolności, nabędzie własność dla tego, w którego
imieniu ją uzyskał.
305. Jeśli mój niewolnik lub mój syn posiada coś w moim imieniu lub jako część swojego peculium, tak że nie
jestem świadomy, że to posiadam, lub nawet, że jestem uprawniony do nabycia tego przez lichwę, a on staje się
niepoczytalny, to należy rozumieć, że własność pozostaje w tym samym stanie i że nadal zachowuję jej
posiadanie i mam prawo do lichwy, tak jak te prawa nadal istnieją na naszą korzyść, nawet gdy strony śpią. Tę
samą zasadę należy powiedzieć o przypadku najemcy lub dzierżawcy, przez którego weszliśmy w posiadanie.
306. Jeżeli ktoś uzyskał posiadanie przemocą, potajemnie lub na podstawie niepewnego tytułu prawnego, a
następnie stał się niepoczytalny, to posiadanie i tytuł prawny pozostają niezmienione w odniesieniu do majątku,
który niepoczytalny posiada niepewnie; podobnie w drodze interdyktu i powództwa o wydanie możemy legalnie
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wszcząć postępowanie w imieniu osoby niepoczytalnej z powodu posiadania, które ona sama uzyskała, zanim jej
rozum uległ upośledzeniu, lub które nabyła za pośrednictwem innej osoby po rozpoczęciu się jej
niepoczytalności.
307. Czas, który upłynął przed przyjęciem spadku lub po jego przyjęciu, jest korzystny dla spadkobiercy w
lichwie.
308. Julianus mówi, że jeśli zmarły dokonał zakupu, a spadkobierca uważa, że posiadał to jako darowiznę, może
nabyć rzecz przez lichwę.
309. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli złodziej kupi skradzioną rzecz od jej właściciela i będzie ją posiadał tak, jak mu ją dostarczono, przestaje ją
posiadać jako skradzioną, a zaczyna ją posiadać jako swoją własną.
310. Gdy ktoś sądzi, że nie jest prawnie upoważniony do nabycia przez lichwę własności, która jest w jego
posiadaniu, należy powiedzieć, że nawet jeśli się myli, nie może odnieść korzyści z lichwy; albo dlatego, że nie
uważa się, iż posiada ją w dobrej wierze, albo dlatego, że lichwa nie przynosi korzyści, gdy istnieje błąd co do
prawa.
311. Nikt nie może posiadać części czegokolwiek, której wysokość jest niepewna. Dlatego, jeżeli kilka osób
posiada ziemię, a każda z nich nie wie, ile wynosi jej część, Labeo mówi, że, ściśle rzecz biorąc, żadna z nich nie
jest w posiadaniu.
312. Julianus, Digest, Księga XLIV.
Nie tylko kupujący w dobrej wierze, ale także wszyscy ci, którzy są w posiadaniu pod jakimkolwiek tytułem, przez
który zwykle nabywa się prawo do użytkowania, mogą otrzymać jako swoje dziecko niewolnicy; i myślę, że ta
zasada została prawnie ustanowiona. W każdym bowiem przypadku każdy może nabyć niewolnicę przez
lichwiarstwo, chyba że jest to zabronione przez Prawo Dwunastu Tablic lub Prawo Ateńskie. Dziecko takiej
niewolnicy może być nabyte przez lichwiarstwo, jeśli zostało poczęte i urodzone w czasie, gdy domniemany
posiadacz nie wiedział, że jego matka została skradziona.
313. Powszechna opinia, że sam człowiek nie może zmienić tytułu swojego posiadania, jest słuszna tylko wtedy,
gdy wie, że nie jest posiadaczem w dobrej wierze, i uzyskuje go w celu osiągnięcia zysku. Można to udowodnić w

2810

następujący sposób: Jeśli ktoś kupi od innego działkę ziemi, wiedząc, że nie należy ona do tego ostatniego,
będzie ją posiadał jako posiadacz; ale jeśli kupi tę samą ziemię od właściciela, będzie ją posiadał jako nabywca;
nie będzie też uważane, że on sam zmienił tytuł swojego posiadania. Ta sama zasada będzie obowiązywać
nawet wtedy, gdy nie kupił on ziemi od właściciela, jeśli uważał, że jest ona jego własnością. Podobnie, jeśli
został wyznaczony na spadkobiercę przez właściciela, lub uzyskał pretorskie posiadanie jego majątku, będzie
posiadał ziemię jako spadkobierca. Ponadto, jeżeli miał dobry powód, aby sądzić, że jest spadkobiercą lub był
uprawniony do pretorian possession of the estate, będzie posiadał ziemię jako spadkobierca i nie będzie
uważane, że sam zmienił tytuł do posiadania. Skoro ta zasada musi być przyjęta w odniesieniu do tego, kto
posiada posiadanie, to o ileż bardziej jest ona stosowana w przypadku dzierżawcy, który nie posiada posiadania
ani za życia, ani po śmierci właściciela ziemi? I rzeczywiście, jeśli dzierżawca, w czasie śmierci właściciela, nabył
ziemię od tego, kogo uważał za spadkobiercę tego pierwszego, lub posiadacza jego majątku na mocy edyktu
pretorskiego, zacznie posiadać własność jako nabywca.
314. Jeśli właściciel ziemi sądzi, że nadchodzą uzbrojeni ludzie i z tego powodu ucieka, uważa się, że został
wywłaszczony siłą, nawet jeśli żaden z nich nie wszedł na ziemię. Jednak ten sam grunt może zostać nabyty
przez uzurpację przez posiadacza w dobrej wierze, nawet zanim ponownie znajdzie się pod kontrolą właściciela,
ponieważ Lex Plautia et Julia zabrania, aby własność, która została przejęta siłą, została przejęta przez długie
posiadanie, ale nie przez tych, którzy zostali z niej wypędzeni przemocą.
315. Jeśli Tycjusz odda mi w posiadanie ziemię, którą miałem zamiar odzyskać od niego, będę miał dobry powód
do uzurpacji. Ale jeśli ten, od którego miałem zamiar zażądać ziemi z powodu klauzuli, daje mi ją w posiadanie, a
czyni to w celu spłacenia swojego długu, stawia mnie w takim położeniu, że mogę otrzymać ziemię przez
przedawnienie.
316. Każdy, kto oddaje nieruchomość w zastaw, może ją nabyć przez lichwę, dopóki pozostaje ona w rękach jego
wierzyciela, ale jeśli wierzyciel przeniesie swoje posiadanie na innego, lichwa zostanie przerwana. Jeśli chodzi o
użytkowanie, sprawa jest podobna do tej, która dotyczy osoby, która zdeponowała lub pożyczyła rzecz; jest
bowiem jasne, że przestaje ona nabywać ją przez użytkowanie, jeśli rzecz, która została pożyczona lub
zdeponowana, zostanie wydana osobie trzeciej przez tego, kto otrzymał ją jako pożyczkę lub depozyt. Oczywiste
jest, że jeśli wierzyciel obciążył przedmiot hipoteką na podstawie zwykłej umowy, dłużnik nadal nabywa go przez
lichwę.
317. Jeśli posiadam w dobrej wierze własność, która należy do ciebie, i zastawiam ją na ciebie, a ty nie wiesz, że
jest twoja, przestaję ją nabywać przez lichwę, ponieważ nikt nie jest rozumiany jako posiadacz własnej własności
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w zastawie. Jeśli jednak nieruchomość zostanie zastawiona na podstawie zwykłej umowy, nadal będę mógł ją
nabyć przez lichwę, ponieważ w ten sposób nie uważa się, że nieruchomość została zastawiona.
318. Jeśli niewolnik ukradnie rzecz, która została oddana w zastaw jego panu, a wierzyciel nadal jest w jej
posiadaniu, lichwa dłużnika nie zostanie przerwana, ponieważ niewolnik nie pozbawia swego pana posiadania.
Gdyby jednak niewolnik dłużnika ukradł rzecz, to mimo że wierzyciel przestaje ją posiadać, to użytkowanie
dłużnika pozostaje takie samo, jak gdyby wierzyciel wydał rzecz dłużnikowi. Tak dalece jak dotyczy to lichwy,
niewolnicy nie szkodzą warunkom swoich właścicieli poprzez kradzież mienia. Kwestia ta będzie łatwiejsza do
rozstrzygnięcia, jeśli niewolnik dłużnika, będąc w niepewnym posiadaniu, ukradnie nieruchomość; jeśli bowiem
zostanie ona wynajęta, skutek będzie taki sam, jak gdyby pozostała w rękach wierzyciela, ponieważ w tym
przypadku wierzyciel jest w jej posiadaniu. Gdyby jednak istniały oba tytuły, to znaczy jeden niepewny, a drugi
oparty na najmie, rozumie się, że wierzyciel jest w posiadaniu, ponieważ roszczenie z tytułu niepewnego tytułu
nie jest w tym przypadku wprowadzone, aby umożliwić dłużnikowi posiadanie, ale tylko po to, aby umożliwić mu
zatrzymanie nieruchomości.
319. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest by Paulus, Księga I.
Jeśli niewolnik, bez wiedzy swego pana, sprzedaje własność należącą do jego peculium, nabywca może ją nabyć
przez lichwiarstwo.
320. Julianus, O Urseius Ferox, księga III.
Jeśli niewolnik, którego użytkowanie zostało zapisane w testamencie, a który nigdy nie był w posiadaniu
spadkobiercy, zostanie skradziony, powstaje pytanie, czy niewolnik może zostać nabyty przez lichwę, ponieważ
spadkobierca jest uprawniony do wytoczenia powództwa o kradzież? Sabinus twierdzi, że lichwa nie może istnieć
w przypadku własności, z powodu której można wytoczyć powództwo o kradzież, ale ten, kto jest uprawniony do
użytkowania, może wytoczyć takie powództwo. Należy to jednak rozumieć jako odnoszące się do przypadku, w
którym użytkownik może używać i korzystać ze swojego prawa; w przeciwnym razie niewolnik nie byłby w stanie,
w którym powinien się znajdować. Gdyby jednak niewolnik został skradziony użytkownikowi wieczystemu w
trakcie korzystania z jego prawa, nie tylko on sam, ale także jego spadkobiercy mogą wytoczyć powództwo o
kradzież.
321. Gaius, Diurnal albo Złote sprawy, księga II.
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Może się zdarzyć na kilka sposobów, że osoba pracująca pod wpływem błędu sprzeda lub odda jako swoją
własność rzecz, która należy do innej osoby; w takich okolicznościach może ona zostać nabyta przez uzurpację
przez posiadacza w dobrej wierze; na przykład, jeśli spadkobierca sprzeda własność, która została pożyczona
zmarłemu, wydzierżawiona przez niego lub zdeponowana u niego, wierząc, że należała do majątku.
322. Podobnie, jeśli ktoś, wprowadzony w błąd przez jakąś opinię i myśląc, że ma prawo do majątku, co nie jest
prawdą, zbywa majątek stanowiący część tego majątku; lub jeśli osoba, do której należy użytkowanie niewolnicy,
sądząc, że jej dzieci są jego, z tego powodu, że przyrost trzody należy do użytkownika, sprzedaje dzieci;
323. Tenże, Instytuty, Księga II.
Nie popełnia on kradzieży, gdyż kradzież nie może być popełniona bez zamiaru kradzieży.
324. Każdy może także bez przemocy wejść w posiadanie ziemi innej osoby, jeśli została ona opróżniona z
powodu zaniedbania właściciela, lub jeśli ten zmarł nie pozostawiając dziedzica, lub był przez długi czas
nieobecny.
325. Tenże, Sprawy dzienne albo złote, księga III.
W tym przypadku człowiek nie może sam nabyć własności przez usucaption, ponieważ wie, że należy ona do
kogoś innego, a zatem jest posiadaczem w złej wierze; ale jeśli przekaże ją komuś innemu, kto otrzyma ją w
dobrej wierze, ten ostatni może ją nabyć przez usucaption, ponieważ wszedł w posiadanie własności, która nie
została nabyta siłą i nie została skradziona: jako że porzucono opinię niektórych starożytnych autorytetów, którzy
uważali, że można dokonać kradzieży ziemi lub domu.
326. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Jeśli ziemia nie może być nabyta przez lichwę, to to, co na niej stoi, nie może być nabyte w ten sam sposób.
327. Neratius, Reguły, księga V.
Ustalono, że jeśli lichwiarstwo zostało rozpoczęte przez osobę zmarłą, może być zakończone przed objęciem
majątku.
328. Tenże, Pergaminy, księga VII.
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Jeśli mój pełnomocnik odzyska skradzione mi mienie, to chociaż, ogólnie rzecz biorąc, jest już prawie
rozstrzygnięte, że możemy wejść w posiadanie za pośrednictwem pełnomocnika, mienie to jednak nie przejdzie
ponownie pod moją kontrolę, aby mogło być nabyte przez lichwę, ponieważ inne rozstrzygnięcie byłoby błędne.
329. Papinianus, Pytania, Księga III.
Jeśli mąż sprzedałby działkę ziemi z kropką komuś, kto wiedział lub nie wiedział, że nieruchomość ta jest częścią
posagu, sprzedaż ta nie będzie ważna. Jeśli następnie kobieta umrze w czasie trwania małżeństwa, transakcja
musi być potwierdzona, jeśli cały posag został przekazany na rzecz męża. Ta sama zasada obowiązuje w
przypadku, gdy ten, kto sprzedał skradzioną rzecz, staje się później spadkobiercą jej właściciela.
330. Tenże, Pytania, Księga XLII.
Jeżeli spadkobierca tego, kto nabył nieruchomość w dobrej wierze, wie, że należy ona do innego, nie może jej
nabyć przez lichwę, pod warunkiem, że posiadanie jej zostało mu przekazane osobiście; ale wiedza spadkobiercy
nie będzie mu szkodzić, jeśli chodzi o trwanie posiadania.
331. Pewne jest, że ojciec nie może nabyć przez lichwę rzeczy, którą nabył jego syn, jeśli on lub jego syn
wiedzieli, że była ona własnością kogoś innego.
332. Tenże, Pytania, Księga XXIII.
Zwodzony łatwym błędem, wierzę, że Tycjusz jest moim synem i że jest pod moją kontrolą, ale przejęcie go
przeze mnie zostało uznane za bezprawne. Nie sądzę, aby w tych okolicznościach miał on prawo zawładnąć
moim majątkiem, gdyż nie ustanowiono w tym przypadku tej samej zasady, co w przypadku wolnego człowieka,
który w dobrej wierze służy jako niewolnik, gdyż w interesie ogółu było ustanowienie tej zasady ze względu na
stałe i codzienne transakcje dotyczące niewolników. Często bowiem kupujemy wolnych ludzi, nie wiedząc, że
nimi są, a adopcja i adopcja dzieci nie jest tak łatwa, ani tak częsta.
333. Jest ustalone, że jeśli sprzedajesz mi własność należącą do innego, a ja wiem, że tak jest, i dostarczasz ją w
tym samym czasie, gdy właściciel ratyfikuje sprzedaż, czas dostawy musi być brany pod uwagę, a własność staje
się moja.
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334. Chociaż zostało postanowione, że jeśli chodzi o uzurpację, należy brać pod uwagę początek posiadania, a
nie czas, w którym umowa została zawarta; mimo to zdarza się, że bierzemy pod uwagę nie początek obecnego
posiadania, ale powód poprzedniej dostawy, która została dokonana w dobrej wierze; Na przykład, gdy
kwestionuje się prawo do dziecka niewolnicy, której matka była w posiadaniu w dobrej wierze, ponieważ dziecko
nie może być tym bardziej nabyte przez uzurpację, chociaż posiadacz wiedział, że matka była własnością innej
osoby przed urodzeniem dziecka. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku niewolnika, który powraca na
mocy prawa postliminium.
335. Czas, który upłynął przed przyjęciem spadku, jest przyznawany na korzyść lichwiarza, niezależnie od tego,
czy niewolnik należący do spadku nabył jakiś majątek, czy też zmarły zaczął nabywać przez lichwiarstwo. Zasada
ta jest ustanowiona jako specjalny przywilej.
336. Syn pod kontrolą ojca kupił majątek należący do innego, a następnie, stając się głową gospodarstwa
domowego, nie wiedząc o tym, zaczął posiadać majątek, który został mu dostarczony. Dlaczego nie może jej
otrzymać w drodze lichwy, skoro działał w dobrej wierze w chwili wejścia w posiadanie, choć mylił się, sądząc, że
nie może otrzymać własności, którą nabył jako część swojego peculium? Tę samą zasadę należy zastosować,
jeśli miał dobry powód, by sądzić, że nabyta nieruchomość weszła w jego ręce jako część majątku jego ojca.
337. Użytkowanie, które ma miejsce na rzecz nabywcy lub spadkobiercy, nie stanowi przeszkody w dochodzeniu
zastawu przez wierzyciela; ponieważ, tak jak użytkowanie nie może być przedmiotem użytkowania, tak prawo do
dochodzenia zastawu, które nie jest w żaden sposób związane z własnością, lecz opiera się wyłącznie na
umowie, nie wygasa przez użytkowanie nieruchomości.
338. Opinia, że każdy, kto stał się niepoczytalny, a wcześniej rozpoczął nabywanie przez lichwiarstwo, może je
kontynuować aż do jego zakończenia pod jakimkolwiek tytułem, opiera się na względach wygody, aby zapobiec
szkodliwemu wpływowi słabości psychicznej na jego majątek.
339. Jeśli niewolnik lub syn nabywa majątek, podczas gdy pan lub ojciec jest w rękach wroga, czy zaczyna on
posiadać ten sam majątek? Jeśli jest w posiadaniu ze względu na swoje peculium, lichwiarstwo zaczyna biec, a
niewola ojca lub pana nie stanowi w tym przeszkody, ponieważ jego wiedza o tym nie byłaby konieczna, gdyby
był w domu. Jeśli jednak kupno zostało dokonane bez odniesienia do peculium, nieruchomość nie może być
nabyta przez lichwiarstwo, ani nie może być rozumiana jako uzyskana przez prawo postliminium; aby to mogło
mieć miejsce, to, co mówi się, że jest uzyskane przez lichwiarstwo, musi być już posiadane. Jeśli jednak ojciec
umarłby w niewoli, ponieważ czas jego śmierci liczy się od dnia jego pojmania, można powiedzieć, że syn
posiadał dla siebie i można rozumieć, że nabył własność przez usucaption.
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340. Tenże, Opinie, Księga X.
Przedawnienie oparte na długim posiadaniu nie jest zazwyczaj przyznawane w celu nabycia miejsc, które są
publiczne według Prawa Narodów. Przykładem tego jest, gdy ktoś porzuca budynek, który zbudował na brzegu
morza, lub został on zburzony, a inna osoba, zbudowawszy dom w tym samym miejscu, sprzeciwia się mu na
podstawie wyjątku opartego na wcześniejszym zajmowaniu; lub gdy ktoś, z tego powodu, że tylko on sam był
przyzwyczajony do łowienia ryb przez lata w pewnej części rzeki, na podstawie tego samego prawa nakazowego
zabrania tego innemu.
341. Niewolnik, który należał do majątku, po śmierci swego pana wszedł w posiadanie nieruchomości stanowiącej
część jego peculium. Początek uzurpacji będzie datowany od momentu wejścia w posiadanie majątku, bo jak
można w ten sposób nabyć majątek, który nie był wcześniej w posiadaniu zmarłego?
342. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga V.
Mienie, które zostało otrzymane w zamian za zapłatę, podlega lichwie, jeśli zostało uzyskane w ramach spłaty
długu. Lichwie podlega nie tylko to, co jest należne, ale także to, co zostało przekazane w ramach zwolnienia z
długu.
343. Paulus, O Neratiusie, księga III.
Jeśli mój pełnomocnik, bez mojej wiedzy, przejmuje majątek nabyty w moim imieniu, to choć mogę być w jego
posiadaniu, nie mogę go nabyć przez lichwę; ponieważ, choć możemy nabyć majątek przez lichwę nie wiedząc,
że jesteśmy w jego posiadaniu, to jednak uznano, że jest to prawdziwe tylko wtedy, gdy chodzi o coś, co stanowi
część peculium.
344. Tenże, Podręczniki, Księga II.
Jeśli, wierząc, że jestem ci dłużny, daję ci w zapłacie własność, to uzukacja może mieć miejsce tylko wtedy, gdy
ty sam myślisz, że jest ona należna. Sprawa jest inna, jeśli myślę, że jestem zobowiązany z tytułu sprzedaży, a
zatem dostarczyć nieruchomości do Ciebie, bo nie będzie powództwo przeciwko mnie, a ty, jako nabywca, nie
będzie uprawniony do usucaption. Powód tej różnicy wynika z faktu, że w innych przypadkach należy wziąć pod
uwagę czas zapłaty. Nie ma też znaczenia, czy w chwili, gdy czynię zastrzeżenie, wiem, że nieruchomość należy
do kogoś innego, czy nie, ponieważ wystarczy, jeśli uznam, że jest moja, gdy dasz mi ją w ramach zapłaty za
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zakup; jednak nie tylko czas zawarcia umowy, ale także czas zapłaty jest brany pod uwagę, ponieważ nikt nie
może nabyć nieruchomości przez lichwę jako nabywca, kto jej nie kupił, i nie może, jak w przypadku innych
umów, powiedzieć, że otrzymał ją w ramach zapłaty.
345. Labeo, Epitomy o prawdopodobieństwie Paulusa, Księga V.
Rzeczy skradzionej nie można nabyć przez lichwę, zanim nie znajdzie się ona ponownie pod kontrolą właściciela.
Paulus: Być może prawdziwe jest przeciwne zdanie; gdybyś bowiem ukradł mienie, które oddałeś mi w zastaw,
staje się ono dobrem skradzionym, ale można je nabyć przez lichwiarstwo, gdy tylko ponownie przejdzie pod
moją kontrolę.

Tit. 4. Dotyczące posiadania nabytego przez nabywcę.

346. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga VI.
Posiadacz, który oferuje w sądzie wycenioną wartość nieruchomości, zaczyna ją posiadać jak nabywca.
347. Paulus, O edyktach, księga LIV.
Posiada jako nabywca, który rzeczywiście kupił nieruchomość, i nie wystarczy, że jest przekonany, iż posiada ją
jako nabywca, ale musi istnieć tytuł własności do zakupionej nieruchomości. Jeśli jednak uważam, że jestem ci
coś winien, i dostarczam ci to bez twojej świadomości, że należy to do kogoś innego, możesz to nabyć przez
uzurpację. Dlaczego więc nie możesz nabyć tego przez lichwiarstwo, jeśli dostarczam ci to, myśląc, że ci to
sprzedałem? Dzieje się tak dlatego, że moment dostawy jest brany pod uwagę we wszystkich innych umowach; a
zatem, jeśli świadomie zastrzegam własność należącą do osoby trzeciej, mogę ją nabyć przez lichwę, jeśli
myślałem, że należała do ciebie, kiedy została mi dostarczona. W przypadku nabywcy natomiast brany jest pod
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uwagę moment zawarcia umowy, a zatem zakup musi być dokonany w dobrej wierze, a także posiadanie musi
być uzyskane w ten sposób.
348. Tytuł do posiadania i tytuł do uzusu są różne, bo o każdym można zgodnie z prawdą powiedzieć, że dokonał
zakupu, ale w złej wierze; kto bowiem świadomie kupuje nieruchomość w złej wierze, posiada ją jako nabywca,
choć nie może jej nabyć przez uzus.
349. Jeżeli kupno jest dokonane pod warunkiem, kupujący nie może nabyć własności przez uzukanie, dopóki
warunek jest w toku. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeżeli sądzi on, że warunek został spełniony, a to
jeszcze nie nastąpiło, ponieważ przypomina osobę, która sądzi, że dokonała zakupu, podczas gdy tak nie jest. Z
drugiej strony, jeśli warunek został spełniony, a on o tym nie wie, można powiedzieć, że nabył ją przez
uzukaptację, według Sabinusa, który uważał, że można to zrobić, biorąc pod uwagę raczej naturę rzeczy niż
zwykłą opinię. Między tymi dwoma przypadkami istnieje jednak pewna różnica, ponieważ gdy ktoś myśli, że
własność należy do innego, a w rzeczywistości należy do sprzedawcy, zajmuje pozycję nabywcy. Ale kiedy myśli,
że warunek nie został jeszcze spełniony, to jest tak, jakby myślał, że nie dokonał jeszcze zakupu. Kwestię tę
można przedstawić jaśniej, jeśli posiadanie zostanie przekazane spadkobiercy, który nie wie, że zmarły kupił
nieruchomość, ale myśli, że została mu ona przekazana z jakiegoś innego powodu; ale czy należy uznać, że w
takich okolicznościach nie można nabyć prawa użytkowania?
350. Sabinus twierdzi, że jeśli majątek został nabyty w taki sposób, że sprzedaż będzie nieważna, jeśli w
określonym czasie nie zostanie zapłacona, to nie można go nabyć przez lichwę, chyba że zapłata rzeczywiście
została dokonana. Zobaczmy jednak, czy jest to warunek, czy umowa; jeśli bowiem jest to umowa, rezultat
będzie łatwiejszy do osiągnięcia przez zapłatę niż przez spełnienie warunku.
351. Jeśli rozliczenie ma być dokonane w określonym czasie (to znaczy, jeśli nikt nie zaoferuje w tym czasie
lepszej ceny), Julianus uważa, że sprzedaż jest dokonana, a zyski będą należeć do nabywcy, który będzie miał
prawo do nabycia nieruchomości przez lichwę; ale inni uważali, że sprzedaż została dokonana pod warunkiem.
On powiedział, że nie została ona dokonana pod warunkiem, ale że została unieważniona pod warunkiem, a ta
opinia jest poprawna.
352. Sprzedaż jest bezwzględna, gdy jest uzgodnione, że będzie nieważna w przypadku, gdy kupujący nie będzie
zadowolony z nieruchomości w określonym czasie.
353. Kupiłem Stichusa, a Damas został mi wydany zamiast niego, przez pomyłkę. Priscus mówi, że nie mogę
nabyć tego niewolnika przez lichwę, ponieważ to, co nie zostało kupione, nie może być nabyte w ten sposób
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przez nabywcę. Jeśli jednak kupiono działkę ziemi, a w posiadanie weszła większa ilość niż ta, która została
przekazana, to można ją nabyć przez upływ czasu, ponieważ w posiadaniu jest cała działka, a nie jej
poszczególne części.
354. Nabywa się własność osoby, u której złożono niewolników. Trebatius mówi, że nie można nabyć
wspomnianych niewolników przez lichwę, ponieważ nie zostali oni kupieni.
355. Opiekun kupił na licytacji rzecz swojego podopiecznego, o której sądził, że należy do niego. Serwiusz mówi,
że może go nabyć przez lichwiarstwo, a jego opinia została przyjęta, ponieważ stan podopiecznego nie pogarsza
się, jeśli ma on nabywcę w swoim opiekunie, który zapłaci więcej pieniędzy za tę własność. Jeśli kupi ją za mniej,
będzie odpowiedzialny za powództwo opiekuńcze, tak jak gdyby przekazał ją innej osobie za mniej niż była warta.
Taką decyzję podjął również Boski Trajan.
356. Wiele autorytetów uważa, że jeśli agent kupuje nieruchomość na licytacji z polecenia swojego mocodawcy,
to może ją nabyć w drodze lichwy, jako nabywca, na podstawie dogodności publicznej. Ta sama reguła ma
zastosowanie, jeśli agent, prowadząc interesy swojego mocodawcy, dokonuje zakupu bez wiedzy tego
ostatniego.
357. Jeśli twój niewolnik nabywa dla swojego peculium rzecz, o której wie, że należy do kogoś innego, nie
możesz jej nabyć przez lichwę, nawet jeśli nie wiesz, że należy do kogoś innego.
358. Celsus powiada, że jeśli mój niewolnik bez mojej wiedzy wejdzie w posiadanie rzeczy dla swego peculium,
to mogę ją nabyć przez lichwiarstwo. Jeśli nie uzyskał jej jako części swojego peculium, to nie mogę jej nabyć,
chyba że wiem, że ją uzyskał; a jeśli posiada posiadanie, które jest wadliwe prawnie, to moje posiadanie również
będzie wadliwe.
359. Pomponiusz mówi również, że w odniesieniu do własności, która jest posiadana w imieniu właściciela,
należy brać pod uwagę zamiar tego ostatniego, a nie niewolnika. Jeśli niewolnik posiada własność jako część
swojego peculium, to należy wziąć pod uwagę jego intencję; jeśli zaś niewolnik posiada ją w złej wierze, a jego
pan uzyskuje ją w celu posiadania jej we własnym imieniu, na przykład pozbawiając niewolnika jego peculium, to
należy stwierdzić, że istnieje ta sama przyczyna posiadania, a zatem, że pan nie może skorzystać z uzucaption.
360. Jeśli mój niewolnik w dobrej wierze nabyłby nieruchomość za swoje peculium, a kiedy po raz pierwszy się o
tym dowiedziałem, wiedziałem, że nieruchomość należy do kogoś innego, Kasjusz mówi, że może nastąpić
uzukacja, ponieważ początek posiadania był bez żadnej wady. Jeśli jednak w chwili nabycia nieruchomości,
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mimo że uczynił to w dobrej wierze, wiedziałem, że należy ona do kogoś innego, nie mogę jej nabyć przez
uzukację.
361. Jeśli mój niewolnik w zamian za swoją wolność odda mi pewną rzecz, którą nabył w złej wierze, to nie mogę
jej nabyć przez lichwę; Celsus mówi bowiem, że pierwsze wadliwe posiadanie nadal istnieje.
362. Jeśli kupuję od wychowanka bez upoważnienia jego opiekuna, sądząc, że osiągnął on wiek dojrzewania,
uważamy, że może nastąpić uzukacja, ponieważ odnosi się to raczej do majątku niż do opinii. Jeśli jednak wiesz,
że sprzedawca jest wychowankiem, i nadal wierzysz, że wychowankowie mają prawo do prowadzenia własnych
spraw bez upoważnienia opiekunów, nie nabędziesz nieruchomości przez lichwę, ponieważ błąd co do prawa nie
jest korzystny dla nikogo.
363. Jeżeli kupię nieruchomość od osoby niepoczytalnej, którą uważam za zdrową na umyśle, to zostało
ustalone, że mogę ją nabyć przez lichwiarstwo z uwagi na wygodę publiczną, chociaż zakup był nieważny, a
zatem nie będę miał prawa do powództwa o eksmisję, ani nie będzie mi przysługiwało powództwo publiczne, ani
nie będzie mi przysługiwała żadna korzyść z poprzedniego posiadania.
364. Jeżeli sprzedasz mi rzecz, którą zamierzasz nabyć przez uzurpację jako nabywca, a ja wiem, że należy ona
do innej osoby, nie mogę jej nabyć przez uzurpację.
365. Chociaż posiadanie może przynieść korzyść bezpośredniemu spadkobiercy zmarłego, to jednak bardziej
odległy spadkobierca nie może wejść w posiadanie nieruchomości.
366. Jeżeli zmarły nabył nieruchomość w dobrej wierze, można ją nabyć przez zasiedzenie, choćby spadkobierca
wiedział, że należy ona do kogoś innego. Zasada ta powinna być przestrzegana nie tylko w przypadku posiadania
pretorianów, ale także w przypadku powiernictwa, na mocy którego majątek jest przekazywany na mocy dekretu
senatu z Trebeli, jak również w odniesieniu do wszystkich innych sukcesorów pretorianów.
367. Czas, w którym nieruchomość była w posiadaniu sprzedawcy, jest korzystny dla nabywcy w nabyciu prawa
do niej.
368. Jeśli kupię nieruchomość należącą do innej osoby i w czasie, gdy jestem w trakcie jej nabywania przez
zasiedzenie, właściciel wnosi powództwo o jej odzyskanie ode mnie, moje zasiedzenie nie zostanie przerwane
przez połączenie spraw w tej sprawie. Jeśli jednak wolałbym zapłacić w sądzie wycenioną wartość
nieruchomości, Julianus mówi, że tytuł do posiadania ulega zmianie, o ile dotyczy to tego, kto zapłacił wartość
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nieruchomości w sądzie. Ta sama zasada będzie obowiązywać, jeśli właściciel daruje nieruchomość temu, kto ją
nabył od kogoś, kto nie jest jej właścicielem. Ta opinia jest prawidłowa.
369. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXV.
Zapłata oszacowanej wartości nieruchomości w sądzie przypomina kupno.
370. Javolenus, O Plautiusie, księga II.
Nabywca wiedział, że część ziemi, którą kupił, należała do innego. Wyrażono opinię, że nie może on uzyskać
żadnej części ziemi na mocy długiego posiadania. Myślę, że to prawda, jeśli nabywca nie wiedział, jaka część
ziemi należy do innej osoby; jeśli bowiem wiedział, że chodzi o pewien jej kawałek, nie mam wątpliwości, że
może otrzymać pozostałą część na podstawie długiego posiadania.
371. Ta sama reguła prawa ma zastosowanie, jeśli człowiek, który nabył całą działkę ziemi, był świadomy, że
niepodzielna część tej działki należy do kogoś innego; ponieważ może on nie tylko nabyć tę część przez
uzukanie, ale nie będzie on pozbawiony możliwości nabycia pozostałych części na podstawie długiego
posiadania.
372. Modestinus, Pandekty, Księga X.
Jeśli zastawiłem u ciebie własność, a potem ją ukradłem i sprzedałem, powstaje wątpliwość, czy można ją nabyć
przez lichwę. Lepsza opinia jest taka, że można ją nabyć.
373. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli ktoś, kto ma możliwość nabycia przez lichwę jakiejś rzeczy, czy to jako spadkobierca, czy jako nabywca,
rości sobie do niej prawo na podstawie niepewnego tytułu, nie może jej nabyć przez lichwę. Bo jaka jest różnica
między tymi rzeczami, skoro ten, kto rości sobie prawo do nieruchomości z tytułu niepewnego, w obu
przypadkach przestaje być w posiadaniu na podstawie swojego pierwszego tytułu?
374. Jeśli z dziesięciu niewolników, których nabyłem, sądzę, że niektórzy należą do innych osób i wiem, którzy to
są, mogę nabyć pozostałych przez uzurpację. Jeśli jednak nie wiem, którzy z nich należą do innych, nie mogę
nabyć żadnego z nich przez lichwę.
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375. Jeśli po śmierci człowieka, który nabył niewolnika, upłynął czas nabycia przez lichwę, to chociaż
spadkobierca nie zaczął jeszcze posiadać niewolnika, to jednak staje się on jego własnością, o ile nikt inny nie
wszedł w jego posiadanie w międzyczasie.
376. Julianus, Digest, Księga XLIV.
Pewna osoba, która była w posiadaniu ziemi, jako nabywca, zmarła przed upływem czasu przeznaczonego na
nabycie ziemi przez lichwę, a niewolnicy, którzy pozostali w posiadaniu tej nieruchomości, odeszli z zamiarem jej
opuszczenia. Pojawiło się pytanie, czy czas długiego posiadania mimo to nadal będzie przynosił korzyści
spadkobiercy. Odpowiedź brzmiała, że nawet gdyby niewolnicy opuścili majątek, spadkobierca mógłby czerpać
korzyści z tego czasu.
377. Jeśli otrzymam posiadłość Cornelian, jako nabywca, na mocy długotrwałego posiadania, i dodam do niej
część jakiejś przyległej ziemi, czy mogę również otrzymać tę część jako nabywca w pozostałym czasie
niezbędnym do przedawnienia, czy też mogę ją nabyć przez uzurpację w czasie przewidzianym przez prawo?
Wyraziłem opinię, że przyległa ziemia, która została dodana do już nabytej, ma swój własny osobliwy i odrębny
stan, a zatem posiadanie obu działek musi być uzyskane oddzielnie i musi być uzyskane przez długie posiadanie
zgodnie z czasem określonym przez prawo.
378. Mój niewolnik polecił Titiusa, aby kupił dla niego działkę ziemi, a Titius przeniósł posiadanie tej działki na
niewolnika po jego manumisji. Pojawiło się pytanie, czy może on ją uzyskać przez długie posiadanie. Odpowiedź
brzmiała, że jeśli mój niewolnik polecił Titiusa, aby kupił tę ziemię, a Titius dostarczył mu ją po jego manumisji, to
niezależnie od tego, czy wierzył, że peculium niewolnika zostało mu przekazane, czy też nie wiedział, że tak nie
było, niewolnik mógł mimo to uzyskać ziemię przez długotrwałe posiadanie, ponieważ albo wiedział, że jego
peculium zostało mu przekazane, albo powinien był o tym wiedzieć, i dlatego przypomina kogoś, kto udaje
wierzyciela. Jeśli jednak Tycjusz wiedział, że jego peculium nie zostało przekazane niewolnikowi, należy
rozumieć, że raczej podarował ziemię jako darowiznę, niż zrzekł się jej w celu spłacenia długu, który nie był
należny.
379. Jeśli opiekun ukradłby majątek swego podopiecznego i sprzedał go, to uzurpacja nie będzie miała miejsca,
zanim nie zostanie on ponownie oddany pod kontrolę podopiecznego; uważa się bowiem, że opiekun zajmuje
miejsce właściciela w odniesieniu do majątku swego podopiecznego tylko wtedy, gdy zarządza sprawami opieki,
a nie wtedy, gdy sprzeniewierza swój majątek.
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380. Jeżeli ktoś w dobrej wierze nabywa grunt należący do innej osoby i traci nad nim władztwo, a następnie, gdy
go odzyskuje, stwierdza, że należy on do kogoś innego, nie może go nabyć z upływem czasu, ponieważ początek
drugiego posiadania jest wadliwy. Nie jest też podobny do tego, kto w chwili zakupu wierzył, że ziemia należy do
sprzedawcy, ale kiedy została dostarczona, wiedział, że należy do kogoś innego; ponieważ, kiedy posiadanie
zostało raz utracone, początek odzyskanego posiadania musi być ponownie brany pod uwagę. Dlatego też, jeśli
niewolnik zostanie zwrócony w czasie, kiedy nabywca wiedział, że należy on do kogoś innego, lichwa nie będzie
miała miejsca; mimo że zanim go sprzedał, był w takim położeniu, że mógł go nabyć przez lichwę. Ta sama
zasada dotyczy tego, kto został wyrzucony z ziemi i wiedząc, że należy ona do kogoś innego, odzyskuje jej
posiadanie w drodze interdyktu.
381. Kto świadomie nabywa od kogoś, komu pretor zabronił rozporządzać majątkiem, z powodu podejrzenia, że
nie jest on spadkobiercą, nie może go nabyć przez lichwę.
382. Jeśli twój pełnomocnik sprzedaje ziemię za 30 aurei, którą mógłby sprzedać za 100, aby ci zaszkodzić, a
nabywca o tym nie wie, to nie ulega wątpliwości, że może on nabyć tę ziemię przez długotrwałe posiadanie;
ponieważ nawet jeśli ktoś świadomie sprzedaje ziemię należącą do innej osoby temu, kto nie wie, że tak jest, to
długotrwałe posiadanie nie zostaje przerwane. Jeżeli jednak nabywca pozostaje w zmowie z pośrednikiem i dla
uzyskania nagrody skorumpowany nakłania go do sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż była warta, nie
będzie się uważać, że nabywca działał w dobrej wierze i nie może nabyć gruntu przez przedawnienie. Jeżeli
skorzysta on z wyjątku na tej podstawie, że grunt został sprzedany za zgodą właściciela, a ten ostatni wytoczy
powództwo o jego odzyskanie, właściciel może skorzystać z odpowiedzi opartej na oszustwie.
383. Nie rozumie się, że skradziona rzecz może być ponownie oddana pod kontrolę właściciela, nawet jeśli
odzyska on jej posiadanie, jeśli nie wie, że została mu ona skradziona. Jeśli więc oddam w zastaw niewolnika,
który został ci skradziony, a ty nie wiesz, że jest twój, i po spłaceniu długu sprzedam go Tycjuszowi, to Tycjusz
nie może go nabyć przez lichwiarstwo.
384. Wolny człowiek, który służy nam w dobrej wierze jako niewolnik, zarządzając naszym majątkiem, może
nabyć dla nas inne dobra w ten sam sposób, w jaki przywykliśmy nabywać je za pośrednictwem naszych
własnych niewolników. Tak więc, jak własność dóbr uzyskujemy albo przez dostawę, albo przez lichwiarstwo
dzięki interwencji osoby wolnej, tak też, jeśli umowa sprzedaży jest zawarta za pomocą peculium niewolnika, do
którego mamy prawo, możemy nabyć własność przez lichwiarstwo, nawet jeśli nie jesteśmy świadomi, że zakup
został dokonany.
385. Tenże, O Minicjuszu, Księga II.
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Gdy ktoś kupuje niewolników, wiedząc, że sprzedawca natychmiast roztrwoni zapłacone za nich pieniądze, wiele
autorytetów twierdzi, że mimo to będzie on nabywcą w dobrej wierze; i to jest prawda. Jak bowiem można uznać,
że ten, kto kupił niewolników od ich pana, działał w złej wierze, chyba że kupił ich od człowieka prowadzącego
rozwiązły tryb życia, który natychmiast odda pieniądze nierządnicy, bo wtedy nie może nabyć niewolników przez
lichwę?
386. Tenże, O Urseius Ferox, księga III.
Człowiek, który otrzymał od swego niewolnika niewolnicę w zamian za przyznanie mu wolności, może jako
nabywca nabyć przez lichwę dziecko wspomnianej niewolnicy.
387. Tenże, O Minicjuszu, księga II.
Niewolnik, w zamian za wolność, oddał swemu panu niewolnicę, którą ten mu ukradł. Ona poczęła. Powstało
pytanie, czy jej pan może nabyć jej dziecko przez lichwiarstwo. Odpowiedź brzmiała, że pan mógł, jako nabywca,
nabyć dziecko przez lichwiarstwo, ponieważ dał coś za kobietę, a między niewolnikiem a jego właścicielem
dokonała się swego rodzaju sprzedaż.
388. Africanus, Pytania, Księga VII.
Zwykle mówi się, że ten, kto sądzi, że coś kupił, a tego nie zrobił, nie może jako nabywca nabyć tego przez
lichwę; ale jest to prawdą tylko w takim zakresie, w jakim nabywca nie może mieć żadnego słusznego powodu, by
żywić błędne przekonanie. Jeśli bowiem niewolnik lub agent, któremu zlecono nabycie rzeczy, przekonałby
swego mocodawcę, że to uczynił, i dostarczyłby mu tę rzecz, to lepsza jest opinia, że dojdzie do lichwiarstwa.
389. Papinianus, Opinie, Księga X.
Kiedy zapisobierca został wprowadzony w posiadanie nieruchomości, może ona zostać nabyta przez lichwę
przez spadkobiercę jako nabywcę, przy czym prawo zastawu pretorskiego jest zastrzeżone.
390. Scaevola, Opinie, Księga V.
Pewien człowiek nabył w dobrej wierze działkę należącą do innej osoby i zaczął na niej budować dom, zanim
upłynął czas na objęcie jej w posiadanie z mocy prawa; właściciel ziemi, zawiadomiwszy go o tym przed upływem
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terminu ustalonego przez prawo, nadal pozostawał w jej posiadaniu. Pytam, czy bieg przedawnienia został
przerwany, czy też, po rozpoczęciu, nadal biegł. Odpowiedź brzmi, że zgodnie z podanymi faktami, nie został
przerwany.
391. The Same, Digest, Księga XXV.
Majątek siostry, która zmarła w wyniku testamentu, przeszedł na jej dwóch braci, z których jeden był nieobecny, a
drugi obecny. Ten, który był obecny, działał w imieniu nieobecnego i sprzedał Lucjuszowi Titiusowi, nabywcy
działającemu w dobrej wierze, całą działkę ziemi w imieniu własnym i swojego brata. Powstało pytanie, czy
nabywca, wiedząc, że połowa ziemi należy do nieobecnego spadkobiercy, może nabyć całą działkę przez
przedawnienie. Odpowiedź brzmiała, że mógł to zrobić, jeśli wierzył, że została ona sprzedana z upoważnienia
nieobecnego brata.

Tit. 5. Dotyczące posiadania jako spadkobierca lub jako posiadacz.

392. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Nic nie może być nabyte przez spadkobiercę przez lichwiarstwo z majątku osoby żyjącej, nawet jeśli posiadacz
myślał, że należy on do osoby zmarłej.
393. Julianus, Digest, Księga XLIV.
Gdy ktoś wchodzi w posiadanie majątku dla zachowania dziedzictwa, nie przerywa posiadania temu, kto nabywa
przez lichwę jako spadkobierca, bo trzyma majątek na przechowanie. Co z tego wynika? Zatrzymuje on
nieruchomość na mocy prawa zastawu, nawet po upływie czasu wymaganego do lichwy, i nie zrzeka się jej,
dopóki nie zostanie mu wypłacone dziedzictwo lub nie zostanie zaspokojone jego roszczenie do niego.
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394. Powszechna opinia, że nikt nie może zmienić tytułu swojego posiadania, musi być rozumiana jako
odnosząca się nie tylko do cywilnego, ale także do naturalnego posiadania. Dlatego uważa się, że ani
dzierżawca, ani nikt, u kogo majątek został zdeponowany lub pożyczony, nie może jako spadkobierca nabyć go
przez lichwę w celu czerpania z niego korzyści.
395. Serwiusz zaprzecza, że syn może, jako spadkobierca, nabyć przez lichwę majątek, który został mu
podarowany przez ojca, ponieważ uważa, że naturalne posiadanie tego majątku było w rękach syna za życia jego
ojca. Wynika z tego, że w sytuacji, gdy syn został wyznaczony przez ojca na spadkobiercę, nie może on nabyć
przez lichwiarstwo żadnej części majątku przekazanego mu przez tego pierwszego, o ile może to wpłynąć na
udziały jego współspadkobierców.
396. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXIII.
Wiele autorytetów twierdzi, że jeśli jestem spadkobiercą i uważam, że pewna nieruchomość należy do spadku,
ale w rzeczywistości nie stanowi jego części, mogę ją nabyć przez lichwę.
397. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Stwierdza się, że ten, kto ma prawo do sporządzenia testamentu, może jako spadkobierca nabyć majątek przez
lichwę.

Tit. 6. O posiadaniu na podstawie darowizny.

398. Paulus, O Edykcie, księga LIV.
Ten, komu dana rzecz została przekazana w darze, nabywa ją przez uzukaptację, ze względu na darowiznę. Nie
wystarczy sądzić, że tak było, ale konieczne jest, aby darowizna rzeczywiście została dokonana.
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399. Jeśli ojciec dokonuje darowizny na rzecz syna, którym włada, a następnie umiera, syn nie może nabyć
darowanej rzeczy przez lichwiarstwo, ponieważ darowizna jest nieważna.
400. Gdy darowizna dokonywana jest między mężem a żoną, lichwa nie ma miejsca. Co więcej, Kasjusz twierdzi,
że jeśli mąż podaruje żonie majątek, a następnie dojdzie do rozwodu, to nie można nabyć prawa użytkowania,
ponieważ żona nie może sama zmienić tytułu posiadania. Twierdzi on, że zasada jest inna i że może ona nabyć
własność przez lichwiarstwo po rozwodzie, jeśli mąż pozwolił jej używać tej własności tak, jakby rozumiano, że ją
jej podarował. Julianus natomiast uważa, że żona jest w posiadaniu majątku darowanego przez męża.
401. Marcellus, Digest, Księga XXII.
Jeśli ktoś daruje nieruchomość należącą do innej osoby, a następnie postanowi odwołać darowiznę, to nawet jeśli
wszczął postępowanie w celu jej odzyskania, lichwa nadal będzie trwać.
402. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXIV.
Gdy mąż dokonuje darowizny na rzecz żony lub żona na rzecz męża, a darowany majątek należy do innej osoby,
słuszna jest opinia Trebatiusza, że jeśli strona, która dokonała darowizny, nie stała się przez to uboższa, to
posiadacz może nabyć majątek przez lichwę.
403. Tenże, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli ojciec uczynił darowiznę na rzecz córki, która jest pod jego władzą, i wydziedziczył ją, a spadkobierczyni
ratyfikuje darowiznę, może ona zacząć nabywać ją przez lichwę od dnia, w którym dokonano ratyfikacji.
404. Scaevola, Opinie, Księga V.
Jeśli ktoś zaczął nabywać niewolnika w drodze lichwy, jako darowiznę, i dokonał jego manumisji, akt manumisji
jest nieważny, ponieważ nie uzyskał jeszcze prawa własności do niewolnika. Powstało pytanie, czy przestał go
nabywać przez lichwiarstwo. Odpowiedź brzmiała, że w odniesieniu do osoby, o której mowa, wydaje się, że
zrzekł się on posiadania, a zatem lichwa została przerwana.
405. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.

2827

Gdy dokonano sprzedaży, która w rzeczywistości jest darowizną, dostarczona własność jest nabyta przez lichwę,
jako zakup, a nie jako darowizna.

Tit. 7. Dotyczące posiadania z powodu porzucenia.

406. Ulpianus, O Edykcie, Księga XII.
Gdy własność uważa się za porzuconą, natychmiast przestaje być naszą i należy do pierwszego mieszkańca,
ponieważ przestaje do nas należeć w tych samych okolicznościach, w jakich została nabyta przez innych.
407. Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Możemy nabyć własność na podstawie porzucenia, jeśli wiemy, że jest ona uważana za porzuconą przez jej
właściciela.
408. Prokulus uważa, że własność nie przestaje należeć do właściciela, chyba że ktoś inny wejdzie w jej
posiadanie. Julianus natomiast uważa, że przestaje ona należeć do właściciela, gdy ten ją porzuca, ale nie staje
się własnością innego, chyba że ten wejdzie w jej posiadanie. Jest to słuszne.
409. Modestinus, Rozbieżności, Księga VII.
Czasami zadaje się pytanie, czy można uznać, że część czegoś została porzucona. I rzeczywiście, jeśli
współwłaściciel porzuca swój udział we wspólnej własności, przestaje ona należeć do niego, tak że ta sama
zasada ma zastosowanie do części, która należy do wszystkich. Jedyny właściciel nieruchomości nie może
jednak zatrzymać części tej samej nieruchomości i porzucić pozostałej.
410. Paulus, O Sabinusie, księga XV.
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Możemy nabyć przez uzukaptację własność, która jest uważana za porzuconą, jeśli uważamy, że tak jest, nawet
jeśli nie wiemy, przez kogo została porzucona.
5. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli ty posiadasz jakiś przedmiot, który jest uważany za porzucony, a ja, wiedząc o tym, kupuję go od ciebie, to
jest ustalone, że mogę go nabyć przez uzurpację, i nie można podnosić zarzutu, że nie jest on włączony do twojej
własności. Jeśli bowiem świadomie kupię rzecz darowaną panu przez pańską żonę, ponieważ uczynił pan to
niejako za zgodą i przyzwoleniem właściciela, obowiązuje ta sama zasada.
411. Cokolwiek ktokolwiek uważa za porzucone przez siebie, natychmiast staje się moje, jeśli ja to wezmę. Stąd
też, jeśli ktoś wyrzuca pieniądze lub wypuszcza ptaki, chociaż zamierza, by należały do każdego, kto może je
zagarnąć, to jednak stają się własnością tego, komu sprzyja przypadek; bo gdy ktoś zrzeka się własności rzeczy,
rozumie się, że chciał, by należała do kogokolwiek innego.
412. Julianus, O Urseius Ferox, Księga III.
Nikt nie może nabyć własności przez lichwę na podstawie porzucenia, kto błędnie sądzi, że została ona
porzucona.
413. Tenże, O Minicjuszu, księga II.
Kiedy ktoś znajduje towar, który został wyrzucony za burtę statku, powstaje pytanie, czy nie może go nabyć przez
lichwę z tego powodu, że powinien być uważany za porzucony. Lepsza opinia jest taka, że nie może on nabyć go
przez lichwę z powodu porzucenia.
414. Paulus, Opinie, Księga XVIII.
Semproniusz usiłował podnieść kwestię stanu pewnej Tetydy, twierdząc, że była ona córką jednej z jego
niewolnic. Jednak, gdy został pozwany przez Prokulę, pielęgniarkę Tetydy, w pozwie, aby zmusić go do
zwrócenia jej kosztów utrzymania Tetydy, odpowiedział, że nie ma środków, aby dokonać zapłaty, ale
pielęgniarka powinna zwrócić dziecko jej ojcu, Lucjuszowi Tytusowi. Pielęgniarka wszczęła więc postępowanie,
by zapobiec późniejszemu podnoszeniu jakichkolwiek kwestii przez wspomnianego Semproniusza. Lucjusz
Tycjusz, po wypłaceniu Sei Proculi jej roszczenia o utrzymanie, publicznie zrzekł się dziecka. Pytam, czy wolność
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przyznana Tetydzie może zostać odwołana. Paulus odpowiedział, że skoro uznano, iż właściciel niewolnicy,
której urodziła się Tetydy, porzucił ją, może ona uzyskać wolność z rąk Lucjusza Titiusa.

Tit. 8. O posiadaniu na podstawie dziedzictwa.

415. Ulpianus, Dysputy, Księga VI.
Uważa się, że jest on w posiadaniu jako zapisobierca, któremu pozostawiono spadek, ponieważ posiadanie i
uzukanie oparte na zapisie będzie miało miejsce tylko na korzyść osoby, której nieruchomość została zapisana.
416. Paulus, O Edykcie, księga LIV.
Jeśli posiadam coś, co, jak sądzę, zostało mi zapisane, a tak nie jest, nie mogę tego, jako zapisobierca, nabyć
przez lichwę.
417. Papinianus, Pytania, Księga XXII.
Nie bardziej niż wtedy, gdy ktoś myśli, że nabył coś, czego nie nabył.
418. Paulus, O edyktach, księga LIV.
Własność może być nabyta przez lichwę na tej podstawie, że jest dziedzictwem, gdy coś należącego do kogoś
innego zostało zapisane w testamencie lub gdy należało do spadkodawcy i nie wiadomo, że zostało odebrane
przez kodycyl; w takich przypadkach istnieje bowiem dobry powód, aby lichwa stała się skuteczna. Tę samą
zasadę można powiedzieć, że ma zastosowanie, gdy nazwisko zapisobiercy jest wątpliwe, jak na przykład, gdy
zapis jest dokonany na rzecz Titius, a istnieją dwie osoby o tym nazwisku, tak że jedna z nich myśli, że ma na
myśli, podczas gdy tak nie było.
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419. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VII.
Nieruchomość dostarczona jako spadek może być nabyta przez lichwiarstwo na tej podstawie, nawet jeśli jej
właściciel żyje,
420. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli osoba, której przekazano nieruchomość, myśli, że spadkodawca nie żyje.
421. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VII.
Nikt nie może nabyć własności przez lichwiarstwo z tytułu zapisu, chyba że sam miałby prawo sporządzić
testament na rzecz spadkodawcy, ponieważ posiadanie tego rodzaju zależy od zdolności testamentowej.
422. Papinianus, Pytania, Księga XXIII.
Jeśli zapisobierca wejdzie w posiadanie spadku bez żadnych wątpliwości, które mogłyby wpłynąć na jego tytuł,
nawet jeśli zapis nie został mu wydany, będzie on uprawniony do nabycia przez lichwę majątku, który został mu
zapisany.
423. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga V.
Osoba, która otrzymała spadek zgodnie z prawem, nabywa go przez lichwę jako zapisobierca. Jeśli jednak zapis
nie został pozostawiony zgodnie z prawem lub spadek został odebrany, po wielu kontrowersjach zdecydowano,
że nieruchomość może zostać nabyta przez lichwiarstwo z tytułu zapisu.

Tit. 9. Dotyczące posiadania z tytułu posagu.
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424. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXI.
Prawo do lichwy, i to bardzo sprawiedliwe, to takie, o którym mówi się, że istnieje z tytułu posagu, tak że każdy,
kto otrzymuje majątek w posagu, może go nabyć przez lichwę po upływie czasu zwykle przewidzianego przez
prawo dla tych, którzy nabywają majątek w ten sposób jako nabywcy.
425. Nie ma znaczenia, czy posag obejmuje pewne określone przedmioty, czy też całą nieruchomość.
426. W pierwszej kolejności zastanówmy się, w jakim czasie każdy może nabyć majątek przez lichwę jako posag;
i czy ma się to rozpocząć po dacie ślubu, czy przed nią. Powszechnie dyskutowane jest pytanie, czy mężczyzna
zaręczony (czyli taki, który jeszcze się nie ożenił), może nabyć majątek przez lichwiarstwo, ponieważ jest on
posagiem. Julianus twierdzi, że jeśli kobieta, która jest zaręczona, przekaże majątek drugiej stronie z zamiarem,
aby nie należał on do niej aż do momentu zawarcia małżeństwa, to lichwa nie będzie miała miejsca. Jeśli jednak
nie było takiego zamiaru, należy uznać (tak twierdzi Julianus), że nieruchomość natychmiast staje się jego
własnością, a jeśli należy do kogoś innego, może być nabyta przez lichwiarstwo. Ta opinia wydaje mi się
wiarygodna. Ale zanim dojdzie do małżeństwa, lichwa staje się skuteczna, nie z powodu posagu, ale z powodu
własności.
427. W czasie trwania małżeństwa lichwa ma miejsce między osobami, które zawarły związek małżeński, ze
względu na posag. Jeśli jednak małżeństwo nie istnieje, Kasjusz mówi, że lichwa nie może mieć miejsca,
ponieważ nie ma posagu.
428. Mówi on również, że jeśli mąż myśli, że jest żonaty, podczas gdy tak nie jest, nie może nabyć własności
przez lichwiarstwo, ponieważ nie ma posagu. Ta opinia jest rozsądna.
429. Paulus, O Edykcie, księga LIV.
Jeśli majątek, który został wyceniony, jest dostarczony przed zawarciem małżeństwa, nie może być nabyty przez
lichwę, ani na podstawie kupna, ani na podstawie własności.
430. Scaevola, Digest, Księga XXV.
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Dwie córki stały się spadkobierczyniami swego ojca, który zmarł bezpotomnie, i każda z nich dała w posagu
należące do nich wspólne niewolnice, a następnie, kilka lat po śmierci ojca, wniosły pozew o podział. Ponieważ
mężowie przez wiele lat posiadali niewolników przekazanych w posagu jako niewolników kropkowych, powstało
pytanie, czy można uznać, że nabyli ich przez uzurpację, jeśli uważali, że należą do tych, którzy przekazali ich w
posagu. Odpowiedź brzmiała, że nic w tym przypadku nie stało na przeszkodzie, aby nabyć je przez lichwę.

Tit. 10. Dotyczące posiadania na podstawie prawa własności.

431. Ulpianus, O Edykcie, Księga XV.
Posiadanie na podstawie prawa własności istnieje wtedy, gdy uważamy, że nabywamy własność dla siebie i
posiadamy ją na podstawie tytułu, na podstawie którego została ona uzyskana, jak również na podstawie prawa
własności; tak na przykład, gdy na mocy zakupu posiadam ją zarówno jako nabywca, jak i jako właściciel.
Ponadto posiadam zarówno jako zapisobierca, jak i darczyńca, a także na podstawie prawa własności, gdy
nieruchomość została mi podarowana lub zapisana w testamencie.
432. Jeżeli jednak nieruchomość została mi przekazana pod jakimś dobrym tytułem, na przykład tytułem kupna, a
ja nabyłem ją przez uzurpację, zaczynam ją posiadać jako moją, nawet przed nabyciem jej przez uzurpację. Ale
czy może powstać jakakolwiek wątpliwość co do tego, czy przestaję go posiadać jako nabywca po dokonaniu
lichwy? Mauricianus mówi, że uważa, iż nie przestaję jej posiadać.
433. Paulus, O Edykcie, księga LIV.
Istnieje pewien rodzaj posiadania, o którym mówi się, że jest oparte na własności. W ten sposób bowiem
posiadamy wszystko, co pozyskujemy z morza, ziemi lub powietrza, albo co staje się nasze przez działanie
aluwiów strumieni. Posiadamy także wszelkie potomstwo z dóbr, które posiadamy w imieniu innych; jak na
przykład posiadamy jako własne dziecko niewolnicy należącej do majątku, lub która została kupiona; i w podobny
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sposób posiadamy zyski pochodzące z dóbr, które zostały kupione lub darowane, lub które stanowią część
majątku.
434. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Dostarczyłeś mi niewolnika, o którym błędnie sądziłeś, że przysługuje mi do niego prawo na mocy pewnego
postanowienia. Gdybym wiedział, że nie jesteś mi nic winien, nie mógłbym nabyć tego niewolnika przez
uzurpację; gdybym jednak tego nie wiedział, lepsza jest opinia, że mogę go nabyć przez uzurpację, ponieważ
dostarczenie, które zostało dokonane za coś, co uważam za dobrą zapłatę, jest wystarczające, aby umożliwić mi
posiadanie jak własnej własności, która została mi dostarczona. Neratius przyjął tę opinię i myślę, że jest ona
poprawna.
435. Tenże, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli kupiłeś w dobrej wierze niewolnicę, która została skradziona, i masz w swoim posiadaniu dziecko tej
niewolnicy, które poczęła, gdy była w twoich rękach, a przed upływem czasu przewidzianego na usuwaniu ciąży
stwierdzisz, że matka tego dziecka została skradziona, to Trebatius uważa, że dziecko, które jest w ten sposób
posiadane, bez wątpienia może być nabyte przez przedawnienie. Uważam, że w tym przypadku należy dokonać
rozróżnienia, ponieważ jeśli w czasie przewidzianym przez prawo dla skuteczności uzusu nie dowiesz się, do
kogo należy niewolnik, lub jeśli o tym wiedziałeś, nie mogąc powiadomić właściciela niewolnika, lub jeśli mogłeś
go powiadomić i to zrobiłeś, możesz nabyć niewolnika przez uzus. Jeśli jednak wiedziałeś, że niewolnik został
skradziony, i mogłeś powiadomić właściciela, ale tego nie zrobiłeś, stosuje się zasadę przeciwną, ponieważ
będzie się uważać, że posiadałeś ją potajemnie, ponieważ ta sama osoba nie może jednocześnie posiadać
własności jako własnej i potajemnie.
436. Jeśli ojciec podzielił swój majątek między dzieci, a po jego śmierci one go zachowały, ponieważ uzgodniły
między sobą, że ten podział majątku powinien być ratyfikowany, uzurpacja z tytułu własności będzie korzystna,
jeśli chodzi o majątek należący do innych osób, który może być znaleziony wśród rzeczy ojca.
437. Jeśli majątek nie został zapisany w testamencie, ale został dostarczony jako taki przez spadkobiercę w
wyniku pomyłki, stwierdza się, że może on zostać nabyty w drodze lichwy przez zapisobiercę, ponieważ posiada
go jako właściciel.
438. Neratius, Pergaminy, Księga V.
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Aby położyć kres sporom, ustanowiono lichwę własności, którą otrzymaliśmy z innych powodów niż ten, że
uważamy, iż przysługuje nam ona jako nasza własność.
439. Osoba może nabyć przez uzurpację własność, którą posiada, myśląc, że należy ona do niej; nawet jeśli ta
opinia jest fałszywa. Na przykład, jeśli posiadam jakiś przedmiot, ponieważ błędnie sądzę, że nabył go mój
niewolnik lub niewolnik kogoś, kogo zastąpiłem jako spadkobiercę prawnego, ponieważ nieznajomość czynu innej
osoby jest usprawiedliwionym błędem.
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Księga XLII
1. O powadze rzeczy osądzonej i skutkach decyzji oraz dekretów tymczasowych.
2. Dotyczące spowiedzi.
3. Dotyczące cesji na rzecz wierzycieli.
4. W przedmiocie przesłanek zasiedzenia.
5. W zakresie posiadania i sprzedaży nieruchomości przez władzę sądową.
6. Dotyczące przywilejów wierzycieli.
7. W sprawie rozdzielenia majątku spadkowego.
8. W przedmiocie ustanowienia kuratora spadku.
9. Dotyczące restytucji w przypadku oszustw popełnionych na szkodę wierzycieli.

Tit. 1. Dotyczące powagi rzeczy osądzonej i skutków orzeczeń oraz dekretów
tymczasowych.
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1. Modestinus, Pandects, Księga VII.
Przez powagę rzeczy osądzonej rozumie się zakończenie kontrowersji przez wyrok sądu. Dokonuje się to albo
przez niekorzystną decyzję, albo przez uwolnienie od odpowiedzialności.
(2) Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Sędzia właściwy do rozpoznania sprawy nie zawsze przestrzega czasu określonego przez prawo, gdyż czasem
go skraca, a czasem wydłuża, w zależności od charakteru sprawy, wielkości majątku będącego przedmiotem
sporu, posłuszeństwa lub uporu stron; rzadko jednak wyrok jest wykonywany w czasie określonym przez prawo,
jak na przykład wtedy, gdy ma być ustalona kwestia alimentów lub gdy ulga ma być przyznana małoletniemu w
wieku dwudziestu pięciu lat.
3. Paulus, O Edykcie, Księga XVII.
Ten, kto ma władzę potępiania, ma również władzę uwalniania od odpowiedzialności.
4. Ulpianus, O akcie, księga LVIII.
Jeśli agent nie stawi się, powództwo o wykonanie wyroku przeciwko niemu zostanie odrzucone i przyznane jego
mocodawcy; ale jeśli się stawi, zostanie przyznane jemu. W tym jednak przypadku nie uważa się za stawającego
w sądzie tego, kto został ustanowiony pełnomocnikiem w sprawie, w której jest zainteresowany; istnieje bowiem
inna przyczyna, dla której nie może on odmówić wniesienia skargi o wykonanie orzeczenia, a mianowicie dlatego,
że stał się pełnomocnikiem we własnym imieniu, a nie w imieniu innego podmiotu.
(1) Opiekun prawny i kurator znajdują się w takiej sytuacji, że nie uważa się ich za stawających przed sądem, a
zatem powództwo przeciw nim o wykonanie orzeczenia nie powinno być uwzględnione.
(2) Pełnomocnik gminy może uchylić się od egzekucji w sprawie, w której wydano wyrok, ponieważ powództwo
przeciw obywatelom powinno być uwzględnione.
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(3) Praetor mówi: "Uwzględniam powództwo, aby zmusić stronę, przeciwko której wydano wyrok, do zapłacenia
pieniędzy". Stąd strona, która przegrała swoją sprawę, jest zobowiązana do zapłaty. Ale co należy zrobić i co
powiedzieć, jeśli nie jest on gotowy do zapłaty, ale jest gotów zaspokoić roszczenie w inny sposób? Labeo
twierdzi, że należałoby dodać: "Jeżeli ten, kto przegrał sprawę, nie zaspokoi roszczenia", bo może się zdarzyć, że
w jego miejsce znajdzie się ktoś wypłacalny. Jednak powodem, dla którego wymagana jest zapłata, jest to, że
pretor nie chciał, aby z poprzedniego zobowiązania powstało nowe, dlatego przewiduje, że pieniądze zostaną
zapłacone. Z ważnych i wystarczających powodów należy przychylić się do opinii Labeo.
(4) Jeżeli po wydaniu orzeczenia, za zgodą stron, strona, która przegrała sprawę, złożyła zabezpieczenie, to w
przypadku zawarcia nowej umowy zasada ta ulega złagodzeniu w stosunku do niej; jeżeli jednak nie uczyniono
tego w celu zawarcia nowej umowy, obowiązuje kolejność wykonania. Jeśli jednak zastawy zostaną przyjęte lub
zabezpieczenia dostarczone w celu zapewnienia wykonania wyroku, w rezultacie musimy uznać, że egzekucja
pozostanie tak, jak gdyby coś zostało dodane do decyzji w sprawie, a nic nie zostało z niej wycofane. Ta sama
zasada powinna być zachowana w przypadku strony, której pełnomocnik otrzymał wyrok przeciwko niej.
(5) Jeżeli przeciwko komukolwiek zostało wydane orzeczenie zobowiązujące go do dokonania zapłaty w
określonym terminie, od jakiej daty należy liczyć czas na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego? Czy od
dnia, w którym wydano orzeczenie, czy od dnia, w którym upłynął czas przewidziany w tego rodzaju sprawach?
Jeśli sędzia wyznaczył krótszy czas niż ten przewidziany przez prawo, to to, czego brakuje w jego decyzji, musi
zostać uzupełnione przez prawo. Jeżeli jednak sędzia ustalając termin uwzględnił większą liczbę dni niż
ustawowo dozwolona, to stronie przegrywającej przyznaje się nie tylko czas przewidziany prawem, ale również
ten, który sędzia przyznał dodatkowo.
(6) Przez osobę skazaną należy rozumieć osobę, wobec której wydano prawomocny wyrok w taki sposób, że jest
on wiążący. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wyrok okaże się bezskuteczny, należy stwierdzić, że termin
"skazanie" nie będzie miał zastosowania.
(7) Przez zwolnienie z odpowiedzialności należy rozumieć nie tylko to, że strona płaci roszczenie, ale że jest
całkowicie zwolniona z obowiązku, na którym opierał się wyrok.
(8) Celsus mówi, że jeśli wydano przeciwko tobie wyrok w sprawie o zabójstwo, a ty w ramach zadośćuczynienia
oddałeś niewolnika, do którego ktoś inny miał prawo użytkowania, to nadal będziesz odpowiedzialny w sprawie o
wykonanie wyroku; jeśli jednak prawo użytkowania wygasło, to stwierdza, że zostaniesz zwolniony.
5. Tenże, O Edykcie, Księga LIX.
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Pretor mówi: "Decyzja w sprawie nieruchomości została wydana przez sędziego właściwego". Byłoby lepiej,
gdyby powiedział: "Przez tego, który miał kognicję w tej sprawie", ponieważ słowo "kognicja" odnosi się również
do sędziów, którzy nie mają jurysdykcji w tych kwestiach, ale mają prawo badać pewne inne sprawy.
1. Jeśli sędzia zadecyduje przeciwko komukolwiek w następujący sposób: "Niech Ten-Który-Wyda Tytusowi to,
co otrzymał na mocy testamentu lub kodycylu Maeviusa", musimy rozumieć to tak samo, jak gdyby wyraźnie
wymienił kwotę, która została pozostawiona przez testament lub kodycyl. Ta sama zasada będzie obowiązywać,
jeśli zdecydował, że należy wykonać trust słowny.
(6) Tenże, O Edykcie, Księga LXVI.
Gdy orzeczenie jest wydane przeciwko żołnierzowi, który zakończył swoją służbę wojskową, jest on zmuszony
zapłacić tylko tyle, na ile pozwolą mu jego zasoby.
1. 1. Gdy strona w procesie została skazana na zapłacenie dziesięciu aurei lub na oddanie przyczyny szkody w
ramach zadośćuczynienia, będzie ona zmuszona, w ramach powództwa o wykonanie wyroku, do zapłacenia
sumy dziesięciu aurei, ponieważ uzyskuje od prawa uprawnienie do oddania zwierzęcia, które spowodowało
szkodę. Natomiast ten, kto przewidział albo zapłatę dziesięciu aurei, albo wydanie zwierzęcia, albo niewolnika, w
ramach zadośćuczynienia, nie może żądać dziesięciu aurei, ponieważ każda z tych rzeczy jest zawarta w
umowie i mogliśmy przewidzieć je oddzielnie. Orzeczenie wzywające do wydania niewolnika lub zwierzęcia w
ramach zadośćuczynienia będzie nieważne, ale wynika ono z wyroku nakazującego zapłatę pieniędzy, a zatem
postępowanie w celu odebrania dziesięciu aurei powinno być wszczęte na podstawie wyroku, ponieważ odnosi
się on tylko do nich, a wydanie zwierzęcia lub niewolnika w ramach zadośćuczynienia jest przyznawane przez
prawo.
2. 2. Kto z własnej woli sprzedaje własność kogokolwiek, kogo pokonał w procesie sądowym, będzie odpowiadał
za kradzież, jak również za rozbój z użyciem przemocy.
3. 3. Powództwo o wykonanie wyroku jest bezterminowe, obejmuje poszukiwanie majątku i przysługuje zarówno
spadkobiercy, jak i spadkobiercy.
(7) Gaius, On the Edict of the Urban Praetor, Title: O Res Judicata.
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Obecnie nie ma wątpliwości, że osoba, przeciwko której wydano wyrok, może zostać zwolniona na wiele
sposobów w czasie przewidzianym na egzekucję; chociaż w tym czasie nie można wszcząć przeciwko niej
postępowania egzekucyjnego, ponieważ w przypadku, gdy sprawa została rozstrzygnięta, czas określony przez
prawo został ustanowiony na korzyść strony, która przegrała sprawę, a nie przeciwko niej.
8. Paulus, O Plaucjuszu, księga V.
Jeśli niewolnik, który jest żądany zgodnie z postanowieniem umrze po tym, jak sprawa została połączona,
pozwany nie będzie zwolniony z odpowiedzialności, a postanowiono, że musi on zdać rachunek z zysków.
9. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga V.
Wyrok nie może być wydany przez sędziego lub arbitra przeciwko osobie, która jest niepoczytalna.
10. Marcellus, Digest, księga II.
Człowiek, który fałszywie podaje się za głowę domu, który pożycza pieniądze, a został wydziedziczony przez
ojca, powinien otrzymać wyrok przeciwko niemu, nawet jeśli nie może zapłacić.
11. Celsus, Digest, Księga V.
Jeżeli umówiłem się, że coś ma być wykonane w Kalendy pewnego miesiąca, a wyrok został wydany jakiś czas
po Kalendach tego miesiąca, to kwotę odszkodowania należy oszacować proporcjonalnie do mojego interesu w
tym, aby praca została wykonana w wyżej wymienionym terminie; gdyby bowiem oszacowanie zostało dokonane
od tego czasu, nie miałbym żadnego innego interesu niż to, co mogłoby być zapłacone później.
12. Marcellus, Digest, Księga IV.
W orzeczeniach odnoszących się do depozytów lub pożyczek do użytku, mimo że własność mogła zostać
utracona w wyniku oszustwa pozwanego, zwyczajowo przyznaje się mu ulgę poprzez zmuszenie właściciela do
przeniesienia na niego jego praw do działania.
13. Celsus, Digest, Księga VI.
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Gdy ktoś ustalił, że jedna osoba zapłaci dziesięć aurei, a druga da zabezpieczenie, wysokość odszkodowania
powinna być oszacowana proporcjonalnie do interesu osoby ustalającej w zapewnieniu jej zabezpieczenia.
Odsetki te mogą wynosić tyle, ile wynosi należność, lub mniej, a czasem nawet nic; nie można bowiem
oszacować bezpodstawnej obawy. Jeśli jednak dług zostanie spłacony, nie będzie pozostałych odsetek do
oszacowania, a jeśli pewna jego część została zapłacona, wartość odsetek zmniejszy się proporcjonalnie.
1. 1. Gdy ktoś obiecuje, że zapobiegnie poniesieniu szkody przez przyjmującego zlecenie, i czyni to, a
przyjmujący zlecenie nie ponosi żadnej szkody, uważa się, że uczynił to, do czego się zobowiązał. Jeśli tego nie
uczyni, zostanie przeciwko niemu wydany wyrok na pewną sumę pieniędzy, ponieważ nie uczynił tego, co
obiecał, jak to się dzieje we wszystkich rodzajach zobowiązań, które odnoszą się do wykonania pewnych
czynności.
14. Tenże, Digest, Księga XXV.
Cokolwiek pretor nakazał lub zabronił uczynić, może to uchylić przeciwną decyzją lub odnowić; nie dotyczy to
jednak dekretów ostatecznych.
15. Ulpianus, O obowiązkach konsula, księga III.
Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do magistratów ludu rzymskiego stwierdził, że ci, którzy mianują sędziów
lub arbitrów, muszą upoważnić do wykonania wydanych przez nich wyroków.
(1) Nasz Cesarz i jego Ojciec stwierdzili w Reskrypcie, że nawet gubernator jakiejś prowincji może wykonać
wyrok wydany w Rzymie, jeśli zostanie mu to zlecone.
(2) Dlatego też przy sądowej sprzedaży wszystkiego, co zostało zajęte pod egzekucję, należy najpierw sprzedać
ruchomości, jak np. zwierzęta. Jeżeli cena z tego tytułu jest wystarczająca do zaspokojenia roszczenia, to dobrze;
jeżeli nie, to należy zarządzić zajęcie i sprzedaż nieruchomości. Jeśli jednak nie ma żadnych ruchomości, na
początku należy zająć i sprzedać ziemię. Sądy mają w zwyczaju decydować, że jeśli nie ma ruchomości, ziemia
musi być zajęta w egzekucji, ponieważ na początku nie jest w zwyczaju zajmowanie ziemi. Jeśli ziemia nie
wystarcza na spłatę długu, lub dłużnik nie posiada żadnej, wtedy wszelkie kredyty, które może mieć są zajęte w
egzekucji i sprzedane. W ten sposób gubernatorzy prowincji wykonują wyroki.
(3) Jeżeli mienie zajęte w egzekucji nie znajdzie nabywcy, to w Reskrypcie naszego Cesarza i jego Boskiego
Ojca zapisano, że przypadnie ono temu, na którego korzyść zapadło orzeczenie przeciw stronie, która przegrała
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sprawę. Jeśli wierzyciel woli przyjąć nieruchomość w celu zaspokojenia swoich roszczeń, musi być z niej
zadowolony, a Reskrypt stwierdza, że nie może żądać więcej niż mu się należy, ponieważ jeśli jest zadowolony z
nieruchomości przejętej w egzekucji, uważa się, że zawarł umowę w celu zaspokojenia swoich roszczeń; nie
może też powiedzieć, że trzymał nieruchomość w zastaw za pewną kwotę i wnieść powództwo o odzyskanie
reszty.
(4) Jeżeli kontrowersje dotyczą mienia zajętego w egzekucji, nasz Cesarz zdecydował, że ci, którzy wykonują
wyrok, powinni je zbadać i jeżeli stwierdzą, że należy ono do strony, która została pokonana, muszą wykonać
wyrok. Należy jednak zauważyć, że są oni zobowiązani do przeprowadzenia tego badania w sposób
podsumowujący; ich decyzja nie może też przynieść uszczerbku dłużnikowi, jeśli uznają, że majątek powinien
zostać zwolniony jako należący do strony, która podniosła kontrowersję, a nie do tego, w którego imieniu został
on podjęty w egzekucji; nie powinien też ten, komu został on wydany, być natychmiast do niego uprawniony na
mocy dekretu, jeśli majątek jest taki, że może być od niego odzyskany w zwykłym trybie prawnym. W rezultacie
sprawa pozostanie w swoim pierwotnym stanie, a własność dotknięta wyrokiem może przynieść korzyść
wspomnianej stronie jedynie przez uzukanie. Należy jednak powiedzieć, że w przypadku powstania sporu w
odniesieniu do tego, co zostało zajęte w egzekucji, należy się tego zrzec i zająć inne mienie, w odniesieniu do
którego nie ma kontrowersji.
(5) Jeżeli mienie zajęte w egzekucji zostało zastawione, sprawdźmy, czy można je sprzedać, tak aby wierzyciel
został zaspokojony, a pozostała część mogła być pokryta z wyroku. I chociaż wierzyciela nie można zmusić do
sprzedaży mienia, które otrzymał w zastaw, może ono jednak zostać zatrzymane do czasu wykonania wyroku, a
jeśli zajęte mienie znajdzie nabywcę, który po zaspokojeniu wierzyciela będzie gotów zapłacić pozostałą kwotę,
można zezwolić na sprzedaż tego mienia. Nie uważa się, że sytuacja wierzyciela ulega pogorszeniu, ponieważ
uzyskał on to, do czego był uprawniony, ani że jego prawo zastawu powinno być zwolnione przed zaspokojeniem
jego roszczenia.
(6) Jeśli po zasądzeniu mienia zajętego w egzekucji powstaną jakiekolwiek kontrowersje w odniesieniu do
nabywcy, sprawdźmy, czy sędzia pokoju, który wykonał wyrok, będzie miał jurysdykcję w tej sprawie. Nie sądzę,
aby istniała jakakolwiek podstawa do dalszych dociekań, ponieważ po dokonaniu zakupu ten, kto kupił
nieruchomość, musi przyjąć na siebie ryzyko; i z pewnością po tym, jak nabywca otrzymał posiadanie, obowiązek
sędziego jest zakończony. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy nieruchomość zostaje zasądzona na
rzecz tego, na rzecz którego wydano orzeczenie.
(7) Jeśli nabywca, na rzecz którego sąd zasądził nieruchomość, nie zapłaci ceny, zobaczmy, czy sędziowie,
których obowiązkiem jest wykonanie wyroku, powinni go pociągnąć do odpowiedzialności. Nie sądzę, aby mogli
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posunąć się dalej, w przeciwnym razie postępowanie stałoby się niekończące. Ale co możemy powiedzieć w tego
rodzaju przypadku? Czy wydać wyrok przeciwko nabywcy i przeprowadzić przeciwko niemu egzekucję? Czy też
mają natychmiast uznać sprawę za rozstrzygniętą? A co należy zrobić, jeśli nabywca zaprzecza, że kupił
nieruchomość, lub twierdzi, że zapłacił za nią? Lepiej będzie, jeśli sędzia nie będzie się wtrącał, a zwłaszcza, że
strona, na której korzyść wydano wyrok, nie ma żadnego prawa do działania przeciwko temu, kto otrzymał
nieruchomość, a poza tym nie doznaje żadnej krzywdy, ponieważ konieczne jest, aby nieruchomość zajęta w
egzekucji i sprzedana została zapłacona gotówką, a nie, aby pieniądze zostały zapłacone po pewnym czasie. A
jeśli sąd miałby się wtrącić, powinien to uczynić tylko w zakresie zajęcia i sprzedaży majątku, który został
zasądzony, tak jak gdyby nie został on zwolniony z zastawu wyroku.
(8) Sędziowie mogą również wykonać wyrok przez zajęcie wierzytelności dłużnika, jeżeli nie ma nic innego do
egzekucji, gdyż nasz Cesarz stwierdził w Reskrypcie, że weksel może być zajęty w egzekucji.
(9) Zobaczmy jednak, czy tylko kredyt uznany przez dłużnika może być zajęty, czy też można to uczynić, gdy
dłużnik zaprzecza swojemu zobowiązaniu. Lepszą opinią jest, że można żądać tylko tego, co dłużnik przyznaje,
że jest należne. Gdyby jednak zaprzeczał, że jest winien wierzytelność, byłoby zupełnie słuszne, aby jej nie
uwzględniać; chyba że ktoś, idąc za przykładem zajęcia ruchomości, poszedłby jeszcze dalej i powiedziałby, że
sędziowie sami powinni zbadać wierzytelność, tak jak to czynią w przypadku innych dóbr osobistych, ale w
reskrypcie jest to inaczej określone.
(10) Co mamy powiedzieć, gdy sędziowie sami podejmują działania w odniesieniu do roszczenia i żądają, aby
kwota długu została zapłacona na podstawie wyroku, lub gdy powinni sprzedać roszczenie, jak to mają w
zwyczaju czynić, gdy inne dobra osobiste są zajęte w egzekucji? Konieczne jest, aby zrobili oni wszystko, co
wydaje im się najlepsze w celu wykonania wyroku.
(11) Jeśli strona, przeciwko której wydano wyrok, ma pieniądze zdeponowane w bankach, mogą być one również
zajęte w egzekucji. Ponadto, jeśli w czyichś rękach znajdują się pieniądze, które powinny być wypłacone stronie
przegrywającej sprawę, zwyczajowo dokonuje się zajęcia tych pieniędzy i przeznacza się je na spłatę wyroku.
(12) Ponadto, pieniądze, które zostały zdeponowane u kogokolwiek na przechowanie lub umieszczone w skrzyni
w tym samym celu, mogą być zajęte w celu zaspokojenia wyroku. Również w przypadku, gdy pieniądze należące
do wychowanka zostały złożone w skrzyni na zakup ziemi, mogą one zostać zabrane przez sędziego, któremu
powierzono wykonanie wyroku, bez zgody pretora i wykorzystane na spłatę należności.
16. Tenże, O Edykcie, Księga LXIII.
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Są osoby, które mogą być pozywane tylko na sumy, które są w stanie zapłacić, to znaczy bez potrącania długów.
Takimi osobami są ci, przeciwko którym wnosi się pozew z powodu jakiegoś związku, gdyż przez związek
rozumie się cały majątek. Ta sama zasada dotyczy zstępnych,
(17) Tenże, O Edykcie, Księga X.
Jak również do mecenasa, mecenasowej, ich dzieci i ich wstępnych. Podobnie mąż, gdy jest pozwany o posag,
odpowiada tylko za to, co może zapłacić.
18. Tenże, O Edykcie, Księga LXVI.
Także żołnierz, przeciwko któremu wydano wyrok, jest po zwolnieniu zmuszony do zapłaty tylko do wysokości
swoich możliwości.
(19) Paulus, O Plaucjuszu, księga VI.
Tam, gdzie jest kilka osób, którym należą się pieniądze z tego samego powodu, preferowana jest pozycja
najbardziej sumiennego; nie odlicza się tego, co należy się osobom równej rangi, jak to ma miejsce w przypadku
powództwa De peculio; w tym przypadku bowiem pozycja tego, kto pierwszy przystąpi do sprawy, jest
najkorzystniejsza. Nie należy jednak odliczać długu, gdy powództwo jest wytoczone przeciwko ojcu lub patronowi,
zwłaszcza gdy dług jest należny osobom tego samego stanu, jak innym dzieciom lub innym wolnym strzelcom.
1. Ten, przeciwko któremu wytoczono powództwo z powodu darowizny, może mieć wyrok przeciwko mnie tylko
na kwotę, którą jest w stanie zapłacić; i on jest w rzeczywistości jedynym, w odniesieniu do którego dług powinien
być potrącony. Jeśli chodzi o tych, którym pieniądze są należne z tego samego powodu, lepsza jest pozycja
najbardziej sumiennego. I rzeczywiście, nie uważam, że wszystko, co posiada, powinno być od niego wyłudzone,
ale że należy uważać, aby nie doprowadzić go do ubóstwa.
20. Modestinus, Rozbieżności, Księga II.
W przypadku posagu mąż może uzyskać wyrok przeciwko sobie do wysokości sumy, którą jest w stanie zapłacić;
ale gdy jest pozwany przez żonę z powodu jakiejś innej umowy, na mocy Konstytucji Boskiego Piusa może
również uzyskać wyrok przeciwko sobie do wysokości swoich możliwości. Zasada słuszności sugeruje również,
że ta sama zasada powinna być stosowana, gdy żona jest pozwana przez męża.
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21. Paulus, O Plaucjuszu, księga VI.
Ponadto, tak jak w przypadku męża, tak i teść nie może otrzymać wyroku, który przekraczałby jego możliwości
płatnicze. Jeśli jednak przeciwko teściowi zostanie wniesiony pozew oparty na jego obietnicy posagu, to czy
można wydać przeciwko niemu wyrok na miarę jego możliwości? Wydaje się to być sprawiedliwe, ale nie jest to
nasza praktyka, jak stwierdza Neratius.
22. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXI.
Rozumie się to jednak w ten sposób, że powództwo wytacza się przeciwko teściowi, aby odzyskać posag, który
został obiecany po rozwiązaniu małżeństwa. Jeśli jednak pozew został wniesiony w celu odzyskania posagu,
podczas trwania małżeństwa, należy mu przyznać ulgę, aby nie otrzymał wyroku zasądzającego więcej, niż jest w
stanie zapłacić.
1. W odniesieniu do tego, co zostało powiedziane o partnerach, a mianowicie, że mogą oni być sądzeni w
granicach swoich zasobów finansowych, Pretor w swoim edykcie mówi, że będzie działał, jeśli zostanie wykazana
odpowiednia przyczyna. Będzie to miało miejsce, aby zapobiec przyznaniu ulgi temu, kto zaprzecza, że jest
wspólnikiem, lub kto jest odpowiedzialny z powodu oszustwa.
23. Paulus, On Plautius, Księga VI.
Jeżeli powództwo o zwrot posagu zostanie wytoczone przeciwko pełnomocnikowi męża i wyrok zostanie wydany
za życia tego ostatniego, to może on dotyczyć tylko kwoty, którą jest on w stanie zapłacić, ponieważ obrońca
męża może uzyskać wyrok przeciwko niemu tylko na tę kwotę; jeżeli jednak mąż nie żyje, wyrok będzie
obejmował cały posag.
(24) Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga IV.
Jeżeli poręczyciel został przyjęty do zapłaty długu lub wyroku, nie będzie dla niego żadną korzyścią, jeżeli osoba,
za którą się zobowiązał, otrzyma wyrok przeciwko niemu na kwotę, którą jest w stanie zapłacić.
1. 1. Jeśli mąż nie jest wypłacalny, może skorzystać z faktu, że nie jest w stanie dokonać zapłaty; ten przywilej
jest bowiem przyznany jemu osobiście i nie przyniesie korzyści jego spadkobiercy.
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25. Paulus, O Edykcie, Księga LX.
Należy zauważyć, że spadkobiercy takich osób nie są odpowiedzialni do wysokości ich możliwości płatniczych,
ale za całą kwotę.
26. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVII.
Jeśli strony zgadzają się co do kwoty, na jaką ma być wydany wyrok, nie będzie niewłaściwe, aby sędzia podjął
odpowiednią decyzję.
27. Modestinus, Opinie, Księga I.
Gubernator pewnej prowincji wydał decyzję, że strona powinna płacić odsetki składane, co jest sprzeczne z
prawem i konstytucjami cesarskimi, i z tego powodu Lucjusz Tycjusz odwołał się od niesprawiedliwej decyzji
gubernatora. Ponieważ Tacyt nie odwołał się zgodnie z prawem, pytam, czy można ściągnąć pieniądze z wyroku.
Modestinus odpowiedział, że jeśli wyrok opiewa na określoną sumę, to nic w tej sprawie nie stoi na przeszkodzie,
aby przeprowadzić egzekucję.
(28) Tenże, Opinie, Księga II.
Dwóch sędziów wydało dwie różne decyzje. Modestinus uznał, że powinny one pozostać w zawieszeniu, dopóki
kompetentny sędzia nie potwierdzi jednego z nich.
29. Tenże, Pandekty, księga VII.
Czas przyznany stronie na zaspokojenie wydanego przeciwko niej wyroku jest również przyznany jej
spadkobiercom i innym następcom, przynajmniej ten czas, który jeszcze nie upłynął, ponieważ przywilej ten jest
przyznany raczej sprawie niż osobie.
30. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga VII.
Gdy obiecuje się pewną sumę pieniędzy jako darowiznę, a jest prawdopodobne, że zasoby darczyńcy wyczerpią
się do tego stopnia, że nie pozostanie mu prawie nic, należy wytoczyć przeciwko niemu powództwo o to, co jest
w stanie zapłacić, tak aby w jego rękach pozostało wystarczająco dużo, aby mógł żyć. Zasada ta powinna być
bezwzględnie przestrzegana w stosunkach między dziećmi a rodzicami.
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31. 31. Kallistratus, Dochodzenia sądowe, Księga II.
Czas na zapłatę powinien być nie tylko udzielany dłużnikom, którzy o to proszą, ale także przedłużany, jeśli
wymagają tego okoliczności. Jeśli jednak ktoś zwleka z zapłatą, raczej z powodu uporu niż z powodu
niemożności zdobycia pieniędzy, powinien być zmuszony do zapłaty poprzez zajęcie jego majątku w celu
zaspokojenia roszczenia, zgodnie z następującą zasadą, którą Boski Pius przepisał prokonsulowi Kasjuszowi, a
mianowicie: "Czas na zapłatę powinien być przyznany tym, którzy przyznają, że są winni dług, lub którzy są
zobowiązani do zapłaty na mocy wyroku, a czas ten powinien być taki, jaki wydaje się być wystarczający w
zależności od ich środków. Jeśli nie dokonają zapłaty w terminie przyznanym na początku lub po jego
przedłużeniu, ich majątek <:an zostanie zajęty i sprzedany, jeśli nie zaspokoją roszczenia lub wyroku w ciągu
dwóch miesięcy; a jeśli coś pozostanie z ceny, zostanie zwrócone temu, którego majątek został zajęty w
egzekucji."
32. Tenże, Dochodzenia sądowe, Księga III.
Gdy sędzia orzeka przeciwko konstytucjom, które są cytowane, z tego powodu, że nie uważa ich za mające
zastosowanie do danej sprawy, nie uważa się, że orzekł przeciwko nim niewłaściwie, a zatem można odwołać się
od jego decyzji; w przeciwnym razie sprawa zostanie uznana za ostatecznie rozstrzygniętą.
33. Tenże, Dochodzenia sądowe, Księga V.
Boski Hadrian, po przedstawieniu mu petycji Juliusza Tarentinusa, w której zarzucał, że wyrok został wydany
przeciwko niemu na skutek tego, że sędzia został oszukany przez sfałszowane dowody, a także przez spisek
jego przeciwników, którzy skorumpowali świadków pieniędzmi, cesarz stwierdził w Reskrypcie, że ma on prawo
do całkowitej restytucji, w następujący sposób: "Kazałem przesłać do ciebie kopię petycji, którą przedstawił mi
Juliusz Tarentinus. Jeśli udowodni on, że był gnębiony przez spisek swoich przeciwników, a ich świadkowie
zostali skorumpowani pieniędzmi, wymierzycie mu surową karę; jeśli zaś decyzja sędziego została nakłoniona
przez fałszywe oświadczenia, przyznacie całkowitą restytucję."
34. Licinius Rufinus, Reguły, Księga XIII.
Jeżeli ktoś sprzeciwia się temu, aby strona, przeciwko której wydano wyrok, zatrzymała jakiekolwiek zapasy lub
swoje łoże, należy przeciwko niej wnieść skargę karną pretoriańską; lub, jak twierdzą niektóre autorytety, można
ją pozwać za poniesioną szkodę.
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35. Papiriusz Justus, Konstytucje, Księga II.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że chociaż nie jest konieczne ponowne rozpoczynanie
postępowania z powodu odkrycia nowych dowodów z dokumentów, to jednak w sprawach dotyczących spraw
publicznych pozwolą na wykorzystanie takich dowodów, jeśli zostanie wykazana odpowiednia przyczyna.
36. Paulus, O Edykcie, Księga XVII.
Pomponiusz, w trzydziestej siódmej księdze O Edykcie, mówi, że jeśli kilku sędziów bada sprawę dotyczącą
wolności, a jeden z nich nie jest wystarczająco poinformowany, aby wydać decyzję, a pozostali się na to
zgadzają, to jeśli ten pierwszy przysięgnie, że nie jest wystarczająco poinformowany i nie bierze dalszego udziału
w postępowaniu, pozostali, którzy się na to zgodzili, mogą wydać wyrok, ponieważ nawet jeśli wspomniany
sędzia może się nie zgodzić, decyzja większości będzie wiążąca.
(37) Marcellus, Digest, Księga V.
Przyjmuje się, że wszyscy sędziowie wydali orzeczenie, gdy wszyscy są obecni.
38. Paulus, O Edykcie, księga XVII.
Gdy liczba sędziów jest równa, a w sprawie dotyczącej wolności padają różne opinie, wyrok należy wydać na
korzyść wolności (zgodnie z Konstytucją Boskiego Piusa), ale we wszystkich innych sprawach wyrok należy
wydać na korzyść oskarżonego. Zasada ta musi być przestrzegana również w sprawach karnych.
(1) Jeżeli sędziowie wydają orzeczenia na różne kwoty, Julianus mówi, że należy przyjąć tę na najmniejszą.
39. Celsus, Digest, Księga III.
Gdy trzech sędziów jest wyznaczonych do rozpoznania sprawy, dwóch z nich nie może jej rozstrzygnąć, jeśli
jeden jest nieobecny, gdyż wszyscy trzej zostali wyznaczeni do jej rozpoznania. Jeśli jednak trzeci jest obecny, a
nie zgadza się z pozostałymi, wyrok dwóch pozostaje w mocy. Jest bowiem prawdą, że wszyscy oni wydali
orzeczenie.
40. Papinianus, Opinie, Księga X.
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Ustalono, że strona, przeciwko której wydano wyrok, zostaje pozbawiona korzyści związanych z nagrodami
przyznawanymi z tytułu świętych koron zdobytych w publicznych konkursach, i że pieniądze te mogą być zajęte w
egzekucji na zaspokojenie wyroku.
41. Paulus, Pytania, Księga XIV.
Nesennius Apollinaris: Jeśli masz zamiar dokonać darowizny na moją rzecz, a ja deleguję cię do zapłacenia
mojemu wierzycielowi, to czy można wytoczyć przeciwko tobie powództwo o całą kwotę? A jeśli zostaniesz
pozwany o całą sumę, to czy sądzisz, że będzie inaczej, jeśli nie wyznaczę cię do zapłacenia mojemu
wierzycielowi, ale komuś, komu chcę dać taką samą sumę? A co należy zrobić w przypadku, gdy ten, kto chcąc
dać darowiznę kobiecie, obiecuje posag jej mężowi? Odpowiedź brzmiała: wierzyciel nie może się przed tym
uchronić przez wyjątek, chociaż ten, kto został delegowany, może z niego skorzystać przeciwko temu, w którego
imieniu złożył obietnicę. Sprawa męża jest taka sama, a zwłaszcza, gdy wnosi on pozew w czasie trwania
małżeństwa. I tak jak spadkobierca darczyńcy może uzyskać przeciwko niemu wyrok w całości, tak samo
poręczyciel, który sam stał się odpowiedzialny za darowiznę, może być pozwany o całą kwotę, jak również każdy
inny, komu darowizna nie została przekazana.
(1) Pewna osoba darowała pewien kawałek ziemi. Jeżeli jej nie wyda, może być przeciwko niej wydany wyrok, tak
jak przeciwko każdemu innemu posiadaczowi. Jeżeli jednak wydała ziemię, może zostać przeciwko niej wydany
wyrok za cały plon, jeżeli go nie zużyła, i nie może zostać zwolniona z odpowiedzialności, nawet jeżeli
natychmiast go wyda. Jeżeli darczyńca przestał być w posiadaniu ziemi wskutek oszustwa, należy go zaprzysiąc
przed sądem i wydać orzeczenie według sumy, na którą złożył przysięgę.
(2) Darczyńca, przeciwko któremu wydano wyrok na całą kwotę darowizny, nie odpowiada do sumy
przekraczającej jego możliwości płatnicze, co jest przywilejem przyznanym przez konstytucje.
42. Tenże, Opinie, Księga III.
Paulus uważa, że pretor nie może uchylić wyroku, który już wydał, ale może, nawet w tym samym dniu, w którym
został wydany, uzupełnić wszystko, co zostało pominięte w wyroku, zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść
pozwanego, a co odnosi się do spraw w nim zawartych.
43. Tenże, Opinie, Księga XVI.
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Paulus uważał również, że jeśli kilka stron otrzymało wyrok przeciwko sobie na pewną sumę pieniędzy, to nie
można ich zmusić do zapłacenia więcej niż wynosi ich udział. Jeżeli wyrok został wydany przeciwko trzem
stronom, a Tycjusz zapłacił swoją część, to na podstawie tego samego wyroku można było wytoczyć przeciwko
niemu powództwo, aby zmusić go do zapłacenia części należnych pozostałym.
(44) Scaevola, Opinie, Księga V.
Powództwo zostało wytoczone przeciwko wychowance na podstawie umowy uzgodnionej przez jej ojca i
zatwierdzonej przez jej opiekuna, a ona przegrała sprawę. Następnie jej opiekunowie spowodowali, że odrzuciła
ona majątek ojca i w ten sposób przeszedł on w ręce zastępcy lub jej współspadkobierców.
Powstało pytanie, czy będą oni odpowiedzialni na mocy tego orzeczenia, czy też nie. Uznano, że powództwo
powinno być przeciwko nim uwzględnione, chyba że wyrok został wydany przeciwko podopiecznej z winy jej
opiekunów.
45. Paulus, Decyzje, Księga I.
Wszczęte postępowanie może być umorzone w dniu rozprawy, jeżeli strony wyrażą na to zgodę, a sędzia na to
zezwoli, pod warunkiem że sprawa lub powództwo nie zostały prawomocnie zakończone.
1. 1. Po wydaniu wyroku nie można nic uczynić w celu zwiększenia lub zmniejszenia odszkodowania karnego,
chyba że Cesarz wyrazi na to zgodę.
2. Nie można wydać wyroku przeciwko nieletnim, którzy nie są bronieni i nie mają opiekuna lub kuratora.
46. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Nie jest zabronione zmienianie pism procesowych, o ile treść orzeczenia pozostaje niezmieniona.
47. Paulus, Decyzje, księga V.
W każdym przypadku wyrok musi być wydany w obecności wszystkich zainteresowanych stron, w przeciwnym
razie będzie skuteczny tylko w stosunku do tych, którzy są obecni.
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1. 1. Jeżeli strony, które były wielokrotnie wzywane, zaniedbują obrony swoich racji przed Skarbem Państwa,
podlegają zaskarżeniu. Rozumie się przez to sytuację, w której po kilkukrotnym wezwaniu odmawiają
stawiennictwa.
48. Tryphoninus, Dysputy, Księga II.
Decyzje muszą być wydawane przez pretora w języku łacińskim.
49. Paulus, Podręczniki, księga II.
Syn, który został wydziedziczony lub który odrzucił majątek ojca, nie może być sądzony przeciwko niemu na
podstawie jego własnej umowy na kwotę wyższą niż ta, którą jest w stanie zapłacić. Zobaczmy, w jakim stopniu
powinien on być uznany za wypłacalnego, czy odnosi się to do tego, co pozostaje po zapłaceniu wszystkich jego
długów, jak w przypadku tego, który jest pozwany z powodu darowizny, czy też odnosi się to do męża i
mecenasa, których dług nie jest odliczany? Bezsprzecznie prawo nakazuje, aby zapłata była dokonywana tak jak
w przypadku męża lub mecenasa, ponieważ powinniśmy być bardziej pobłażliwi dla darczyńcy niż dla tego, który
jest zobowiązany do spłaty rzeczywistego długu,
50. Tryphoninus, Dysputy, Księga XII.
Aby zapobiec zubożeniu darczyńcy przez jego własną liberalność.
(51) Paulus, Podręczniki, księga II.
Jeśli ktoś spowoduje, że jego własność zostanie oszukańczo sprzedana, będzie za to w pełni odpowiedzialny.
(1) Gdy ktoś odmawia wierzycielowi wejścia w posiadanie swego majątku, który został mu przyznany na
przechowanie, a sprzedawca płaci wierzycielowi wszystko, co mu się należy, powstaje pytanie, czy dłużnik
zostanie zwolniony. Uważam, że niehonorowo postąpiłby ten, kto chciałby po raz drugi uzyskać to, co już
otrzymał.
52. Tryphoninus, Dysputy, Księga XII.
Jeśli wytoczono powództwo przeciwko mężowi o przywłaszczenie sobie majątku żony, to chociaż mówi się, że
postępowanie to ma swoje źródło w partnerstwie istniejącym między mężem a żoną, mąż powinien otrzymać
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wyrok przeciwko sobie na całą sumę, ponieważ w tym przypadku jest to oparte na bezprawnym działaniu i
przestępstwie.
53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga I.
Nieposłuszeństwo tych, którzy odmówili posłuszeństwa wezwaniu sądu, karane jest przegraniem sprawy.
1. Za niesumiennego uważa się tego, kto po trzykrotnym wezwaniu lub po wezwaniu, które zamiast trzech
wezwań jest zwyczajowo nazywane peremptoryjnym, odmawia stawienia się.
2. Nie podlega karze za nieposłuszeństwo ten, komu zły stan zdrowia lub interes wielkiej wagi uniemożliwia
stawiennictwo.
3. Nie uważa się za contumaciousa osoby, która będąc zobowiązana do posłuszeństwa, odmawia go; to znaczy,
jeśli odmawia posłuszeństwa tym, którzy mają nad nią jurysdykcję.
54. Paulus, Decyzje, Księga I.
Wezwanie peremptoryjne skierowane przeciwko nie bronionemu wojownikowi, osobie nieobecnej w interesach
państwowych lub nieletniemu, który ukończył dwadzieścia pięć lat, nie ma mocy ani skutku.
1. 1. Kto został wezwany przed sąd wyższej instancji, nie jest uważany za pokrzywdzonego, jeśli pozostawia
sprawę niedokończoną w sądzie niższej instancji.
55. Ulpianus, O Sabinusie, księga LI.
Gdy sędzia raz wyda orzeczenie, przestaje być sędzią, jeśli chodzi o tę sprawę. Zgodnie z naszą praktyką sędzia,
który raz wydał wyrok na większą lub mniejszą sumę niż żądano, nie może go zmienić, ponieważ raz na zawsze
wypełnił dobrze lub źle obowiązek swojego urzędu.
56. Tenże, O Edykcie, Księga XXVII.
Zgodnie z Reskryptem Boskiego Marka nie można żądać niczego po wydaniu wyroku lub rozstrzygnięciu sprawy
pod przysięgą, lub przyznaniu się pozwanego do wyroku w sądzie, ponieważ przyznanie się do wyroku dokonane
w sądzie jest uważane za to samo co wyrok.
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57. Tenże, Dysputy, Księga II.
Zastanawiano się, czy orzeczenie wydane przez sędziego, który nie ukończył dwudziestu pięciu lat, jest ważne.
Jest rzeczą całkowicie słuszną utrzymywać, że takie orzeczenie jest ważne, chyba że miał mniej niż osiemnaście
lat. Jeśli osoba niepełnoletnia sprawuje urząd sędziego, to z pewnością należy stwierdzić, że jej jurysdykcja nie
powinna być kwestionowana. Jeśli sędzia, który jest niepełnoletni, zostanie powołany za zgodą stron, a one znają
jego wiek i zgadzają się, by przewodniczył w sprawie, to jego decyzja będzie ważna. Tak samo, jeśli pretor lub
konsul, który jest niepełnoletni, objaśnia prawo i wydaje opinię, jego akt będzie ważny; ponieważ cesarz, który
mianował go sędzią, nadał mu dekretem upoważnienie do prowadzenia wszystkich spraw związanych z jego
urzędem.
58. Tenże, Dysputy, Księga VII.
Mienie, które zostało zajęte w egzekucji i sprzedane, może być odzyskane, jeśli uczyniono to bez uprzedniego
wydania wyroku.
59. Tenże, O wszystkich trybunałach, księga IV.
Przy wydawaniu wyroku wystarczy, jeśli sędzia wymieni kwotę i nakaże ją zapłacić lub dostarczyć, albo użyje
innego określenia, które ma takie znaczenie.
1. 1. Ponadto w reskrypcie ustalono, że nawet jeśli kwota nie jest podana w decyzji, ale strona, która wniosła
pozew, wspomniała o niej, a sędzia mówi: "Zapłać to, czego się domaga" lub "Tyle, ile się domaga", decyzja
będzie jalid.
2. Kiedy sędziowie wydają wyrok na kwotę główną, a w odniesieniu do odsetek dodają: "Jeśli jakieś odsetki są
należne, niech będą zapłacone", "Lub niech to, co odsetki są należne będzie wypłacone", ich wyrok nie jest
ważny, bo powinni ustalić kwotę odsetek i ustalić ją w swojej decyzji.
3. 3. Jeśli ktoś, otrzymawszy wezwanie peremptoryjne, otrzymał wyrok przeciwko niemu po jego śmierci, nie
będzie on ważny, ponieważ wezwanie peremptoryjne nie ma mocy po śmierci pozwanego; a zatem sędzia musi
rozpoznać sprawę, tak jakby sprawy pozostały niezmienione, i zdecydować tak, jak wydaje mu się najlepsze.
60. Julianus, Digest, Księga V.
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Postawiono następujące pytanie. Jeden z kilku stron procesowych, który został zaatakowany przez gorączkę,
wycofał się ze sprawy; jeśli sędzia wyda decyzję pod jego nieobecność, czy będzie się uważało, że postąpił
zgodnie z prawem? Odpowiedź brzmiała, że groźna choroba wymaga zwłoki, nawet jeśli strony i sędzia nie chcą
jej udzielić. Ponadto, choroba jest uważana za niebezpieczną, która stanowi przeszkodę w prowadzeniu
działalności gospodarczej przez kogokolwiek. Co jednak może być większą przeszkodą dla procesu niż ten bunt
ciała przeciwko naturze, który jest określany jako gorączka? Stąd, jeśli jedna ze stron ma gorączkę w czasie, gdy
decyzja jest wydana, jest uważana za nie wydaną w ogóle. Można jednak powiedzieć, że istnieje znaczna różnica
w gorączkach, ponieważ jeśli osoba jest poza tym zdrowa i silna, a w czasie, gdy wydano orzeczenie, ma lekki
atak gorączki, lub jeśli ma chroniczną lub kwartalną gorączkę, a mimo to jest w stanie zajmować się swoimi
sprawami, można powiedzieć, że jej choroba nie jest poważna.
(61) The Same, Digest, Księga XLV.
W powództwie o wykonanie wyroku powód, na korzyść którego najpierw wydano orzeczenie przeciwko
pozwanemu, nie ma prawa do pierwszeństwa.
62. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Księga VI.
Zastanawiano się, czy sędzia, który wydał niewłaściwą decyzję, może wydać inną tego samego dnia. Odpowiedź
brzmiała, że nie może tego uczynić.
63. Macer, O apelacjach, księga II.
W Konstytucjach cesarskich często stwierdza się, że wyroki uzyskane przez pewne osoby nie naruszają praw
innych. To jednak dopuszcza pewne rozróżnienie, ponieważ w niektórych przypadkach wyrok wydany przeciwko
pewnym osobom szkodzi innym, którzy o nim wiedzą, ale w innych przypadkach nie szkodzi nawet tym,
przeciwko którym został wydany. Wyrok nie jest niekorzystny dla tych, którzy o nim wiedzą, tak jak w przypadku,
gdy jeden z dwóch spadkobierców dłużnika ma wydany przeciwko niemu wyrok; prawo drugiego do obrony
pozostaje nienaruszone, nawet jeśli wiedział, że został pozwany wraz ze współspadkobiercą. Ponadto, jeśli jeden
z dwóch powodów, przegrawszy sprawę, zgadza się z orzeczeniem, roszczenie drugiego nie zostaje naruszone.
Zostało to stwierdzone w reskrypcie. Orzeczenie wydane na niekorzyść niektórych stron szkodzi innym, którzy o
nim wiedzą, gdy ten, kto ma prawo wytoczyć powództwo lub bronić się przed innym, dopuszcza, aby uczynił to
ktoś inny; tak np. gdy wierzyciel dopuszcza, aby jego dłużnik wytoczył powództwo o prawo zastawu; mąż
dopuszcza, aby teść lub żona wytoczyli powództwo o ustalenie własności rzeczy otrzymanej w posagu;
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posiadacz dopuszcza, aby zbywca wytoczył powództwo o ustalenie tytułu własności rzeczy, którą nabył. Rozumie
się, że te kwestie zostały rozstrzygnięte przez wiele konstytucji. Dlaczego bowiem wiedza miałaby szkodzić tym
stronom, skoro nie szkodzi tym wcześniej wymienionym? Powodem tego jest to, że jeśli ktoś wie, że jego
współspadkobierca wnosi pozew, nie może powstrzymać go od użycia wszelkich środków, które może
wykorzystać do wniesienia lub obrony powództwa, w którym jest zainteresowany. Ten jednak, kto pozwala
byłemu właścicielowi spornej nieruchomości bronić się przed powództwem, z powodu swojej wiedzy jest objęty
wyjątkiem, nawet jeśli powództwo zostało rozstrzygnięte w odniesieniu do innych osób; ponieważ orzeczenie
zostało wydane za jego zgodą, o ile chodzi o jakiekolwiek prawo pochodzące od strony występującej w sprawie.
Jeśli bowiem, dzięki mojej interwencji, mój wolny człowiek zostanie uznany za niewolnika lub wolnego człowieka
innego, moje prawa zostaną naruszone. Inaczej jednak rzecz się ma, gdy Tycjusz wystąpi przeciwko tobie z
pozwem o odzyskanie kawałka ziemi, który, jak twierdzę, należy do mnie bezpośrednio, a nie przez Tycjusza; bo
nawet jeśli wyrok został wydany przeciwko Tycjuszowi za moją wiedzą, to i tak nie doznaję uszczerbku w moich
prawach, gdyż nie roszczę sobie prawa do ziemi z tego samego tytułu, na podstawie którego Tycjusz został
pokonany; i nie mogę się wtrącać, aby uniemożliwić mu skorzystanie z jego rzekomego prawa, tak jak to miało
miejsce w przypadku współspadkobiercy, o którym była mowa powyżej.
64. Scaevola, Digest, Księga XXV.
Pewien człowiek zatrudniony przy prowadzeniu cudzych interesów, po wydaniu przeciwko niemu wyroku, odwołał
się, a sprawa przez długi czas nie była rozstrzygnięta. Ponieważ uznano, że apelacja została wniesiona na
niewystarczających podstawach, a wykonanie wyroku przedłużało się, powstało pytanie, czy odsetki powinny być
naliczane za czas od pierwotnego wyroku do czasu rozstrzygnięcia apelacji. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanym stanem faktycznym, należy przyznać powództwo pretorskie.
Tyt. 2) Odnośnie do spowiedzi.
(1) Paulus, O Edykcie, Księga LVI.
Kto przyznaje się do winy w sądzie, uważa się, że wydano na niego wyrok, ponieważ on sam jest niejako
skazany przez swój własny wyrok.
2. Ulpianus, O Edykcie, księga LVIII.
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Ten, kto się pomylił, nie przyznaje się, chyba że nie zna prawa.
3. Paulus, O Plaucjuszu, księga IX.
Julianus twierdzi, że ten, kto przyznaje się do winy, powinien być ze wszech miar zmuszony do jej uiszczenia,
nawet gdyby majątek nigdy nie istniał lub przestał istnieć. Można jednak zasądzić od niego zapłatę oszacowanej
wartości majątku, ponieważ uznaje się, że ten, kto się przyznał, otrzymał wyrok przeciwko sobie.
4. Tenże, O Plaucjuszu, księga XV.
Jeśli ten, przeciwko któremu wszczęto postępowanie według prawa akwiliańskiego, przyzna się, że zabił
niewolnika, choć może tego nie uczynił, a okaże się, że niewolnik został zabity, będzie odpowiedzialny za swoje
przyznanie się.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
Jeśli ktoś przyzna się, że jest dłużnikiem Stichusa, należy wydać przeciwko niemu wyrok, nawet jeśli Stichus już
nie żyje lub zmarł po tym, jak sprawa została włączona do postępowania.
6. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga V.
Kto przyznaje się do tego, że jest winien określoną sumę pieniędzy, uważa się, że wydano przeciwko niemu
wyrok; zasada ta nie ma jednak zastosowania, gdy kwota jest niepewna.
1. Gdy ktoś przyznaje, że jest winien niepewną sumę pieniędzy lub coś, co nie jest konkretnie określone, jak na
przykład, gdy mówi, że jest zobowiązany do dostarczenia Stichusa lub działki ziemi, należy go nakłonić do
uściślenia swoich twierdzeń. Ta sama zasada dotyczy tego, kto przyznaje, że jest winien jakiś majątek, należy go
zmusić do podania kwoty.
2. Jeśli wniosę pozew o odzyskanie działki, która jest moja, a ty przyznasz, że jest moja, będziesz w takiej samej
sytuacji, jak gdyby wydano wyrok, w którym stwierdzono, że działka należy do mnie. I w każdym innym rodzaju
powództwa cywilnego lub honorowego, a także we wszystkich interdyktach o wydanie mienia lub jego zwrot, w
tym także w interdyktach zakazujących, jeśli strona, która jest pozwana, przyznaje się do długu, można
powiedzieć, że pretor musi postępować zgodnie z postanowieniem Reskryptu Boskiego Marka, a wszystko, co
uzna za należne, jest uważane za rozstrzygnięte sądownie. Dlatego w powództwach, w których przyznaje się
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czas na zwrot mienia, przyznaje się go także na zwrot stronie, która przyznaje się do wyroku; a jeśli zwrot nie
zostanie dokonany, wartość mienia zostanie oszacowana w sądzie.
3. Jeśli ktoś przyznaje, że roszczenie jest ważne pod nieobecność jego przeciwnika, zobaczmy, czy nie powinien
być uważany za posiadającego wyrok wydany przeciwko niemu; ponieważ ten, kto składa przysięgę w
odniesieniu do swoich usług, nie jest odpowiedzialny, a nie jest w zwyczaju potępiać kogokolwiek pod jego
nieobecność. Pewne jest, że wystarczy, aby zeznanie zostało złożone w obecności pełnomocnika, opiekuna lub
kuratora.
4. Zobaczmy, czy wystarczy, aby pełnomocnik, opiekun lub kurator dokonał spowiedzi. Nie sądzę, aby było to
wystarczające.
5. W przypadku spowiedzi podopiecznego wymagamy upoważnienia jego opiekuna, przyznajemy całkowitą
restytucję nieletniemu wbrew jego spowiedzi.
6. Ci, którzy przyznali się do wyroku, mają prawo do czasu na zapłatę po dokonaniu spowiedzi, tak jak strony po
wydaniu wyroku.
7. Africanus, Pytania, Księga V.
Gdy wytoczono powództwo o wykonanie trustu, spadkobierca przyznał, że jest mu to winien, wyznaczono arbitra,
który miał dopilnować wydania majątku i stwierdził, że nic nie jest należne. Pojawiło się pytanie, czy spadkobierca
może być zwolniony z odpowiedzialności. Odpowiedziałem, że ważne jest, aby dowiedzieć się, dlaczego nic nie
jest należne, bo jeśli powodem jest to, że trust jest nieważny, spadkobierca nie będzie zwolniony. Jeśli jednak
dlatego, że spadkodawca nie był wypłacalny, albo spadkobierca twierdził przed pretorem, że wszystko zostało
zapłacone, a ponieważ powstała kontrowersja, a obliczenie było trudne, stan rzeczy spowodował powołanie
arbitra, mógł on zwolnić spadkobiercę bez przekroczenia swoich uprawnień. Obowiązkiem jest bowiem zwolnić
dziedzica, jeśli po dokonaniu obliczeń nie znajdzie się nic, czym można by wykonać zapis, ale w pierwszej
kolejności powinien on wysłać dziedzica do pretora, aby ten go zwolnił.
8. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Strona, która przyznaje się do wyroku, nie powinna mieć bezwzględnie wydanego przeciwko sobie orzeczenia,
jeśli przyznała, że jest winna majątek, którego istnienie jest niepewne.
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Tit. 3. W sprawie cesji na rzecz wierzycieli.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Przywilej pobierania pieniędzy pożyczonych na naprawę budynków jest przyznawany wierzycielowi.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XXI.
W sprawach osobistych ci, którzy później zawarli umowy i których pieniądze zostały wypłacone dawnym
wierzycielom, są do nich przypisani.
3. Tenże, O Edykcie, księga LVIII.
Ten, kto dokonał cesji swojej własności, nie jest jej pozbawiony przed sprzedażą; i dlatego, jeśli jest gotowy do
obrony, jego własność nie zostanie sprzedana.
(4) Tenże, O Edykcie, Księga LIX.
Jeżeli ten, kto dokonał cesji, nabywa potem jakiś majątek, może być pozwany do wysokości swoich możliwości
płatniczych.
1. 1. Sabinus i Kasjusz uważają, że ten, kto dokonał cesji, nie może być dłużej dokuczany, nawet przez innych,
którym jest dłużny.
5. Paulus, O Edykcie, Księga L.
Ten, kto żałuje, że dokonał cesji, może, poprzez ustanowienie obrony, zapobiec jej sprzedaży.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIV.
Jeśli człowiek, który dokonał cesji, po sprzedaży nabywa coś innego o niewielkiej wartości, to jego własność nie
może być sprzedana po raz drugi. Ale w jaki sposób możemy to oszacować, aby określić jego wartość? Czy musi
być ona określona na podstawie ilości nabytego mienia, czy na podstawie jego jakości? Myślę, że pytanie
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powinno być rozstrzygnięte w odniesieniu do ilości, pod warunkiem, że wiemy, że coś zostało pozostawione z nim
przez współczucie, jak na przykład suma, która ma być płacona miesięcznie lub rocznie na jego utrzymanie; i w
takim przypadku nie jest konieczne, aby jego własność została sprzedana po raz drugi, ponieważ nie powinien
być pozbawiony codziennego utrzymania.
Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli użytkowanie nieruchomości, z której otrzymuje on jedynie
sumę wystarczającą na jego utrzymanie, zostało mu przyznane lub zapisane w testamencie.
7. Modestinus, Pandekty, Księga II.
Kiedy majątek dłużnika zostaje sprzedany, na żądanie wierzycieli zezwala się na powtórną sprzedaż jego
majątku, aż do całkowitego spłacenia długu, pod warunkiem, że dłużnik dokonał wystarczających zakupów, aby
pretor mógł podjąć odpowiednie działania.
8. Ulpianus, Księga XXVI.
Nie powinien być wysłuchany ten, kto dokonuje cesji, zanim uzna swój dług i zanim zostanie wydany przeciwko
niemu wyrok lub przyzna się do niego przed sądem.
(9) Marcjanus, Instytuty, Księga V.
Cesja może być dokonana nie tylko w sądzie, ale i poza nim. Wystarczy, że zostanie ustanowiona za pomocą
posłańca lub listu.

Tit. 4. O przyczynach przyznania posiadania.
1. Ulpianus, O edyktach, księga XII.
Istnieją trzy powody, dla których wierzyciel może wejść w posiadanie majątku dłużnika: po pierwsze, aby go
chronić; po drugie, aby zachować spadek; i po trzecie, w imieniu nienarodzonego dziecka. Jeżeli posiadanie
zostało przyznane w celu zapobieżenia grożącej szkodzie, jeżeli nie zapewniono zabezpieczenia, nie obejmuje
ono całego mienia, lecz tylko to, z którego upadku spodziewana jest szkoda.
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2. Tenże, O Edykcie, Księga V.
Pretor mówi: "Nakażę zajęcie mienia tego, kto dał poręczenie za stawienie się w sądzie, jeśli nie umożliwi
dostępu do siebie i nie będzie się bronił".
(1) Nie daje dostępu do siebie ten, kto postępuje w taki sposób, że uniemożliwia swojemu przeciwnikowi zbliżenie
się do niego. Stąd też, jeśli pretor nakazuje objąć w posiadanie majątek osoby, która się ukrywa.
(2) Ale co w przypadku, gdy osoba ta nie ukrywa się, lecz będąc nieobecną, nie jest broniona? Czy można uznać,
że nie pozwala on na dostęp do siebie?
(3) Za zdolnego do obrony uważa się tego, kto swoją nieobecnością nie pogarsza stanu przeciwnika.
(4) Słowa "jeżeli nie jest broniony" można interpretować szerzej i dalej, tak że nie wystarczy, jeżeli strona zaczęła
się bronić, a jej obrona nie jest kontynuowana; nie jest też dla niej niekorzystne, jeżeli w chwili obecnej po raz
pierwszy proponuje obronę.
3. Tenże, O Edykcie, Księga LIX.
Julianus postawił następujące pytanie. Jeżeli ojciec nieletniego posiada majątek na współwłasność z Titiusem, a
przeciwko nieletniemu wytoczono powództwo o podział, które jednak nie zostało obronione, to nie ma powodu,
aby z tego powodu wydawać wyrok przeciwko ojcu; ale czy majątek ojca musi być sprzedany, czy też może być
zajęty na rzecz powoda w celu jego zabezpieczenia? Julianus powiada, że jeśli ojciec zebrał jakieś plony lub
spowodował pogorszenie się własności, o której mowa, to jego własność może być sprzedana. Jeśli jednak nie
ma powodu, dla którego własność ojca miałaby być sprzedana, można objąć w posiadanie własność
małoletniego. Marcellus jednak zauważa, że byłoby niesprawiedliwe dla tego, kto nie zawarł żadnej umowy z
nieletnim, być zmuszonym czekać, aż osiągnie on wiek dojrzały; ta opinia jest rozsądna. Dlatego też, ponieważ
umowa pochodzi od ojca, należy uznać, że nie jest konieczne czekanie, aż małoletni osiągnie wiek dojrzewania.
1. Można powiedzieć, że istnieje umowa z nieletnim, jeśli została zawarta z niewolnikiem, ponieważ w tym
przypadku powództwo De peculio będzie przeciwko niemu uzasadnione; dlatego należy przyjąć zasadę, że
powództwo musi być przyznane w każdym przypadku, gdy można je wytoczyć przeciwko wychowankowi; a jest o
wiele więcej powodów, aby to zrobić w przypadku niewolnika, który działał na korzyść swojego pana lub na jego
rozkaz, lub został wyznaczony do reprezentowania go w jakiejś transakcji.
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2. Myślę, że jeśli umowa została zawarta z jego opiekunem, z powodu której powództwo zostało przyznane
przeciwko podopiecznemu, lepszą opinią jest to, że będzie podstawa do zastosowania Edyktu, tak jak gdyby
umowa została zawarta bezpośrednio z podopiecznym.
3. Jeżeli małoletni staje się spadkobiercą kogokolwiek i z tego powodu zostaje obciążony obowiązkiem zapłaty
spadku, zobaczmy, czy istnieje podstawa do zastosowania tego edyktu. Lepsza opinia jest taka, jak mówi
Marcellus, że można przejąć majątek nieletniego i że wierzyciele spadku mają prawo wyboru sposobu
postępowania; ponieważ uważa się, że nieletni, który nie osiągnął wieku dojrzałości, zawiera umowę, gdy
przyjmuje spadek.
4. Paulus, O Edykcie, Księga LVIII.
Uważa się również, że ten, kto ingeruje w sprawy związane z majątkiem, zawiera umowę.
(5) Ulpianus, O Edykcie, księga LIX.
Tak dzieje się również wtedy, gdy małoletni nie jest przez nikogo broniony, ani przez opiekuna, ani przez
kuratora, czy ma opiekuna, czy nie. Jeśli jednak pojawi się ktoś, kto gotów jest go bronić, posiadanie w celu
zachowania własności nie będzie miało miejsca.
1. 1. Należy wiedzieć, że małoletni nie ma obrońcy i pretor musi się o tym przekonać, aby zezwolić na zajęcie
majątku. Można to uczynić w następujący sposób. Opiekunowie podopiecznego powinni być wezwani przed
pretora, aby podjęli się jego obrony. Jeśli zaś nie ma on opiekuna, należy wezwać jego krewnych lub osoby
związane z nim więzami pokrewieństwa, albo kogokolwiek innego, kto prawdopodobnie nie zaniedba obrony
nieletniego mężczyzny lub kobiety, czy to ze względu na bliskie pokrewieństwo, czy też z powodu uczucia, jakim
darzą go lub ją, lub z jakiegokolwiek innego powodu. Nawet wolni strzelcy, jeśli "mają odpowiednie kwalifikacje,
mogą być wezwani i zobowiązani do prowadzenia obrony. Jeśli jednak odmówią, lub nie odmówią całkowicie,
lecz będą milczeć, pretor wyda pozwolenie na posiadanie, tak długo jak nieletni nie będzie się bronił. Z chwilą
jednak, gdy obrona małoletniego zostanie podjęta, nieruchomość przestaje być posiadana na polecenie pretora.
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku osób niepoczytalnych.
2. Praetor mówi: "Jeśli nieletni mężczyzna lub kobieta osiągnie wiek dojrzewania i będzie odpowiednio broniony,
nakażę tym, którzy są w posiadaniu jego własności, aby się jej zrzekli."
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3. Zobaczmy, co oznaczają słowa: "Właściwa obrona": czy wystarczy, aby strona stawiła się i była gotowa do
wykonania wyroku, czy też zabezpieczenie musi być udzielone w każdych okolicznościach. Warunki Edyktu nie
odnoszą się jedynie do osób stron pragnących się bronić, ale także do samej własności. A słowa "należycie
bronione" oznaczają, że mają być bronione przez siebie lub przez kogokolwiek innego. Jeśli obrony podejmuje
się ktoś inny, musi być zapewnione zabezpieczenie, ale jeśli nieletni broni się sam, nie sądzę, aby było to
wymagane; dlatego, jeśli obrona jest oferowana, pretor może wyrzucić stronę w posiadaniu za pomocą
interdyktu.
6. Paulus, O edyktach, księga LVII
Wierzyciel jest zwykle wprowadzany w posiadanie, nawet gdy pieniądze są obiecane warunkowo.
(1) Tam, gdzie jest powiedziane: "I niech będzie sprzedane jego mienie, które jest w posiadaniu wierzycieli, chyba
że jest nieletni lub nieobecny w interesie publicznym, bez oszustwa", musimy rozumieć, że mienie każdego, kto
jest nieobecny z oszukańczym zamiarem, może być sprzedane.
(2) Gdy ktoś zostanie schwytany przez nieprzyjaciela, wierzyciele powinni być wprowadzeni w posiadanie jego
majątku, jednakże w taki sposób, że nie zostanie on natychmiast sprzedany, ale że w międzyczasie może być
wyznaczony kurator.
7. Ulpianus, O Edykcie, księga LIX.
Fulcyniusz uważa, że wierzyciele, którzy weszli w posiadanie dóbr w celu ich zabezpieczenia, nie powinni być
utrzymywani z tych dóbr.
1. Praetor mówi: "Nakażę, aby majątek każdego, kto oszukańczo się ukrywa, został przejęty i sprzedany, jeśli nie
broni się w taki sposób, który byłby zaaprobowany przez dobrego obywatela."
2. Aby ten Edykt stał się obowiązujący, nie wystarczy, że strona się ukryje, ale musi to być zrobione z
oszukańczym zamiarem. Aby zezwolić na posiadanie i sprzedaż nieruchomości, nie wystarczy, że osoba jest
winna oszustwa bez ukrywania się, ale musi się ukrywać w celu popełnienia oszustwa. Jest to najczęstsza
przyczyna przyznania posiadania, ponieważ zwyczajowo majątek dłużników, którzy się ukrywają, jest zajmowany.
3. Jeżeli ktokolwiek wejdzie w posiadanie własności innej osoby na tej podstawie, że ta się ukrywa, podczas gdy
w rzeczywistości tego nie zrobiła, i sprzeda ją, skutkiem tego będzie uznanie sprzedaży za bezskuteczną.
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4. Zobaczmy jednak, co rozumie się przez zatajenie. Ukrywanie się nie jest (jak definiuje je Cyceron)
niehonorowym odosobnieniem się, ponieważ każdy może się ukryć z jakiegoś powodu, który nie jest
niehonorowy; na przykład, jeśli obawia się okrucieństwa tyrana, przemocy wrogów lub rozruchów w kraju.
5. Jednakże ten, kto ukrywa się w sposób oszukańczy, ale nie ze względu na swoich wierzycieli (chociaż ukrycie
tego rodzaju wyłudza pieniądze od wierzycieli), nie jest w takiej sytuacji, aby można było przejąć jego własność
na tej podstawie, ponieważ nie ukrywa się on w celu oszukania swoich wierzycieli. Należy zatem ustalić, jaki jest
zamiar osoby, która się ukrywa, czy ma ona na celu oszukanie swoich wierzycieli, czy też z innego powodu.
6. A jeśli osoba ta miała dwa lub więcej motywów ukrywania się, a wśród nich motyw oszukania swoich
wierzycieli, czy sprzedaż jej majątku mogłaby się odbyć zgodnie z prawem? Sądzę, że należy przyjąć pogląd, że
jeśli istniało kilka powodów jego zatajenia, a zamiar oszukania wierzycieli był jednym z nich, byłoby to szkodliwe,
a jego własność mogłaby zostać sprzedana z tego powodu.
7. Jeśli jednak miał on zamiar ukryć się przed niektórymi wierzycielami, a przed innymi nie; co w takim przypadku
powiemy? Pomponiusz słusznie twierdzi, że nie jest konieczne wymaganie, aby dłużnik ukrywał się przed
wszystkimi wierzycielami, ale jeśli ukrywa się tylko przed jednym z nich, z zamiarem oszukania i zdefraudowania
go poprzez swoje odosobnienie, to będzie to wystarczające. Czy zatem wszyscy jego wierzyciele będą mieli
prawo wziąć i sprzedać jego majątek, ponieważ pozostaje on w ukryciu, to znaczy nawet ci, przed którymi się nie
ukrywa, tylko dlatego, że faktem jest, iż jest on ukryty; czy też może to uczynić tylko ten wierzyciel, którego on
unika? I rzeczywiście, faktem jest, że ukrywa się on w celu popełnienia oszustwa, nawet jeśli nie może ukrywać
się przede mną.
Jeśli zaś ukrywa się tylko przede mną, Pomponiusz uważa, że należy rozważyć, czy tylko ja będę miał prawo
sprzedać jego majątek z tego powodu.
8. Termin "ukrywać się" odnosi się do ukrywania się przez znaczny czas; podobnie jak słowo factitare oznacza
częste robienie czegoś.
9. Ponadto, do tego stopnia ukrywanie wymaga istnienia oszukańczego zamiaru i chęci osoby ukrywającej się, że
bardzo słusznie uznano, że osoba niepoczytalna nie może być odpowiedzialna za sprzedaż swojego majątku na
tej podstawie, ponieważ człowiek, który nie jest zdrowy na umyśle, nie może się ukrywać.
10. 10. Jeśli jest oczywiste, że osoba niepoczytalna nie jest w stanie się bronić, należy ustanowić dla niej kuratora
lub wyraźnie udzielić pozwolenia na zajęcie jej majątku. Labeo twierdzi ponadto, że jeśli nie można znaleźć dla
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obłąkanego kuratora lub obrońcy, albo jeśli wyznaczony kurator nie podejmuje się obrony, to należy go usunąć, a
pretor musi wyznaczyć innego kuratora, aby nie sprzedać więcej majątku obłąkanego niż to konieczne. Labeo
uważa, że należy zachować te same formalności, jak w przypadku objęcia w posiadanie nienarodzonego dziecka.
11. Nie ulega wątpliwości, że czasami jego majątek powinien być sprzedany, po wykazaniu odpowiedniej
przyczyny, jeśli spłata długów jest pilna, a zwłoka może zaszkodzić jego wierzycielom. Sprzedaż powinna być
jednak przeprowadzona w taki sposób, aby nadwyżka mogła być zwrócona osobie niepoczytalnej; ponieważ stan
człowieka tego rodzaju nie różni się znacznie od stanu osoby nieletniej. Opinia ta nie jest bezzasadna.
12. Tę samą zasadę trzeba powiedzieć o przypadku rozrzutnika i o innych, którzy wymagają usług opiekuna, ale
nikt nie może właściwie powiedzieć, że próbują się ukryć.
13. Należy zauważyć, że każdy może pozostać w tym samym mieście i pozostać ukrytym, albo w innym mieście i
nie być ukrytym. Zobaczmy bowiem, czy ten, kto przebywa w innym mieście i pokazuje się publicznie, i wszędzie
się ukazuje, może być uważany za ukrywającego się. Nasza obecna praktyka jest taka, że uważa się, iż osoba
ukrywa się, jeśli unika spotkania ze swoimi wierzycielami w każdym miejscu, w którym może być, czy to w tym
samym mieście, w którym oni są, czy w innym, czy w odległym kraju. Krótko mówiąc, starożytne władze były
zdania, że osoba powinna być uważana za ukrywającą się, nawet jeśli znajdowała się na Forum Publicznym i
ukrywała się za kolumnami budynków, w celu uniknięcia swoich wierzycieli. Każdy może ukryć się przed jednym
wierzycielem, a przed drugim nie. Ponadto ustalono, że wierzyciel, przed którym dłużnik się ukrywa, jest tym,
który może sprzedać jego majątek.
14. Jeśli człowiek, który ma dług płatny po pewnym czasie lub pod pewnym warunkiem, ukrywa się, to jego
własność nie może być sprzedana, zanim nie nadejdzie czas lub nie zostanie spełniony warunek. Jaka jest
bowiem różnica między osobą, która nie jest dłużnikiem, a taką, która nie może być jeszcze pozwana? Tę samą
zasadę należy przyjąć, gdy nie ma dłużnika; stosuje się ją również wtedy, gdy wierzyciel ma prawo do
powództwa, które może być przedawnione przez wyjątek.
15. Jeśli ktoś, kto jest odpowiedzialny za powództwo De peculia, ze względu na swojego syna lub niewolnika
ukrywa się, w naszej praktyce zezwalamy na zajęcie i sprzedaż jego majątku, nawet jeśli nic nie można znaleźć
w peculium, ponieważ coś może się tam w końcu znaleźć; a w czasie wydawania wyroku sprawdzamy, czy jest
coś w peculium, czy nie, ponieważ powództwo będzie zasadne nawet wtedy, gdy nic nie ma w peculium.
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16. Zobaczmy, czy własność człowieka, który ukrywa się, aby uniknąć stawienia się w prawdziwym procesie,
może być zajęta w egzekucji i sprzedana. Zachowała się opinia Neratiusa, w której stwierdza on, że jego majątek
może być sprzedany. Mówi o tym również Reskrypt Hadriana i jest to nasza obecna praktyka.
17. Celsus, w odpowiedzi na Sekstusa, wyraził opinię, że jeśli Tycjusz jest w posiadaniu ziemi, o którą zamierzam
wystąpić, a on, będąc nieobecnym, nie jest broniony, to lepiej dla mnie będzie, jeśli wejdę w posiadanie tej ziemi,
niż miałbym pobierać podatek od całej jego własności. Należy jednak zauważyć, że Celsus był konsultowany w
odniesieniu do osoby, która była nieobecna, a nie w odniesieniu do osoby, która celowo się ukrywała.
18. Celsus uważa również, że jeśli osoba, od której zamierzam domagać się majątku, ukrywa się, najlepszym
planem będzie wprowadzenie mnie w posiadanie majątku, który jest utrzymywany w charakterze spadkobiercy
lub posiadacza. Jeśli jednak osoba ta dopuściła się oszustwa, aby uniknąć pozostania w posiadaniu, cały jej
majątek powinien zostać obciążony i sprzedany.
19. Boski Pius w Reskrypcie do człowieka, który będąc w posiadaniu majątku, odizolował się od niego, podał, że
jego przeciwnik powinien być wprowadzony w posiadanie majątku. W tym samym Reskrypcie nakazał również,
aby ten, kto zostanie wprowadzony w posiadanie majątku ze względu na skruchę poprzedniego posiadacza, miał
prawo do dochodów z tego majątku.
(8) Tenże, O Edykcie, Księga LX.
Jeśli przez długi czas nie jest pewne, czy jest jakiś spadkobierca, czy też nie, to po wykazaniu odpowiedniej
przyczyny należy udzielić pozwolenia na zajęcie majątku w celu jego zachowania. Jeśli sprawa jest pilna, lub
warunek musi być spełniony, dobrze byłoby uzyskać pozwolenie na ustanowienie kuratora.
9. Paulus, O Edykcie, Księga LVII.
Powinien on być jednym z wierzycieli.
(1) Jeżeli jeden z dwóch spadkobierców zastanawia się, czy przyjąć spadek w terminie przewidzianym przez
prawo, a drugi odmawia jego przyjęcia, zobaczmy, jaki krok powinni podjąć wierzyciele. Ustala się, że w
międzyczasie powinni oni wejść w posiadanie spadku, w celu sprawowania nad nim pieczy, dopóki spadkobierca,
który obraduje, nie określi, czy przyjmie, czy też odrzuci swój udział.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXXI.
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Jeśli podopieczny jest obecny, ale nie ma opiekuna, należy go uznać za nieobecnego.
(11) Paulus, O Plaucjuszu, księga VIII.
Jeśli dziedzictwo lub powiernictwo zostało warunkowo zapisane synowi pod kontrolą ojca, należy powiedzieć, że
zarówno on sam, jak i jego ojciec powinni być w jego posiadaniu, ponieważ obaj spodziewają się korzyści.
12. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XXIII.
Gdy dla zachowania dziedzictwa lub zaufania, albo z powodu braku zabezpieczenia przed grożącą nam szkodą,
pretor zezwala nam na objęcie nieruchomości w posiadanie, albo gdy wprowadza nas w posiadanie w imieniu
nienarodzonego dziecka, nie obejmujemy jej w faktyczne posiadanie, lecz jedynie daje nam władzę pilnowania i
strzeżenia jej.
13. Papinianus, Opinie, Księga XIV.
Człowiek, który zostaje wysłany przez gubernatora prowincji przed trybunał cesarza, nie jest zmuszony do obrony
w Rzymie żadnego innego powództwa, a mimo to powinien być broniony w prowincji; ponieważ majątek osoby
ukaranej tymczasowym wygnaniem może zostać sprzedany, jeśli obrońca nie pojawi się za nią w sądzie.
14. Paulus, Pytania, Księga II.
Jeżeli ktoś przeszkodziłby wierzycielowi w uzyskaniu własności jego dłużnika, to należy mu wytoczyć przeciwko
niemu powództwo na rzecz wierzyciela o kwotę równą wartości tej własności.
1. 1. Jeżeli ktoś zostaje wprowadzony w posiadanie nieruchomości w celu zachowania dziedzictwa, nie będzie
mu wolno objąć jej w posiadanie, jeżeli warunek, od którego zależy dziedzictwo, jest zawieszony; i chociaż może
się on nie spełnić, to jednak nieruchomość zapisana w testamencie powinna zostać wyceniona, ponieważ w
interesie zapisobiercy leży posiadanie zabezpieczenia.
2. 2. Ponadto wierzyciel, którego roszczenie jest warunkowe, nie jest wprowadzany w posiadanie; ponieważ w
posiadanie wchodzi tylko ten, kto ma prawo do sprzedaży nieruchomości na mocy edyktu.
15. Ulpianus, Powiernictwo, Księga VI.

2866

Ten, kto otrzymał nieruchomość w zamian, przypomina nabywcę, a także ten, kto otrzymuje nieruchomość jako
zapłatę, i ten, kto przyjmuje kwotę jej wyceny w sądzie, jak również ten, kto nabywa cokolwiek na mocy
postanowienia, a nie przez liberalność, zajmują tę samą pozycję prawną.
Tit. 5. O posiadaniu i sprzedaży dóbr przez władzę sądową.
(1) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXV.
Własność dłużnika musi być sprzedana w miejscu, gdzie powinien bronić pozwu; to znaczy,
2. Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Tam, gdzie ma on swoje miejsce zamieszkania:
(3) Gaius, On the Provincial Edict, Book XXIII.
Albo tam, gdzie zawarł umowę. Rozumie się jednak, że umowa nie została zawarta w miejscu, gdzie transakcja
została zawarta, ale tam, gdzie pieniądze powinny zostać zapłacone.
4. Paulus, O Edykcie, Księga LVII.
Jeśli niewolnik został wyznaczony na spadkobiercę pod pewnym warunkiem lub jeśli istnieje wątpliwość, czy
stanie się wolny i czy będzie spadkobiercą, nie jest niesprawiedliwe wydanie dekretu, o ile wierzyciele tego
zażądają; jeśli jednak nie stanie się spadkobiercą przed upływem określonego czasu, wszystko odbywa się tak,
jakby w ogóle nie został wyznaczony. Zdarza się to bardzo często, gdy niewolnik zostaje wyznaczony na
spadkobiercę pod warunkiem zapłacenia pewnej osobie pewnej sumy pieniędzy, a nie ustalono terminu, w którym
ma to uczynić. Zasada ta będzie przestrzegana w odniesieniu do majątku, ale ponieważ niewolnik w pewnym
momencie uzyska wolność, pretor musi ją dla niego zachować, nawet jeśli jest pewne, że nigdy nie będzie on
spadkobiercą ani nie wejdzie w praetorskie posiadanie majątku.
1. 1. Jeśli jednak pojawi się ktoś, kto będzie bronił zmarłego, obiecując, że będzie spadkobiercą, lub zezwalając
na wytoczenie przeciwko niemu powództwa, majątek zmarłego nie może zostać sprzedany.
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5. Ulpianus, O Edykcie, Księga LX.
Małoletni w wieku 25 lat, który ma kuratorów, ale nie jest przez nich broniony i nie ma nikogo innego, kto by się za
niego wstawił, musi cierpieć z powodu sprzedaży swojego majątku, nawet jeśli się nie ukrywa; chociaż nie uważa
się, że ten, kto nie jest w stanie bronić swoich interesów, ukrył się podstępnie.
6. Paulus, O Edykcie, Księga LVIII.
Jeśli nie jest wskazane, aby nieletni zachował majątek po ojcu, pretor zezwala na sprzedaż majątku zmarłego,
aby to, co pozostało, mogło być przekazane nieletniemu.
1. 1. Jeśli nieletni, zanim odrzuci spadek, dokona jakiejkolwiek transakcji związanej z tym spadkiem, to to co
uczynił będzie uznane za ważne, pod warunkiem, że działał w dobrej wierze.
2. 2. Co jednak w przypadku, gdy po spłaceniu niektórych wierzycieli, jego majątek zostanie następnie sprzedany
przez innych? Julianus mówi, że jeśli zostanie zbadane, czy można odzyskać majątek, to należy to rozstrzygnąć
w taki sposób, aby nie dopuścić do tego, by prawa sumiennego wierzyciela zostały naruszone przez zaniedbanie
lub chciwość innego. Gdyby jednak obaj wierzyciele domagali się zapłaty w tym samym czasie, a opiekun
zapłaciłby tylko tobie, to sprawiedliwe jest, że albo ja powinienem otrzymać tyle samo, albo ty powinieneś dołożyć
z tego, co otrzymałeś. Tak mówi Julianus. Jest jednak oczywiste, że odnosi się on do przypadku wychowanka,
który otrzymał zapłatę z majątku swojego ojca. Jak zatem należałoby postąpić, gdyby wychowanek otrzymał
pieniądze na zapłatę z innego źródła? Czy byłby zobowiązany do ich zwrotu, czy też nie? I czy powinien je
zwrócić wierzycielowi, czy zabrać z majątku? Nasz Scaevola mówi, że jeśli coś jest w majątku, to powinno być
całkowicie odliczone, tak jak w przypadku osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na rzecz innej osoby.
Jeśli jednak nic nie pozostaje w spadku, nie byłoby niesprawiedliwe przyznanie powództwa o zwrot przeciwko
wierzycielowi pieniędzy, które zostały zapłacone, a nie są należne.
(7) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXIII.
Za dług spadkowy uważa się również dług, o który nie można wystąpić przeciwko zmarłemu, np. gdy obiecał on
zapłacić w chwili śmierci, jak również gdy ktoś, kto został poręczony za zmarłego, zapłacił dług po jego śmierci.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXI.
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Użytkowanie nieruchomości jest również uwzględnione w sprzedaży, ponieważ użytkownik wieczysty jest objęty
terminem "właściciel".
1. Jeśli ktokolwiek ma prawo do pobierania plonów z ziemi swojego dłużnika, wierzyciel, który został
wprowadzony w posiadanie ziemi, może sprzedać lub wydzierżawić wspomniane plony. Jeżeli jednak dłużnik to
uczynił, pretor podtrzyma dokonaną przez niego sprzedaż lub dzierżawę, nawet jeśli plony zostały zbyte za kwotę
niższą niż ich wartość, chyba że uczyniono to w celu oszukania wierzycieli, gdyż wtedy pretor może upoważnić
wierzycieli do dokonania nowej dzierżawy lub sprzedaży.
2. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie do dochodów z innych rzeczy, tak że jeśli można je wydzierżawić,
należy to uczynić; jak na przykład wynagrodzenie niewolników, dzierżawa bydła, qr dochody z innych dóbr, które
mogą być wydzierżawione.
3. Praetor nie mówi nic o czasie trwania dzierżawy. Dlatego uważa się, że wierzycielom przyznano swobodę w
dzierżawieniu nieruchomości tak długo, jak uznają to za stosowne; podobnie jak mają prawo sprzedawać lub
dzierżawić według własnego uznania, oczywiście jeśli nie ma oszustwa. Nie są oni jednak odpowiedzialni za
zaniedbania.
4. Jeżeli jeden z wierzycieli jest w posiadaniu nieruchomości, kwestia jej dzierżawy będzie łatwa do rozwiązania.
Ale gdy jest nie tylko jeden, ale kilku wierzycieli, można zapytać, który z nich powinien sprzedać lub wydzierżawić
nieruchomość? To będzie łatwo rozstrzygnięte, jeśli są one zgodne, dla wszystkich z nich może go wydzierżawić,
lub wyznaczyć jeden z ich liczby, aby to zrobić. Jeśli jednak nie są zgodni, to należy powiedzieć, że pretor po
wykazaniu odpowiedniej przyczyny musi wybrać jednego z nich do dzierżawy lub sprzedaży.
9. Tenże, O Edykcie, Księga LXII.
Praetor mówi: "Udzielę powództwa in factum, gdy ktoś jest w posiadaniu nieruchomości i z tego powodu zebrał
plony, i odmawia ich zwrotu osobie, do której nieruchomość należy, lub nie chce zwrócić jej wydatków, które
mogła ponieść bez oszustwa, lub gdy stan nieruchomości pogorszył się przez nieuczciwe działania posiadacza."
1. To, co Praetor mówi w odniesieniu do dochodów, musi być rozumiane również jako odnoszące się do
wszystkiego innego, co jest uzyskiwane z majątku dłużnika. I rzeczywiście, tak powinno być, bo co by się stało,
gdyby posiadacz uzyskał karę albo przez poddanie się arbitrażowi, albo w jakiś inny sposób? Byłby zobowiązany
do zwrotu kary, którą uzyskał.
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2. Gdy pretor mówi: "Jeśli nie chce zwrócić mu wydatków, które poniósł bez oszustwa", oznacza to, że jeśli
wierzyciel sam poniósł jakieś wydatki, powinien otrzymać ich zwrot, pod warunkiem, że nie poniósł ich w sposób
oszukańczy. Wystarczy zatem, że wydatki zostały poniesione bez oszustwa, nawet jeśli ich poniesienie w żaden
sposób nie przyniosło korzyści majątkowych dłużnikowi.
3. 3. W słowach "osobie, do której należy nieruchomość" uwzględnia się kuratora wyznaczonego do sprzedaży
nieruchomości oraz samego dłużnika, jeżeli sprzedaż nie doszłaby do skutku. Wierzycielowi przysługuje również
powództwo przeciwko osobom, o których wspomnieliśmy, jeżeli poniósł jakiekolwiek koszty związane ze
zbieraniem plonów, utrzymaniem i opieką nad niewolnikami, utrzymaniem i naprawą ziemi, odszkodowaniem dla
sąsiada za grożącą mu krzywdę lub obroną niewolnika w sprawie o szkodę, pod warunkiem, że oddanie
niewolnika nie było korzystniejsze niż jego zatrzymanie. Jeśli bowiem lepiej byłoby go oddać, to w rezultacie nie
będzie mógł odzyskać wydatków na jego obronę.
4. Ogólnie rzecz biorąc, należy powiedzieć, że strona posiadająca może odzyskać wszystko, co wydała na
nieruchomość, pod warunkiem, że nie zostało to zrobione w sposób oszukańczy. Nie może on bowiem wnieść
powództwa opartego na dobrowolnym pośrednictwie bardziej niż gdyby jako współwłaściciel dokonał naprawy
budynku będącego we wspólnym posiadaniu, ponieważ uważa się, że wierzyciel również prowadził działalność, w
której sam był współzainteresowany, a nie działalność innej osoby.
5. Ponadto zadano pytanie, czy w przypadku, gdy grunty uległy zniszczeniu bez złej wiary wierzyciela, lub prawa
do nich zostały utracone, lub budynki zostały zburzone lub spalone, lub nie zapewniono należytej opieki nad
niewolnikami lub bydłem, lub posiadanie zostało przekazane innej osobie bez oszukańczego zamiaru, czy
posiadacz będzie odpowiedzialny. Oczywistym jest, że nie będzie on odpowiedzialny, ponieważ nie jest winny
oszustwa. Jego sytuacja będzie lepsza niż wierzyciela, gdy chodzi o zastaw, ponieważ jest on odpowiedzialny nie
tylko za oszustwo, ale także za zaniedbanie. Ta sama zasada odnosi się do kuratora nieruchomości, ponieważ
on również ponosi odpowiedzialność tak jak wierzyciele.
6. 6. Praetor przyznaje również powództwo in factum przeciwko temu, kto ani nie wydzierżawił, ani nie sprzedał
plonów z ziemi, a wyrok zostanie wydany przeciwko niemu za to, co zebrał, ponieważ ani nie sprzedał, ani nie
wydzierżawił. Jeśli jednak zebrał tylko tyle npteh, ile zebrałby, gdyby uprawy zostały wydzierżawione lub
sprzedane, nie będzie za nic odpowiedzialny. Musi on jednak być odpowiedzialny za czas, w którym on sam lub
ktoś inny z jego polecenia był w posiadaniu, aż do czasu, gdy się go zrzekł. Wierzyciel bowiem nie powinien być
uważany za odpowiedzialnego za nieobjęcie w posiadanie lub za zrzeczenie się go, ponieważ prowadzi on
działalność gospodarczą dobrowolnie, jako swoją własną. Wycena powinna być dokonana proporcjonalnie do
interesu strony, która wnosi pozew.
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7. Działania te nie są tymczasowe, i są one przyznawane dla i przeciwko spadkobiercom i innym spadkobiercom.
Jeśli twierdzi się, że stan nieruchomości pogorszył się z powodu oszustwa strony, która weszła w posiadanie,
należy przeciwko niej wytoczyć powództwo z tytułu złej wiary; ale nie będzie ono przyznane ani przeciwko
spadkobiercom, ani innym następcom prawnym, po upływie roku, ponieważ pochodzi z przestępstwa i pociąga za
sobą karę:
10. Paulus, O Edykcie, Księga LIX.
Chyba że chodzi o kwotę, która wpłynęła do jego rąk.
(11) Ulpianus, O edykcie, księga LXII.
Ta akcja jest przyznana również spadkobiercy, ponieważ obejmuje ściganie majątku.
12. Paulus, O Edykcie, księga LIX.
Gdy jeden z kilku wierzycieli prosi o objęcie w posiadanie majątku dłużnika, powstaje pytanie, czy tylko ten, kto o
to prosi, może objąć go w posiadanie. Czy też, gdy tylko jeden wierzyciel złoży wniosek, a pretor go uwzględni,
wszyscy wierzyciele będą mogli wejść na majątek. Wygodniej jest twierdzić, że gdy pretor wprowadza stronę w
posiadanie, uważa się, że zezwolił na to nie tylko temu, kto złożył wniosek, ale także wszystkim wierzycielom.
Takiego zdania jest również Labeo. W tym przypadku nie uważa się, że posiadanie jest nabywane przez osobę
wolną, ponieważ ten, komu pretor pozwala wejść w posiadanie, nie nabywa niczego dla siebie, ale wykonuje
czynność, która jest zwyczajowa i dlatego inni czerpią z niej korzyść. Oczywiste jest, że jeśli ktoś, kto nie jest
wierzycielem, zażąda wejścia w posiadanie, to w żadnym wypadku nie można uznać, że wierzyciel może wejść w
posiadanie, ponieważ żądanie tego rodzaju jest bezskuteczne. Inaczej jest jednak, gdy wierzyciel, któremu
zezwolono na wejście w posiadanie, otrzyma potem zapłatę swojego długu, ponieważ pozostali wierzyciele mogą
śledzić sprzedaż nieruchomości.
1. Ten, komu nakazano objęcie w posiadanie, rozumiany jest jako skierowany do dokonania tego w jakimś
miejscu, które podlega jurysdykcji sądu.
2. Jeśli nie można objąć w posiadanie ze względu na charakter nieruchomości, lub dlatego, że ziemia została
zalana, lub jest we władaniu rabusiów, bardzo słusznie uważa się, że nie ma nic, co można objąć w posiadanie.
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(13) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXIII.
Chociaż nie ma faktycznego posiadania nieruchomości, z tego powodu, że nie ma niczego, co można by objąć w
posiadanie, lub ponieważ nie można go objąć bez kontrowersji, wierzyciel, który został wprowadzony w
posiadanie, będzie uważany za znajdującego się w takiej samej sytuacji, jak gdyby to on je objął.
14. Paulus, O Edykcie, Księga LIX.
W przypadku, gdy wierzyciel jest w posiadaniu majątku dłużnika, należy ustanowić kuratora, jeśli istnieje
jakiekolwiek niebezpieczeństwo wygaśnięcia praw do działania.
1. 1. Wierzycielowi, który wszedł w posiadanie majątku dłużnika, przysługuje powództwo w odniesieniu do tego
majątku, który mógł wejść w jego posiadanie. Jeśli jeszcze niczego nie uzyskał, musi przenieść swoje prawa do
działania. Zostanie przeciwko niemu wniesiona skarga in factum, a wierzyciel musi zrzec się wszystkiego, co
wchodzi w skład dobrowolnego przedstawicielstwa, jeśli w danych okolicznościach można wnieść taką skargę.
(15) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXII.
Gdy kilku wierzycieli wejdzie w posiadanie majątku dłużnika, jeden z nich powinien być wybrany przez większość,
aby dopilnować, by nie naruszano jego rachunków. Sądzę, że wierzyciele powinni sporządzić listę dokumentów
znajdujących się w rękach dłużnika; nie żeby mieli je sami kopiować, ale żeby robili notatki na własny użytek i
sporządzali niejako spis inwentarza, podając liczbę wspomnianych dokumentów i sprawy, których dotyczą; taki
sposób postępowania powinien być im dozwolony w odniesieniu do wszystkich innych dóbr. Co więcej, pretor
powinien czasem, w razie potrzeby, zezwolić wierzycielom na sporządzenie wyciągów z tych dokumentów, jeśli
istnieje ku temu dobry powód.
1. Zobaczmy, czy wierzyciele powinni mieć prawo do przeglądania i badania dokumentów dłużnika tylko raz, czy
też kilka razy. Labeo twierdzi, że przywilej ten nie powinien być przyznawany więcej niż raz. Uważa on jednak, że
jeśli ktoś przysięgnie, że nie żąda tego w celu dokuczenia, i że nie posiada już wyciągów, które sporządził,
powinien mieć prawo do ponownego zbadania, ale nie więcej niż dwa razy.
Tit. 6. Dotyczące przywilejów wierzycieli.
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1. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXIV.
Gdy majątek dłużnika jest sprzedawany, wierzyciel, który jest krewnym, ma pierwszeństwo przed obcym. Jeżeli
jest kilku wierzycieli, a wszyscy nie są krewnymi dłużnika, to ten, któremu należy się największa suma pieniędzy,
jest uprzywilejowany.
(2) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIII.
Powstało pytanie, czy koszty pogrzebu są uprzywilejowane tylko wtedy, gdy osoba, której majątek został
sprzedany, została pochowana, czy też dotyczy to również sytuacji, gdy zostały poniesione na pochówek innej
osoby. Obecna zasada mówi, że przywilej będzie istniał, gdy ktokolwiek zostanie pochowany (to znaczy, gdy
konieczne jest wytoczenie powództwa o zwrot kosztów pogrzebu, niezależnie od tego, czy jest to dokonywane na
rzecz osoby, której majątek ma zostać sprzedany, czy też na rzecz osoby, która była dłużnikiem innej osoby i
przeciwko której takie powództwo mogłoby zostać wytoczone, gdyby żyła). Uważamy, że nie ma większej różnicy,
w jakim postępowaniu dochodzone są tego rodzaju wydatki, czy będzie to postępowanie o zwrot kosztów
pogrzebu, czy też pozew o podział majątku, czy jakikolwiek inny, pod warunkiem, że wydatki te zostały
rzeczywiście poniesione w związku z pochówkiem. Dlatego też, bez względu na to, jakie powództwo zostanie
wniesione w tym celu, strona będzie również uprawniona do powództwa opartego na kosztach pogrzebu. Jeżeli
zatem na mocy umowy koszty pogrzebu zostały odliczone, należy stwierdzić, że istnieje podstawa do
skorzystania z przywileju, pod warunkiem, że nikt nie zawarł umowy w celu zrzeczenia się przywileju.
1. Jeśli zaręczona kobieta daje posag, a małżeństwo nie dochodzi do skutku, to chociaż może ona odzyskać swój
posag w drodze powództwa, to jednak sprawiedliwe jest, aby mogła ona korzystać z tego przywileju, nawet jeśli
małżeństwo nie zostało zawarte. Myślę, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie nawet wtedy, gdy
nieletnia poniżej dwunastego roku życia zostanie poślubiona, chociaż nie może być jeszcze uznana za żonę.
3. Paulus, O Edykcie, Księga LX.
W interesie ogółu leży, aby odzyskała ona cały swój posag, aby mogła wyjść za mąż, kiedy wiek jej na to pozwoli.
(4) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
W tego rodzaju przypadkach przyznajemy przywilej również kobiecie.
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1. 1. Jeśli ktoś, w czasie gdy nie był opiekunem, prowadzi interesy jako opiekun, to jest oczywiste, że będzie
podstawa do udzielenia przywileju. Nie ma też znaczenia, czy ten, kto prowadzi działalność gospodarczą, jest
sam sobie coś winien, czy też jego spadkobiercy lub inni następcy są dłużnikami. Ponadto, sam podopieczny jest
uprawniony do przywileju, ale jego spadkobiercy nie. Jest to jednak całkowicie sprawiedliwe, że inni, którym
przyznano kuratorów, jak na przykład ci, którzy są niepełnoletni lub są rozrzutni,
(5) Paulus, O Edykcie, Księga XC.
Albo którzy są głusi lub niemi,
6. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XIV.
Albo idiotami,
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
powinni cieszyć się tym samym przywilejem.
1. 1. Jeżeli jednak kurator jest wyznaczony dla majątku osoby, która jest nieobecna lub została pojmana przez
wroga, lub gdy wyznaczeni spadkobiercy zastanawiają się nad przyjęciem spadku, nie jest konieczne, aby
przywilej został przyznany, ponieważ nie istnieje ten sam powód.
8. Paulus, O Edykcie, Księga LX.
Gdy ktoś z pobudek przyjacielskich prowadzi interesy z nieletnim poniżej wieku dojrzewania, musi zachować dla
niego przywilej, do którego jest uprawniony, gdy jego majątek jest sprzedawany. Tę opinię przyjąłem.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIII.
Gdy ustanowiono kuratora dla nienarodzonego dziecka, a ono jeszcze nie przyszło na świat, przywilej nie nabiera
mocy.
1. Boski Marek wydał następujący edykt: "Jeśli wierzyciel pożyczy pieniądze na naprawę budynków, czy będzie
uprzywilejowany w stosunku do innych wierzycieli do wysokości swojej pożyczki?" Dotyczy to tylko tego, kto z
polecenia właściciela nieruchomości dostarczył pieniądze osobie, która dokonała naprawy.
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2. Przy sprzedaży majątku bankiera ustalono, że po uprzywilejowanych wierzycielach przyjdą ci, którzy zgodnie z
wiarą publiczną zdeponowali swoje pieniądze w banku. Ci jednak, którzy otrzymali od bankiera odsetki od swoich
depozytów, nie będą odróżniani od zwykłych wierzycieli; i jest to rozsądne, ponieważ czym innym jest pożyczanie
pieniędzy, a czym innym ich deponowanie. Jeśli jednak pieniądze nadal istnieją, myślę, że mogą być odzyskane
przez tych, którzy je zdeponowali, i że ten, kto się ich domaga, będzie uprzywilejowany w stosunku do
uprzywilejowanych wierzycieli.
3. Ci wierzyciele są uprzywilejowani, których pieniądze dostały się w ręce wierzycieli uprzywilejowanych. Ale jak
mamy rozumieć, że tak się stało? Czy jest to tak, że pieniądze natychmiast przeszły od innych wierzycieli do tych,
którzy są uprzywilejowani, czy też powinniśmy uważać, że przeszły one przez osobę dłużnika, to znaczy, że
zostały wypłacone uprzywilejowanemu wierzycielowi zanim zostały policzone, a tym samym stały się własnością
dłużnika? Nie będąc zbyt wymagającym, można uznać, że jest to reguła, pod warunkiem, że płatność nie została
dokonana po długim odstępie czasu.
10. Tenże, O Edykcie, Księga LXXV.
Praetor mówi: "Każda umowa, która została zawarta po tym, jak strona, której własność jest sprzedawana,
zdecydowała się na popełnienie oszustwa, jeśli ten, kto ją zawarł, jest tego świadomy, nie pozwala na wniesienie
powództwa na tej podstawie".
11. Paulus, O krótkim edykcie, księga XVI.
Każdy, kto pożyczył pieniądze na budowę, wyposażenie lub nawet zakup statku, jest uprawniony do tego
przywileju.
12. Ulpianus, O obowiązkach konsula, księga I.
Jeśli magistraty oddały komukolwiek majątek w posiadanie w celu wykonania powiernictwa, mogą wyznaczyć
arbitra w celu sprzedaży majątku, który z powodu zwłoki ulegnie zniszczeniu; aby cena uzyskana za ten majątek
pozostała w rękach beneficjenta, w formie depozytu, do czasu ustalenia, co mu się należy zgodnie z warunkami
powiernictwa.
13. Javolenus, Epistles, Księga I.
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Głowa domu zastąpiła dziedzica swoim synem, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzewania, na wypadek gdyby
ten ostatni umarł przed osiągnięciem tego wieku. Syn odrzucił majątek ojca i dlatego majątek zmarłego został
sprzedany przez wierzycieli. Majątek przypadł następnie synowi, który zmarł po jego przyjęciu. Pytam, czy pretor
nie powinien przyznać powództwa wierzycielom ojca przeciwko wspomnianemu nieletniemu, mimo że ten
otrzymał spadek po nim, czy też powinien przyznać powództwo wierzycielom ojca przeciwko substytutowi, który
nie otrzymał nic z majątku ojca, który oczywiście przeszedł w ręce wierzycieli, a ponieważ ci ostatni nie mieli
prawa do majątku nieletniego, to spadkobierców nie obchodziło, czy jego majątek wszedł, czy nie, ponieważ
majątek znaleziony przez substytuta w majątku syna nie należał do wierzycieli jego ojca. Ta opinia wprawia mnie
w ogromne zakłopotanie, ponieważ twoi preceptorzy zdecydowali, że był tylko jeden testament. Odpowiedź
brzmiała, że pretor przyniósł korzyść synowi, który nie przyjął spadku po ojcu, nie zezwalając na wytoczenie
przeciwko niemu powództwa po sprzedaży majątku ojca (mimo że później uzyskał spadek), aby zmusić go do
spłaty wierzycieli; ale ta sama zasada nie powinna być przestrzegana w odniesieniu do spadkobiercy, który został
zastąpiony przez syna, ponieważ uwzględniono honor tego ostatniego, powodując sprzedaż majątku ojca, a nie
jego własnego. W związku z tym wierzycielom nie zostanie przyznane powództwo, jeśli chodzi o majątek, który
został później nabyty przez syna, z tego powodu, że otrzymał go od kogoś innego niż jego ojciec. Gdyby jednak
substytut syna wszedł do majątku ojca, po tym jak małoletni podjął w stosunku do niego jakieś działania,
wówczas majątki ojca i syna stałyby się identyczne, a spadkobierca, nawet gdyby nie chciał, byłby
odpowiedzialny za wszystkie długi zaciągnięte przez ojca lub syna; i tak jak po zaciągnięciu zobowiązania nie
mógł on w żaden sposób zapobiec sprzedaży swojego majątku, jeśli nie podjęto obrony; tak samo nie można było
rozdzielić długów ojca i syna, co skutkowałoby przyznaniem wierzycielom powództwa przeciwko niemu. Gdyby
jednak podstawiony spadkobierca nie wszedł do spadku, powództwo nie powinno być przyznane wierzycielom
ojca w odniesieniu do majątku pozostawionego przez nieletniego, ponieważ ani majątek tego ostatniego nie
powinien być sprzedany w celu spłacenia długów ojca, ani majątek, który nabył nieletni, nie powinien być
włączony do majątku ojca.
14. Paulus, On the Lex Julia, et Papia, Księga V.
Aufidiusz mówi, że posągi wzniesione w miejscach publicznych dla uczczenia kogoś, kogo majątek został
sprzedany przez wierzycieli, nie mogą być nabyte przez nabywcę, lecz są publiczne, niezależnie od tego, czy
zostały ofiarowane w celu ozdobienia miasta, czy też pozostają własnością tego, na którego cześć zostały
wzniesione, i że w żadnym wypadku nie mogą być usunięte.
15. Papiriusz Justus, O Konstytucjach, Księga I.
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Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że ci, którzy zaprzeczają, że ich własność została sprzedana
zgodnie z prawem, powinni wnieść pozew, i że na próżno będą się zwracać do cesarza o unieważnienie
sprzedaży.
16. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, księga II.
Jeśli wierzyciele majątku uważają spadkobiercę za podejrzanego, mogą zażądać od niego złożenia
zabezpieczenia spłaty tego, co jest im należne, a pretor powinien zająć się tą sprawą. Nie powinien on jednak,
bez należytego zbadania sprawy, narażać spadkobiercy na konieczność złożenia zabezpieczenia, chyba że po
wykazaniu należytej przyczyny zdecyduje się na ochronę interesów tych, którzy uważają spadkobiercę za
podejrzanego.
(1) Spadkobierca nie jest uważany za podejrzanego w tym samym znaczeniu, w jakim jest nim opiekun; albowiem
to oszustwa lub podstępne postępowanie w odniesieniu do spraw podopiecznego czynią podejrzanym opiekuna,
a nie jego brak środków, podczas gdy tylko ten ostatni czynnik czyni podejrzanym spadkobiercę.
(2) Jest rzeczą oczywistą, że ci, którzy oskarżają spadkobiercę o podejrzliwość, powinni być przesłuchani tylko w
krótkim czasie po przyjęciu przez niego spadku. Jeżeli jednak zostanie udowodnione, że spadkobierca
pozostawał w posiadaniu spadku przez dłuższy czas i nie można mu zarzucić niczego przestępczego, jak na
przykład, że dopuścił się oszustwa, nie powinien on po upływie dłuższego czasu być zmuszony do złożenia
zabezpieczenia.
(3) Jeżeli spadkobierca, któremu nakazano złożenie zabezpieczenia z powodu podejrzenia, nie podporządkuje
się zarządzeniu pretora, ten ostatni zarządzi przejęcie majątku spadkowego i zezwoli na jego sprzedaż zgodnie z
edyktem.
(4) Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli zostanie stwierdzone, że nic nie zostało sprzedane i że nie można podnieść
przeciwko spadkobiercy żadnego innego zarzutu poza jego ubóstwem, pretor musi być zadowolony z nakazania
mu, aby nic nie brał z majątku.
(5) Jeżeli wierzyciele nie są w stanie udowodnić, że spadkobierca cierpi z powodu ubóstwa, odpowiadają wobec
niego w procesie z tytułu poniesionej szkody.
17. Paulus, Opinie.
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Przywileje wierzycieli nie są oceniane według czasu, ale według charakteru długu; i jeśli kilku z nich posiada ten
sam tytuł, będą oni mieli taki sam udział, chociaż ich roszczenia mogą być z różnych dat.
18. Ulpianus, Reguły, Księga III.
Gdy nieletni jest pozwany z tytułu umowy i nie ma możliwości obrony, a z tego powodu jego wierzyciele wchodzą
w posiadanie jego majątku, należy odliczyć od niego kwotę na jego utrzymanie.
(1) Ponieważ wolno bronić dłużnika, zanim jego wierzyciele weszli w posiadanie jego majątku, można to uczynić
także po wejściu w posiadanie tego majątku; i bez względu na to, czy dłużnik sam podejmie się obrony, czy też
uczyni to za niego ktoś inny, należy zapewnić, że orzeczenie sądu będzie wykonane, a posiadanie ustąpi.
19. Marcjanus, Reguły, Księga V.
Uprzywilejowanym wierzycielem po Skarbie Państwa może być każdy, kto pożyczył pieniądze na budowę,
naprawę, uzbrojenie lub wyposażenie statku, jak również wtedy, gdy wnosi pozew o odebranie ceny za
sprzedany statek.
20. To samo, w sprawie formuły hipotetycznej.
Stwierdza się, że każdy, kto wszedł w posiadanie majątku dłużnika nieobecnego w interesach publicznych, może
go legalnie zatrzymać do czasu całkowitej spłaty długu, jeśli okaże się, że dłużnik jest nieobecny w sposób
oszukańczy, pod pozorem załatwiania spraw dla państwa. Jeśli jednak jest on nieobecny w interesach
publicznych w dobrej wierze, a wierzyciel jest w posiadaniu majątku na podstawie tytułu egzekucyjnego,
postępowanie jest nieważne, a zatem musi on zrzec się posiadania majątku.
21. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLV.
Uznaje się, że każdy, kto ukrywa się za kolumnami, aby uniknąć wierzyciela, ukrywa samego siebie. Uważa się
również, że ukrywa się ten, kto odsuwa się w odosobnienie, to znaczy ukrywa się, aby uniknąć wytoczenia
przeciwko niemu powództwa. Taką osobą jest ten, kto opuszcza miasto w celu oszukania swoich wierzycieli; nie
ma bowiem różnicy, jeśli chodzi o ukrywanie siebie, czy człowiek opuszcza miasto, czy też pozostając w Rzymie,
nie pokazuje się publicznie.
22. Papinianus, Opinie, Księga X.

2878

Uznano, że miasto Antiochia w Syrii zachowało przywilej nadany mu przez specjalne prawo, w odniesieniu do
poszukiwania majątku zmarłego dłużnika, który został zajęty w egzekucji.
23. Paulus, Decyzje, Księga I.
Konkubina i jej naturalne dzieci są wyłączone z majątku, który może być sprzedany przez wierzycieli.
(1) Gdy wierzycielem jest społeczeństwo, jest ono uprzywilejowane w stosunku do wszystkich innych, których
roszczenia są potwierdzone pisemnymi dokumentami.
24. Tenże, Orzeczenia, Księga V.
(2) Jeżeli nie ma obrony dla małoletniego, jego wierzyciele wchodzą w posiadanie jego majątku, ale z tego
majątku należy zabezpieczyć jego utrzymanie do czasu osiągnięcia przez niego wieku dojrzałości.
(1) Mienie osoby, która dostała się do niewoli nieprzyjacielskiej, nie może być sprzedane na spłatę długów,
dopóki nie powróci.
Tit. 7. O rozdzieleniu majątku.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIV.
Należy zaznaczyć, że rozdzielenie dóbr majątkowych uzyskuje się zazwyczaj na mocy dekretu pretora.
(1) Rozdzielność jest zwykle przyznawana wierzycielom z następujących powodów, na przykład, gdy wierzyciel
ma za dłużnika Seiusa, a ten umiera, pozostawiając Titiusa jako spadkobiercę; a Titius nie jest wypłacalny, jego
majątek jest wystawiony na sprzedaż. Wierzyciele Seiusa twierdzą, że jego majątek jest wystarczający do
zaspokojenia ich roszczeń, a wierzyciele Titiusa powinni zadowolić się majątkiem tego ostatniego, i w ten sposób
dochodzi, jak gdyby, do sprzedaży majątku dwóch różnych dłużników. Może się jednak zdarzyć, że Secjusz był
wypłacalny i byłby w stanie zaspokoić swoich wierzycieli, jeśli nie z całego długu, to przynajmniej z jego części.
Jeśli jednak ich zobowiązania zostaną połączone z zobowiązaniami wierzycieli Titiusa, nie otrzymają oni tyle,
ponieważ Titius był niewypłacalny, a otrzymają jeszcze mniej, ponieważ jest ich więcej. Jest więc rzeczą słuszną,

2879

aby wierzyciele Seneki, którzy chcą rozdzielenia majątku, zostali wysłuchani i uzyskali od pretora pozwolenie na
spłatę każdej grupy wierzycieli osobno.
(2) Z drugiej jednak strony wierzyciele Tycjusza nie mogą uzyskać rozdzielności majątkowej, chociaż każdy przez
pozyskanie innego wierzyciela może pogorszyć sytuację swojego dawnego wierzyciela. Dlatego ten, kto przyjmie
majątek mojego dłużnika, nie pogorszy mojego stanu, ponieważ mam prawo do uzyskania rozdzielności
majątkowej. Natomiast pogorszy on sytuację swoich wierzycieli, jeśli wejdzie do masy spadkowej, która nie jest
wypłacalna, ponieważ wierzyciele nie mogą żądać rozdzielności majątkowej.
(3) Ponadto należy zauważyć, że nawet jeśli sugeruje się, że majątek został obciążony przez spadkobiercę
zastawem lub hipoteką, to i tak, jeśli majątek należał do spadku, ten, kto uzyskałby jego podział, byłby z tego
powodu uprzywilejowany w stosunku do wierzyciela, na rzecz którego majątek został obciążony hipoteką.
Stwierdzili to Severus i Antoninus w Reskrypcie.
(4) Oddzielenie własności można uzyskać również przeciwko Skarbowi Państwa lub jakiejkolwiek gminie.
(5) Powstało pytanie, czy wierzyciele spadkobiercy mogą czasem uzyskać rozdzielność majątkową, jeżeli
spadkobierca, wchodząc w posiadanie majątku, dopuścił się wobec nich oszustwa. Nie ma jednak żadnego
środka zaradczego, ponieważ muszą oni winić samych siebie, jeśli zawarli umowę z takim człowiekiem, chyba że
uznamy, że pretor może skorzystać z nadzwyczajnego postępowania w celu uwolnienia się od podstępu tego, kto
wymyślił takie oszustwo. Trudno jest jednak przyjąć taką opinię.
(6) Gdyby jednak spadkobierca, mimo że twierdzi, iż uważa spadek za niewypłacalny, został zmuszony do
przyjęcia i przekazania spadku, a nie ma nikogo, komu mógłby go przekazać, a tak się dzieje w pewnych
okolicznościach, musimy mu pomóc (jeśli o to prosi), przeciwko wierzycielom spadku. Tak stwierdził Boski Pius w
Reskrypcie, który zezwalał na sprzedaż majątku spadkodawcy, tak jak gdyby spadek nie został przyjęty.
Uważam, że ulga ta powinna być również przyznana wierzycielom spadkobiercy, jeśli o to poproszą, nawet jeśli
sam spadkobierca o to nie prosił, tak jak przyznawana jest rozdzielność roszczeń.
(7) Zobaczmy, czy w wypadku, gdy małoletni, który nie osiągnął wieku dojrzałości, staje się spadkobiercą swego
ojca i umiera przed osiągnięciem tego wieku, a majątek znajdujący się w rękach zastępcy, który przyjął spadek
po małoletnim, zostaje sprzedany, wierzyciele ojca mogą żądać rozdzielności majątkowej." Uważam, że mogą to
zrobić, i idę jeszcze dalej, i stwierdzam, że wierzyciele małoletniego mogą również żądać rozdzielności
majątkowej w stosunku do wierzycieli jego spadkobiercy.
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(8) Zgodnie z tym, zobaczmy, jeśli Primus ustanowiłby Secundusa swoim spadkobiercą, a Secundus ustanowiłby
Tertiusa swoim spadkobiercą, a majątek Tertiusa zostałby sprzedany przez jego wierzycieli, jacy wierzyciele
mogą żądać rozdzielności majątkowej. Myślę, że jeśli wierzyciele Primusa tego zażądają, powinni zostać
wysłuchani, zarówno przeciwko wierzycielom Secundusa, jak i Tercjusza; jeśli wierzyciele Secundusa zażądają
rozdzielności, mogą ją uzyskać przeciwko spadkobiercom Tercjusza, ale nie przeciwko spadkobiercom Primusa.
Innymi słowy, wierzyciele Primusa mogą uzyskać rozdzielność majątkową przeciwko wszystkim innym
wierzycielom; wierzyciele Secundusa mogą ją uzyskać przeciwko wierzycielom Tertiusa, ale nie przeciwko
wierzycielom Primusa.
(9) Czy w przypadku, gdy majątek syna pozostającego pod kontrolą ojca zostaje sprzedany przez jego
wierzycieli, a posiada on castrense peculium, można dokonać rozróżnienia między wierzycielami castrense
peculium a innymi wierzycielami? Wszyscy oni powinni być dopuszczeni razem, chyba że roszczenia tych, którzy
zawarli umowę zanim syn wstąpił do służby wojskowej, powinny być, być może, rozdzielone. Uważam, że należy
przyjąć tę opinię. Dlatego, jeśli wierzyciele, którzy zawarli umowy przed wstąpieniem syna do służby, sprzedadzą
majątek kastrański, nie mogą wejść do postępowania z kolejnymi wierzycielami. Ponadto, jeśli jakakolwiek część
majątku została wykorzystana na korzyść ojca, wierzyciel może być powstrzymany przed dotknięciem castrense
peculium, ponieważ ma prawo do wniesienia specjalnego powództwa przeciwko ojcu.
(10) Należy zauważyć, że tylko ci wierzyciele mogą uzyskać rozdzielność majątkową, którzy nie zawarli ze
spadkobiercą ugody z zamiarem zaciągnięcia nowego zobowiązania. Jeśli jednak zwrócili się do spadkobiercy z
takim zamiarem, tracą korzyść z rozdzielności majątkowej, ponieważ po uzyskaniu wierzytelności spadkobiercy
nie mogą teraz oddzielić się od tego, którego w pewnym stopniu wybrali na swojego dłużnika. Jeżeli jednak,
wybierając spadkobiercę na swojego dłużnika, zażądali od niego odsetek w tym charakterze, należy przyjąć tę
samą zasadę.
(11) Pojawia się również pytanie, czy mogą oni uzyskać rozdzielność majątkową, jeśli otrzymali zabezpieczenie
od spadkobiercy. Nie sądzę, aby mogli to zrobić, ponieważ poszli za tym, który nakłonił ich do zmiany. Ale co,
jeśli przyjęli niewystarczające zabezpieczenie? Sami są sobie winni, że nie przyjęli poręczycieli, którzy byliby
wypłacalni.
(12) Należy również pamiętać, że po połączeniu majątku spadkowego z majątkiem spadkobiercy, nie można
uzyskać rozdzielności majątkowej, ponieważ tam, gdzie majątek jest połączony i zmieszany razem, nie można
żądać rozdzielności. Ale co by się stało, gdyby majątek składał się z odrębnych działek ziemi, niewolników, bydła
lub czegokolwiek innego, co może być podzielone? W takich okolicznościach można żądać rozdzielenia, ani też
nie będzie wysłuchany ten, kto utrzymuje, że majątek jest połączony, ponieważ nie można połączyć działek ziemi,
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chyba że posiadanie różnych osób jest tak połączone i zmieszane, że nie można dokonać rozdzielenia, co zdarza
się bardzo rzadko.
(13) Kiedy stwierdziliśmy, że rozdzielenie własności nie może być uzyskane po upływie długiego okresu czasu,
należy przez to rozumieć, że nie można się go domagać po upływie pięciu lat od czasu, kiedy nieruchomość
została przyjęta.
(14) We wszystkich tych przypadkach, aby stwierdzić, czy rozdzielenie dóbr powinno nastąpić czy nie, należy
uzyskać opinię pretora lub namiestnika, a nie kogo innego, to znaczy opinię tego, kto może udzielić rozdzielenia.
(15) Gdyby wierzyciel wziął zastaw od spadkobiercy, nie należy przyznawać mu rozdzielności majątkowej,
ponieważ oczekuje on zapłaty od spadkobiercy. Nie powinien być bowiem wysłuchany ten, kto twierdzi, że
spadkobierca jest odpowiedzialny, i w tym zamiarze przyjął go w jakikolwiek sposób za swojego dłużnika.
(16) Gdy jest kilku wierzycieli, z których jedni mają roszczenia wobec spadkobiercy jako swego dłużnika, a inni
nie mają, i ci ostatni uzyskają separację, powstaje pytanie, czy mogą dopuścić tych pierwszych do udziału z nimi.
Uważam, że nie przyniesie im to korzyści, ponieważ powinni być zaliczeni do wierzycieli samego spadkobiercy.
(17) Należy również zauważyć, że powszechnie uważa się, że wierzyciele spadkobiercy mogą uzyskać cokolwiek
z pozostałości majątku spadkodawcy na pokrycie swoich roszczeń, ale wierzyciele spadkodawcy nie mogą
uzyskać nic z majątku spadkobiercy. Powodem tego jest to, że ci, którzy uzyskali rozdzielność majątkową, mogą
winić tylko siebie, jeśli w sytuacji, gdy majątek spadkobiercy był wystarczający do zaspokojenia ich roszczeń,
woleli, aby majątek zmarłego został rozdzielony na ich korzyść, natomiast wierzyciele spadkobiercy nie ponoszą
żadnej winy z tego tytułu. Jeśli jednak wierzyciele zmarłego domagają się udziału w majątku spadkobiercy, nie
powinni być wysłuchani, ponieważ rozdzielenie, którego sami się domagają, pozbawia ich wszelkiego udziału w
tym majątku. Jeśli jednak wierzyciele zmarłego beztrosko domagają się rozdzielenia majątku, są
usprawiedliwieni, ponieważ ich nieznajomość stanu majątku może być podana jako uzasadniona przyczyna
takiego postępowania.
(18) Należy pamiętać, że niewolnik, który został wyznaczony jako spadkobierca konieczny, może uzyskać
rozdzielność majątkową; tak więc, jeśli nie będzie się mieszał do majątku swojego patrona, będzie w stanie
posiadać wszystko, co może później nabyć oddzielnie, wraz z tym, co jest mu należne od spadkodawcy.
2. Papinianus, Pytania, Księga XXV.
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Jeśli majątek został sprzedany przez spadkobiercę, nie można prawnie żądać jego oddzielenia, jeśli nie ma
podejrzenia o oszustwo; ponieważ wszelkie czynności dokonane przez spadkobiercę w dobrej wierze w
międzyczasie są zwykle uważane za legalne.
3. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Dłużnik stał się spadkobiercą swojego poręczyciela, a wierzyciele tego ostatniego sprzedali jego majątek.
Chociaż zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia wygasło, to jednak rozdzielność majątkowa zostanie przyznana na
żądanie tego, wobec kogo poręczenie było odpowiedzialne, niezależnie od tego, czy był on jedynym wierzycielem
majątku, czy też było ich kilku. Zasada prawa, która wyłącza obowiązek zabezpieczenia ze względu na
zobowiązanie główne, które jest większe, nie powinna bowiem naruszać praw wierzyciela, który starannie
zabezpieczył swoje interesy. (1) Co jednak w przypadku, gdy po rozdzieleniu majątku poręczyciela, nie będzie on
w stanie wyegzekwować całej swojej należności z masy spadkowej? Czy można żądać jego udziału wraz z
innymi wierzycielami spadkobiercy, czy też musi on zadowolić się majątkiem, który wolał oddzielić? Ponieważ
jednak ten zastrzegający mógłby mieć udział z wierzycielami dłużnika w każdym saldzie, które pozostało, gdyby
majątek poręczyciela nie został przyjęty przez wierzyciela dłużnika głównego, po sprzedaży majątku
poręczyciela, rozsądek nie pozwala na wykluczenie go w proponowanym przypadku. (2) Jednak w odniesieniu do
każdego innego wierzyciela, który uzyskał rozdzielność majątkową, korzystniejsze jest stwierdzenie, że jeśli nie
może on odzyskać całego swojego długu z majątku spadkowego, może on nadal odzyskać coś z majątku
spadkobiercy, jeśli wierzyciele osobisti spadkobiercy zostali zaspokojeni, ponieważ nie ma wątpliwości, że
powinien on zostać dopuszczony do udziału z wierzycielami spadkobiercy, po tym jak wierzyciele spadkowi
zostali zaspokojeni.
4. Tenże, Opinie, Księga XII.
Rozdzielność majątkowa jest również przyznawana wierzycielom, jeżeli dług jest wymagalny po pewnym czasie
lub pod pewnym warunkiem, z powodu którego nie mogli oni jeszcze wnieść pozwu o odzyskanie pieniędzy,
ponieważ dla nich również zostało przewidziane podwójne zabezpieczenie.
(1) Uznaje się, że zapisobiercy mają prawo zastawu tylko na tej części majątku, która pozostaje po spłaceniu
długów.
5. Paulus, Pytania, Księga XIII.
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Jeżeli wierzyciele spadku uzyskają rozdzielność majątkową i okaże się, że spadek jest niewypłacalny, a
spadkobierca wypłacalny, to nie mogą oni odwołać się do tego ostatniego, lecz muszą trzymać się rozdzielności,
której już żądali. Gdyby jednak spadkobierca po uzyskaniu rozdzielności majątkowej nabył majątek, który
pochodzi z masy spadkowej, to ci, którzy uzyskali rozdzielność majątkową, muszą wraz z wierzycielami
osobistymi spadkobiercy mieć udział w tym, co zostało nabyte. Jeśli jednak ich roszczenia zostaną zaspokojone,
wszelkie pozostałości zostaną wypłacone wierzycielom spadkobiercy; jeśli jednak spadkobierca nabędzie
majątek z innego źródła, wierzyciele spadkowi nie będą mogli go przejąć. Jeśli jednak wierzyciele osobisti
spadkobiercy zostaną spłaceni w całości, niektóre władze uważają, że wszystko, co pozostanie, powinno być
zwrócone wierzycielom spadkowym; ale nie zgadzam się z tą opinią, ponieważ kiedy zażądali oni rozdzielenia
majątku, nie oczekiwali już osobiście od spadkobiercy zapłaty, ale odwoływali się do spadku i niejako sprzedawali
majątek spadkowy, który nie był w stanie się powiększyć. Uważam, że ta sama zasada powinna być stosowana,
nawet jeśli wierzyciele zostali oszukani w odniesieniu do podziału majątku i otrzymali mniej niż wierzyciele
spadkobiercy. Ci ostatni mają jednak jako zabezpieczenie jego majątek i osobę, które mogą uzyskać za jego
życia.
6. Julianus, Digest, Księga XLVI.
W każdym przypadku, gdy spadkobierca jest niewypłacalny, sprawiedliwym jest, aby nie tylko wierzyciele
spadkodawcy, ale także ci, którym zapisy zostały uczynione, uzyskali rozdzielność majątkową, tak aby po
całkowitym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, zapisobiercy mogli otrzymać swoje zapisy w całości lub w części.
(1) Jeżeli wolna kobieta, która została powołana na spadkobiercę, żąda praetorian possession zgodnie z
postanowieniami testamentu spadkodawcy, który nie był wypłacalny, powstaje pytanie, czy jej własny majątek
powinien być oddzielony od majątku spadkowego. Odpowiedź brzmi, że należy udzielić ulgi jej patronowi, aby nie
był on uciskany długiem, który zaciągnął przez swoją uwolnioną kobietę, zachowując posiadanie nieruchomości
zgodnie z postanowieniami testamentu.
7. Marcianus, Reguły, Księga II.
Wierzyciele spadku, którzy wystąpili z roszczeniami przeciwko spadkobiercy, mogą jednak uzyskać rozdzielność
majątkową, ponieważ podjęli ten krok z konieczności.

Tit. 8. W sprawie ustanowienia kuratora spadku.
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1. Paulus, O Edykcie, Księga LVII.
Jeśli spadkobierca jest wyznaczony pod jakimś warunkiem, należy go zmusić do jego spełnienia, jeśli może to
uczynić; jeśli jednak powie, że nie przyjmie spadku, nawet jeśli warunek zostanie spełniony, majątek zmarłego
musi zostać sprzedany przez jego wierzycieli.
(1) Jeżeli jednak spadkobierca nie może nic uczynić, należy ustanowić kuratora spadku lub sprzedać majątek.
(2) W razie znacznych długów spadkowych, które mogą być powiększone przez dodanie kary, długi te powinien
spłacić kurator, podobnie jak to się zwykle czyni, gdy kobieta ciężarna jest wprowadzona w posiadanie na rzecz
swego nienarodzonego dziecka, albo gdy spadkobierca jest małoletni i nie ma opiekuna.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXV.
W celu wyznaczenia kuratora należy zwrócić się do pretora, aby ten za zgodą większości wierzycieli wyznaczył
jednego lub więcej kuratorów, lub do gubernatora prowincji, jeśli majątek ma być tam sprzedany.
(1) Należy ratyfikować wszystko, co mogło być uczynione lub dokonane przez kuratora lub kuratorów
mianowanych, to jest wszelkie akty i czyny, lub wszelkie transakcje, które zostały dokonane. Są oni uprawnieni
do występowania przeciwko innym, a także do występowania przeciwko nim z powództwem pretorskim. Jeżeli
kuratorzy wyznaczą kogokolwiek do wytoczenia powództwa lub obrony, zależnie od okoliczności, zabezpieczenie
żądane od niego w związku z ratyfikacją jego czynności lub zapłatą wyroku, nie będzie przyjęte w imieniu tego,
którego majątek jest sprzedawany, lecz w imieniu samego kuratora, który go wyznaczył.
(2) Gdy zaś ustanowiono kilku kuratorów, Celsus powiada, że muszą oni pozywać i być pozywani razem, a nie
oddzielnie. Jeśli jednak wspomniani kuratorzy są wyznaczeni dla różnych okręgów, na przykład jeden dla majątku
w Italii, a drugi dla majątku w prowincji, myślę, że będą oni sprawować kontrolę nad swoimi okręgami.
(3) Powstaje pytanie, czy kurator może być mianowany wbrew woli. Kasjusz mówi, że nikt nie może być
zmuszony do zostania kuratorem majątku wbrew swojej zgodzie, co jest słuszne. Dlatego trzeba znaleźć
chętnego, chyba że istnieje bezwzględna konieczność; a do powołania kuratora wbrew jego woli trzeba się
odwołać do autorytetu cesarza.
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(4) Nie jest bezwzględnie konieczne, aby osoba mianowana kuratorem była wierzycielem; można jednak
mianować osoby, które nie są wierzycielami.
(5) Jeżeli jest trzech kuratorów, a jeden z nich nie dokonał żadnej czynności związanej ze swoim urzędem, to czy
można wnieść przeciwko niemu powództwo? Kasjusz uważa, że w takich okolicznościach nie należy nakładać
żadnych ograniczeń na powoda i że każdy wierzyciel, który tego chce, może wytoczyć przeciwko niemu
powództwo. Myślę, że opinia Kasjusza jest całkowicie poprawna, i że to co zostało uzyskane z majątku, a nie to
co wpadło w ręce jednego z kuratorów, powinno być brane pod uwagę. Taka jest nasza praktyka, chyba że
kurator został ustanowiony wbrew jego zgodzie; jeśli tak jest, należy uznać, że nie należy wnosić przeciwko
niemu pozwu.
3. Celsus, Digest, Księga XXIV.
Gdy dla majątku tej samej osoby ustanowiono kilku kuratorów, powództwo o zwrot całej sumy przysługuje
przeciwko każdemu z nich, którego powód wybierze; tak samo każdy z nich może pozwać dłużnika majątku o
całą sumę, którą jest winien.
4. Papiriusz Justus, O Konstytucjach, Księga I.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli majątek został sprzedany przez kuratora na mocy
dekretu Senatu, to nie można wnieść pozwu przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi za czyn popełniony przed tym
czasem.
5. Julianus, Digest, Księga XLVII.
Jeśli dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej, a jego wierzyciele zbiorą się i wybiorą jednego, przez
którego jego majątek zostanie sprzedany, przy czym kwota należna każdemu z nich zostanie wypłacona z
dochodów ze sprzedaży, a następnie pojawi się inna osoba, która twierdzi, że również jest wierzycielem, nie
będzie ona uprawniona do wniesienia powództwa przeciwko kuratorowi, ale będzie mogła wraz z kuratorem
sprzedać majątek dłużnika, tak aby to, co zostanie uzyskane ze sprzedaży majątku przez kuratora i
wspomnianego wierzyciela, mogło zostać wypłacone wszystkim wierzycielom proporcjonalnie do ich roszczeń.
Tit. 9. W sprawie restytucji w przypadku oszustw popełnionych wobec wierzycieli.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVI.
Praetor powiada: "Kuratorowi dóbr lub komukolwiek innemu, komu trzeba to przyznać, w tego rodzaju sprawie, w
ciągu roku, w którym ma on prawo do wszczęcia takiego postępowania, przyznam powództwo, jeżeli jakikolwiek
czyn został popełniony w celu oszustwa z kimś, kto nie wiedział o tym oszustwie, a także utrzymam to prawo do
powództwa przeciwko "temu, kto się go dopuścił".
(1) Praetor został zmuszony do wprowadzenia tego edyktu w celu ochrony praw wierzycieli, poprzez
unieważnienie wszelkich alienacji własności, które zostały dokonane w celu ich oszukania.
(2) Praetor mówi: "gdy jakikolwiek czyn został popełniony w celu oszustwa". Słowa te mają ogólne zastosowanie i
obejmują każdy rodzaj popełnionego oszustwa, jak również każdą alienację i każdy kontrakt. Dlatego wszystko,
co jest zrobione w celu popełnienia oszustwa, bez względu na to, co to może być, jest uważane za uchylone
przez te słowa, bo mają szerokie zastosowanie. Jeżeli zatem dłużnik zbywa jakiekolwiek mienie lub zwalnia
kogokolwiek z odpowiedzialności za dług, lub zwalnia kogokolwiek z umowy;
2. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIII.
Ta sama zasada powinna być przyjęta. I jeśliby zwolnił z zastawu lub zapłacił komukolwiek w celu oszukania
swoich wierzycieli:
3. Tenże, O akcie, księga LXXI.
Albo, jeśli on dostarcza temu, kto jest mu winien wyjątek, albo zobowiązuje się w celu oszukania swoich
wierzycieli, albo płaci pieniądze, albo popełnia jakikolwiek inny czyn w celu oszukania ich, to jest oczywiste, że
Edykt zacznie działać.
(1) Przez oszustwo należy rozumieć nie tylko to, co dłużnik czyni przy zawieraniu umowy, lecz także to, gdy
umyślnie nie stawia się w sądzie, dopuszcza do zakończenia sprawy, nie wnosi pozwu przeciwko dłużnikowi, aby
go zwolnić przez upływ czasu, albo umyślnie traci użytkowanie lub służebność.
(2) Niniejszy edykt stosuje się również do osoby, która popełnia jakikolwiek czyn w celu rozstania się z
własnością, którą ma w swoich rękach.
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4. Paulus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Rozumie się, że dłużnik ma zamiar oszukać swoich wierzycieli, jeśli nie robi tego, co powinien, na przykład, jeśli
nie korzysta z przysługujących mu służebności.
5. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVI.
Albo jeśli porzuca część swojej własności, aby ktoś mógł ją otrzymać.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVI.
Edykt ten nie dotyczy jednak tego, kto nie podejmuje środków w celu zdobycia dóbr, które może zdobyć, gdyż
odnosi się on tylko do tych, którzy pomniejszają swoje dziedzictwo, a nie do tych, którzy postępują tak, aby nie
stać się bardziej majętnymi.
(1) Dlatego ten, kto nie spełni nałożonego warunku, aby postanowienie nie weszło w życie, nie powoduje tym
samym wejścia w życie niniejszego edyktu.
(2) Jeśli więc ktoś odrzuca majątek, czy to przypadający mu z mocy prawa, czy na mocy testamentu, nie daje
powodu do zastosowania tego edyktu, gdyż odmawiając nabycia własności, nie pomniejsza własnego
dziedzictwa.
(3) Podobnie należy powiedzieć, że jeśli dłużnik wyemancypuje swojego syna, aby umożliwić mu przyjęcie
majątku zgodnie z jego własnym uznaniem, ten edykt nie będzie miał zastosowania.
(4) Należy również przyjąć pogląd wyrażony przez Julianusa, że jeśli dłużnik odmawia przyjęcia spadku, to edykt
ten nie ma zastosowania.
(5) Jeśli dłużnik sprzedałby swojego niewolnika, który został wyznaczony na spadkobiercę, aby wejść w
posiadanie spadku na polecenie nabywcy, a nie sprzedaż, lecz tylko to, co dotyczyło przyjęcia spadku, było
oszustwem, edykt nie będzie miał zastosowania, ponieważ ma on prawo odrzucić spadek. Jeśli jednak sprzedaż
niewolnika była związana z oszustwem, zostanie ona unieważniona, tak jak gdyby dłużnik dokonał manumifikacji
niewolnika.
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(6) Labeo twierdził, że ten, kto otrzymuje to, co do niego należy, nie powinien być uważany za sprawcę oszustwa,
to znaczy, gdy ktoś otrzymuje dług, do którego ma prawo; niesprawiedliwe byłoby bowiem twierdzenie, że
dłużnik, którego gubernator zmusza do zapłaty wbrew jego woli, może bezkarnie odmówić. Cały ten edykt odnosi
się do umów, w których pretor nie interweniuje, jak na przykład w przypadku zastawów i sprzedaży.
(7) Należy zauważyć, że Julianus powiedział (i jest to również nasza praktyka), że jeśli ktoś otrzymuje pieniądze,
które są mu należne, przed zajęciem majątku dłużnika, nawet jeśli jest w pełni świadomy, że ten ostatni jest
niewypłacalny, nie podlega warunkom tego edyktu, ponieważ zabezpieczył tylko swój własny interes. Każdy
jednak wierzyciel, który otrzymuje to, co mu się należy po zajęciu majątku dłużnika, może być zmuszony do
wniesienia swojego udziału i zrównany z innymi wierzycielami; nie powinien bowiem pozbawiać ich czegokolwiek
po zajęciu majątku, gdyż z tego powodu sytuacja wszystkich wierzycieli staje się taka sama.
(8) Niniejszy edykt karze tego, kto wiedząc, że dłużnik ma zamiar oszukać swoich wierzycieli, odbiera od niego
mienie, które oni zdefraudowali. Jeżeli więc jakakolwiek czynność została dokonana w celu oszukania wierzycieli,
a ten, kto otrzymał mienie, nie wiedział o tym fakcie, nie uważa się, że postanowienia edyktu mają zastosowanie.
(9) Ponadto należy zauważyć, że jeśli ktoś nabywa lub zastrzega sobie majątek należący do dłużnika z zamiarem
oszukania jego wierzycieli (nawet jeśli ci ostatni wyrażą na to zgodę), lub zawiera jakąkolwiek inną umowę, nie
będzie się uważać, że uczynił coś w celu oszukania swoich wierzycieli; nie uważa się bowiem, że ktoś oszukuje
tych, którzy są świadomi faktu i wyrażają na to zgodę.
(10) W przypadku, gdy z nieletnim zawierane są jakiekolwiek transakcje w celu oszukania jego wierzycieli, Labeo
twierdzi, że muszą one zostać unieważnione, jeżeli wierzyciele zostali oszukani, ponieważ niewiedza nieletniego,
która wynika z jego wieku, nie powinna być szkodliwa dla jego wierzycieli, a korzystna dla niego samego. Taka
jest nasza praktyka.
(11) W podobny sposób mówimy, że jeśli darowizna jest oszukańczo dokonana na rzecz kogokolwiek, nie
powinno się badać, czy osoba, której dana rzecz została przekazana, była świadoma natury transakcji, czy nie,
ale tylko czy wierzyciele zostali oszukani. Ten, kto nie wiedział o oszustwie, nie jest uważany za
poszkodowanego, ponieważ traci tylko źródło zysku, a nie ponosi żadnej straty. Przeciwko tym jednak, którzy
doświadczyli hojności kogoś, o kim nie wiedzieli, że jest niewypłacalny, powództwo powinno być uwzględnione
tylko w takim zakresie, w jakim odnieśli korzyść majątkową, i nie dalej.
(12) Podobnie, jeśli niewolnik otrzyma rzecz od osoby, o której sam wie, że jest niewypłacalna, a jego pan o tym
nie wie, powstaje pytanie, czy pan będzie za to odpowiedzialny? Labeo twierdzi, że będzie on odpowiedzialny do
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tego stopnia, że będzie zmuszony zwrócić to, co wpadło w jego ręce; można też wytoczyć przeciwko niemu
powództwo De peculio lub De in rem verso, jeśli odniósł korzyść z tej transakcji.
Ta sama zasada powinna być przyjęta w przypadku syna pod kontrolą ojcowską. Jeśli jednak właściciel
niewolnika wiedział, że dłużnik jest niewypłacalny, może zostać pozwany we własnym imieniu.
(13) I znowu, jeśli spadkobierca konieczny zapłacił zapisy, a potem jego majątek został sprzedany, Prokulus
mówi, że nawet jeśli zapisobiercy nie wiedzieli o jego niewypłacalności, to i tak powinno być przyznane
powództwo słuszne. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
(14) Dni dostępne w roku, podczas których można wnieść pozew od daty sprzedaży, powinny zostać obliczone
przez nas w tej akcji.
7. Paulus, O Edykcie, Księga LXII.
Gdy dłużnik, z zamiarem oszukania swoich wierzycieli, sprzedaje działkę ziemi za cenę niższą niż jej wartość
nabywcy, który jest tego świadomy, a następnie wierzyciele, którym przyznano powództwo o unieważnienie
sprzedaży, odbierają ziemię, powstaje pytanie, czy powinni zwrócić cenę. Proculus uważa, że ziemia musi być w
każdym razie zwrócona, nawet jeśli cena nie zostanie zwrócona. Opinia Proculusa została potwierdzona
reskryptem.
8. Venuleius Saturninus, Interdicts, Księga VI.
Z tego można wywnioskować, że nawet część ceny zapłaconej przez nabywcę nie powinna być mu zwrócona.
Można jednak powiedzieć, że sprawa powinna być zbadana przez arbitra, aby nakazał on zwrot pieniędzy, jeśli
nadal znajdują się one w dobrach dłużnika, ponieważ w ten sposób nikt nie zostanie oszukany.
9. Paulus, O Edykcie, Księga LXII.
Pewien człowiek świadomie nabył rzecz od dłużnika, którego majątek został zajęty w egzekucji, a następnie
sprzedał ją nabywcy działającemu w dobrej wierze. Powstało pytanie, czy można wytoczyć powództwo przeciwko
drugiemu nabywcy. Opinia Sabinusa, że nabywca działający w dobrej wierze nie ponosi odpowiedzialności, jest
lepsza, ponieważ oszustwo powinno szkodzić tylko temu, kto je popełnia, podobnie jak my uważamy, że nabywca
nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie znając faktów, sam kupił rzecz od dłużnika. Ale ten, kto kupił ją w sposób
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oszukańczy, a następnie sprzedał ją nabywcy działającemu w dobrej wierze, będzie odpowiedzialny za całą
sumę, którą otrzymał za tę nieruchomość.
10. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIII.
Pretor mówi: "Jeśli Lucjusz Tacyt, przy waszym udziale i z korzyścią dla was, rozporządził jakimkolwiek
majątkiem w celu oszukania swoich wierzycieli, tak że na mocy mojego edyktu będzie można wytoczyć przeciwko
niemu powództwo o przedmiotowy majątek, gdy minie nie więcej niż rok, jak można wytoczyć powództwo w
odniesieniu do tego majątku, musicie przyznać zwrot, po wykazaniu odpowiedniej przyczyny; a nawet jeśli nie
wiedzieliście o tym fakcie, przyznam powództwo in factum."
(1) Gdy coś zostało uczynione w celu oszukania wierzycieli, zostaje unieważnione tylko wtedy, gdy oszustwo
rzeczywiście nastąpiło, to znaczy, gdy wierzyciele, których dana osoba zamierzała oszukać, sprzedali jej majątek.
Jeśli jednak zaspokoił roszczenia tych, których zamierzał oszukać, i zobowiązał się wobec innych wierzycieli, lub
jeśli po prostu zapłacił tym, których zamierzał oszukać, a potem stał się dłużnikiem innych, unieważnienie nie
będzie miało miejsca; jeśli jednak zaspokoił roszczenia pierwszych, których zamierzał oszukać, płacąc im
pieniądze innych, których nie zamierzał oszukać, Marcellus mówi, że będzie podstawa do unieważnienia
transakcji. To rozróżnienie jest wspomniane w Reskrypcie cesarzy Sewera i Antoninusa i jest uznawane w naszej
obecnej praktyce.
(2) Gdy pretor mówi: "świadomy faktu", musimy to rozumieć w ten sposób, że wiem, iż popełniasz oszustwo; jeśli
bowiem tylko wiem, że masz wierzycieli, nie wystarczy to do pociągnięcia mnie do odpowiedzialności in factum,
gdyż musiałem uczestniczyć w oszustwie.
(3) Jeżeli ktoś nie jest uczestnikiem oszustwa, a mimo to, w czasie sprzedaży majątku dłużnika, zostanie
wezwany przez wierzycieli i powiadomiony przez nich w obecności świadków, aby nie kupował tego majątku, to
czy będzie podlegał odpowiedzialności in factum, jeżeli to zrobi? Lepsza opinia jest taka, że będzie on
odpowiedzialny, ponieważ każdy, kto został powiadomiony w obecności świadków, aby nie kupować
nieruchomości, i zrobił to, nie jest wolny od oszustwa.
(4) Inaczej jest jednak, gdy ktoś wie, że inny ma wierzycieli, i zawiera z nim bezwzględną umowę, nie wiedząc o
oszustwie; nie uważa się bowiem, aby był odpowiedzialny za to działanie.
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(5) Praetor mówi: "świadomy faktu", to znaczy, że chodzi o tego, przeciwko któremu można wnieść powództwo.
Co jednak w przypadku, gdy opiekun podopiecznego był świadomy oszustwa, a jego podopieczny nie?
Zobaczmy, czy będzie podstawa do powództwa opartego na wiedzy opiekuna i czy ta sama zasada będzie miała
zastosowanie do kuratora osoby obłąkanej lub nieletniej? Sądzę, że wiedza opiekuna lub kuratora będzie
szkodzić podopiecznemu lub małoletniemu tylko do wysokości majątku, który dostał się w ich ręce.
(6) Należy również zauważyć, że w przypadku zarzutu, iż sprzedaż majątku dokonana w celu oszukania
wierzycieli może zostać unieważniona, jeśli wierzyciele są ci sami, nawet jeśli jeden z nich jest z liczby tych,
którzy zostali oszukani (czy jest jedynym pozostałym, czy też roszczenia innych wraz z jego roszczeniami zostały
zaspokojone), należy uznać, że nadal będzie istniała podstawa do tego działania.
(7) Jest pewne, że można je wnieść, nawet jeśli strona umowy wiedziała, że jeden z wierzycieli został oszukany,
choć nie wiedziała, że dotyczy to również pozostałych.
(8) Ale co jeśli ten, który miał zostać oszukany, został spłacony; czy będzie on podlegał powództwu z tego
powodu, że pozostali wierzyciele nie padli ofiarą oszustwa? Uważam, że należy przyjąć tę opinię. A jeśli ktoś, w
celu uniknięcia powództwa, powie: "Zgłaszam to, co jest należne temu, o którym wiem, że jest wierzycielem", nie
powinien być wysłuchany.
(9) Jeśli osoba zamierzająca popełnić oszustwo ma spadkobiercę, a majątek tego ostatniego jest sprzedawany
przez jego wierzycieli, ponieważ nie ma to związku z przedmiotowym majątkiem, powództwo nie przysługuje.
(10) Jeśli syn, który ma prawo do odrzucenia spadku, popełniłby jakiś czyn w celu oszukania wierzycieli i
uzyskałby całkowity zwrot majątku, ponieważ ingerował w sprawy spadkowe, lub jeśli nawet dobrowolny
spadkobierca popełniłby czyn oszustwa w tym samym celu i jest uprawniony do całkowitego zwrotu majątku ze
względu na swój wiek lub z jakiegokolwiek innego ważnego powodu, należy stwierdzić, że powództwo
słusznościowe może być wniesione przeciwko niemu. Ta sama zasada odnosi się do niewolnika, który jest
spadkobiercą koniecznym. Labeo twierdzi jednak, że zasada ta powinna być przyjęta z pewnym wyjątkiem,
ponieważ jeśli wierzyciele sprzedadzą majątek spadkowy, a spadkobiercy konieczni dokonają jakiejkolwiek
czynności w odniesieniu do tego majątku podczas nieobecności lub za zgodą wierzycieli, oszustwo obu stron, to
znaczy spadkodawcy i jego niewolników, zostanie unieważnione. Jeżeli jednak wierzyciele zezwolili na działanie
spadkobiercy koniecznego i mieli do niego zaufanie lub, skuszeni perspektywą wysokiej stopy procentowej lub z
innego powodu, zostali nakłonieni do zaufania mu, należy uznać, że sprzedaż majątku dokonana przez
spadkodawcę nie powinna zostać unieważniona.
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(11) Jeżeli małoletni, który nie osiągnął wieku dojrzewania, staje się spadkobiercą swojego ojca i umiera, a jego
majątek zostaje sprzedany przez jego wierzycieli po uzyskaniu separacji, każda oszukańcza sprzedaż dokonana
przez spadkobiercę, jego opiekuna lub kuratora może zostać unieważniona.
(12) Gdy dług jest mi należny w określonym czasie, a osoba zamierzająca popełnić oszustwo płaci go przed
terminem, należy stwierdzić, że korzyść, jaką uzyskałem z wcześniejszej zapłaty, daje podstawę do wniesienia
powództwa in factum, gdyż pretor rozumie, że oszustwo zostało popełnione w odniesieniu do czasu.
(13) Jeśli wierzyciel nie otrzymał zapłaty, ale otrzymał zastaw jako zabezpieczenie dawnej wierzytelności, będzie
on podlegał temu powództwu, co często było przedstawiane w konstytucjach.
(14) Jeżeli kobieta, w celu oszukania swoich wierzycieli, wychodzi za mąż za jednego ze swoich dłużników i
zwalnia go z jego zobowiązań w celu uzyskania kwoty jako posagu, w celu oszukania swoich wierzycieli,
powództwo to będzie zasadne; i za jego pomocą, wszystkie pieniądze, które jej mąż był winien, mogą być
odzyskane. Kobieta nie będzie mogła wytoczyć powództwa o odzyskanie posagu, ponieważ posag został
ustanowiony w wyniku oszustwa jej wierzycieli; jest to absolutnie pewne i było często promulgowane w
konstytucjach. Skutkiem powództwa będzie przywrócenie bez przeszkód postanowień, z których jej mąż został
zwolniony.
(15) Za pomocą tego powództwa można wyegzekwować użytkowanie, jak również postanowienie o następującej
treści: "Czy obiecujesz płacić dziesięć aurei rocznie?
(16) Jeśli ścigam i aresztuję dłużnika, który ma kilku wierzycieli i zbiegł, odzyskuję skradzione przez niego
pieniądze i zabieram mu to, co należy do mnie, to zdaniem Julianusa jest wielką różnicą, czy nastąpiło to zanim
wierzyciele dłużnika weszli w posiadanie jego majątku, czy też później. Jeśli uczyniono to przedtem, powództwo
in factum nie przysługuje; jeśli zaś uczyniono to później, powództwo jest uzasadnione.
(17) Jeżeli majątek osoby zmarłej został przyznany komukolwiek na mocy Konstytucji Marki Bożej, należy uznać,
że w celu zachowania wolności powództwo to nie przysługuje, ponieważ ten, komu został on przyznany,
przejmuje majątek ze zrozumieniem, że to, co zostało uczynione przez zmarłego, było ważne.
(18) Rok, w którym należy wnieść powództwo in factum, liczy się od dnia sprzedaży nieruchomości.
(19) W ramach tego powództwa należy przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego, ale oczywiście wraz z
nałożonymi na nią obciążeniami.
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(20) Uwzględnia się dochody uzyskane z majątku, nie tylko te, które zostały pobrane, ale również te, które
mogłyby zostać pobrane przez osobę winną oszustwa. Zasada ta może jednak ulec zmianie, ponieważ należy
odliczyć wszelkie poniesione wydatki, ponieważ nie można zmusić winnego orzeczeniem sądu do przywrócenia
mienia, zanim nie otrzyma on zwrotu niezbędnych wydatków. Zasada ta powinna być również przyjęta w
przypadku, gdy jakakolwiek inna osoba poniosła wydatki za zgodą poręczycieli i wierzycieli.
(21) Uważam, że lepsza jest opinia, że potomstwo niewolnika jest objęte tym pozwem.
(22) Ponadto, ogólnie rzecz biorąc, należy zauważyć, że przez to powództwo wszystko powinno być przywrócone
do poprzedniego stanu, niezależnie od tego, czy chodzi o majątek czy o zobowiązania, tak że wszystko, co mogło
być zrobione, zostaje unieważnione, tak jakby nie było uwolnienia. W związku z tym należy zwrócić wszelkie
zyski, które dłużnik uzyskałby w międzyczasie, gdyby nie doszło do zwolnienia, lub jeżeli nie zostały zapłacone
odsetki, które nie były zawarte w umowie, lub jeżeli umowa była tego rodzaju, że można było na jej podstawie
pobierać odsetki, nawet jeżeli nie były one uzgodnione.
(23) Jeżeli zobowiązanie było warunkowe lub odnosiło się do określonego czasu, musi być ponownie ustalone z
podaniem warunku lub czasu. Jeżeli jednak miało ono taki charakter, że upłynął czas, od którego było
uzależnione, można stwierdzić, że można domagać się zwrotu w czasie, który pozostał do wykonania
zobowiązania, nie czekając na upływ roku.
(24) Powództwo to można wytoczyć po upływie roku, gdy w grę wchodzi jakikolwiek majątek, który dostał się w
ręce tego, kto jest jego przedmiotem; pretor bowiem uważał, że byłoby niesprawiedliwe, aby ten, kto skorzystał z
oszustwa, odniósł jakąkolwiek korzyść, i dlatego postanowił, że należy go pozbawić wszelkich korzyści. Dlatego
też, niezależnie od tego, czy dana osoba sama dopuściła się oszustwa, czy też ktoś inny odniósł z niego korzyść,
powództwo może być wniesione w odniesieniu do tego, co znalazło się w jej rękach, lub jeśli działała ona w
sposób oszukańczy, aby uniknąć nabycia.
(25) Skarga ta jest przyznawana na korzyść spadkobiercy i innych spadkobierców, a przeciwko spadkobiercy i
osobom tego rodzaju.
11. Venuleius Saturninus, Interdicts, Księga VI.
Kasjusz wprowadził powództwo odnoszące się do własności, która dostaje się w ręce spadkobiercy.
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12. Marcellus, Digest, księga XVIII.
Jeśli ojciec przyznaje swobodny zarząd swoim peculium synowi, który jest pod jego kontrolą, nie uważa się, że
uczynił to w celu alienacji w celu oszukania swoich wierzycieli, ponieważ sam nie ma władzy do dokonania takiej
alienacji. Jeśli jednak ojciec przyznałby peculium swojemu synowi z zamiarem oszukania jego wierzycieli, będzie
się uważać, że uczynił to sam i będzie wystarczająca podstawa do wniesienia przeciwko niemu powództwa.
Wierzyciele syna są bowiem również wierzycielami ojca, ponieważ będą uprawnieni do tego rodzaju powództwa
w przypadku, gdy konieczne będzie wypłacenie im pieniędzy z peculium.
13. Paulus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Stwierdza się, że ten, kto posiada zastaw, nie jest odpowiedzialny z tego tytułu, ponieważ posiada go we
własnym imieniu i nie posiada go w celu zachowania własności.
14. Ulpianus, Dysputy, Księga VI.
Przez to powództwo in factum, nie tylko własność nieruchomości, ale także prawa działania dłużnika są
przywrócone. Dlatego też, będzie ona leżeć, aby zmusić tych, którzy nie są w posiadaniu nieruchomości, aby ją
przywrócić, a także przeciwko tym, którzy mają prawo do działania, aby zmusić ich do przypisania go. Jeśli zatem
ten, kto jest winny oszustwa, wprowadził Titiusa, aby przenieść na niego własność, powinien zostać zmuszony do
przeniesienia swojego prawa w drodze powództwa mandatowego. Dlatego też, jeśli nieuczciwy dłużnik daje
posag dla swojej córki komukolwiek, wiedząc, że jego wierzyciele są przez to oszukani, córka będzie
odpowiedzialna i będzie zmuszona do przypisania prawa do powództwa o odzyskanie posagu, do którego jest
uprawniona przeciwko swojemu mężowi.
15. Julianus, Digest, Księga XLIX.
Jeżeli ktoś, kto ma za wierzyciela Tycjusza, wiedząc dobrze, że nie jest wypłacalny, uczyni testamentowe
nadanie wolności, a następnie, po zapłaceniu w całości Tycjuszowi, ma za wierzyciela Semproniusza i umiera,
nie czyniąc żadnej zmiany w testamencie, to nadanie wolności powinno być potwierdzone, nawet jeśli majątek nie
jest niewypłacalny; ponieważ, aby nadanie wolności mogło być unieważnione, potrzebujemy dwóch warunków, a
mianowicie zamiaru popełnienia oszustwa i jego popełnienia. A jeśli wierzyciel, którego na początku zamierzano
oszukać, nie został oszukany, to pierwotnie nie było zamiaru oszukania tego, który został faktycznie oszukany.
Dlatego też przyznanie wolności jest potwierdzone:
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16. Paulus, Opinie Papinianusa, Księga V.
Chyba że wierzyciele mający wcześniejsze roszczenia zostaną spłaceni z pieniędzy późniejszych.
17. Julianus, Digest, księga XLIX.
Wszyscy dłużnicy, którzy zostali zwolnieni w celu oszukania wierzycieli, zostają przez tę czynność przywróceni do
swoich dawnych zobowiązań.
(1) Lucjusz Tytus, mając wierzycieli, przekazał cały swój majątek swoim wyzwoleńcom, którzy byli jednocześnie
jego naturalnymi dziećmi. Uznano, że chociaż nie sugerowano, że Titius zamierzał popełnić oszustwo, to jednak,
ponieważ wiedział, że ma wierzycieli i wydzielił cały swój majątek, należy uznać, że miał zamiar ich oszukać; a
zatem, chociaż jego dzieci nie wiedziały, że taki był zamiar ich ojca, będą odpowiedzialne w ramach tego
powództwa.
(2) Jeżeli mąż, chcąc oszukać swoich wierzycieli, po rozwiązaniu małżeństwa zwraca posag swojej żony przed
terminem wyznaczonym mu przez prawo do zwrotu, to żona odpowiada z tego tytułu w wysokości interesu
wierzycieli, aby jej posag został zwrócony we właściwym czasie; pretor bowiem rozumie, że zapłata dokonana
przed wyznaczonym terminem jest oszustwem.
18. Papinianus, Pytania, Księga XXVI.
Jeśli mąż zwraca zastaw dany mu przez żonę, albo żona zwraca zastaw dany jej przez męża, to lepsza jest
opinia tych, którzy uważają, że nie dokonano darowizny. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeśli uczyniono to w
celu oszukania wierzycieli, to przeniesienie własności może być unieważnione przez skargę pretora. Ta sama
zasada obowiązuje, gdy ktoś zrzeka się zastawu w celu oszukania wierzycieli swojego dłużnika.
19. Tenże, Opinie, Księga XI.
Uznałem, że ojciec nie oszukał swoich wierzycieli, który, nie czekając na swoją śmierć, przeniósł majątek żony,
który został pozostawiony w spadku, na syna, po zwolnieniu go spod jego kontroli, bez uwzględnienia części
falcydiańskiej; i orzekłem, że ojciec w pełni wykonał swój spadek i doskonale wywiązał się z nałożonego na niego
obowiązku.
20. Kallistratus, Pytania, Księga II.
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Ustalono, że dłużnik, który przekazał cały majątek zgodnie z dekretem senatu z Trebeli, nie jest uważany za
oszusta swoich wierzycieli, jeśli przekaże również część, którą zgodnie z prawem miał prawo zatrzymać, ale że z
największą wiernością wypełnił wolę zmarłego.
21. Scaevola, Opinie, Księga I.
Dłużnik, z zamiarem oszukania swojego wierzyciela, zawarł umowę z sąsiadem w odniesieniu do granic działki,
na której ustanowił hipotekę. Powstało pytanie, czy ten, kto nabył grunt od wierzyciela, może wystąpić z
powództwem o ustalenie granic. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, nie
byłby on tym bardziej uprawniony do wniesienia powództwa, ponieważ dłużnik zawarł umowę bez wiedzy
swojego wierzyciela.
22. The Same, Opinie, Księga V.
Gdy wierzyciel otrzymuje zastaw w celu zabezpieczenia starej wierzytelności, pytam, czy jego czynność jest
bezskuteczna, jako dokonana w celu oszukania innych wierzycieli. Odpowiedź brzmiała, że wierzycielowi nie
powinno się zabraniać kontynuowania zastawu, ponieważ zgodził się, aby został on przekazany jako
zabezpieczenie starego długu, chyba że zostało to dokonane w celu oszukania innych wierzycieli, a także należy
podjąć postępowanie prawne, w którym akty oszukania wierzycieli są zazwyczaj unieważniane.
23. The Same, Digest, Księga XXXII.
Kiedy pewni spadkobiercy, wyznaczeni w pierwszym stopniu, stwierdzili, że majątek zmarłego ledwo wystarcza
na zaspokojenie czwartej części jego długów, w celu zachowania jego reputacji za zgodą wierzycieli, i z
upoważnienia gubernatora prowincji weszli w posiadanie majątku pod warunkiem zapłacenia wierzycielom tylko
części ich roszczeń, powstało pytanie, czy niewolnicy poddani manumifikacji na mocy testamentu mogą otrzymać
swoją wolność i środki utrzymania, które zostały im zapisane. Odpowiedź brzmiała, że nadania wolności byłyby
skuteczne, pod warunkiem, że nie zostałyby pozostawione w celu oszukania wierzycieli, ale zapisy nie byłyby
należne, gdyby majątek był niewypłacalny.
24. To samo, pytania dyskutowane publicznie.
Nieletni został spadkobiercą swojego ojca, spłacił jednego z wierzycieli, a następnie odrzucił majątek ojca.
Majątek jego ojca został sprzedany. Czy to, co otrzymał wierzyciel, powinno być zwrócone, aby nie mógł on
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odnieść większej korzyści niż inni wierzyciele, czy też należy rozróżnić, jeśli otrzymał to jako przysługę, tak że
jeśli był traktowany stronniczo przez opiekunów, jego udział może być zmniejszony proporcjonalnie do udziałów
innych wierzycieli? Jeśli jednak pobrał on swoją należność zgodnie z prawem, a inni wierzyciele zaniedbali
pobranie swoich, a w międzyczasie majątek uległ zniszczeniu albo przez śmierć, albo przez kradzież rzeczy, albo
przez spadek wartości ziemi, to to, co otrzymał wspomniany wierzyciel, nie może być w żaden sposób
odzyskane, ponieważ inni wierzyciele powinni zapłacić karę za swoje zaniedbanie. A jeśli sprawy miałyby się tak,
że majątek mojego dłużnika miałby zostać sprzedany, a on zapłaciłby mi mój dług, to czy te pieniądze mogą być
ode mnie odzyskane w drodze powództwa? Czy należy rozróżnić sytuację, w której on sam zaproponował mi
pieniądze, a w której ja zmusiłem go do zapłaty wbrew jego woli? A jeśli zmusiłem go do zapłaty bezwiednie, to
czy można je odzyskać, a jeśli nie, to czy można to zrobić? Ale ja pilnowałem swoich interesów; poprawiłem swój
stan; prawo cywilne zostało stworzone dla tych, którzy pilnie chronią swoje prawa; dlatego to, co otrzymałem, nie
może być odzyskane.
25. Venuleius, Interdicts, Księga VI.
Gdy nieuczciwy dłużnik udziela zwolnienia temu, kto jest mu dłużny, za wiedzą poręczyciela tego ostatniego, a
główny dłużnik nie był nieświadomy tego faktu, obie strony będą odpowiedzialne, a przynajmniej ta, która była
zaznajomiona z okolicznościami. Jeżeli jednak ten, który został zwolniony, nie był wypłacalny, zobaczmy, czy
powództwo powinno zostać uwzględnione przeciwko dłużnikowi głównemu, nawet jeżeli nie wiedział o tym fakcie,
ponieważ otrzymał dług jako darowiznę. Z drugiej strony, jeśli zwolnienie zostało udzielone dłużnikowi głównemu i
wiedział on o oszustwie, jego poręczenie będzie również odpowiedzialne, jeśli również o nim wiedział; ale jeśli o
nim nie wiedział, dlaczego nie miałoby być przyznane powództwo również przeciwko niemu, ponieważ nie ponosi
on żadnej większej szkody niż uzyskuje korzyść? Jeżeli jest dwóch dłużników głównych, sprawa obu jest taka
sama.
(1) Jeżeli zięć przyjmuje posag od teścia, wiedząc, że ten zamierza zdefraudować swoich wierzycieli, będzie on
odpowiedzialny z tytułu niniejszego powództwa. Jeżeli zwróci majątek, przestanie mieć posag, a Labeo mówi, że
nie należy nic zwracać wyemancypowanej córce, po rozwodzie, ponieważ powództwo to jest przyznawane w celu
odzyskania majątku, a nie w celu wymierzenia kary; a zatem pozwany, dokonując zwrotu, jest zwolniony od
odpowiedzialności. Jeżeli jednak, zanim wierzyciele wystąpią przeciwko teściowi, zięć zwróci córce posag, to
może on być pozwany w sprawie posagu; Labeo zaś twierdzi, że będzie on nadal odpowiedzialny z tego tytułu,
bez możliwości odwołania się do kobiety. Zobaczmy jednak, czy będzie on miał prawo dochodzić czegokolwiek
bez wszczęcia postępowania sądowego. Jeżeli on nie wiedział o oszukańczym zamiarze teścia, ale wiedziała o
tym córka, to ona będzie odpowiedzialna; a jeżeli obie o tym wiedziały, to obie będą odpowiedzialne. Jeżeli żadne
z nich o tym nie wiedziało, niektóre autorytety uważają, że powództwo przeciwko córce powinno być jednak
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uwzględnione, ponieważ jest zrozumiałe, że coś w formie darowizny dostało się w jej ręce; lub w każdym razie
powinna ona zabezpieczyć się przed zwrotem wszystkiego, co może otrzymać. Powództwo nie powinno być
jednak uwzględnione przeciwko mężowi, jeżeli nie wiedział o zamierzonym oszustwie, ponieważ nie poślubiłby
żony, która nie miała posagu; tak samo nie powinno być uwzględnione przeciwko wierzycielowi, który otrzymuje
to, co mu się należy od dłużnika zamierzającego popełnić oszustwo.
(2) Podobnie, jeśli obcy człowiek, w celu oszukania swoich wierzycieli, daje posag dziewczynie, będącej pod
opieką ojca, jej mąż będzie odpowiedzialny, jeśli wiedział o jego zamiarze, a kobieta również, jak również jej
ojciec, jeśli o tym nie wiedział; tak, że mąż musi dać zabezpieczenie zwrotu posagu, jeśli wpadnie on w jego ręce.
(3) Jeżeli pełnomocnik bez wiedzy swego mocodawcy każe niewolnikowi odebrać majątek od dłużnika, który ma
zamiar zdefraudować swoich wierzycieli, a on o tym wie, to on sam, a nie jego mocodawca, będzie za to
odpowiedzialny.
(4) Zwrotowi podlega nie tylko majątek, który został zbyty, lecz również wszelkie plony, które w chwili zbycia
zakorzeniły się w ziemi, ponieważ stanowią one część majątku dłużnika nieuczciwego, jak również te, które
zostały zebrane po wniesieniu pozwu. Wszelkie plony zebrane w międzyczasie nie będą jednak wliczane do
restytucji.
Podobnie, potomstwo niewolnicy, która została wyalienowana w wyniku oszustwa, które urodziło się w
międzyczasie, nie zostanie włączone do restytucji, ponieważ nie stanowiło ono części majątku dłużnika.
(5) Prokulus mówi, że jeżeli niewolnica po alienacji poczęła dziecko i urodziła je przed wniesieniem pozwu, to nie
ma wątpliwości, że dziecko nie powinno być zwrócone. Jeśli jednak była ona w ciąży w momencie sprzedaży,
można powiedzieć, że dziecko również musi zostać zwrócone.
(6) W odniesieniu do upraw związanych z ziemią, Labeo twierdzi, że nie jest jasne, czy pretor miał na myśli
uprawy dojrzałe, czy też te, które jeszcze nie dojrzały. Co więcej, jeśli miał na myśli te, które były dojrzałe, to nie
ma potrzeby przywracania z tego powodu posiadania, ponieważ w przypadku alienacji ziemi, ziemia i wszystko,
co jest z nią związane, stanowią tylko jedną rzecz, to znaczy, że uprawy są włączone do jakiejkolwiek alienacji;
Nie należy też rozumieć, że ten, kto w czasie zimy posiada działkę ziemi, która jest warta sto aurei, a w czasie
żniw lub zbiorów może sprzedać plony za dziesięć aurei, to znaczy, że ziemia jest warta sto aurei, a plony są
warte dziesięć; ale tak jak ma tylko jedną rzecz, to znaczy działkę ziemi wartą sto aurei, tak samo ma tylko jedną
rzecz ten, kto może sprzedać swój dom oddzielnie od ziemi.
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(7) Powództwo to przyznaje się również przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi, chociaż Mela uważa, że nie
powinno się tego czynić, ponieważ nie przyznaje się przeciwko niemu żadnej rzeczy, która miała miejsce przed
sprzedażą jego majątku, a byłoby niesprawiedliwe, gdyby powództwo przyznano przeciwko temu, kto został
pozbawiony wszystkich swoich dóbr. Jeśli jednak utraciłby on niektóre z nich i nie mógłby ich w żaden sposób
odzyskać, powództwo przeciwko niemu zostanie jednak uwzględnione. Nie uważa się, aby pretor uwzględniał
korzyść z tego postępowania w przypadku tego, kto został pozbawiony majątku w drodze kary.
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Księga XLIII
1. O interdyktach lub o nadzwyczajnym postępowaniu, do którego one prowadzą.
2. O interdykcie quorum bonorum.
3. Dotyczące interdyktu quod legatorum.
4. Odnośnie do interdyktu zakazującego przemocy (...)
5. Dotyczące przedstawienia dokumentów związanych z testamentem.
6. W sprawie interdyktu zakazującego czynienia czegokolwiek w miejscu świętym.
7. Dotyczący interdyktu w odniesieniu do miejsc publicznych i autostrad.
8. Dotyczący interdyktu zakazującego czynienia czegokolwiek w miejscu publicznym lub na autostradzie.
9. W sprawie edyktu dotyczącego korzystania z miejsca publicznego.
10. Dotyczący edyktu odnoszącego się do ulic publicznych i wszystkiego, co się na nich robi.
11. Dotyczący interdyktu odnoszącego się do napraw publicznych ulic i autostrad.
12. W sprawie interdyktu dotyczącego rzek (...)
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13. Dotyczący interdyktu, aby nie dopuścić do budowy czegokolwiek w rzece publicznej (...)
14. W sprawie interdyktu dotyczącego używania rzeki publicznej do żeglugi.
15. Dotyczący zakazu podnoszenia brzegów strumieni.
16. Dotyczący zakazu stosowania przemocy i siły zbrojnej.
17. Odnośnie do interdyktu uti possidetis.
18. Dotyczący interdyktu odnoszącego się do powierzchni ziemi.
19. Dotyczące interdyktu odnoszącego się do prywatnych praw drogi.
20. W odniesieniu do dekretu dotyczącego wody (...)
21. Dotyczący interdyktu odnoszącego się do przewodów.
22. Dotyczący dekretu odnoszącego się do źródeł.
23. W sprawie interdyktu dotyczącego kanałów ściekowych.
24. W sprawie interdyktu dotyczącego prac podjętych przemocą lub
potajemnie.
25. Dotyczący wycofania sprzeciwu.
26. W sprawie niepewnych kadencji.
27. W odniesieniu do interdyktu dotyczącego wycinki drzew.
28. W sprawie interdyktu dotyczącego zbierania owoców, które spadły (...)
29. Dotyczący interdyktu odnoszącego się do produkcji osoby, która jest wolna.
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30. W sprawie interdyktu dotyczącego rodzenia dzieci i ich powrotu do zdrowia.
31. W przedmiocie interdyktu utrubi.
32. Dotyczący interdyktu odnoszącego się do usuwania lokatorów.
33. W sprawie interdyktu salviańskiego.

Tit. 1. Dotyczące interdyktów lub nadzwyczajnych postępowań, do których one
prowadzą.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVII.
Zobaczmy, w jakich przypadkach interdykty są dostępne. Należy zauważyć, że dotyczą one zarówno spraw
Boskich, jak i ludzkich, a w przypadku spraw Boskich - miejsc świętych lub religijnych. Interdykty są udzielane w
odniesieniu do spraw ludzkich, gdzie własność ma właściciela, lub gdzie nie należy do nikogo. Wolne osoby są
włączone do tego, co nie należy do nikogo, a interdykty będą leżały tam, gdzie muszą być przedstawione w
sądzie lub gdziekolwiek prowadzone. Rzeczy, które mają właściciela, są własnością publiczną lub osób
prywatnych. Własność publiczna to miejsca publiczne, drogi i rzeki; własność należąca do jednostek to taka,
która odnosi się do własności w całości, jak w przypadku interdyktu Quorum, bonorum, oraz ta, która jest
oddzielona, jak w przypadku interdyktu Uti possidetis lub De itinere actuque.
(1) Istnieją trzy rodzaje interdyktów: eksponujący, zakazujący i restytucyjny. Istnieją także interdykty o
charakterze mieszanym, zarówno zakazujące, jak i eksponujące.
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(2) Niektóre interdykty odnoszą się do czasu teraźniejszego, a inne do czasu przyszłego. Interdykt Uti possidetis
odnosi się do czasu teraźniejszego, a De itinere actuque de aqua sestiva do czasu przyszłego.
(3) Wszystkie interdykty mają zastosowanie osobiste, chociaż wydaje się, że dotyczą własności.
(4) Niektóre interdykty trwają tylko rok, a inne są wieczyste.
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXIII.
Istnieją interdykty podwójne i pojedyncze. Interdykt Uti possidetis jest przykładem interdyktu podwójnego.
Interdykty wystawiające i restytucyjne są pojedyncze, są też interdykty zakazujące, jak np. te De arboribus
caedendis i De itinere actuque.
1. 1. Ponadto istnieją interdykty na rzecz osób lub w celu zachowania prawa Bożego i ochrony miejsc kultu
religijnego, na przykład, aby zapobiec popełnieniu jakiegokolwiek czynu w miejscu świętym lub aby zmusić do
przywrócenia stanu poprzedniego, jeśli coś zostało uczynione, co obejmuje interdykt odnoszący się do pochówku
i budowy grobowców. Te, które zostały ustanowione na korzyść osób, mają na względzie dobro wspólne,
zachowanie praw jednostki, spełnienie obowiązku urzędowego lub zachowanie własności prywatnej. Nakaz
zezwalający na korzystanie z publicznych dróg i rzek oraz zakazujący stawiania jakichkolwiek przeszkód na
drogach jest przykładem takiego, który został ustanowiony dla wspólnego dobra; nakazy zmuszające do
stawienia się w sądzie dzieci i wolnych ludzi są przykładem takich, które zostały ustanowione dla ochrony praw
prywatnych. Nakaz zobowiązujący do stawienia się przed sądem wolnego człowieka jest przykładem takiego,
który ma na celu zmuszenie do wykonania urzędowego obowiązku. Inne interdykty wydawane są w celu ochrony
własności.
2. Niektóre interdykty obejmują dążenie do własności, jak na przykład ten, który ma odniesienie do prywatnych
praw drogi, ponieważ przez postępowanie na mocy tego interdyktu zaangażowany jest tytuł własności. Interdykty,
które odnoszą się do miejsc świętych i religijnych, również obejmują w pewnym stopniu tytuł własności. Ten, który
odnosi się do przedstawiania dzieci w sądzie, a który, jak stwierdziliśmy, ma na celu utrzymanie praw prywatnych,
jest również tego rodzaju, tak że nie jest dziwne, że interdykty odnoszące się do własności prywatnej obejmują
tytuł do niej, a nie prawo do jej zwykłego posiadania.
3. Te interdykty, które mają odniesienie do własności prywatnej, są wszczynane w celu nabycia, odzyskania lub
utrzymania posiadania. Interdykty w celu uzyskania posiadania to takie, które są dostępne dla stron, które do tej
pory go nie nabyły; przykładem jest interdykt Quorum bonorum. Edykt salwijski, który odnosi się do zastawów,
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jest jednym z tego rodzaju i brzmi następująco: "Zakazuję stosowania przemocy w celu uniemożliwienia nabywcy
korzystania z prawa drogi, z którego korzystał sprzedawca". Interdykty w celu odzyskania posiadania są
wymienione pod tytułem "Unde vi", ponieważ istnieją pewne interdykty, które są sklasyfikowane pod tym
nagłówkiem. Interdykt "Uti possidetis" jest przykładem jednego z tych wydanych w celu utrzymania posiadania.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, istnieją również interdykty podwójne, które służą zarówno odzyskaniu, jak i
utrzymaniu posiadania.
(3) Ulpianus, O edyktach, księga LXIX.
W nakazach wydanych w celu przymuszenia do zwrotu plonów bierze się pod uwagę datę ich wydania, a nie
jakikolwiek wcześniejszy czas.
4. Paulus, O Edykcie, księga LXVII.
W przypadkach, gdy interdykty obowiązują tylko przez rok, Sabinus jest zdania, że powództwo powinno być
uwzględnione po upływie roku, jeśli strona, która jest pozwana, uzyskała jakiekolwiek plony.
5. Tenże, O Sabinusie, księga XIII.
Interdykty noxalne to takie, które są przyznawane z powodu jakiegoś przestępstwa popełnionego przez osoby
nam podległe; na przykład, gdy siłą kogoś wyrzucili, albo wznieśli nowe dzieło przemocą lub potajemnie.
Obowiązkiem sędziego jest jednak uwolnienie właściciela, jeśli na własny koszt doprowadzi on własność do
poprzedniego stanu, lub jeśli zezwoli na usunięcie dzieła i nakaże oddanie niewolnika w ramach
zadośćuczynienia. Jeśli nie odda niewolnika, należy wydać przeciwko niemu wyrok na kwotę wydatków
poniesionych w związku z usunięciem dzieła; jeśli zaś nie pozwoli na usunięcie dzieła, ani nie usunie go sam,
jeśli może to zrobić, należy wydać przeciwko niemu wyrok na kwotę, którą sąd może określić, tak jakby to on sam
je zbudował.

Tyt. 2 Co się tyczy interdyktu quorum bonorum.
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(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVII.
Pretor mówi: "Ilekroć na mocy mego edyktu komukolwiek zostanie przyznane posiadanie dóbr, zwrócisz mu
wszystko, co należy do tych dóbr, a co posiadasz, czy to jako spadkobierca, czy tylko jako posiadacz, jeśli nie ma
uzurpacji lub jeśli nie działał w złej wierze, aby uniknąć zachowania posiadania."
1. Ten interdykt jest restytucyjny i odnosi się do wszystkich dóbr, a nie do pewnych określonych rzeczy. Nazywa
się Quorum bonorum, a jego celem jest uzyskanie posiadania całej nieruchomości będącej przedmiotem sporu.
(2) Paulus, O Edykcie, Księga XX.
W ramach interdyktu Quorum bonorum nie są odpowiedzialni dłużnicy majątku, lecz tylko ci, którzy posiadają
jakikolwiek majątek.

Tit. 3. Odnośnie do interdyktu quod legatorum.

1. Ulpianus, O edyktach, księga LXVII.
Ten interdykt jest powszechnie nazywany Quod legatorum.
1. Jest on także w celu uzyskania posiadania.
2. Ma na celu przywrócenie spadkobiercy wszystkiego, co należy do majątku, w którego posiadanie wszedł
zapisobierca, wbrew zgodzie spadkobiercy. Praetorowi wydawało się bowiem zupełnie słuszne, aby nikt nie
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określał swoich praw sam, poprzez objęcie spadku w posiadanie, ale aby najpierw zwrócił się do spadkobiercy.
Dlatego pretor, poprzez ten interdykt, oddaje w ręce dziedzica majątek, który jest w posiadaniu innych jako
zapisy, aby zapisobiercy mogli pozwać spadkobiercę.
3. Mówi się, że interdykt ten, ze względu na wygodę publiczną, rozciąga się na spadkobiercę spadkobiercy,
zarówno cywilnego, jak i pretorskiego, a także na innych spadkobierców.
4. Ponieważ jednak niekiedy nie jest pewne, czy ktoś posiada majątek jako zapisobierca, spadkobierca lub
posiadacz na mocy edyktu pretorskiego, Arrian słusznie twierdzi, że należy wszcząć postępowanie w celu
dochodzenia roszczeń i że ten interdykt powinien być udzielony niezależnie od tego, czy ktoś posiadający jest
odpowiedzialny na mocy tego aktu jako spadkobierca, posiadacz lub zapisobierca; Tak jak to mamy w zwyczaju
czynić, gdy jest wątpliwe, który z dwóch pozwów powinien być wniesiony; proponujemy bowiem dwa pozwy,
twierdząc, że możemy uzyskać to, do czego jesteśmy uprawnieni przez jeden lub drugi z nich.
5. 5. Gdy ktoś posiada majątek przez darowiznę mortis causa, ten interdykt nie będzie miał zastosowania;
ponieważ, oczywiście, część falcydiańska pozostanie w posiadaniu spadkobiercy z mocy prawa, nawet jeśli cały
majątek został faktycznie przekazany.
6. 6. Każdy, kto otrzymał uprzywilejowane dziedzictwo, jest odpowiedzialny na mocy tego interdyktu, ale tylko za
to, do czego jest prawnie uprawniony jako zapis, a nie za tę część majątku, którą posiada jako spadkobierca. Ta
sama zasada będzie miała zastosowanie do spadku zapisanego spadkobiercy w inny sposób, ponieważ w tym
przypadku należy zdecydować, że interdykt nie będzie miał zastosowania do tej części majątku, do której jest on
uprawniony jako spadkobierca.
7. Tam, gdzie pretor mówi: "lub przestał posiadać przez oszustwo", musimy rozumieć to w ten sposób, że
przestał mieć prawo do restytucji.
8. Stąd rodzi się pytanie, czy jeśli prawo użytkowania lub użytkowania jest zapisane komukolwiek w testamencie,
a on bierze je w posiadanie, to czy może on być zmuszony do przywrócenia go na mocy postanowień tego
interdyktu? Trudność polega na tym, że ani użytkowanie, ani użytkowanie nie mogą być faktycznie posiadane,
lecz są raczej przechowywane. Można jednak utrzymywać, że interdykt będzie obowiązywał. Ta sama zasada
dotyczy dziedziczenia służebności.
9. 9. Powstaje pytanie, czy w przypadku, gdy ktoś jest wprowadzony w posiadanie nieruchomości w celu
zachowania dziedzictwa, może być zmuszony przez ten interdykt do przywrócenia stanu poprzedniego. Trudność
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polega po pierwsze na tym, że ten, kto został postawiony w stan posiadania nieruchomości w celu
zabezpieczenia wypłaty zapisów, nie jest faktycznie w posiadaniu, ale raczej sprawuje pieczę nad
nieruchomością; a po drugie, ponieważ zostało to zatwierdzone przez pretora. Bezpieczniej będzie jednak uznać,
że taki interdykt będzie obowiązywał, zwłaszcza jeśli już udzielono zabezpieczenia na zapisy, a zapisobierca się
nie wycofuje, ponieważ wtedy uważa się, że jest w posiadaniu.
10. Można nie tylko powiedzieć, że zapisobierca posiada nieruchomość na mocy zapisów, ale także, że jego
spadkobierca i inni następcy mogą ją posiadać.
11. Tam, gdzie pretor mówi: "za zgodą tego, do kogo należy nieruchomość", należy to rozumieć w ten sposób, że
jeśli pozwolenie na objęcie w posiadanie zostało udzielone zapisobiercy po objęciu nieruchomości lub po
uzyskaniu posiadania pretorskiego, interdykt nie będzie obowiązywał; jeśli bowiem uczyniono to przed objęciem
nieruchomości lub przed uzyskaniem zgody na posiadanie pretorskie, można słusznie uważać, że nie będzie to
stanowiło dla niego uszczerbku, jeśli będzie chciał skorzystać z interdyktu.
12. Jeżeli w testamencie zapisane są dwa przedmioty i jeden z nich został zabrany za zgodą spadkobiercy, a
drugi bez niej, to w rezultacie jeden z nich może być odzyskany, a drugi nie. Tę samą zasadę należy przyjąć w
odniesieniu do jednego przedmiotu, którego część została zabrana za zgodą spadkobiercy, a część bez niej,
ponieważ może on zostać pozbawiony części tego przedmiotu jedynie w drodze interdyktu.
13. Należy uznać, że będzie podstawa do tego interdyktu, jeśli posiadanie zaczęło być przejmowane przez ciebie
lub przez kogoś, na kogo miejsce wszedłeś. Rozumiemy, że jedna osoba weszła w miejsce innej, kiedy wchodzi
w posiadanie całej nieruchomości lub tylko jej części.
14. Posiadanie jest zawsze korzystne, jeśli zostało rozpoczęte za zgodą tego, do kogo należy nieruchomość.
Jeśli jednak zgoda właściciela zostanie uzyskana dopiero później, to i tak przynosi korzyść posiadaczowi. Dlatego
też, jeśli ktoś rozpoczął posiadanie za zgodą tego, kto ma udział w nieruchomości, a jego zgoda została potem
cofnięta, nie będzie to dla niego niekorzystne, ponieważ rozpoczął posiadanie za zgodą strony zainteresowanej.
15. Jeśli jeden z dwóch spadkobierców lub innych osób, które mają interes w nieruchomości, wyrazi zgodę na
posiadanie jej przez zapisobiercę, a drugi tego nie uczyni, jest oczywiste, że interdykt przysługuje tylko temu,
który odmówił zgody.
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16. Gdy pretor mówi: "chyba że zostanie złożone zabezpieczenie", należy przez to rozumieć, że chodzi o to, czy
zabezpieczenie nadal istnieje; jeśli bowiem nie istnieje, zapisobierca zostanie wprowadzony w posiadanie
majątku spadkowego w celu zabezpieczenia płatności zapisów.
17. Uważam, że odpowiednie zabezpieczenie powinno być dostarczone zapisobiercy albo bezpośrednio z mocy
prawa, albo w taki sposób, aby mógł je uzyskać w drodze powództwa w sprawie mandatu, a wtedy będzie istniała
podstawa do interdyktu.
18. 18. Jeśli zabezpieczenie jest udzielone dla pewnych dóbr, a nie dla innych, nie będzie trudności z
wszczęciem postępowania na podstawie edyktu w odniesieniu do dóbr, dla których zabezpieczenie zostało
udzielone, ale nie można tego uczynić w celu wymuszenia zwrotu innych dóbr.
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXIII.
Inaczej ma się sprawa, jeśli do spadku zostało później coś dodane, gdyż w tym przypadku poręczyciele
odpowiadają za całą kwotę.
1. Gdy pretor mówi, że "jeśli pretorianin posiadający majątek nie jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia",
musimy rozumieć to w ten sposób, że jest on gotowy do jego udzielenia. Dlatego nie powinien on proponować
zabezpieczenia, ale nie powinien zwlekać z jego udzieleniem, jeśli zapisobierca tego zażąda.
2. Gdy ktoś nie dokona restytucji, wyrok do wysokości jego odsetek powinien być wydany przeciwko niemu na
mocy tego interdyktu.
3. Jeżeli zapisobierca zadowala się zwykłą obietnicą, interdykt powinien być udzielony. To samo należy
powiedzieć, jeśli zapisobierca odmówił zabezpieczenia w postaci zastawu. 4.
4. Jeśli zapisobierca ponosi winę za brak zabezpieczenia, mimo że żadne nie zostało dostarczone, będzie on
odpowiedzialny na mocy interdyktu. Jeżeli jednak ponosi on winę za brak zabezpieczenia, ale w chwili wydania
interdyktu był gotowy do przyjęcia zabezpieczenia, interdykt nie będzie ważny, chyba że zabezpieczenie zostało
udzielone. Jeśli jednak posiadacz na mocy edyktu pretorskiego był odpowiedzialny za brak zabezpieczenia, ale
później był gotów je dostarczyć, interdykt będzie ważny, ponieważ bierze się pod uwagę czas, w którym został
wydany.
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Tit. 4. W sprawie interdyktu, który zabrania stosowania przemocy wobec osoby, która weszła w posiadanie.

1. Ulpianus, O edyktach, Księga LXXII.
Praetor mówi: "Zasądzam powództwo in factum na kwotę wartości majątku, w którego posiadanie weszła dana
osoba, przeciwko każdemu, kto działa nieuczciwie, aby uniemożliwić jej przejęcie kontroli nad tym majątkiem za
moim pozwoleniem lub za pozwoleniem innego sędziego posiadającego jurysdykcję".
1. Z największą mądrością pretor wprowadził ten interdykt; byłoby bowiem dla niego bezużyteczne objąć
kogokolwiek w posiadanie własności w celu jej zachowania, gdyby nie chronił go i nie karał tych, którzy
uniemożliwiali mu jej zajęcie.
2. 2. Edykt ten ma ponadto zastosowanie ogólne, gdyż odnosi się do wszystkich osób, którym pretor oddał w
posiadanie majątek, gdyż wydawało mu się właściwe, aby wszyscy, których oddał w posiadanie, byli chronieni. W
przypadku, gdy osoby są wprowadzane w posiadanie, czy to w celu zachowania majątku, czy to w celu
zabezpieczenia wypłaty zapisów, czy to w celu ochrony praw nienarodzonego dziecka, będą one miały prawo do
powództwa in factum na mocy tego edyktu, jeśli pan lub ktokolwiek inny im w tym przeszkodzi.
3. 3. Powództwo to przysługuje nie tylko temu, kto przeszkadza drugiemu w objęciu w posiadanie, lecz także
temu, kto go wypędza, gdy już wszedł w posiadanie. Nie jest wymagane, aby ten, kto przeszkadza mu w objęciu
w posiadanie, użył siły.
4. Dlatego też, jeśli ktoś przeszkadza innemu w objęciu w posiadanie, ponieważ myśli, że własność należy do
niego, lub jest obciążona do niego, lub w rzeczywistości nie należy do dłużnika, wynik będzie taki, że nie będzie
on odpowiedzialny na mocy niniejszego edyktu.
5. Następujące słowa: "na kwotę wartości majątku, w którego posiadanie został wprowadzony" obejmują cały
interes wierzyciela, tak że pozwany otrzyma wyrok przeciwko niemu w zakresie interesu, jaki miał w tym, aby nie
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przeszkodzić w uzyskaniu posiadania. Jeśli więc został on wprowadzony w posiadanie na podstawie fałszywego
roszczenia lub żądania, które było bezpodstawne, lub jeśli miałby zostać przedawniony na podstawie wyjątku,
niniejszy edykt nie przyniesie mu żadnej korzyści, ponieważ nie było powodu, dla którego miałby zostać
wprowadzony w posiadanie.
6. Stwierdza się, że ani nieletni, ani obłąkany nie podlegają odpowiedzialności na mocy tego Edyktu, ponieważ są
pozbawieni siły woli. Powinniśmy rozumieć, że nieletni to taki, który nie jest zdolny do popełnienia oszustwa, ale
jeśli jest już do tego zdolny, to musimy być przeciwnego zdania; dlatego, jeśli opiekun popełniłby oszustwo, to
przyznamy powództwo przeciwko jego podopiecznemu, pod warunkiem, że opiekun jest wypłacalny. Julianus
twierdzi, że sam opiekun może być pozwany.
7. Jeśli komukolwiek przeszkodzono w uzyskaniu posiadania za zgodą pana lub ojca, powództwo zostanie
przyznane przeciwko nim, tak jak gdyby popełnili ten czyn za pośrednictwem innych.
8. Powództwo to może być wytoczone tylko w ciągu roku, z wyjątkiem sytuacji, gdy ktoś został wprowadzony w
posiadanie w celu zabezpieczenia spłaty spadku; i należy zauważyć, że nie może być wytoczone po upływie
roku, ponieważ jest to powództwo karne; nie będzie też przyznane przeciwko spadkobiercom i innym osobom
tego rodzaju, chyba że w odniesieniu do majątku, który wszedł w ich ręce. Będzie on jednak przyznany
spadkobiercy i innym następcom. Gdy bowiem komukolwiek uniemożliwia się wejście w posiadanie ze względu
na zachowanie zapisów lub powiernictwa, powództwo jest bezterminowe i przysługuje przeciwko spadkobiercy,
ponieważ spadkobiercy mogą uniknąć działania interdyktu, oferując zabezpieczenie.
2. Paulus, O Edykcie, Księga LIX.
Nie ma różnicy, czy ktoś jest powstrzymywany od wejścia w posiadanie we własnym imieniu, czy w imieniu
innego, ponieważ słowa: "W wysokości wartości nieruchomości" odnoszą się do właściciela osobiście.
1. Odpowiedzialność ponosi również ten, kto we własnym imieniu lub w imieniu innego podmiotu uniemożliwia
objęcie w posiadanie.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Jeśli komuś przyznano posiadanie dla ochrony powiernictwa, a nie został przyjęty, powinien być wprowadzony w
posiadanie przez tego, kto mu je przyznał. Jeśli chce on skorzystać z interdyktu, należy stwierdzić, że będzie on
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obowiązywał. Byłoby jednak lepiej dla sędziego, aby jego dekret został wykonany w drodze nadzwyczajnego
procesu, wywodzącego się z mocy jego urzędu, a czasami nawet, aby dokonać tego przy użyciu siły zbrojnej.
(1) Już Antoninus postanowił, że w pewnych okolicznościach można zezwolić, aby dana osoba sama objęła w
posiadanie majątek spadkobiercy. Jeżeli więc komuś nie wolno wejść w posiadanie takiego majątku, należy
uznać, że to postępowanie słusznościowe będzie leżało. Może on również skorzystać z egzekucji nadzwyczajnej.
(2) Praetor wprowadza w posiadanie nienarodzone dziecko. Ten interdykt jest zarówno zakazujący jak i
ograniczający. Jeśli matka woli wnieść powództwo in factum, należy pamiętać, że może to uczynić (jak w
przypadku wierzycieli), a nie korzystać z interdyktu.
(3) Jeśli zarzuca się kobiecie, że weszła w posiadanie w celu dokuczenia, lub dlatego, że nie jest w ciąży, lub nie
jest w ciąży z mężczyzną, którego własność jest przedmiotem sporu, lub jeśli zarzuca się cokolwiek w odniesieniu
do jej statusu, pretor obiecuje posiadanie nienarodzonemu dziecku, na mocy Reskryptu Boskiego Hadriana,
zgodnie z domniemaniem Edyktu Carbonian. 4.
4. Tenże, O Edykcie, Księga LXIX.
Praetor, za pomocą tego Edyktu, odwołuje się do pomocy osobie, którą objął w posiadanie w celu zapobieżenia
grożącej jej krzywdzie, aby zapobiec stosowaniu wobec niej przemocy.
(1) Ponadto ten, kto nie obiecuje bezpieczeństwa lub go nie zapewnia, zostaje ukarany przez przeciwnika.
Dlatego też, jeżeli obieca on udzielenie zabezpieczenia, lub jeżeli nie był do tego zobowiązany, interdykt nie
będzie miał zastosowania, a powód może zostać wykluczony w drodze wyjątku.
(2) Praetor obiecuje powództwo przeciwko stronie, która nie udzieliła zabezpieczenia, ani nie pozwoliła wejść na
teren, na którym została postawiona w stan posiadania, o kwotę, którą musiałaby zapłacić, gdyby udzieliła
zabezpieczenia.
(3) Praetor wprowadził to powództwo z innego powodu, a mianowicie po to, aby w przypadku, gdy osoba, która
chciała wejść w posiadanie, nie mogła stawić się w sądzie, a w międzyczasie, gdy ta niemożność trwała, poniosła
jakąkolwiek szkodę, mogła być uprawniona do wniesienia powództwa.
(4) Dodano również, że jeśli ktoś, kto został wprowadzony w posiadanie, miałby być rzekomo pozbawiony
możliwości stawienia się w sądzie z innego powodu, miałby prawo do wniesienia powództwa in factum.
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Tytuł V. W sprawie przedstawienia dokumentów odnoszących się do testamentu.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Pretor mówi: "Jeśli masz w swoim posiadaniu jakiekolwiek dokumenty, które Lucjusz Tycjusz rzekomo
pozostawił, a które odnoszą się do jego testamentu, lub jeśli popełniłeś jakieś oszustwo, aby uniknąć posiadania
ich w swoim posiadaniu, musisz je przedstawić dla Tak i Tak. Do mojego dekretu włączę wszystkie memoranda
lub cokolwiek innego, co rzekomo pozostawił."
(1) Jeżeli ktokolwiek przyzna, że testament jest w jego posiadaniu, należy nakazać mu jego okazanie i wyznaczyć
mu na to czas, jeżeli nie może go okazać natychmiast. Jeżeli zaś oświadczy, że nie może go przedstawić, lub
zaprzeczy, że należy to uczynić, wówczas należy wydać interdykt.
(2) Interdykt ten odnosi się nie tylko do samego testamentu, lecz także do wszystkiego, co się z nim wiąże, jak na
przykład do kodycylu.
(3) Należy stwierdzić, że interdykt będzie miał zastosowanie niezależnie od tego, czy testament jest ważny, czy
nie (czy był pierwotnie nieważny, czy został złamany, czy jest wadliwy pod jakimkolwiek innym względem, a
nawet jeśli twierdzi się, że został sfałszowany lub sporządzony przez osobę, która nie miała zdolności
testamentowej do sporządzenia testamentu).
(4) Należy stwierdzić, że ten zakaz będzie miał zastosowanie niezależnie od tego, czy dany testament był
ostatnim czy pierwszym sporządzonym testamentem.
(5) W związku z tym należy stwierdzić, że interdykt ten odnosi się do każdego testamentu pisemnego, niezależnie
od tego, czy jest on doskonały czy niedoskonały.
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(6) Jeżeli więc istnieje kilka testamentów sporządzonych w różnym czasie, to należy uznać, że interdykt ten
będzie miał zastosowanie; należy bowiem przedstawić wszystkie dokumenty odnoszące się do testamentu, które
zostały sporządzone w różnym czasie.
(7) W przypadku, gdy powstaje dyskusja co do stanu spadkodawcy, a syn pod władzą ojcowską lub niewolnik ma
sporządzić testament, należy go przedstawić.
(8) Ponadto będzie podstawa do tego interdyktu, gdy syn pozostający pod kontrolą ojcowską sporządzi testament
rozporządzający swoim castrense peculium.
(9) Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, gdy ten, kto sporządził testament, umrze, będąc w
rękach wroga.
(10) Interdykt ten nie odnosi się do testamentu osoby żyjącej, gdyż pretor używa określenia "pozostawiony".
(11) Jeżeli testament został wymazany bez zamiaru oszustwa,
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXIV.
Albo w całości, albo częściowo,
3. Ulpianus, O Edykcie, księga LXVIII.
Ten interdykt będzie obowiązywał.
1. 1. Jeżeli testament jest napisany na kilku kartkach, wszystkie one są objęte tym interdyktem, ponieważ
stanowią tylko jeden testament.
2. 2. Jeżeli testament zostanie przez Titiusa u kogokolwiek zdeponowany, to na mocy tego interdyktu można
wszcząć postępowanie zarówno przeciwko temu, kto posiada testament, jak i przeciwko temu, kto go u niego
zdeponował.
3. Jeśli więc gwardian świątyni lub notariusz posiada testament jako depozytariusz, należy stwierdzić, że będzie
on odpowiedzialny na mocy tego interdyktu.
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4. Gdy testament znajduje się w rękach niewolnika, jego pan będzie odpowiedzialny na mocy interdyktu.
5. Jeśli spadkodawca sam mówi, że testament jest jego i życzy sobie, aby został przedstawiony, interdykt ten nie
będzie obowiązywał; ale musi zostać wniesiony pozew o jego przedstawienie, aby umożliwić mu dochodzenie
roszczeń z tytułu testamentu po jego przedstawieniu.
Zasada ta powinna być przyjęta we wszystkich przypadkach, w których osoby roszczą sobie prawo własności do
dokumentów.
6. Jeśli ktoś dopuści się oszustwa w celu uniknięcia posiadania testamentu, nadal będzie odpowiedzialny na
mocy tego interdyktu. Nie będzie to jednak przeszkodą w postępowaniu na podstawie Prawa Kornelańskiego
dotyczącego testamentów, jak na przykład w przypadku, gdy osoba, o której mowa, jest oskarżona o oszukańcze
zatajenie testamentu. Nikt bowiem nie może bezkarnie zatrzymać testamentu pod pretekstem, że popełnił
poważniejsze przestępstwo, a przez jego przedstawienie przestępstwo, do którego się przyznaje, będzie tym
łatwiejsze do udowodnienia.
Każdy może być winny oszustwa, a mimo to nie podlegać przepisom tej ustawy, jak na przykład, jeśli nie ukradł
lub nie ukrył testamentu, ale dostarczył go innemu, aby uniknąć przymusu przedstawienia go do wglądu stronie
korzystającej z interdyktu; to znaczy, jeśli uczynił to nie z zamiarem zatajenia testamentu, ale w celu uniknięcia
jego przedstawienia.
7. Ten interdykt jest wystawienniczy.
8. Zobaczmy, co to jest produkowanie czegokolwiek. Jest to umieszczenie tego w takiej pozycji, aby dać
możliwość, aby to zostało wzięte do ręki.
9. Przedstawienie musi być dokonane przed sędzią w taki sposób, aby z jego upoważnienia świadkowie zostali
wezwani do stawienia się i potwierdzenia swoich pieczęci. Jeśli nie posłuchają, Labeo mówi, że powinni zostać
do tego zmuszeni przez sędziego.
10. Wszystkie osoby, którym testament coś pozostawił, mogą żądać jego przedstawienia.
11. W tego rodzaju przypadku wysokość wyroku powinna być proporcjonalna do interesu tego, dla którego
kontroli osoba posiadająca testament odmawia jego przedstawienia.
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12. Dlatego też, jeśli powołany spadkobierca skorzysta z tego interdyktu, oszacowanie odszkodowania musi być
proporcjonalne do wartości majątku.
13. Jeżeli przedmiotem sporu jest spadek, wysokość odszkodowania musi być proporcjonalna do wartości
spadku.
14. Jeżeli spadek został zapisany pod warunkiem, oszacowanie będzie dokonane tak, jak gdyby warunek został
spełniony; ani też zapisobierca nie będzie zmuszony do złożenia zabezpieczenia w celu przywrócenia tego, co
uzyskał, gdyby warunek nie został spełniony; ponieważ dekret nakłada karę za kontumację poniesioną przez
spadkobiercę za niesporządzenie testamentu.
15. 15. Jeśli więc zapisobierca, otrzymawszy w ten sposób wartość swojego zapisu, zażąda potem samego
zapisu, powstaje pytanie, czy powinien zostać wysłuchany. Uważam, że jeśli spadkobierca zapłacił tę kwotę,
zapisobierca zostanie wykluczony w drodze wyjątku z powodu oszustwa; ale jeśli zapłacił ją ktokolwiek inny, nie
zostanie wykluczony. Dlatego też należy dokonać takiego samego rozróżnienia, jeśli spadkobierca uzyskał
wartość spadku po skorzystaniu z interdyktu.
16. Ustalono, że interdykt ten może być zastosowany nawet po upływie roku.
17. Będzie on obowiązywał na korzyść spadkobiercy i innych spadkobierców.
4. Paulus, O edyktach, Księga LXIX.
Jeśli testament znajduje się w posiadaniu wychowanka, a został on pozbawiony go przez nieuczciwe działanie
opiekuna, interdykt będzie skierowany przeciwko samemu opiekunowi; jest bowiem sprawiedliwe, aby to on
odpowiadał za swoje własne przestępstwo, a nie jego wychowanek.
5. Jawolenus, O Kasjuszu, Księga XIII.
Nakaz przedstawienia testamentu nie może być wydany, gdy toczy się spór o majątek lub gdy w grę wchodzi
kwestia publiczna. Dlatego testament powinien być w międzyczasie zdeponowany w świątyni lub w rękach jakiejś
odpowiedzialnej osoby.
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Tit. 6. O interdykcie w celu zapobieżenia dokonaniu czegokolwiek w miejscu świętym.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Pretor mówi: "Zabraniam wykonywania jakiejkolwiek pracy w miejscu świętym, lub wnoszenia tam czegokolwiek".
(1) Zakaz ten odnosi się do miejsc świętych, a nie do takich, w których przechowywane są święte przedmioty.
(2) Gdy pretor mówi, że w miejscu świętym nie wolno wykonywać żadnej pracy, nie odnosi się to do niczego, co
jest czynione dla ozdoby tego miejsca, ale do czynów popełnianych w celu jego zbezczeszczenia lub uczynienia
go niewygodnym.
(3) Troska o świątynie i inne miejsca święte jest powierzona tym, którzy sprawują nad nimi pieczę.
2. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga III.
Nie wolno czynić niczego przy ścianach, drzwiach lub innych częściach budowli sakralnych, co mogłoby
spowodować szkodę lub niedogodność.
3. Paulus, Decyzje, Księga V.
Ani ściany, ani drzwi nie mogą być używane do zamieszkania bez pozwolenia cesarza, ze względu na
niebezpieczeństwo pożaru.
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Tit. 7. Odnośnie interdyktu dotyczącego miejsc publicznych i dróg.

1. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXX.
Każdemu wolno korzystać z dóbr publicznych przeznaczonych do użytku wszystkich, jak na przykład z dróg
publicznych i szos; dlatego na żądanie kogokolwiek można zabronić ingerencji w nie.
2. Ulpianus, Digest, Księga XLVIII.
Nie wolno nikomu stawiać pomnika na drodze publicznej.
(3) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIII.
(3) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIII. Drogi istniejące w jakiejkolwiek okolicy, które powstały w wyniku
wniesienia ziemi przez osoby prywatne i pochodzą z niepamiętnych czasów, są wliczane do liczby dróg
publicznych.
1. Różnica istnieje między drogami tego rodzaju a drogami wojskowymi, mianowicie drogi wojskowe kończą się
na brzegu morza lub w miastach, lub na strumieniach publicznych, lub na jakiejś innej drodze wojskowej, ale nie
jest tak w przypadku dróg biegnących przez okolicę, ponieważ niektóre z nich kończą się na drogach
wojskowych, a inne kończą się bez żadnego wyjścia.

Tit. 8. Odnośnie do interdyktu zabraniającego czynienia czegokolwiek w miejscu publicznym lub na drodze.
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1. Paulus, O edyktach, księga LXIV.
Pretor zabrania wznoszenia jakiejkolwiek budowli w miejscu publicznym i wydaje w tym celu interdykt.
2. Ulpianus, O Edykcie, księga LXVIII.
Pretor mówi: "W miejscu publicznym nie wolno czynić ani wnosić niczego, co mogłoby je uszkodzić, z wyjątkiem
tego, na co zezwala ustawa, dekret senatu, edykt lub reskrypt cesarski, a jeśli coś takiego zostanie uczynione,
wydam interdykt".
1. Ten interdykt jest zakazujący.
2. Za jego pomocą chronione jest zarówno dobro publiczne, jak i prywatne. Miejsca publiczne są bowiem
przeznaczone do użytku osób prywatnych, to znaczy jako własność państwa, a nie jako własność jakiejkolwiek
jednostki; i mamy tylko tyle prawa do korzystania z nich, ile ktokolwiek z ludzi ma, aby zapobiec ich ingerencji. Z
tego powodu, jeśli w miejscu publicznym dokonano jakiejkolwiek pracy, która przynosi szkodę osobie prywatnej,
osoba odpowiedzialna za nią może być ścigana na mocy interdyktu zakazującego, który został wprowadzony w
tym celu.
3. Labeo definiuje pojęcie "miejsce publiczne" jako odnoszące się do takich miejscowości, domów, pól, autostrad i
dróg, które należą do ogółu społeczności.
4. Nie sądzę, aby ten interdykt odnosił się do miejsc należących do Skarbu Państwa, gdyż w takich miejscach nikt
nie może nic robić, ani też żadna osoba prywatna nie może przeszkodzić w robieniu tam czegokolwiek. Własność
Skarbu Państwa, w pewnym stopniu, należy do Cesarza jako jego własność. Dlatego też, jeśli ktokolwiek
wybuduje cokolwiek na tej własności, nie będzie podstaw do zastosowania tego interdyktu. Jeśli w tej kwestii
pojawią się jakiekolwiek kontrowersje, sędziami będą Prefekci Cesarscy.
5. 5. Niniejszy interdykt odnosi się więc do miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, a jeśli dzieje się tam
coś, co może zaszkodzić osobie prywatnej, pretor może interweniować za pomocą tego interdyktu.
6. Jeśli ktoś ma nad swoim portykiem zawieszoną markizę, która zasłania światło sąsiadowi, interdykt będzie
wydany w następujących słowach: "Nie stawiajcie na ulicy publicznej niczego, co mogłoby przeszkadzać światłu
Gaiusa Seiusa".

2919

7. Jeśli ktoś zechce naprawić cokolwiek w miejscu publicznym, Arystoteles mówi, że będzie podstawa do
zastosowania tego interdyktu, aby mu to uniemożliwić.
8. Ten interdykt może być zastosowany przeciwko każdemu, kto buduje fundament w morzu, przez osobę, która
może być przez to poszkodowana; ale jeśli nikt nie poniesie żadnej szkody, ten, kto buduje na brzegu lub buduje
fundament w morzu, powinien być chroniony.
9. Jeśli komuś przeszkadza się w łowieniu ryb lub żeglowaniu po morzu, nie będzie miał prawa do tego zakazu,
podobnie jak w przypadku osoby, której przeszkadza się w uczestniczeniu w grach na polu publicznym, w kąpieli
w łaźni publicznej lub w obecności w teatrze; ale we wszystkich tych przypadkach należy zastosować powództwo
o naprawienie szkody.
10. Praetor bardzo poprawnie mówi, "gdzie jakakolwiek szkoda została poniesiona przez stronę z tego powodu".
Gdy bowiem zezwala się na zrobienie czegokolwiek w miejscu publicznym, powinno się udzielić pozwolenia, aby
zostało to zrobione bez wyrządzenia komukolwiek szkody, a cesarz ma w zwyczaju udzielać pozwolenia, gdy
zgłasza się prośbę o budowę jakiejkolwiek nowej pracy.
11. Co więcej, szkoda jest uważana za poniesioną, gdy jakakolwiek korzyść, niezależnie od jej rodzaju, która jest
czerpana z miejsca publicznego, zostaje utracona.
12. Stąd, jeśli widok, którym ktoś się cieszy, lub jego podejście do miejsca publicznego jest zakłócone,
zmniejszone lub ograniczone, należy zastosować ten interdykt.
13. Labeo uważa, że jeśli wzniosę budynek w miejscu publicznym, aby uniemożliwić wodzie spływanie z mojej
posesji na twoją, co wcześniej odbywało się bez żadnego prawa przysługującego mi, to nie będę odpowiedzialny
na mocy interdyktu.
14. Oczywiste jest, że jeśli budynek, który wzniosłem, miałby zakłócać światło twojego domu, to interdykt będzie
obowiązywał.
15. Mówi on również, że jeśli wzniosę budynek w miejscu publicznym, a on przeszkadza temu, który ty już
wzniosłeś w tym samym miejscu, to interdykt nie będzie obowiązywał, ponieważ ty również zbudowałeś
niezgodnie z prawem, chyba że zrobiłeś to na mocy jakiegoś specjalnego przywileju, który został ci przyznany.
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16. Jeśli ktoś uzyska od cesarza ogólne pozwolenie na budowę w miejscu publicznym, to nie wolno mu sądzić, że
może wznieść budynek w taki sposób, aby nikomu nie przeszkadzał; nie rozumie się bowiem, że takie ustępstwo
zostało udzielone, jeśli nie zostało to wyraźnie zaznaczone.
17. Jeśli ktoś buduje dom w miejscu publicznym, a nikt mu tego nie zabrania, nie można go zmusić do jego
usunięcia, z obawy, że miasto mogłoby zostać zniszczone przez jego zburzenie; a także dlatego, że interdykt jest
zakazujący, a nie restytucyjny. Jeśli jednak wspomniany budynek przeszkadza w użytkowaniu publicznym,
powinien zostać zburzony na wniosek urzędnika odpowiedzialnego za roboty publiczne; jeśli jednak w niczym nie
przeszkadza, można nałożyć na niego podatek gruntowy, gdyż podatek ten otrzymuje taką nazwę, ponieważ jest
płacony na poczet gruntu.
18. Jeśli jednak żadne prace nie zostały jeszcze wykonane, obowiązkiem sędziego właściwego jest wymaganie
zabezpieczenia, że nie zostaną one wykonane, a obligacja musi być sporządzona w taki sposób, aby
spadkobierca i inni następcy byli odpowiedzialni.
19. Zasada w odniesieniu do miejsc świętych jest inna, ponieważ nie tylko zabraniamy wykonywania
jakichkolwiek prac w miejscu świętym, ale tam, gdzie zostały one wykonane, nakazujemy przywrócenie
wszystkiego do poprzedniego stanu. Reguła ta została przyjęta ze względu na religię.
20. Pretor mówi: "Zabraniam budowania czegokolwiek na publicznej drodze lub szosie, lub stawiania tam
czegokolwiek, przez co wspomniana droga lub szosa jest lub może być uszkodzona."
21. Przez drogę publiczną rozumiemy taką, której grunt należy do ludu, nie rozumiemy bowiem, aby droga
prywatna oznaczała to samo, co publiczna. W przypadku drogi prywatnej, ziemia należy do kogoś innego, a my
mamy tylko prawo chodzić i jeździć po niej; ale ziemia drogi publicznej jest własnością społeczności i została
ustanowiona w odniesieniu do kierunku i w pewnych granicach przez tego, kto miał prawo uczynić ją publiczną,
aby każdy mógł po niej podróżować i ją przemierzać.
22. Niektóre drogi są publiczne, niektóre są prywatne, a inne są lokalne, należące do sąsiedztwa. Nazywamy
drogami publicznymi te, które Grecy nazywali królewskimi, a my nazywamy drogami pretorianów lub konsulów.
Drogi prywatne to takie, które niektórzy nazywają agrarnymi. Drogi lokalne lub sąsiedzkie to te, które znajdują się
we wsiach lub prowadzą do miast; niektóre władze nazywają je również drogami publicznymi. Jest to jednak
prawdą tylko wtedy, gdy nie zostały one ustanowione przez darowiznę ziemi przez osoby prywatne; jest jednak
inaczej, gdy są one naprawiane na koszt osób prywatnych, gdyż z tego powodu droga nie jest prywatna. Jej
naprawy są wspólne, ponieważ taka droga jest dla wspólnego użytku i korzyści.
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23. Drogi prywatne są dwojakiego rodzaju, niektóre z nich prowadzą przez grunty, na które nałożono służebność
zapewnienia prawa przejazdu do cudzych gruntów, inne dają dostęp do pewnych połaci ziemi i każdy może z
nich korzystać, po opuszczeniu drogi konsularnej, gdy znajdzie się aleja, ścieżka lub droga do jazdy prowadząca
do gospodarstwa. Sądzę, że drogi, które prowadzą od szosy konsularnej do gospodarstw lub wsi, są również
drogami publicznymi.
24. Ten interdykt odnosi się tylko do dróg na wsi, a nie do tych w miastach, ponieważ magistraty są zobowiązane
do opieki nad tymi ostatnimi.
25. 25. Jeżeli na drodze publicznej dojdzie do zatrzymania ruchu lub jej zamknięcia, interweniują sędziowie
pokoju.
26. 26. Jeśli ktoś przeprowadzi kanał przez drogę publiczną i z tego powodu stanie się ona mniej zdatna do
użytku, to Labeo mówi, że ten, kto go tam umieścił, będzie za to odpowiedzialny.
27. Jeśli więc ktoś wykopie rów na swojej ziemi, a zebrana przez niego woda popłynie przez drogę publiczną,
będzie odpowiedzialny na mocy tego interdyktu, ponieważ będzie się uważało, że przeszkodził w jej przebiegu.
28. Labeo twierdzi również, że jeśli ktoś zbuduje dom na swoim gruncie, a woda zbierze się na autostradzie, to
nie będzie odpowiadał na mocy tego interdyktu, ponieważ nie spowodował, że woda spłynęła na autostradę, lecz
jedynie nie zadbał o to. Nerva jednak twierdzi, że będzie on odpowiedzialny w obu przypadkach, gdyż jest jasne,
że jeśli ziemia przylega do drogi publicznej, to woda z niej wypływająca szkodzi tej ostatniej; jeśli bowiem woda
wypływa z ziemi sąsiada na twoją, a ty jesteś zmuszony dbać o tę wodę, to będzie podstawa do wydania
interdyktu przeciwko twojemu sąsiadowi. Jeśli jednak nie jest konieczne, abyś się nią zajmował, twój sąsiad nie
będzie odpowiedzialny, ale ty będziesz; ponieważ uważa się, że ten, kto korzystał z wody, popełnił czyn, który
uszkodził autostradę. Nerva mówi również, że jeśli zostanie przeciwko tobie wszczęte postępowanie na
podstawie interdyktu, nie będziesz zobowiązany do niczego więcej, ani nie będziesz musiał wnosić pozwu
przeciwko sąsiadowi, aby zmusić go do zrobienia tego, co zadowoli osobę, która cię pozwała. W przeciwnym
razie, nawet jeśli wytoczyłeś powództwo przeciwko sąsiadowi w dobrej wierze, będziesz uważany za
odpowiedzialnego i to nie twoja wina, że osoba, która cię pozwała, nie jest zadowolona z tego, co zrobiłeś.
29. Mówi on również, że jeśli miejsce, w którym znajduje się droga, staje się niezdrowe z powodu nieprzyjemnego
zapachu, interdykt nie może być zastosowany z tego powodu.
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30. Interdykt ten stosuje się również w przypadku, gdy zwierzęta są wypasane na drodze publicznej i zranione.
31. Praetor mówi także, "przez które wspomniana autostrada lub droga jest lub może być uszkodzona". Dlatego
ma to zastosowanie, czy droga jest natychmiast uszkodzona, czy też ma to miejsce później, bo takie jest
znaczenie słów "jest lub może być". Są bowiem pewne rzeczy, które uszkadzają drogę natychmiast, i inne, które
nie czynią tego od razu, ale będą w przyszłości.
32. Ponadto, droga jest rozumiana jako uszkodzona, jeśli staje się mniej dostępna do podróżowania, to znaczy
do chodzenia lub jazdy; jak na przykład, jeśli z równej, staje się pagórkowata; lub z gładkiej, staje się szorstka;
lub z szerokiej, staje się wąska; lub z suchej, staje się błotnista.
33. Wiem, że dyskutowano o tym, czy łuk lub most może być zbudowany w poprzek drogi publicznej. Wiele
autorytetów uważa, że osoba, która to uczyni, będzie odpowiedzialna na mocy interdyktu, ponieważ autostrada
nie może stać się mniej dostępna do użytku.
34. Ten interdykt jest bezterminowy i powszechny, a wyrok powinien być wydany w zakresie interesu powoda.
35. Praetor mówi: "Przywrócisz wszystko do poprzedniego stanu, jeśli wykonałeś jakąkolwiek pracę lub
umieściłeś cokolwiek na drodze publicznej, przez co wspomniana droga lub autostrada jest lub może być
uszkodzona."
36. Ten interdykt opiera się na tej samej przyczynie, co poprzedni, a jedyna różnica między nimi polega na tym,
że ten jest restytucyjny, a drugi zakazujący.
37. Nie jest odpowiedzialny na mocy tego interdyktu ten, kto buduje cokolwiek na drodze publicznej, ale ten, kto
jest w posiadaniu tego, co zostało zbudowane. Stąd, jeśli jedna osoba powinna wznieść coś, a inna powinna to
posiadać, ta ostatnia będzie odpowiedzialna; i to jest bardziej odpowiednie, ponieważ ten, kto ma kontrolę nad
przeszkodą może przywrócić autostradę do jej pierwotnego stanu.
38. Uważamy, że ten jest w posiadaniu budynku, kto go posiada lub korzysta z niego na podstawie prawa
własności, niezależnie od tego, czy sam go zbudował, czy nabył go przez kupno, dzierżawę, zapis, dziedziczenie
lub w jakikolwiek inny sposób.
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39. Stąd Ofilius uważa, że jeśli ktoś porzuci przeszkodę, którą wzniósł na drodze, a przez którą została ona
uszkodzona, nie będzie odpowiedzialny na mocy tego interdyktu, ponieważ nie posiada tego, co zbudował.
Zobaczmy jednak, czy można mu wytoczyć powództwo. Myślę, że
że interdykt będzie dostępny, aby zmusić go do usunięcia tego, co1 zbudował na drodze publicznej, i
przywrócenia jej do poprzedniego stanu.
40. 40. Jeżeli drzewo spadnie z twojej ziemi na drogę publiczną w taki sposób, że będzie stanowiło dla niej
przeszkodę, a ty uznasz je za porzucone, Labeo mówi, że nie będziesz za to odpowiedzialny. Dodaje, że jeśli
powód jest gotowy usunąć drzewo na własny koszt, może on właściwie wystąpić przeciwko tobie na podstawie
interdyktu dotyczącego naprawy autostrad. Jeżeli jednak nie uznają Państwo drzewa za porzucone, może on
prawidłowo wystąpić przeciwko Państwu na podstawie tego interdyktu.
41. Labeo mówi również, że jeśli mój sąsiad przeszkadza na drodze publicznej przez jakąś pracę, którą
wykonuje, która jest tak samo korzystna dla mnie, jak i dla niego samego, ale zrobił to tylko dla dobra swojej
własnej ziemi, to nie mogę być pozwany na mocy interdyktu; ale jeśli spowodowaliśmy, że ta praca została
wykonana wspólnie, obaj będziemy odpowiedzialni.
42. Ten interdykt stosuje się również przeciwko osobie, która oszukańczo uniknęła posiadania lub trzymania
konstrukcji, która szkodzi autostradzie; ponieważ ten, kto jest w posiadaniu lub trzyma ją, i ten, kto działał
oszukańczo, aby tego uniknąć, muszą podlegać tym samym ograniczeniom.
Wydaje mi się, że opinia Labeo jest prawidłowa.
43. Kiedy pretor mówi: "przywrócisz go do poprzedniego stanu", rozumie się przez to, że ma on być
doprowadzony do stanu pierwotnego, co jest osiągane albo przez usunięcie tego, co zostało zbudowane, albo
przez zastąpienie tego, co zostało zabrane, i to czasami na własny koszt. Jeśli bowiem ten, kto jest pozwany na
mocy interdyktu, wykonał dzieło, lub ktoś inny wykonał je na jego polecenie, albo on zatwierdził to, co zrobił ten
drugi, musi on przywrócić wszystko do stanu pierwotnego na własny koszt. Jeśli jednak nic takiego nie miało
miejsca, a jedynie jest w posiadaniu tego, co zostało zbudowane, mówimy w tym przypadku, że musi on jedynie
dopuścić do usunięcia dzieła.
44. Należy pamiętać, że ten interdykt nie jest tymczasowy, ponieważ ma na względzie dobro publiczne. Wyrok
jest wydawany na podstawie tego wyroku w zakresie interesu powoda, który chce, aby zbudowany obiekt został
rozebrany.
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45. Praetor mówi: "Zabraniam stosowania przemocy w celu uniemożliwienia komukolwiek swobodnego
przechodzenia i przejeżdżania przez drogę publiczną lub szosę".
3. Celsus, Digest, Księga XXXIX.
Uważam, że brzegi morza, nad którymi naród rzymski ma władzę, należą do niego.
1. Korzystanie z morza, tak jak z powietrza, jest wspólne dla wszystkich ludzi, a pale, które są w nie wbite, należą
do osoby, która je tam umieściła; ale nie powinno się tego przyznawać, jeśli brzeg jest uszkodzony lub przyszłe
korzystanie z morza jest z tego powodu utrudnione.
4. Scaevola, Opinie, Księga V.
"Prawo Narodów zezwala na budowanie na brzegu morza, o ile nie przeszkadza to w publicznym korzystaniu z
niego".
(5) Paulus, O Sabinusie, księga XVI.
Jeśli strumień, który prowadzi wodę przez miejsce publiczne, wyrządzi szkodę osobie prywatnej, będzie ona
miała prawo do powództwa na podstawie Prawa Dwunastu Tablic, aby wymusić zabezpieczenie za szkody
wyrządzone przez właściciela.
6. Julianus, Digest, Księga XLIII.
Ten, kto korzysta z tego interdyktu, aby zapobiec temu, by praca wykonana w miejscu publicznym nie wyrządziła
szkody osobie prywatnej, może zatrudnić adwokata, chociaż postępowanie na mocy interdyktu dotyczy miejsca
publicznego.
(7) The Same, Digest, Księga XLVIII.
Tak jak ten, kto buduje w miejscu publicznym, a nikt nie próbuje mu przeszkodzić, nie jest zmuszony do
zburzenia tego, co zbudował, aby miasto nie zostało zbezczeszczone przez ruiny, tak samo ten, kto buduje
wbrew edyktowi pretorskiemu, powinien usunąć to, co wzniósł; w przeciwnym razie władza pretora staje się
próżna i złudna.
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Tit. 9. Odnośnie edyktu dotyczącego korzystania z miejsca publicznego.

1. Ulpianus, O edyktach, księga LXVIII.
Pretor mówi: "Zabraniam używać siły, aby przeszkodzić temu, kto dzierżawił własność publiczną, lub jego
wspólnikowi, w korzystaniu z niej zgodnie z warunkami dzierżawy".
1. Jest oczywiste, że ten interdykt został ustanowiony dla dobra ogółu, ponieważ chroni on dochody publiczne,
gdy zabrania stosowania przemocy wobec każdego, kto wydzierżawił ziemię publiczną w celu korzystania z niej.
2. Jeśli dzierżawca i jego partner złożą wniosek o wydanie interdyktu, to sam dzierżawca będzie miał prawo do
pierwszeństwa.
3. Praetor mówi: "Zgodnie z warunkami dzierżawy" i jest to rozsądne, ponieważ dzierżawca, który pragnie
korzystać z nieruchomości poza lub wbrew warunkom dzierżawy, nie powinien być wysłuchany.
2. Paulus, Decyzje, Księga V.
Jest zwyczajem zezwalać na ustawianie w miejscach publicznych obrazów i posągów, które będą ozdobą miasta.

Tit. 10. Odnośnie edyktu dotyczącego ulic publicznych i wszystkiego, co się na nich robi.
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(1) Papinianus, O powinnościach mdiles.
Edylowie powinni czuwać nad tym, aby ulice miast były utrzymywane w porządku, aby przelewanie się wody nie
szkodziło domom, oraz aby mosty były budowane wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.
1. 1. Powinni także dopilnować, aby mury miejskie, jak również cudze, a szczególnie te, które wychodzą na ulicę,
nie były w złym stanie, ale powinni wymagać od właścicieli tychże, aby je naprawili i odbudowali. Jeśli zaś ci
ostatni nie naprawią lub nie odbudują ich, niechaj nałożą na nich grzywnę, aż to uczynią.
2. Powinni też dopilnować, aby nikt nie kopał dołów na ulicach, nie podkopywał ich i nie budował w nich niczego.
Jeśli niewolnik uczyni coś takiego, może być pobity przez każdego przechodnia; jeśli zaś udowodni się przed
edylami, że jest wolnym człowiekiem, mogą oni ukarać go grzywną zgodnie z prawem i zburzyć to, co zbudował.
3. Każdy człowiek musi zbudować ulicę publiczną przed swoim domem, oczyścić rynny, które są odsłonięte, to
znaczy otwarte na niebo, i utrzymywać ulicę w takim stanie, że pojazd nie będzie miał przeszkód w przemierzaniu
jej. Ci, którzy wynajmują domy, muszą zbudować ulicę, jeśli właściciel tego nie zrobi, i mogą odliczyć ten wydatek
od czynszu.
4. Ediles powinien także dopilnować, aby nic nie wystawało przed sklepami, chyba że farbiarz chce suszyć
ubrania, lub wozak umieszcza swoją pracę na zewnątrz; ale w tych przypadkach, cokolwiek robią, nie może
przeszkadzać w przejeździe pojazdów.
5. 5. Edylowie nie mogą pozwalać, aby na ulicach odbywały się kłótnie, ani aby wrzucano do nich brudy, zdechłe
zwierzęta lub skóry.

Tit. 11. W sprawie interdyktu dotyczącego naprawy ulic i dróg publicznych.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII
Pretor mówi: "Zabraniam używać siły, aby przeszkodzić komukolwiek w otwarciu lub naprawie publicznej ulicy lub
autostrady, kto ma do tego prawo, chyba że stan ulicy lub autostrady może się przez to pogorszyć".
(1) Otworzyć ulicę to przywrócić jej dawną wysokość i szerokość; a częścią naprawy ulic jest ich oczyszczenie.
Właściwie jednak, oczyszczenie ulicy oznacza sprowadzenie jej do właściwego poziomu przez usunięcie tego, co
na niej zalegało. Zarówno bowiem ten, kto naprawia ulicę, jak i ten, kto ją otwiera i oczyszcza, są osobami, które
przywracają ją do poprzedniego stanu.
(2) Jeśli zaś ktoś pod pretekstem naprawy ulicy pogarsza jej stan, można bezkarnie użyć przeciwko niemu siły,
ponieważ ten, kto korzysta z interdyktu pod pretekstem naprawy, nie może ulicy poszerzyć, wydłużyć,
podwyższyć ani obniżyć, nie może też wsypać do niej piasku ani wyłożyć jej kamieniem, jeśli składa się ona tylko
z ziemi; albo, z drugiej strony, jeśli jest wyłożona kamieniem, może go usunąć, pozostawiając tylko ziemię.
(3) Ten interdykt jest bezterminowy, udzielany na rzecz i przeciwko każdemu, a wyrok na jego podstawie jest
wydawany w zakresie interesu powoda.
2. Jawolenus, O Kasjuszu, księga X.
Społeczeństwo nie może stracić autostrady przez niewykorzystanie jej.
3. Paulus, Decyzje, Księga I.
Jeżeli ktoś wyrzuci drogę publiczną na grunt sąsiada, Actio vise receptae będzie przyznana przeciwko niemu
tylko w zakresie interesu tego, którego własność została przez to zraniona.
(1) Jeżeli ktoś zaorał autostradę, sam będzie zmuszony do jej naprawy.
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Tit. 12. W sprawie interdyktu dotyczącego rzek i zapobiegania czynieniu w nich lub na ich brzegach
czegokolwiek, co mogłoby przeszkadzać w żegludze.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Pretor mówi: "Nie wolno niczego wrzucać do rzeki publicznej ani składać na jej brzegach, co mogłoby
przeszkadzać w wyładunku towarów, ruchu lub żegludze".
1. Rzeka jest odróżniana od małego strumienia przez swój większy rozmiar, lub przez opinię ludzi, którzy
mieszkają w sąsiedztwie.
2. Niektóre rzeki mają ciągły przepływ, a inne są ulewne. Te, które mają ciągły przepływ, płyną zawsze; te, które
są ulewne, płyną tylko w zimie. Jeśli jednak rzeka, która w innych okresach płynie, wyschnie latem, nie zostanie z
tego powodu usunięta z poprzedniej klasy.
3. Niektóre rzeki są publiczne, a niektóre nie. Kasjusz definiuje rzekę publiczną jako taką, która płynie
nieprzerwanie. Ta opinia Kasjusza, która jest zatwierdzona przez Celsusa, wydaje się być wiarygodna.
4. Ten interdykt odnosi się do rzek publicznych, ale nie odnosi się do tych, które są prywatne, ponieważ prywatna
rzeka nie różni się od innych miejsc, które należą do osób.
5. Brzeg jest właściwie zdefiniowany jako to, co zawiera rzekę, gdy płynie ona swoim naturalnym torem,
ponieważ nie zmienia ona swoich brzegów z powodu deszczu, przypływu lub z jakiegokolwiek innego powodu.
Nikt nie mówi, że Nil, który pokrywa Egipt swoim przelewem, zmienia lub powiększa swoje brzegi; ponieważ kiedy
powraca do swoich zwykłych rozmiarów, brzegi jego koryta powinny być naprawione. Jeżeli jednak rzeka w
sposób naturalny powiększy się w taki sposób, że uzyska trwałe rozszerzenie, czy to przez dodanie wody z
innego strumienia, czy też z jakiejś innej przyczyny, to niewątpliwie należy uznać, że zmieniła ona swoje brzegi,
tak samo jak wtedy, gdy zmieniwszy swoje koryto, zaczyna płynąć gdzie indziej.
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6. Jeśli w publicznej rzece zostanie utworzona wyspa i cokolwiek zostanie na niej zbudowane, nie będzie to
uważane za zbudowane w miejscu publicznym, ponieważ wyspa staje się własnością pierwszego mieszkańca,
jeśli sąsiednie pola mają regularne granice; lub należy do tego, do którego brzegu przylega; lub jeśli jest
utworzona w środku kanału, będzie należeć do tych, którzy posiadają ziemię na obu brzegach strumienia.
7. W podobny sposób, jeśli rzeka opuści swoje koryto i zacznie płynąć gdzie indziej, wszystko, co zostało
zbudowane w starym korycie, nie będzie podlegało warunkom tego zakazu, ponieważ to, co należy do sąsiadów
po obu stronach, nie jest budowane w publicznym strumieniu; lub, jeśli ziemia ma granice, koryto rzeki będzie
należało do pierwszego mieszkańca i z pewnością przestanie być własnością publiczną. Co więcej, chociaż nowe
koryto, które rzeka sobie stworzyła, było wcześniej własnością prywatną, od razu staje się publiczne, ponieważ
nie jest możliwe, aby koryto strumienia publicznego nie było publiczne.
8. Kanał, wykonany rękami ludzkimi, przez który przepływa rzeka publiczna, jest jednak własnością publiczną w
takim stopniu, że jeśli cokolwiek zostanie tam zbudowane, uważa się, że zostało zbudowane w strumieniu
publicznym.
9. Inaczej jest, gdy rzeka przelewa się przez cudzy grunt, a nie tworzy sobie nowego koryta; wtedy bowiem to, co
woda przykryła, nie staje się własnością publiczną.
10. I znowu, jeśli rzeka otacza ziemię, należy zauważyć, że ziemia ta nadal pozostaje własnością pierwotnego
właściciela. Dlatego też, jeśli cokolwiek jest w nim zbudowane, nie jest to zbudowane w strumieniu publicznym.
Cokolwiek czyni się na ziemi prywatnej, nie wchodzi w zakres tego zakazu, bardziej niż to, co czyni się w
strumieniu prywatnym; wszystko bowiem, co czyni się w strumieniu prywatnym, jest takie samo, jak gdyby
czyniono to w jakimkolwiek innym miejscu należącym do osoby prywatnej.
11. Rozumiemy, że cokolwiek zostało zbudowane w strumieniu publicznym, jeśli zostało to zrobione w samej
wodzie; ponieważ jeśli cokolwiek zostało zbudowane poza wodą, nie jest uważane za zrobione w strumieniu, tak
że jakakolwiek konstrukcja wzniesiona na brzegu nie jest uważana za zbudowaną w strumieniu.
12. Praetor nie zabrania bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek prac w rzece publicznej lub na jej brzegu, lecz
tylko takich, które mogą przeszkadzać w wyładunku towarów lub żegludze. Dlatego ten zakaz dotyczy tylko rzek
publicznych, które są żeglowne, a nie innych. Labeo twierdzi jednak, że nawet jeśli w rzece, która nie jest
żeglowna, uczyniono coś, co może spowodować jej wyschnięcie lub utrudnić bieg wody, nie będzie
niesprawiedliwe wydanie interdyktu dyspozycyjnego, aby zapobiec użyciu jakiejkolwiek przemocy przeciwko
usunięciu lub zburzeniu budowli, która została zbudowana w korycie strumienia lub na jego brzegu, a która
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przeszkadza w przepływie lub nurcie rzeki, i aby zmusić do przywrócenia wszystkiego do dobrego stanu, zgodnie
z osądem rzetelnego obywatela.
13. Słowo statio, czyli lądowisko dla statków, pochodzi od czasownika statuo. Przez niego zatem wskazuje się
miejsce, w którym statki mogą bezpiecznie przebywać.
14. Praetor mówi: "lub ruch żeglugi może być zakłócony". Jest to użyte zamiast słowa nawigacja, i rzeczywiście,
jesteśmy przyzwyczajeni do stosowania terminów żegluga i nawigacja, zamiast samego statku. Stąd, przez
termin "żegluga" może być również rozumiany kurs statku. Łodzie są również zawarte w tym terminie, ponieważ
ich użycie jest często konieczne. Jeśli podejście dla pieszych jest utrudnione, ruch żeglugi jest również
zakłócony.
15. Kotwicowisko i tor żeglugi uważa się za zakłócone również wtedy, gdy korzystanie z nich jest przerwane,
utrudnione, zmniejszone, rzadsze lub całkowicie zniszczone. Tak więc, jeśli woda jest odciągana i rzeka staje się
mniejsza, przez co staje się mniej żeglowna; lub jeśli jej szerokość jest zwiększona, lub woda, która jest szerzej
rozprowadzana, staje się płytsza; lub jeśli, z drugiej strony, strumień staje się węższy i płynie bardzo szybko; lub
jeśli cokolwiek jest robione, aby utrudnić żeglugę, uczynić ją trudniejszą lub całkowicie ją uniemożliwić, będzie to
powodem do wydania interdyktu.
16. Labeo twierdzi, że wyjątek na tej podstawie, że praca została wykonana tylko w celu zachowania brzegu, nie
powinien być przyznany temu, kto został pozwany na mocy interdyktu, ale że powinien być na tej podstawie, że
nie zostało zrobione nic poza tym, co było upoważnione przez prawo.
17. Jeśli cokolwiek zostało zbudowane w morzu, Labeo mówi, że obowiązuje następujący interdykt. "Nie wolno
budować niczego w morzu lub na jego brzegu, co mogłoby utrudniać port, kotwicowisko lub żeglugę".
18. Uważa on również, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie do każdego publicznego strumienia, który
nie jest żeglowny.
19. Praetor mówi dalej: "Jeśli umieściliście cokolwiek w rzece publicznej lub wykonaliście jakąkolwiek pracę w niej
lub na jej brzegu, przez co kotwiczenie statków lub kurs żeglugi został lub może zostać zakłócony, powinniście
przywrócić wszystko do poprzedniego stanu."
20. Wyżej wymieniony interdykt jest zakazujący; ten, który odnosi się do tej samej sprawy, jest restytucyjny.
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21. Kto wykonał jakąkolwiek pracę lub umieścił w rzece lub na jej brzegu cokolwiek, co może przeszkadzać
żegludze, jest zobowiązany przywrócić wszystko do poprzedniego stanu, jeśli to, co zrobił, może przeszkadzać w
zakotwiczeniu statków lub ich ruchu.
22. Następujące słowa: "uczynił lub umieścił" wskazują, że ten, kto zbudował lub złożył przeszkodę, nie jest
odpowiedzialny, ale ten, kto wszedł w jej posiadanie po dokonaniu tych czynności, jest odpowiedzialny. Wreszcie
Labeo mówi, że jeśli twój agent zmienił bieg strumienia, to będziesz odpowiedzialny na mocy tego interdyktu, jeśli
będziesz korzystał z wody.
2. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIV.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś czerpał wodę z publicznego strumienia, chyba że zabroni tego cesarz lub
senat; pod warunkiem, że woda jest przeznaczona do użytku publicznego. Nie wolno tego czynić, jeśli strumień
jest albo żeglowny, albo jeśli inny staje się przez niego żeglowny.
3. Paulus, O Sabinusie, Księga XVI.
Rzeki publiczne, które mają regularny bieg, wraz z ich brzegami, są własnością publiczną.
1. Za brzegi rzeki uważa się te, które ją ograniczają, gdy woda jest w najwyższym punkcie.
2. Miejsca wzdłuż brzegów strumienia nie są wszystkie publiczne, ponieważ są one dodatkowe do banków,
począwszy od punktu, w którym ten ostatni zaczyna się nachylenie od poziomu ziemi do wody. 4.
4. Scaevola, Opinie, Księga V.
Zapytano, czy ten, kto posiada domy po obu stronach publicznego strumienia, ma prawo zbudować most, który
będzie jego prywatną własnością. Odpowiedź brzmiała, że nie może tego zrobić.

Tit. 13. Odnośnie do interdyktu zabraniającego budowania w rzece publicznej lub na jej brzegu czegokolwiek, co
mogłoby spowodować, że woda płynęłaby w innym kierunku niż podczas poprzedniego lata.
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(1) Ulpianus, O edyktach, księga LXVIII.
Pretor mówi: "Zabraniam budowania czegokolwiek w rzece publicznej lub na jej brzegu, lub umieszczania
czegokolwiek w takiej rzece lub na jej brzegu, co mogłoby spowodować, że woda płynęłaby w innym kierunku niż
podczas poprzedniego lata."
(1) Za pomocą tego interdyktu pretor zabezpiecza się przed wysychaniem rzeki, spowodowanym niewłaściwymi
ustępstwami przy pobieraniu wody; oraz przed zmianą koryta strumieni i szkodą dla sąsiadów.
(2) Dotyczy to rzek publicznych, niezależnie od tego, czy są żeglowne, czy nie.
(3) Praetor mówi: "przez które woda może płynąć w innym kierunku, niż płynęła poprzedniego lata". Stąd nie
każdy, kto zbudował lub umieścił przeszkodę w rzece, będzie odpowiedzialny, ale tylko ten, kto budując lub
umieszczając ją tam, spowodował, że woda przybrała inny kierunek niż podczas poprzedniego lata. Jednakże,
tam gdzie mówi "inny kierunek", nie odnosi się to do ilości wody, ale do siły, sposobu i przebiegu jej prądu.
Ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że dana osoba będzie odpowiedzialna na mocy interdyktu tylko wtedy,
gdy koryto zostanie zmienione przez to, co zrobiła, pod warunkiem, że stanie się niższe lub bardziej wąskie, a w
konsekwencji prąd stanie się szybszy i spowoduje niedogodności dla tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Jeśli
sąsiedzi doznają jakiejkolwiek przykrości z powodu czynu danej strony, będzie to podstawą do wydania
interdyktu.
(4) Jeżeli ktoś, kto wcześniej odprowadzał wodę z rzeki za pomocą krytego akweduktu, teraz chce ją
odprowadzać za pomocą otwartego akweduktu lub odwrotnie, ustalono, że będzie on odpowiedzialny na mocy
interdyktu, pod warunkiem, że czyniąc to spowoduje niedogodności dla osób mieszkających w pobliżu rzeki.
(5) Podobnie, jeśli prowadzi ją za pomocą rowu, lub robi to w innym miejscu, lub zmienia koryto rzeki, będzie
odpowiedzialny na mocy tego interdyktu.
(6) Niektóre władze uważają, że można powołać się na wyjątek od tego zakazu z tego powodu, że praca została
wykonana tylko w celu naprawy brzegów, tak że jeśli ktokolwiek spowoduje, że woda popłynie w innym kierunku
w celu naprawy brzegów, nie będzie podstawy do wydania zakazu. Opinia ta nie jest akceptowana przez inne
władze, gdyż brzegi nie powinny być naprawiane, jeśli powoduje to niedogodności dla osób mieszkających w
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sąsiedztwie. Mamy jednak zwyczaj, aby pretor, po zbadaniu sprawy, decydował, czy powinien udzielić tego
wyjątku, gdyż bardzo często jest to korzystne.
(7) Jeżeli jednak osoba, która coś uczyniła z publicznym strumieniem, odnosi jakąś inną korzyść (przypuśćmy na
przykład, że woda zwykle wyrządzała jej dużą szkodę, a jej ziemia była zalewana), wzniosła wały lub podjęła inne
środki w celu naprawy brzegów, aby chronić swoją ziemię, a to w pewnym stopniu zmieniło bieg rzeki, to
dlaczego jej interes nie miałby być konsultowany? I
Wiem, że kilka osób, mając na względzie ochronę1 swojej ziemi, bezwzględnie zmieniło bieg strumieni i zmieniło
ich koryta, ponieważ w tego rodzaju przypadkach konieczne jest uwzględnienie korzyści i bezpieczeństwa
zainteresowanej strony, jeśli inne osoby w sąsiedztwie nie poniosą żadnej szkody.
8. Na mocy tego interdyktu odpowiada również ten, kto powoduje, że rzeka płynie w innym kierunku, niż płynęła
poprzedniego lata. Dlatego, jak twierdzą władze, pretor uwzględnił poprzednie lato, ponieważ naturalny bieg rzeki
jest bardziej pewny w lecie niż w zimie. Ten interdykt odnosi się do przeszłości, a nie do obecnego lata, ponieważ
bieg rzeki podczas minionego lata jest mniej wątpliwy. Lato rozciąga się do równonocy jesiennej. Jeśli
odwołujemy się do interdyktu podczas lata, należy wziąć pod uwagę poprzedni sezon; jeśli zaś czynimy to
podczas zimy, nie należy brać pod uwagę lata, które nastąpi po zimie, ale to minione.
9. Ten interdykt będzie obowiązywał na korzyść każdego z ludzi, ale nie może być stosowany przeciwko
wszystkim, lecz tylko przeciwko temu, kto spowodował, że woda płynie w innym kierunku, podczas gdy nie miał
do tego prawa.
10. Ten interdykt jest również dostępny przeciwko spadkobiercom.
11. W końcu pretor mówi: "Przywrócisz wszystko do poprzedniego stanu, jeśli masz w swoim posiadaniu
cokolwiek, co zostało zbudowane lub umieszczone w rzece publicznej lub na jej brzegu, za pomocą czego woda
jest spowodowana, aby płynąć w innym kierunku niż ten, w którym płynęła podczas poprzedniego lata."
12. Omawiany interdykt jest restytucyjny; poprzedni jest zakazujący i odnosi się do pracy jeszcze niewykonanej.
Jeśli więc cokolwiek zostało już zrobione, przywrócenie do poprzedniego stanu można uzyskać za pomocą tego
interdyktu; jeśli zaś chce się, aby nic nie zostało zrobione, należy zastosować poprzedni interdykt; jeśli zaś
cokolwiek zostanie zrobione po udzieleniu interdyktu, osoba odpowiedzialna zostanie ukarana.

2934

13. Nie jest niesprawiedliwe, jak mówi Labeo, włączenie do tego interdyktu restytucyjnego tego, co zostało
uczynione, aby uniknąć pozostania w posiadaniu budowli, w odniesieniu do której wydano interdykt.

Tit. 14. W odniesieniu do interdyktu, który odnosi się do korzystania z rzeki publicznej dla żeglugi.

1. Ulpianus, O edyktach, księga LXVIII.
Praetor mówi: "Zabraniam używać przemocy, aby przeszkodzić komukolwiek w prowadzeniu statku lub łodzi po
rzece publicznej, lub przeszkodzić mu w załadowaniu lub wyładowaniu ich na brzegu tej rzeki. Zabraniam również
przeszkadzania w żegludze na jakimkolwiek jeziorze, kanale lub publicznym zbiorniku wodnym."
1. Ten interdykt stanowi, że nikt nie może być powstrzymywany od używania publicznego strumienia do celów
żeglugi. Podobnie bowiem jak w przypadku osoby, której uniemożliwiono korzystanie z dróg publicznych,
ogłoszono interdykt, tak i pretor uznał, że ten interdykt powinien zostać opublikowany.
2. 2. Jeśli wyżej wymienione miejsca należą do osób prywatnych, interdykt nie będzie miał zastosowania.
3. Jezioro to zbiornik wodny, który ma stałe zasilanie.
4. Staw to zbiornik wodny, który przez pewien czas jest stagnujący i który zwykle zwiększa swoją objętość w
zimie.
5. Rów to zbiornik na wodę zrobiony ręką człowieka.
6. Wszystkie z nich mogą być publiczne.
7. Sabinus, podobnie jak Labeo, jest zdania, że interdykt będzie obowiązywał w przypadku, gdy komuś zabroni
się łowić ryby w jeziorze lub stawie, które wydzierżawił od rolnika dochodowego. Jeśli więc wydzierżawił je od
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gminy, to będzie całkowicie słuszne, aby jego prawa były chronione interdyktem ze względu na uzyskiwane
dochody.
8. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z tego rodzaju interdyktu w celu obniżenia gruntu, aby napoić swoje bydło, nie
powinien być wysłuchany; i to zostało stwierdzone przez Melę. Mówi on również, że ten interdykt będzie
obowiązywał, aby zapobiec użyciu siły w celu powstrzymania bydła innej osoby przed zbliżaniem się do
publicznej rzeki lub jej brzegu.

Tit. 15. Co się tyczy interdyktu, który odnosi się do podnoszenia brzegów strumieni.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Pretor mówi: "Zabraniam użycia siły, aby powstrzymać kogokolwiek od wykonania jakiejkolwiek pracy w
jakiejkolwiek publicznej rzece lub na jej brzegu, którą ma prawo wykonać w celu wzmocnienia wspomnianego
brzegu lub ochrony przylegającej do niego ziemi, pod warunkiem, że nie zakłóci to żeglugi i że przez dziesięć lat
będzie zapewnione zabezpieczenie przed grożącą szkodą, zgodnie z osądem dobrego obywatela, lub gdy nie
jest winą danej strony, że nie złożono w tym celu poręczenia."
1. Bardzo korzystne jest naprawianie i wzmacnianie brzegów publicznych strumieni. Dlatego też, tak jak istnieje
interdykt, który odnosi się do naprawy dróg publicznych, tak też istnieje taki, który odnosi się do wzmocnienia
brzegów rzek.
2. Pretor nie bez powodu dodaje: "pod warunkiem, że przez to nie zakłóci się żeglugi", gdyż tylko takie naprawy
są dozwolone, które nie stanowią przeszkody dla żeglugi.
3. Ten, kto chce naprawić swój brzeg, powinien zabezpieczyć się przed grożącą mu szkodą albo przez złożenie
kaucji, albo poręczenia, zależnie od rangi zainteresowanych stron. W tym interdykcie jest wyraźnie powiedziane,
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że zabezpieczenie powinno być udzielone, albo przez obligację, albo poręczenie, za każdą szkodę, która może
być spowodowana w ciągu dziesięciu lat, zgodnie z osądem dobrego obywatela.
4. Zabezpieczenie powinno być udzielone nie tylko sąsiadom, ale także osobom posiadającym ziemię po drugiej
stronie strumienia.
5. 5. Należy zadbać o to, aby zabezpieczenie zostało udzielone tym osobom przed wykonaniem prac; po ich
wykonaniu bowiem nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności na mocy tego interdyktu; nawet jeśli
potem wynikną jakieś szkody, to pozew może być wniesiony na mocy prawa akwilejskiego.
6. Należy zauważyć, że pretor nie przewiduje naprawy brzegów jeziora, kanału czy stawu. Należy jednak
przestrzegać tej samej zasady, która odnosi się do naprawy brzegów strumienia.

Tyt. 16. W sprawie zakazu przemocy i siły zbrojnej.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIX.
Praetor mówi: "Jeśli wy lub wasi niewolnicy siłą pozbawiliście kogokolwiek własności, którą w tym czasie
posiadał, przyznam powództwo, tylko na rok; ale po upływie roku przyznam je w odniesieniu do tego, co wpadło
w ręce tego, kto siłą wywłaszczył skarżącego." 1. Ten interdykt został ustanowiony na korzyść osoby, która została wywłaszczona siłą; ponieważ jest to
całkowicie sprawiedliwe, aby przyjść jej z pomocą w takich okolicznościach. Ten interdykt został wymyślony, aby
umożliwić mu odzyskanie posiadania.
2. W różnych Leges Julia, odnoszących się do spraw publicznych i prywatnych, jak również w różnych
Konstytucjach Cesarskich, przewidziano, że nie wolno używać siły.
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3. Ten interdykt nie odnosi się do wszystkich rodzajów przemocy, ale tylko do tych, które są stosowane wobec
osób pozbawionych własności. Odnosi się on tylko do okrutnej przemocy i tam, gdzie strony są pozbawione
posiadania ziemi, jak na przykład działki lub budynku, ale niczego innego. Jeśli ktoś jest pozbawiony posiadania
ziemi, na której nie znajdują się żadne budynki, bez wątpienia będzie podstawa do wydania interdyktu.
4. Ogólnie rzecz biorąc, ten interdykt odnosi się do każdego, kto jest wywłaszczony z własności związanej z
ziemią, i bez względu na to, jakie jest miejsce, z którego został siłą wyrzucony, interdykt będzie miał
zastosowanie.
5. Stąd, jeśli został wyrzucony z domu, a nie ma żadnego interesu w ziemi, na której stoi, jest oczywiste, że
będzie podstawa do interdyktu.
6. Nie ma też wątpliwości, że ten interdykt nie odnosi się do rzeczy ruchomych; w przypadku kradzieży, lub gdy
cokolwiek zostało zabrane przemocą, inna skarga będzie leżeć. Poszkodowany może również wnieść pozew o
wydanie mienia. Nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli na ziemi lub w domu, z którego został wyrzucony, znajduje
się jakakolwiek własność osobista, interdykt będzie również obowiązywał w odniesieniu do tej własności.
7. Ten interdykt nie ma zastosowania, gdy ktokolwiek jest siłą pozbawiony posiadania statku, czego dowodem
jest to, że gdy ktokolwiek jest pozbawiony pojazdu w ten sposób, nikt nie powie, że może skorzystać z tego
postępowania.
8. Nikt nie wątpi, że ten interdykt może być zastosowany, jeśli człowiek jest wywłaszczony z domu zbudowanego
z drewna; ponieważ bez względu na to, jaka jest natura własności, która jest związana z ziemią, interdykt będzie
obowiązywał, jeśli jest on siłą wyrzucony z domu.
9. Mówi się, że ten, kto posiada nieruchomość, jest przymusowo wyrzucony, niezależnie od tego, czy posiadał ją
na mocy prawa cywilnego czy naturalnego, ponieważ naturalne posiadanie daje podstawę do wydania tego
interdyktu.
10. Wreszcie, jeśli żona jest wyrzucona z nieruchomości, którą dał jej mąż, może skorzystać z interdyktu; ale
najemca nie może tego zrobić, jeśli jest wywłaszczony.
11. Pretor mówi: "jeśli ty lub twoi niewolnicy siłą go wyrzuciliście". Niewolnicy są bardzo poprawnie wymienieni,
ponieważ słowa "wyrzuciłeś siłą" odnoszą się do tego osobiście, który popełnił akt przemocy, a nie odnoszą się
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do jego niewolników; ponieważ jeśli moi niewolnicy wyrzucą kogokolwiek, nie będzie się uważać, że to zrobiłem; i
dlatego konieczne było dodanie "lub twoi niewolnicy".
12. Uważa się również, że wyrzucił kogoś siłą ten, kto to polecił lub nakazał uczynić. Bo to widocznie robi bardzo
małą różnicę, czy jedna osoba wywłaszcza drugą własnymi rękami, czy za pośrednictwem kogoś innego. Jeśli
więc moi niewolnicy wyrzucą kogokolwiek za moją zgodą, to ja sam będę uważany za tego, który go wyrzucił.
13. Sabinus powiada, że ilekroć należycie upoważniony pełnomocnik wyrzucił kogokolwiek siłą, można wszcząć
postępowanie przeciwko obu stronom, to znaczy zarówno przeciwko mocodawcy, jak i pełnomocnikowi, i że
jeden z nich jest zwolniony od odpowiedzialności przez skazanie drugiego; pod warunkiem jednak, że kwota
wyceny sądowej została zapłacona przez jednego z nich; nie jest bowiem bardziej usprawiedliwiony ten, kto
wyrzucił człowieka na rozkaz innego, niż gdyby zabił człowieka na polecenie kogoś innego. Jeśli jednak rzekomy
pełnomocnik fałszywie przedstawia się jako posiadający władzę, postępowanie na mocy interdyktu powinno być
wszczęte tylko przeciwko niemu. Opinia Sabinusa jest słuszna.
14. Jeśli jednak ratyfikuję czyn kogoś, kto w moim imieniu wyrzucił siłą jakąś osobę, to niektóre autorytety
przyjmują opinię Sabinusa i Kasjusza, którzy uważają, że ratyfikacja jest równoznaczna z mandatem i że należy
uznać, iż to ja ją wyrzuciłem, a zatem będę odpowiadał na mocy interdyktu.
Jest to słuszne, ponieważ w przypadku popełnienia wykroczenia porównanie ratyfikacji do mandatu jest
całkowicie sprawiedliwe.
15. Tam, gdzie jest dodane: "lub twoi niewolnicy", jest to bardzo słuszne w odniesieniu do przypadków, w których
moi niewolnicy siłą wyrzucili kogokolwiek. Jeśli jednak pan kazał to uczynić, to sam popełnił czyn wywłaszczenia;
jeśli jednak nie kazał, to nie powinien narzekać, jeśli odpowiada za czyny swoich niewolników, nawet jeśli nie
wyrzucili danej osoby na jego rozkaz; nie jest bowiem z tego powodu uciskany, gdyż albo wpadło w jego ręce
coś, co musi zwrócić, albo jeśli tak nie jest, to będzie zwolniony z odpowiedzialności, jeśli wyda swoich
niewolników w ramach zadośćuczynienia za popełnione przez nich przestępstwo. I chociaż jest on zmuszony do
wydania swoich niewolników w ramach zadośćuczynienia, powinien to uwzględnić przy szacowaniu poniesionej
szkody, ponieważ niewolnik może w ten sposób wyrządzić krzywdę swojemu panu.
16. Pod pojęciem "niewolnicy" rozumie się ogół niewolników.
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17. Nasuwa się jednak pytanie, jaka liczba niewolników mieści się w tym określeniu, czy tylko dwóch, trzech, czy
więcej. Przy rozpatrywaniu zastosowania tego zakazu, lepsza jest opinia, że jeśli tylko jeden niewolnik wyrzuciłby
kogokolwiek siłą, uważa się, że cała grupa niewolników popełniła ten czyn.
18. Pod pojęciem "niewolnicy" należy rozumieć wszystkich tych, których za takich uważamy.
19. Jeśli ktoś odmówi obrony swojego niewolnika lub niewolników, powinien być zmuszony do poddania się temu
interdyktowi, a przynajmniej do tego, by zmusić go do zwrotu tego, co wpadło w jego ręce.
20. Jeżeli syn pod ojcowską kontrolą, albo robotnik dniówkowy, wywłaszczy kogokolwiek siłą, to będzie
obowiązywał interdykt dyspozycyjny.
21. 21. Jeżeli skorzystam z interdyktu przeciwko komukolwiek, kto będąc w stanie wolnym, zażąda niewolnika lub
odwrotnie, po wszczęciu postępowania sądowego i uznaniu człowieka za wolnego, a zostanie udowodnione, że
zostałem siłą wyrzucony przez jego niewolników, bez jego wiedzy, muszę być zastąpiony w posiadaniu.
22. Uważa się, że właściciel posiada własność, która jest w posiadaniu jego niewolnika, jego agenta lub jego
lokatora. Dlatego też, jeśli którykolwiek z nich jest siłą pozbawiony posiadania, on sam jest również uważany za
wywłaszczonego, nawet jeśli nie wiedział, że ci, przez których miał posiadanie, zostali wyrzuceni. Stąd, jeśli
ktokolwiek inny, przez kogo posiadałem, zostałby wywłaszczony, nikt nie może mieć wątpliwości, że będę
uprawniony do skorzystania z interdyktu.
23. 23. Jednakże ten interdykt nie będzie przysługiwał nikomu, kto nie był w posiadaniu w czasie, gdy został
wyrzucony, ponieważ nie uważa się, że ktoś został wyrzucony, jeśli nie był w posiadaniu.
24. 24. Oczywiste jest, że należy uznać, iż ktoś został wyrzucony siłą, jeśli posiadał nieruchomość cieleśnie lub w
sposób zamierzony. Jeśli więc ktoś opuściłby swoją ziemię lub swój dom, nie pozostawiając tam nikogo ze
swoich ludzi, a po powrocie nie pozwolono by mu wejść do jego pomieszczeń, lub jeśli ktoś zatrzymałby go w
środku jego podróży i zawładnąłby jego własnością, będzie się uważało, że został wyrzucony siłą; został bowiem
pozbawiony posiadania, które posiadał z zamiarem, ale nie cieleśnie.
25. Powszechne powiedzenie, że "Posiadanie zimowych i letnich kurortów nie odbywa się z premedytacją", jest
podane jako przykład, z którego skorzystał Proculus. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie do wszystkich
nieruchomości, z których czasowo się wycofujemy bez zamiaru zrzeczenia się ich posiadania.
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26. Lepszym poglądem jest twierdzenie, że nie wywłaszcza się osoby, która nie posiadała nieruchomości ani
umyślnie, ani cieleśnie, a nie tej, której przeszkodzono w wejściu na nią i objęciu jej w posiadanie; wyrzuca się
bowiem tego, kto traci posiadanie, a nie tego, komu nie pozwolono go objąć.
27. Kasjusz mówi, że można odeprzeć siłę siłą; to prawo jest bowiem nadane przez prawo natury. Stąd też
uważa, że jest oczywiste, iż zbrojną napaść można odeprzeć bronią.
28. Posiadanie z użyciem siły należy rozumieć jako sytuację, w której ktoś, wypędziwszy poprzedniego lokatora,
wchodzi w posiadanie przy użyciu przemocy lub gdy przychodzi na ziemię gotowy i przygotowany do objęcia jej w
posiadanie, a wbrew dobrym obyczajom podjął środki, które mają mu to uniemożliwić. Labeo twierdzi jednak, że
nie posiada przemocą ten, kto zatrzymuje coś przy użyciu siły.
29. Labeo mówi również, że ten, kto zaalarmowany pojawieniem się tłumu ludzi ucieka, uważa się za
wyrzuconego siłą. Podobnie Pomponiusz mówi, że przemoc nie istnieje bez użycia siły cielesnej. Sądzę, że ten,
kto ucieka z powodu zbliżania się tłumu, powinien być uznany za wyrzuconego siłą, jeśli zawładnął jego
własnością.
30. Każdy, kto siłą zawładnął moją własnością, będzie miał prawo do skorzystania z interdyktu, jeśli sam zostanie
wyrzucony przez innego.
31. 31. Każdy, kto został wywłaszczony siłą, może uzyskać odszkodowanie za całą szkodę poniesioną wskutek
wywłaszczenia; musi być bowiem postawiony w takim samym stanie, w jakim byłby, gdyby nie został
wywłaszczony.
32. 32. Jeśli zwrócono mi działkę ziemi, którą zostałem wywłaszczony, ale nie zwrócono mi innej własności, której
zostałem pozbawiony siłą, należy stwierdzić, że interdykt nadal obowiązuje, ponieważ prawdą jest, że zostałem
wywłaszczony siłą. Jasne jest, że jeśli ktoś chce skorzystać z tego interdyktu w odniesieniu do posiadania ziemi,
jak również z powództwa o wydanie dóbr osobistych w sądzie, może to zrobić według własnego uznania.
Stwierdza to Julianus i dodaje, że w tego rodzaju przypadku każdy ma prawo wnieść pozew o odebranie
własności przemocą.
33. Tam, gdzie pretor mówi: "które tam posiadał", należy rozumieć, że chodzi o wszystkie dobra, nie tylko te,
które należały do niego, ale także wszystko to, co zostało u niego zdeponowane, pożyczone lub zastawione, a z
czego miał użytek lub użytkowanie, lub opiekę, lub to, co zostało mu wynajęte. Gdy pretor używa słowa
"posiadał", własność każdego rodzaju jest zawarta w tym określeniu.
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34. Ponadto, Pretor bardzo poprawnie dodaje: "które miał w tym czasie", a my musimy rozumieć słowa "w tym
czasie" jako oznaczające, że został wywłaszczony. Stąd też, jeśli później przestał posiadać cokolwiek w tym
miejscu, należy powiedzieć, że interdykt będzie miał zastosowanie. Tak więc zdarza się, że nawet jeśli od czasu
wywłaszczenia zmarli niewolnicy lub bydło, to i tak będzie podstawa do interdyktu. Wreszcie Julianus mówi, że
jeśli ktoś został siłą pozbawiony ziemi, na której byli niewolnicy, a niewolnicy potem zmarli bez jego winy, to ich
oszacowana wartość powinna być mu wypłacona na mocy interdyktu; podobnie jak złodziej, który ukradł
niewolnika, odpowiada po śmierci niewolnika.
35. 35. Z tego wynika, że będzie on zmuszony do zwrotu ceny za domy rolne lub inne budynki zniszczone przez
pożar; Julianus mówi bowiem, że jeśli ktoś został wyrzucony, to druga strona jest zawsze odpowiedzialna za
uniemożliwienie mu uzyskania zwrotu.
36. Dlatego twierdzi on, że jest rzeczą pewną, iż ten, kto siłą wyrzucił kogoś innego, a potem utracił posiadanie,
nie będąc winnym oszustwa, będzie odpowiedzialny na mocy interdyktu.
37. Słowo "tam" jest wspomniane przez pretora, aby nikt nie mógł objąć własności, której nie posiadał w tym
miejscu.
38. Jak jednak należy rozumieć słowo "tam", którego używa pretor? Czy chodzi o miejsce, z którego został siłą
wyrzucony, czy też odnosi się ono do całego miejsca posiadania? Lepiej jest uznać, że nie odnosi się ono do kąta
lub miejsca, w którym dana osoba mogła się znajdować, ale do całej posiadanej własności, której została
pozbawiona, gdy została wyrzucona.
39. Rok, którego dotyczy ten interdykt, jest rokiem dyspozycyjnym.
40. Przy szacowaniu zysków oblicza się je od dnia, w którym osoba została wypędzona, chociaż w innych
interdyktach oblicza się je od dnia, w którym zostały wydane, a obliczeń nie dokonuje się po tym czasie. Ta sama
zasada odnosi się do ruchomości, które się tam znalazły, gdyż ich zyski należy liczyć od dnia, w którym osoba
została przymusowo wywłaszczona.
41. Nie tylko zyski muszą być rozliczone na mocy tego interdyktu, ale także wszelkie inne korzyści, które powód
mógł uzyskać. Vivianus mówi bowiem, że ten, kto został wywłaszczony, nawet jeśli nie użyto przemocy, na mocy
tego edyktu będzie miał prawo do zwrotu wszystkiego, co by posiadał lub nabył, lub sędzia musi dokonać wyceny
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tego samego, tak aby strona mogła uzyskać wyrok w zakresie swojego interesu w tym, że nie została
wywłaszczona.
42. Na mocy interdyktu Unde vi, nawet jeśli strona nie jest w posiadaniu, będzie zmuszona do przywrócenia
posiadania.
43. 43. Ponieważ interdykt ten bierze pod uwagę okrucieństwo popełnionego czynu bezprawnego, powstaje
pytanie, czy będzie on obowiązywał na korzyść wolnego człowieka wobec jego patrona, czy też na korzyść dzieci
wobec ich rodziców. Lepsza opinia jest taka, że nie powinien on przysługiwać wolnemu człowiekowi przeciwko
jego opiekunowi, ani dzieciom przeciwko ich rodzicom, ponieważ lepiej będzie dla nich wnieść powództwo in
factum; chyba że opiekun użył siły zbrojnej przeciwko swemu wolnemu człowiekowi lub rodzic uczynił to
przeciwko swoim dzieciom; w takich okolicznościach interdykt będzie przysługiwał.
44. Ten interdykt działa na korzyść spadkobiercy i innych spadkobierców.
45. To, co mówi Vivianus, dowodzi, że interdykt Unde vi przysługuje tylko stronie posiadającej; jeśli bowiem ktoś
siłą mnie wyrzucił, a nie wyrzucił moich ludzi, nie mogę skorzystać z interdyktu, ponieważ zachowuję posiadanie
przez tych członków mojej rodziny, którzy nie zostali wyrzuceni.
46. Vivianus powiada także, że jeśli ktoś siłą wypędził twoich niewolników, a innych zatrzymał, zakuł w łańcuchy
lub wydał im polecenia, to rozumie się, że zostałeś siłą wypędzony, bo przestajesz być w posiadaniu, gdyż twoi
niewolnicy są w posiadaniu kogoś innego; a to, co się mówi o części niewolników, odnosi się do wszystkich, jeśli
żaden z nich nie został wypędzony, lecz wszyscy zostali objęci w posiadanie przez tego, kto wszedł na posesję.
47. Vivianus również omawia tę kwestię i pyta, co powiemy, jeśli wejdę w posiadanie, podczas gdy ktoś inny
zajmuje nieruchomość, i nie wyrzucę posiadacza, ale zakuwając go w łańcuchy, zmuszę go do pracy? Sądzę, że
lepsza jest opinia, że ten, kto został zakuty w łańcuchy, powinien być uważany za wyrzuconego siłą.
48. Na mocy tego interdyktu powództwo in factum będzie przysługiwało przeciwko dziedzicowi i pretorianowi
posiadającemu majątek, jak również innym posiadaczom, za to, co dostało się w ich ręce;
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXV.
Albo za to, co mogliby nabyć w wyniku popełnionego przez siebie oszustwa.
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3. Ulpianus, O Edykcie, księga LXIX.
Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, gdy ktoś został wyrzucony siłą zbrojną, ponieważ z powodu
jakiegokolwiek bezprawnego czynu zmarłego przyznawane jest powództwo o kwotę, która mogła trafić do rąk
spadkobiercy. Wystarczy jednak, że spadkobierca nie uzyskał żadnej korzyści, ponieważ nie może ponieść
żadnej straty.
1. Powództwo to, które może być wytoczone przeciwko spadkobiercy i innym spadkobiercom, ma charakter
bezterminowy, gdyż wiąże się z dochodzeniem własności.
2. Co należy rozumieć przez słowa: "wyrzucony przy użyciu siły zbrojnej"? Broń obejmuje wszystkie pociski, to
znaczy, nie tylko miecze, włócznie, oszczepy lub rzutki, ale także kije i kamienie.
3. Jest oczywiste, że jeśli tylko jedna lub dwie osoby mają kije lub miecze, to ich posiadacz będzie uważany za
wyrzuconego siłą zbrojną.
4. Ponadto, nawet jeśli agresorzy przyjdą nieuzbrojeni, jeśli w czasie kłótni ci, którzy przyszli nieuzbrojeni, użyją
kijów lub kamieni, będzie to stanowiło użycie siły zbrojnej.
5. 5. Nawet jeśli ci, którzy przyszli uzbrojeni, nie użyli broni, aby przepędzić stronę posiadającą, lecz odłożyli ją na
bok, to i tak zostanie uznane, że użyto siły zbrojnej; obawa przed bronią jest bowiem wystarczająca, aby
stwierdzić fakt wywłaszczenia przy użyciu siły zbrojnej.
6. Jeśli ktoś, zobaczywszy uzbrojonych ludzi idących gdzie indziej, przeraził się tego powodu do tego stopnia, że
zaczął uciekać, nie uważa się, że został wywłaszczony, ponieważ uzbrojeni ludzie nie mieli zamiaru go
napastować, lecz byli w drodze gdzie indziej.
7. Jeśli więc ktoś usłyszałby, że zbliżają się uzbrojeni ludzie i zrzekłby się posiadania swojej własności z powodu
strachu, należy stwierdzić, że nie został wywłaszczony siłą zbrojną, niezależnie od tego, czy to, co usłyszał, było
prawdą czy fałszem, chyba że posiadanie zostało rzeczywiście przejęte przez wspomniane osoby.
8. Jeżeli jednak, gdy właściciel miał zamiar objąć w posiadanie, uzbrojone osoby, które już zajęły jego własność,
przeszkodziły mu w tym, uważa się, że został on wywłaszczony przy użyciu siły zbrojnej.
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9. Dlatego możemy odeprzeć przy użyciu broni każdego, kto przychodzi uzbrojony, ale musi to być zrobione
natychmiast, a nie po upływie jakiegoś czasu; jeśli pamiętamy, że nie tylko opór może być zaoferowany do
przymusowego wyrzucenia, ale także, że ten, kto został wyrzucony, może sam wyrzucić intruza, jeśli zrobi to
natychmiast, a nie po upływie jakiegoś czasu.
10. 10. Jeśli ten, kto przychodzi uzbrojony, jest agentem, to uważa się, że jego mocodawca użył siły zbrojnej przy
wywłaszczeniu, niezależnie od tego, czy to on to nakazał, czy też, jak mówi Julianus, później to zatwierdził.
11. 11. Dotyczy to również niewolników; jeśli bowiem moi niewolnicy przychodzą uzbrojeni beze mnie, nie uważa
się, że to ja przyszedłem, lecz moi niewolnicy, chyba że ja im to nakazałem lub ratyfikowałem ich czyn.
12. Ten interdykt może być także zastosowany przeciwko temu, przez którego nieuczciwe postępowanie ktoś
został wywłaszczony siłą; i będzie udzielony, po upływie roku, dla odzyskania tego, co wpadło w ręce tego, który
był odpowiedzialny za ten czyn.
13. Oczywiste jest, że interdykt Unde m będzie konieczny dla użytkownika, jeśli uniemożliwiono mu korzystanie i
cieszenie się użytkowaniem gruntu.
14. Przyjmuje się, że użytkownikowi uniemożliwia się korzystanie z jego prawa, gdy zostaje on siłą wyrzucony
podczas korzystania ze swojego przywileju, lub nie pozwala mu się wejść na grunt, gdy opuścił go bez zamiaru
zrzeczenia się swojego użytkowania. Jeśli jednak ktokolwiek przeszkodziłby mu w korzystaniu i cieszeniu się nim
na początku, nie będzie podstaw do tego zakazu. Co zatem należy zrobić? Użytkownik musi wytoczyć
powództwo o zwrot swojego użytkowania.
15. I znowu, ten interdykt odnosi się do tego, kto nie może używać i korzystać z ziemi, jak również do tego, kto
jest zakłócany w używaniu i korzystaniu z domu. W związku z tym uważamy, że nie ma on zastosowania do
rzeczy ruchomych, w przypadku gdy ktokolwiek jest utrudniony w korzystaniu z nich, chyba że wspomniane
rzeczy ruchome mają charakter akcesoryjny w stosunku do gruntu. Dlatego też, jeśli nieruchomość znajdowała
się na gruncie, należy stwierdzić, że interdykt ten będzie miał do niej zastosowanie.
16. Podobnie, jeśli w testamencie zostało zapisane nie użytkowanie, lecz tylko użytkowanie nieruchomości,
interdykt ten będzie obowiązywał; niezależnie bowiem od tego, w jaki sposób zostało ustanowione użytkowanie
lub użytkowanie, interdykt ten będzie miał zastosowanie.
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17. Z tego interdyktu może skorzystać każdy, kto w jakikolwiek sposób wszedł w posiadanie nieruchomości jako
użytkownik. Jeżeli ktoś, komu przeszkodzono w korzystaniu z przywileju, utraci następnie swoje prawa
obywatelskie lub umrze, to bardzo słusznie uważa się, że ten interdykt będzie obowiązywał na rzecz jego
spadkobierców i następców prawnych; nie w celu ustanowienia nowego użytkowania, ale w celu naprawienia
szkody, która została poniesiona w przeszłości.
18. W ten sam sposób, spadkobierca jest również odpowiedzialny za powództwo rzeczowe za wszystko, co
dostało się w jego ręce.
4. Tenże, O Edykcie, Księga X.
Jeśli ktoś wywłaszczy mnie siłą w imieniu jakiejś gminy, Pomponiusz mówi, że będę miał prawo do interdyktu
przeciwko tej gminie, o ile cokolwiek wpadło w jej ręce.
5. Tenże, O Edykcie, Księga XI.
Jeśli wprowadzę cię w posiadanie nieruchomości zgodnie z dekretem sądowym, Pomponiusz mówi, że interdykt
Unde vi nie będzie miał zastosowania, ponieważ nie jest przymusowo wyrzucony ten, kto jest zmuszony do
wprowadzenia w posiadanie innego.
(6) Paulus, O Edykcie, Księga XVII.
Kiedy orzeczenie jest wydawane na mocy interdyktu Unde vi, to powinno ono dotyczyć wartości interesu, jaki
powód miał w pozostaniu w posiadaniu nieruchomości. Pomponiusz mówi, że taka jest nasza praktyka, to
znaczy, że nieruchomość jest uważana za równą wartości interesu powoda. Może to być zarówno mniej, jak i
więcej, ponieważ często w interesie powoda jest zatrzymanie niewolnika, niż jest on wart; na przykład, gdy w
interesie właściciela jest posiadanie go, aby mógł być poddany torturom, udowodnić jakiś fakt lub przyjąć
majątek.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XXIV.
Jeśli zostałem przez ciebie siłą wyrzucony, a Tycjusz zaczął posiadać tę samą posiadłość, mogę wszcząć
postępowanie na mocy interdyktu przeciwko nikomu innemu, jak tylko tobie.
8. Tenże, O edyktach, księga LIV.
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Fulcyniusz miał zwyczaj mówić, że posiadanie zostało nabyte przemocą, ilekroć ktoś, kto nie był właścicielem, ale
był w posiadaniu, został siłą wyrzucony.
9. Tenże, O Edykcie, Księga LXV.
Gdy jest kilku spadkobierców, każdy z nich odpowiada tylko za sumę, która wpadła mu w ręce. Z tego powodu
czasem spadkobierca odpowiada za całą sumę, która dostała się w jego ręce, nawet jeśli odziedziczył tylko część
majątku.
(1) Praetor nakazuje, aby każdy, kto został siłą pozbawiony użytkowania, został przywrócony do stanu
poprzedniego, to znaczy do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie został wypędzony. Dlatego też, jeśli
użytkowanie wygasłoby z upływem czasu, po tym jak użytkownik został pozbawiony go przez właściciela, ten
ostatni będzie jednak zmuszony do przywrócenia stanu poprzedniego, czyli do ponownego ustanowienia
użytkowania.
10. Gaius, On the Edict of the Urban Praetor, tytuł: O sprawach dotyczących wolności.
Jeśli włamywacz wypędzi zarówno właściciela, jak i użytkownika z działki, a użytkownik utraci swoje prawo z
powodu nieużytkowania jej w określonym czasie, nikt nie ma wątpliwości, że właściciel może wszcząć
postępowanie przeciwko włamywaczowi, sam lub z użytkownikiem; lub, jeśli tego nie zrobi, może zatrzymać
użytkowanie po jego przywróceniu, a wszelkie szkody poniesione przez użytkownika zostaną odzyskane od tego,
kto był odpowiedzialny za stratę.
11. Pomponii, O Plaucjuszu, Księga VI.
Ten zatrudnia siłę, kto nie pozwala posiadaczowi na korzystanie z nieruchomości w sposób, jaki sobie tego
życzy, czy to przez sianie ziarna, czy uprawianie, czy kopanie, czy oranie, czy budowanie na niej, czy przez
popełnienie jakiegokolwiek innego czynu, który przeszkadza w swobodnym posiadaniu ziemi przez jego
przeciwnika.
12. Marcellus, Digest, Księga XIX.
Pewien dzierżawca odmówił pozwolenia na wejście na grunt człowiekowi, któremu wydzierżawiający sprzedał
grunt i polecił objąć go w posiadanie, a następnie dzierżawca ten został przymusowo wywłaszczony przez innego
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dzierżawcę. Powstało pytanie, kto jest uprawniony do interdyktu Unde vi? Stwierdziłem, że nie ma różnicy, czy
lokator przeszkodził samemu właścicielowi, czy też nabywcy, któremu właściciel nakazał wejść na teren. Stąd też
interdykt Unde vi przysługiwałby lokatorowi, a on sam podlegałby podobnemu interdyktowi na rzecz
wynajmującego, którego uważano za wyrzuconego, gdy odmówił wydania posiadania nabywcy, chyba że uczynił
to ze słusznej i uzasadnionej przyczyny.
13. Ulpianus, O Sabinusie, księga VIII.
Ani interdykt Unde vi, ani żaden inny interdykt nie pociąga za sobą infamii.
14. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIX.
Jeśli jednak zostaniesz wyrzucony siłą zbrojną, będziesz miał prawo do odzyskania ziemi, nawet jeśli pierwotnie
wszedłeś w jej posiadanie przemocą, potajemnie lub na podstawie niepewnego tytułu.
15. Paulus, O Sabinusie, księga XIII.
Jeśli mnie siłą wyrzuciłeś, albo jeśli spowodowałeś to przemocą lub potajemnie, to nawet jeśli potem utraciłeś
posiadanie, nie będąc winnym oszustwa lub zaniedbania, i tak będziesz odpowiedzialny za wyrok przeciwko tobie
na kwotę moich odsetek, ponieważ to ty byłeś winien w pierwszej kolejności, ponieważ albo wyrzuciłeś mnie
przemocą, albo spowodowałeś to przemocą lub potajemnie.
16. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
W odniesieniu do interdyktu Unde vi należy powiedzieć, że w przypadku wywłaszczenia przez syna
pozostającego pod kontrolą ojcowską, jego ojciec będzie odpowiedzialny za wszystko, co wpadło w jego ręce.
17. Julianus, Digest, Księga XLVIII.
Jeśli ktoś siłą odzyskuje własność, której został pozbawiony przemocą podczas tego samego sporu, rozumie się,
że został przywrócony do dawnej pozycji, a nie że odzyskał własność przemocą. Jeśli więc ja pozbawię cię
czegoś przemocą, a ty w ten sam sposób odbierzesz mi to, a potem ja znowu ci to odbiorę, możesz skorzystać
przeciwko mnie z interdyktu Unde vi.
18. Papinianus, Pytania, Księga XXVI.
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Jeśli ktoś sprzedaje dzierżawiony przez siebie grunt i nakazuje nabywcy objąć go w posiadanie, a dzierżawca mu
to uniemożliwia, a następnie nabywca siłą wypędza dzierżawcę, to powstaje pytanie, komu przysługuje interdykt
Unde vi? Ustalono, że dzierżawca będzie podlegał interdyktowi na rzecz sprzedawcy, ponieważ nie ma różnicy,
czy on sam, czy też ktoś przez niego wysłany, uniemożliwił mu objęcie w posiadanie. Nie można bowiem uznać,
że posiadanie zostało utracone, zanim nieruchomość została wydana nabywcy, ponieważ nikt nie ma zamiaru
utracić posiadania na rzecz nabywcy, zanim sam go nie uzyska. Również nabywca, który następnie użył siły, sam
podlegałby interdyktowi na rzecz dzierżawcy, ponieważ to nie od niego, lecz od sprzedawcy, który sam został
pozbawiony posiadania, zostało przejęte przymusowe posiadanie ziemi. Powstało pytanie, czy należy przyznać
ulgę nabywcy, jeśli później siłą wydalił dzierżawcę za zgodą zbywcy. Moim zdaniem, nie miał on prawa do ulgi,
ponieważ podjął się egzekucji na podstawie bezprawnego mandatu.
1. W przypadku, gdy ktokolwiek wnosi pozew o odzyskanie ziemi przeciwko osobie, która jest odpowiedzialna na
mocy interdyktu Unde vi, postanowiono, że w czasie trwania sprawy postępowanie oparte na interdykcie może
być legalnie prowadzone.
19. Tryphoninus, Disputations, Księga XV.
Julianus bardzo słusznie uznał, że jeśli siłą wywłaszczysz mnie z ziemi, na której znajdują się ruchomości,
będziesz zobowiązany, na mocy interdyktu Unde vi, przywrócić mi nie tylko posiadanie ziemi, ale także
ruchomości, które były tam w tym czasie; Tak więc, jeśli niektórzy niewolnicy lub bydło zmarło, lub inne mienie
zostało zniszczone przez przypadek, będziesz mimo to zobowiązany do zwrotu, ponieważ jesteś w zwłoce
bardziej niż dłużnik.
(20) Labeo, Epitomy prawdopodobieństwa Paulusa, Księga III.
Jeśli twój dzierżawca został siłą wyrzucony z domu, możesz postąpić zgodnie z interdyktem Unde vi. Tę samą
zasadę należy przyjąć, gdy najemca twojego domu zostanie siłą wyrzucony. Paulus: Dotyczy to również
poddzierżawcy, lub podnajemcy.

Tit. 17. Co się tyczy interdyktu uti possidetis.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIX.
Pretor powiada: "Zabraniam użycia siły, aby uniemożliwić jednemu z was utrzymanie w posiadaniu domów, o
których mowa, przeciwko drugiemu, jeśli nie weszliście w ich posiadanie przemocą, potajemnie lub na podstawie
niepewnego tytułu. Nie udzielę tego interdyktu w sprawach dotyczących kanałów lub na kwotę wyższą niż
wartość nieruchomości; zezwolę też na wszczęcie postępowania w ciągu roku od dnia, w którym strona była do
tego uprawniona."
1. Niniejszy interdykt został wydany na korzyść posiadacza ziemi, którego pretor dopuszcza w posiadanie, i ma
charakter zakazujący, o ile chodzi o zachowanie posiadania.
2. Powodem wprowadzenia tego interdyktu jest to, że posiadanie nieruchomości powinno być odrębne od jej
własności. Może się bowiem zdarzyć, że ktoś będzie posiadaczem, ale nie właścicielem nieruchomości, o którą
toczy się spór, ktoś będzie właścicielem, ale nie posiadaczem, a ta sama osoba może być zarówno posiadaczem,
jak i właścicielem.
3. W związku z tym, gdy kontrowersja w odniesieniu do nieruchomości powstaje między stronami sporu, lub
zgadzają się, że jeden z nich będzie posiadaczem, a drugi powodem, lub nie ma takiej umowy, wynik będzie
następujący. Jeśli dojdą do porozumienia, sprawa zostanie natychmiast rozwiązana, a ten, który uzgodnił, że
będzie posiadał, będzie korzystał z przywilejów posiadacza, a drugi będzie ponosił ciężary powoda. Jeśli istnieje
między nimi jakikolwiek spór co do tego, który z nich jest w posiadaniu, ponieważ każdy z nich twierdzi, że ma do
tego najlepsze prawo, to jeśli przedmiotem sporu jest nieruchomość, muszą odwołać się do tego interdyktu.
4. Ten interdykt, powszechnie zwany Uti possidetis, ma na celu zachowanie posiadania; jest on bowiem
wydawany, aby zapobiec użyciu przemocy wobec strony posiadającej, i dlatego jest wprowadzany po interdykcie
Unde vi, ponieważ ten ostatni przywraca posiadanie po jego utracie, a ten interdykt zabezpiecza przed jego
utratą. Wreszcie pretor zabrania użycia siły przeciwko posiadaczowi; stąd też pierwszy interdykt sprzeciwia się
mu, podczas gdy drugi go chroni. Jak mówi Pediusz, każdy spór dotyczący posiadania albo wiąże się z
przywróceniem nam własności, której nie posiadamy, albo pozwala nam posiadać tę, którą już posiadamy.
Postępowanie o odzyskanie posiadania wszczynane jest albo w drodze interdyktu, albo przez inne działanie.
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Istnieją zatem dwa sposoby uzyskania posiadania, tj. w drodze wyjątku lub interdyktu. Wyjątek przyznawany jest
stronie posiadającej z kilku powodów.
5. W interdykcie tym zawsze umieszcza się następujące słowa: "Jeżeli nie pozbawisz drugiej strony posiadania
ani przemocą, ani potajemnie, ani pod niepewnym tytułem".
6. Interdykt zwany Uti possidetis chroni również posiadacza ziemi, gdyż nie przyznaje mu się żadnej skargi, gdyż
wystarczyło, że był w posiadaniu.
7. Ten interdykt może być zastosowany niezależnie od tego, czy ktoś twierdzi, że jest w posiadaniu całego
gruntu, czy tylko pewnej jego części, czy też części niepodzielnej.
8. Ten interdykt ma niewątpliwie zastosowanie do wszystkich spraw dotyczących posiadania nieruchomości, pod
warunkiem, że można ją posiadać.
9. Kiedy pretor mówi w interdykcie: "jeśli jeden z was nie pozbawił drugiego posiadania ani przemocą, ani
potajemnie, ani na podstawie niepewnego tytułu", oznacza to, że jeśli ktoś nabył posiadanie przemocą, ani
potajemnie, ani na podstawie niepewnego tytułu od kogoś innego niż jego przeciwnik, będzie to dla niego
korzystne. Jeśli jednak pozbawił swego przeciwnika posiadania, nie powinien zyskać na swojej sprawie, z tego
powodu, że bezprawnie go wywłaszczył; jest bowiem jasne, że posiadanie tego rodzaju nie powinno być
korzystne.
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXV.
Przy rozpatrywaniu tego interdyktu nie ma różnicy, czy posiadanie jest sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, jeśli
chodzi o inne strony, ponieważ ten, kto jest w posiadaniu, przez sam ten fakt ma lepsze prawo niż ten, kto nie
zajmuje nieruchomości.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXIX.
Gdy dwie strony są w posiadaniu całej nieruchomości, zobaczmy, jaką opinię należy wydać. Zbadajmy, w jaki
sposób może do tego dojść. Jeśli ktoś zaproponuje przypadek, w którym jedna z nich jest w posiadaniu
sprawiedliwie, a druga niesprawiedliwie; na przykład, jeśli ja posiadam nieruchomość na podstawie tytułu
prawnego, a ty uzyskałeś ją przemocą lub potajemnie i pozbawiłeś mnie posiadania, to ja będę miał
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pierwszeństwo w wydaniu interdyktu; ale jeśli nie uzyskałeś ode mnie posiadania, to żaden z nas nie będzie miał
przewagi, ponieważ zarówno ty, jak i ja jesteśmy w posiadaniu.
1. Ten interdykt jest podwójny i leży na korzyść zarówno powodów, jak i pozwanych.
2. Ten interdykt jest wystarczający dla osoby, której uniemożliwia się budowanie na własnej ziemi, ponieważ
uważa się, że przeszkadzacie w moim posiadaniu, jeśli uniemożliwiacie mi korzystanie z niego.
3. Jeżeli lokator przeszkadza właścicielowi w naprawie jego domu, postanowiono, że interdykt Uti possidetis
będzie obowiązywał, gdy właściciel oświadczy w obecności świadków, że nie zamierza przeszkadzać lokatorowi
w zamieszkiwaniu w domu, ale nie chce, aby uważano go za posiadacza.
4. Ponadto zobaczmy, jakie jest prawo, jeśli przedstawiciel twojego sąsiada przesadzi winorośl z twojej ziemi na
swoją. Pomponiusz mówi, że możesz go zawiadomić i wyciąć winorośl, a Labeo mówi to samo. Mówi on również,
że możesz skorzystać z interdyktu Uti possidetis w odniesieniu do miejsca, w którym winorośl się zakorzeniła,
ponieważ jeśli użyje on przemocy, aby przeszkodzić ci w wycięciu lub usunięciu winorośli, będzie się uważało, że
siłą uniemożliwił ci wejście w posiadanie; Pomponiusz uważa bowiem, że każdy, kto przeszkadza drugiemu w
uprawianiu jego własnej ziemi, uniemożliwia mu utrzymanie jej w posiadaniu.
5. 5. I znowu, gdy jeden z sąsiadów projektuje coś na ziemię drugiego, i to rzekomo bez żadnego prawa,
zobaczmy, czy interdykt Uti possidetis będzie dostępny dla jednego z nich przeciwko drugiemu. Kasjusz
stwierdza, że żaden z nich nie może go zastosować, ponieważ jeden z nich posiada ziemię, a drugi powierzchnię
i znajdujący się na niej budynek.
6. Labeo również mówi: "Część mojego domu wystaje ponad twój. Czy możesz skorzystać z interdyktu przeciwko
mnie, jeśli obaj posiadamy miejsce, które jest objęte tym występem? Czy też mogę zastosować interdykt
przeciwko tobie, aby tym łatwiej wejść w posiadanie tego występu, skoro ty jesteś teraz w posiadaniu domu,
którego część stanowi wspomniany występ?".
7. Jeżeli jednak nad domem, który jest w moim posiadaniu, znajduje się mieszkanie, w którym mieszka inna
osoba jako właściciel, to Labeo twierdzi, że to ja, a nie ten, kto mieszka we wspomnianym mieszkaniu, mogę
skorzystać z interdyktu Uti possidetis, ponieważ to, co jest zbudowane na ziemi, zawsze stanowi jej część. Labeo
mówi, że jest jasne, że jeśli mieszkanie ma publiczne wejście, to właściciel dolnej części domu nie jest w jego
posiadaniu, ale będzie je posiadał ten, kto ma wejście od ulicy. Jest to prawdą w odniesieniu do mieszkania z
publicznym wejściem. Ale osoby posiadające budynki na ziemi są uprawnione do specjalnego interdyktu i działań
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przyznanych przez pretora. Właściciel gruntu jest jednak uprzywilejowany w przypadku interdyktu Uti possidetis,
nie tylko wobec tego, kto posiada budynek, ale także wobec wszystkich innych. Praetor jednak, zgodnie z
warunkami dzierżawy, będzie chronił tego, kto ma prawo do budynku. Pomponiusz również przyjmuje tę opinię.
8. Wierzyciele, którzy zostali wprowadzeni w posiadanie dla zachowania własności, nie mogą skorzystać z
interdyktu Uti possidetis; i jest to uzasadnione, ponieważ nie są oni faktycznie w posiadaniu. Trzeba powiedzieć,
że ta sama zasada dotyczy wszystkich innych osób, które zostały oddane w posiadanie jako dozorcy majątku.
9. Jeśli mój sąsiad powoduje, że jego dach wystaje ponad mój dom, mogę skorzystać z interdyktu Uti possidetis,
aby zmusić go do jego usunięcia.
10. Nie uważa się, że posiadam przemocą, jeśli otrzymałem działkę ziemi od osoby, która nabyła ją przez wzięcie
jej w przymusowe posiadanie.
11. W tym interdykcie wydaje się wyrok na sumę równą oszacowanej wartości nieruchomości. Musimy rozumieć,
że słowa "do wysokości wartości nieruchomości" oznaczają interes, jaki strona miała w utrzymaniu posiadania.
Jednak zdaniem Serwiusza wartość posiadania powinna być oszacowana na tyle, na ile wyceniona jest
nieruchomość, ale w żadnym wypadku nie można tego przyznać, ponieważ wartość nieruchomości to jedno, a
wartość posiadania to drugie.
(4) Tenże, O Edykcie, Księga LXX.
Podsumowując, uważam, że należy powiedzieć, iż interdykt ten powinien być udzielany pomiędzy użytkownikami,
nawet jeśli jeden z nich rości sobie prawo do użytkowania, a drugi do posiadania. Tę samą zasadę należy przyjąć
w przypadku, gdy ktokolwiek twierdzi, że jest w posiadaniu użytkowania. Tak uważa również Pomponiusz. Stąd
też interdykt ten powinien być udzielony również wtedy, gdy jedna osoba rości sobie prawo do użytkowania, a
druga do użytkowania tej samej nieruchomości.

Tit. 18. Odnośnie do interdyktu dotyczącego powierzchni gruntu.
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1. Ulpianus, O edyktach, Księga LXX.
Pretor mówi: "Zabraniam ci uniemożliwiać korzystanie z powierzchni ziemi, o której mowa, zgodnie z warunkami
dzierżawy lub umowy, czy to przy użyciu siły, czy potajemnie, czy też na podstawie niepewnego tytułu. Jeżeli
zostanie złożony wniosek o jakiekolwiek inne działanie odnoszące się do powierzchni gruntu, przyznam je, jeżeli
zostanie wykazana właściwa przyczyna."
1. Każdy, kto ma prawo do korzystania z powierzchni ziemi należącej do innej osoby, jest chroniony przez
powództwo cywilne. Jeśli bowiem ją wydzierżawił, może wytoczyć powództwo na podstawie umowy dzierżawy;
jeśli ją nabył, może wytoczyć powództwo o nabycie przeciwko właścicielowi gruntu, a jeśli ten ostatni
przeszkadza mu w tym, może zostać pozwany o kwotę odsetek powoda. Gdy jego prawa zostaną naruszone
przez kogoś innego, właściciel będzie zobowiązany do zwolnienia go z odpowiedzialności i przeniesienia na
niego swoich praw do powództwa. Uznano jednak, że o wiele bardziej wskazane jest zastosowanie tego
interdyktu i przyrzeczenie pewnego rodzaju rzeczywistego powództwa, ponieważ nie było pewne, czy powództwo
z tytułu dzierżawy może zostać wniesione, ponieważ zawsze lepiej jest mieć posiadanie niż wnosić powództwo
osobiste.
2. W tym przypadku proponuje się podwójny interdykt, podobnie jak w przypadku interdyktu Uti possidetis.
Dlatego pretor chroni tego, kto rości sobie prawo do powierzchni ziemi, interdyktem przypominającym Uti
possidetis, i nie wymaga od niego niczego innego, poza tym, że musi mieć tytuł do posiadania. Pyta tylko o jedną
rzecz, a mianowicie, czy nie uzyskał on posiadania od swego przeciwnika siłą, potajemnie lub na podstawie
niepewnego tytułu. Przy tym interdykcie zachowane są wszystkie formalności, które obowiązują przy interdykcie
Uti possidetis. 3.
3. Kiedy pretor mówi: "Jeśli ktoś wnioskuje o inne powództwo odnoszące się do powierzchni ziemi, udzielę mu
go, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna", należy to rozumieć w ten sposób, że jeśli ktoś dzierżawił
powierzchnię ziemi przez krótki czas, prawdziwe powództwo zostanie mu odmówione. To powództwo rzeczowe
będzie jednak przysługiwało temu, kto dzierżawił powierzchnię ziemi przez długi czas, po wykazaniu właściwej
przyczyny.
4. Co więcej, ten, na którego ziemi został wzniesiony budynek, nie potrzebuje słusznego powództwa, ale ma
rzeczywiste, które jest takie samo, jak to, do którego jest uprawniony w celu odzyskania ziemi. Jest oczywiste, że
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jeśli chce on wnieść pozew przeciwko osobie posiadającej prawo do budynku, może skorzystać z wyjątku in
factum, ponieważ kiedy przyznajemy komukolwiek powództwo, należy stwierdzić, że jest on, z dużo większym
uzasadnieniem, uprawniony do wyjątku.
5. Jeśli powierzchnia gruntu jest eksmitowana z posiadacza, będzie całkowicie sprawiedliwe przyjść mu z
odsieczą na mocy umowy odnoszącej się do eksmisji, lub w każdym razie w drodze powództwa o nabycie.
6. Z tego powodu, że powództwo rzeczowe jest przyznawane każdemu, kto ma prawo do powierzchni ziemi, jest
ono również przyznawane przeciwko niemu; i należy utrzymywać, że jest on uprawniony do pewnego rodzaju
użytkowania lub użytkowania, i że jego prawo może być ustanowione za pomocą działań praetorian.
7. Należy rozumieć, że prawo do powierzchni ziemi może być przeniesione przez dostawę, jak również zapisane
w testamencie i darowane.
8. Jeżeli prawo to przysługuje wspólnie dwóm osobom, przyznajemy im powództwo działowe.
9. Służebności są również ustanowione przez prawo pretorskie, a postępowanie w celu ich odzyskania może być
wszczęte za pomocą powództw słusznościowych, tak jak te, które są ustanowione przez prawo cywilne. Można
również wydać interdykt, który będzie się do nich odnosił.
(2) Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXV.
Twierdzimy, że domy stanowią część powierzchni ziemi, na której zostały wzniesione na podstawie umowy
dzierżawy; a własność ich, zgodnie z prawem cywilnym i naturalnym, przysługuje właścicielowi ziemi.

Tit. 19. Dotyczące interdyktu, który odnosi się do prywatnych praw drogi.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Pretor mówi: "Zabraniam ci zabraniać korzystania z drogi prywatnej, o której mowa, jak to czyniłeś w ciągu
ostatniego roku, chyba że otrzymałeś ją od swego przeciwnika przemocą, potajemnie lub na podstawie
niepewnego tytułu".
1. Ten zakaz jest zabroniony i ma na celu jedynie zachowanie rustykalnych służebności.
2. Przyznając ten interdykt, pretor nie pyta, czy wnioskodawca ma służebność nałożoną przez prawo, czy nie, ale
tylko czy korzystał z prawa drogi przez obecny rok, bez użycia przemocy, potajemnie lub pod niepewnym tytułem,
a on chroni go, chociaż może nie korzystać z prawa drogi w czasie, gdy interdykt jest przyznawany. Dlatego też,
czy jest on uprawniony do prawa drogi, czy też nie, jest on w stanie domagać się ochrony pretora, pod
warunkiem, że korzystał ze swojego prawa w ciągu roku, lub przez rozsądny okres, to znaczy nie mniej niż przez
trzydzieści dni. To korzystanie nie odnosi się do obecnych czasów, ponieważ w większości przypadków nie
korzystamy z drogi stale, ale tylko wtedy, gdy wymaga tego konieczność. Dlatego pretor ograniczył jej
użytkowanie do okresu jednego roku.
3. Powinniśmy obliczyć rok wstecz od daty interdyktu.
4. Jeśli ktoś skorzysta z tego interdyktu, wystarczy, że udowodni jedną z dwóch rzeczy, a mianowicie, że używał
drogi albo do chodzenia po niej, albo do przejeżdżania po niej.
5. Julianus mówi, że interdykt będzie obowiązywał na korzyść powoda, dopóki nie wejdzie na drogę, co jest
prawdą.
6. Vivianus bardzo słusznie mówi, że gdy ktoś z powodu niedogodności spowodowanych przez strumień lub z
powodu przeszkody na drodze publicznej, robi nową drogę przez pole sąsiada, to w żaden sposób nie jest
rozumiany jako nabywający prawo do korzystania z niej, nawet jeśli robi to często; stąd interdykt nie może być
stosowany przez niego, nie dlatego, że korzystał z drogi na podstawie niepewnego tytułu, ale dlatego, że w ogóle
z niej nie korzystał. Zgodnie z tym nie uważa się, że korzystał z którejkolwiek z dróg, ponieważ w jeszcze
mniejszym stopniu korzystał ze starej drogi, po której nie poruszał się z powodu niedogodności spowodowanych
przez strumień lub dlatego, że była zablokowana. Ta sama zasada musi być również stosowana w przypadku,
gdy nie była to droga publiczna, ale prywatna, która była zablokowana, ponieważ w tym przypadku kwestia jest
taka sama.
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7. Jeśli dzierżawca, gość lub ktokolwiek inny zrobi drogę przez cudzy grunt, uważa się, że właściciel z niej
korzystał i dlatego przysługuje mu interdykt; wspomina o tym również Pedius, który dodaje, że jeśli nie wie, przez
czyj grunt przeszedł, zachowuje służebność.
8. Gdybym jednak zrobił drogę przez ziemię, o której mój przyjaciel sądzi, że należy do niego, będzie się
rozumiało, że ma on prawo do interdyktu dla własnej korzyści, a nie dla mojej.
9. Jeśli ktoś nie korzystał z prawa drogi przez ostatni rok, z powodu zalania, ale korzystał z niej rok wcześniej,
może skorzystać z tego interdyktu przez zmianę daty i będzie uprawniony do pełnego zwrotu na mocy klauzuli
interdyktu, "jeśli wydaje mi się, że istnieje jakikolwiek dobry powód".
Jeśli jednak przemocą uniemożliwiono mu korzystanie z prawa drogi, Marcellus uważa, że należy mu przyznać
całkowity zwrot kosztów. Co więcej, interdykt ze zmienioną datą może być zastosowany w innych przypadkach, w
których strona jest zwykle uprawniona do żądania pełnego przywrócenia stanu poprzedniego.
10. 10. Należy również zauważyć, że w sytuacji, gdy mój przeciwnik procesowy dopuszcza się zwłoki, a moja
sprawa na mocy interdyktu doznaje uszczerbku, słuszne jest, aby data interdyktu została zmieniona.
11. 11. Jeżeli przekazałem panu na podstawie niepewnego tytułu prawnego działkę gruntu, do której przysługuje
prawo drogi, a pan zwróci się do właściciela sąsiedniej nieruchomości posiadającego niepewny tytuł prawny o
zezwolenie na korzystanie ze wspomnianego prawa drogi, to czy będzie pan objęty wyjątkiem, jeżeli będzie pan
chciał zastosować interdykt przeciwko temu, do którego zwrócił się pan o zezwolenie na korzystanie z prawa
drogi na podstawie niepewnego tytułu prawnego? Lepsza opinia jest taka, że zostaniesz wykluczony; i można to
wywnioskować z tego, co Julianus powiedział w sprawie tego samego rodzaju. Pyta on bowiem, czy gdybym
przekazał ci działkę ziemi na podstawie niepewnego tytułu, do której przysługuje prawo drogi, a ty uzyskałbyś
prawo do korzystania z drogi na podstawie niepewnego tytułu, nadal mógłbym skorzystać z interdyktu, ponieważ,
jako że niepewny tytuł mnie nie wiąże, nie jestem uważany za posiadacza przez cokolwiek, co ty mógłbyś uczynić
na podstawie takiego tytułu. Gdyż ilekroć mój dzierżawca, lub osoba, której przekazałem ziemię na podstawie
niepewnego tytułu, korzysta z drogi, rozumie się, że ja z niej korzystam; z tego powodu bardzo słusznie mówię,
że korzystam z niej. Stąd, jak mówi, rezultat będzie taki, że jeśli uzyskałem prawo drogi na podstawie
niepewnego tytułu, a następnie przekazałem ziemię wam pod tym samym tytułem, i chociaż podróżowaliście
drogą w przekonaniu, że prawo to należało do mojej ziemi, interdykt nie może być zastosowany przeze mnie, a
ja, nie bez powodu, będę uważany za korzystającego z drogi na podstawie niepewnego tytułu, ponieważ nie
wasza opinia, ale moja powinna być brana pod uwagę. Myślę jednak, że możesz skorzystać z interdyktu, choć
Julianus nic na ten temat nie mówi.
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12. Jeśli ktoś korzystał z prawa drogi przez wspomniany wyżej okres roku, nie używając przemocy, nie działając
potajemnie lub opierając się na niepewnym tytule, ale nie korzystał z niego od tego czasu, lub robił to potajemnie,
lub na podstawie niepewnego tytułu, zobaczmy, czy to naruszy jego prawa. Lepsza opinia jest taka, że nie
narusza to w żaden sposób jego praw, jeśli chodzi o interdykt.
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXVI.
Każde prawo, które zostało prawidłowo nabyte, nie może być wygaszone lub zmienione przez jakąkolwiek wadę,
która może się pojawić.
(3) Ulpianus, O Edykcie, księga LXX.
Labeo odnosi się do następującego przypadku, a mianowicie: "Jeśli korzystasz z prawa drogi, które legalnie
otrzymałeś ode mnie, a ja sprzedaję ziemię, na którą to prawo jest nałożone, a nabywca po tym uniemożliwia ci
korzystanie z niego, chociaż można uznać, że korzystasz z niego potajemnie, tak dalece, jak to go dotyczy (bo
każdy, kto korzysta z prawa, po tym jak mu tego zabroniono, korzysta z niego potajemnie) ; Mimo to wyrok
interdyktu będzie obowiązywał przez rok, ponieważ w tym czasie korzystałeś z prawa bez użycia przemocy,
potajemnie lub na podstawie niepewnego tytułu prawnego. "
1. Należy zauważyć, że osoba jest uważana za korzystającą z prawa drogi w sposób potajemny nie tylko wtedy,
gdy zostało jej to zabronione, ale również wtedy, gdy korzysta z niego po tym, jak ten, od kogo nabyła prawo,
otrzymał zakaz. Oczywiste jest, że jeżeli nie wiedziałem, że zabroniono mu korzystania z niego, i nadal z niego
korzystam, to należy stwierdzić, że nie poniosę szkody.
2. Jeśli ktoś uzyskał prawo do korzystania z drogi za pośrednictwem mojego pełnomocnika, stosując przemoc,
działając potajemnie lub posiadając niepewny tytuł prawny, może zostać powstrzymany przeze mnie przed
korzystaniem z niej i nie może skorzystać z interdyktu, ponieważ ten, kto posiada na podstawie wadliwego tytułu
prawnego uzyskanego za pośrednictwem mojego pełnomocnika, jest uważany za posiadającego ode mnie
przemocą, potajemnie lub na podstawie niepewnego tytułu prawnego.
Pediusz powiada, że jeśli ktoś, w którykolwiek z tych sposobów, nabył posiadanie od osoby, którą zastąpił przez
dziedziczenie, przez kupno lub przez jakikolwiek inny tytuł, ta sama zasada będzie miała zastosowanie. Gdy
bowiem dziedziczymy prawa innych osób, nie jest sprawiedliwe, abyśmy byli poszkodowani przez coś, co nie
zaszkodziło temu, którego jesteśmy następcami.
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3. W tym interdykcie bierze się pod uwagę wartość interesu, który strona miała w tym, że nie została pozbawiona
możliwości korzystania z prawa drogi.
4. Uważa się, że korzystamy ze służebności przez naszych niewolników, naszych dzierżawców, naszych
przyjaciół lub naszych gości, a także przez prawie wszystkich tych, którzy posiadają służebność w naszym
imieniu. Julianus jednak twierdzi, że służebność nie jest zachowana dla właściciela nieruchomości przez
użytkownika, i że ten interdykt nie będzie działał na korzyść właściciela przez użytkownika.
5. Julianus mówi również, że jeśli ja mam użytkowanie na twoim gruncie, którego własność faktycznie ci
przysługuje, a obaj przechodzimy przez grunt sąsiada, to obaj możemy skorzystać z tego interdyktu.
Jeśli użytkownik zostanie powstrzymany przed korzystaniem ze swojego prawa przez obcego lub przez
właściciela, lub ten ostatni zostanie powstrzymany przez użytkownika, interdykt będzie miał zastosowanie,
ponieważ może być zastosowany przeciwko każdemu, kto przeszkadza w korzystaniu z prawa drogi.
6. Ten interdykt będzie również obowiązywał na korzyść tego, kto wejdzie w posiadanie kawałka ziemi z powodu
darowizny.
7. Gdy ktoś kupuje ziemię z mojego polecenia, jest rzeczą zupełnie słuszną, aby ten interdykt został mi
przyznany, aby ten, kto kupił nieruchomość pod moim kierownictwem, mógł cieszyć się swoim prawem.
8. Jeśli jednak ktoś nabędzie użytkowanie lub użytkowanie ziemi, albo zostanie mu ona zapisana w testamencie
lub przekazana, będzie miał prawo do tego interdyktu.
9. Ponadto, każdy, komu ziemia została przekazana w drodze posagu, może wszcząć postępowanie na mocy
tego interdyktu.
10. I, ogólnie rzecz biorąc, należy powiedzieć, że będzie podstawa do tego interdyktu we wszystkich
przypadkach, w których prawo drogi zostało uzyskane przez sprzedaż, lub przez inną umowę.
11. Praetor mówi: "Zabraniam komukolwiek, aby siłą powstrzymywał cię od naprawy drogi lub ścieżki i
przywrócenia jej do stanu, w jakim była, gdy korzystałeś z niej w ciągu ostatniego roku, jeśli nie korzystałeś z niej
używając przemocy, działając potajemnie lub na mocy niepewnego tytułu. Każdy, kto chce skorzystać z tego
zakazu, musi zapewnić swojemu przeciwnikowi zabezpieczenie na wypadek szkody, która może wyniknąć z jego
winy."
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12. Dobro publiczne również spowodowało wprowadzenie tego interdyktu, ponieważ było to jedynie właściwe, że
interdykt powinien być promulgowany na rzecz tego, kto korzysta z prawa drogi, aby umożliwić mu naprawę
drogi. Bo jakże ktoś może wygodnie korzystać z drogi lub ścieżki, jeśli jej nie naprawi? Gdy tylko bowiem droga
zostanie uszkodzona, ten, komu przysługuje prawo drogi, może jej używać i korzystać z niej z mniejszą korzyścią.
13. 13. Ten interdykt różni się od poprzedniego, ponieważ do tego ostatniego mogą się odwołać wszyscy, którzy
korzystali z drogi przez rok; ale z tego interdyktu mogą skorzystać tylko ci, którzy korzystali z drogi przez rok, a
ponadto mają prawo do jej naprawy. Prawo to jednak przysługuje temu, komu służebność się należy. Dlatego
każdy, kto korzysta z tego interdyktu, musi udowodnić dwie rzeczy: po pierwsze, że korzystał z drogi przez rok, a
po drugie, że ma prawo do służebności, bo jeśli nie udowodni żadnej z nich, interdykt nie będzie miał
zastosowania. Nie jest to też nierozsądne, bo jeśli ten, kto chce korzystać z prawa drogi do czasu, gdy jego
roszczenie do służebności zostanie ustalone, nie przedstawi dowodu na to, to co stracił ten, kto pozwala mu robić
to, co już robił przez rok? Ale ten, kto chce naprawić drogę, podejmuje się czegoś nowego i nie powinien być
dopuszczony do tego na cudzym gruncie, chyba że wykaże, że jest rzeczywiście uprawniony do służebności.
14. Ponadto może się zdarzyć, że ktoś ma prawo przechodzić i przejeżdżać przez cudzy grunt, ale nie ma prawa
naprawiać drogi, ponieważ przy przyznawaniu służebności mogło być wyraźnie przewidziane, że prawo do
naprawy drogi nie zostało włączone; albo mogło to być zrobione w taki sposób, że jeśli beneficjent chciałby ją
naprawić, mógłby to zrobić tylko w określony sposób. Stąd pretor bardzo słusznie mówi w odniesieniu do napraw:
"Zabraniam komukolwiek zabraniać ci naprawiania drogi, do czego masz prawo", to znaczy w takim zakresie, w
jakim jest ci to dozwolone zgodnie z warunkami nałożonej służebności.
15. Przez termin "naprawa" rozumiemy przywrócenie drogi do jej poprzedniego stanu, to znaczy, że nie może być
ona poszerzana, wydłużana, obniżana ani podwyższana, ponieważ czym innym jest naprawa drogi, a czym
innym jej budowa.
16. Labeo zadaje pytanie, czy jeśli ktoś chciałby zbudować nowy most w celu naprawy drogi, to czy powinien
mieć na to pozwolenie. Twierdzi on, że powinien mieć na to pozwolenie, ponieważ tego rodzaju konstrukcja
stanowi część naprawy drogi. Myślę, że opinia Labeo jest słuszna; pod warunkiem, że gdyby tego nie zrobiono,
nie można by wygodnie podróżować tam i z powrotem po drodze.
4. Venuleius, Interdicts, Księga I.
Starożytni wyraźnie dodawali, że nie należy używać przemocy, aby uniemożliwić komukolwiek przyniesienie
materiałów nadających się do naprawy drogi. Przepis ten jest zbyteczny, gdyż ten, kto nie pozwala przynieść
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materiałów, bez których droga nie może być naprawiona, uważa się za używającego przemocy, aby nie dopuścić
do naprawy.
(1) Jeżeli jednak ten, kto może przynieść materiały potrzebne do naprawy krótszą drogą, woli przynieść je
dłuższą, aby w ten sposób narazić na przykrości tego, kto jest winien służebności, można wobec niego bezkarnie
użyć siły, gdyż to on sam przeszkadza w naprawie drogi.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga XX.
Jest oczywiste, że jeśli ktoś przeszkadza w spiętrzeniu materiałów, to używa siły, aby uniemożliwić naprawę.
1. Jeśli ktoś, będąc w stanie przetransportować materiały przez inną część pola, nie powodując żadnych
niedogodności dla właściciela gruntu, transportuje je przez inną część, to bardzo słusznie zdecydowano, że
można użyć siły, aby mu w tym przeszkodzić.
2. Nie ma wątpliwości, że ten interdykt może być przyznany nie tylko samej osobie, która została zakłócona, ale
także jej następcom. Zostanie on również przyznany na rzecz i przeciwko nabywcy.
3. Jeżeli ktoś posiada służebność, która nie została prawnie nałożona, ale z której korzystał przez długi czas, to
fakt, że korzystał z niej przez dłuższy czas, uprawnia go do zastosowania tego interdyktu.
4. Ten, kto chce skorzystać z tego interdyktu, powinien zapewnić swojemu przeciwnikowi zabezpieczenie przed
szkodą, która może być spowodowana przez jego działania.
(6) Paulus, O Edykcie, Księga LXVI.
Tak jak ten, kto korzystał ze służebności bez wadliwego tytułu, nie doznaje uszczerbku dla swoich praw, nawet
jeśli w ciągu ostatniego roku korzystał z niej pod wadliwym tytułem, tak samo nabywca lub spadkobierca nie
dozna uszczerbku, jeśli korzystał ze służebności pod wadliwym tytułem, jeśli sprzedawca lub spadkodawca
korzystał z niej pod dobrym tytułem.
7. Celsus, Digest, Księga XXV.
Jeśli ktoś przeszedł przez waszą ziemię bez użycia przemocy lub działając potajemnie, lub pod niepewnym
tytułem, a mimo to uczynił to bez żadnego prawa, ale z zamiarem nie przemierzania ziemi, gdyby mu tego
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zabroniono, ten interdykt nie będzie obowiązywał w tych okolicznościach, ponieważ, aby mógł to uczynić, osoba,
o której mowa, musi posiadać jakieś prawo do ziemi.

Tyt. 20. Odnośnie do edyktu, który odnosi się do wody używanej codziennie i do takiej, która jest używana tylko w
okresie letnim.

(1) Ulpianus, O edyktach, Księga LXX.
Pretor mówi: "Zabraniam użycia siły przeciwko tobie, abyś nie mógł prowadzić wody, o której mowa, w ten sam
sposób, w jaki prowadziłeś ją w minionym roku, pod warunkiem, że nie zrobiłeś tego przemocą, potajemnie lub
pod niepewnym tytułem".
1. Ten interdykt ma charakter zakazu, a czasami jest restytucyjny, i odnosi się do wody w codziennym użyciu.
2. Woda w codziennym użyciu nie jest taka, z której korzysta się stale, ale taka, z której każdy może korzystać
codziennie, jeśli ma na to ochotę; choć czasem, choć może nie być wygodna do prowadzenia jej w zimie, to
jednak ma się do tego prawo.
3. Istnieją dwa rodzaje służebności odnoszące się do wody, jedna z nich do jej codziennego używania, a druga
do używania jej w lecie. Ta, która może być używana codziennie, różni się od tej, która jest używana w lecie,
ponieważ ta pierwsza jest taka, która jest prowadzona stale zarówno w lecie, jak i w zimie, chociaż czasami nie
jest używana. To, co jest nazywane wodą do codziennego użytku, ma swoją służebność podzieloną przez
odstępy czasu. To, co jest do użytku w lecie jest takie, jak jest tylko wygodne do użytku w tym sezonie, jak mamy
zwyczaj mówić o letniej odzieży, kurortów letnich i obozów letnich, które wykorzystujemy sporadycznie w zimie,
ale w większości w lecie. Myślę, że woda, która jest używana w lecie, a ta, która jest do codziennego użytku,
powinna być rozróżniana przez wzgląd na intencję stron i charakter miejsc, w których jest używana; bo jeśli jest
taka, że zawsze może być prowadzona, ale ja używam jej tylko w lecie, to trzeba powiedzieć, że jest to woda
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letnia. Ponadto, jeśli może być prowadzona tylko w lecie, to jest to również woda letnia. Jeśli miejsca są takie, że
ze względu na ich charakter woda może być wprowadzona tylko w okresie letnim, należy uznać, że będzie ona
prawidłowo nazywana wodą letnią.
4. 4. Kiedy w interdykcie jest powiedziane: "jak przeprowadzaliście wodę w ciągu minionego roku", oznacza to nie
codziennie, ale nawet tylko jeden dzień lub noc w ciągu całego roku. Zatem woda codzienna to taka, która może
być przeprowadzana codziennie w zimie lub w lecie, chociaż mogą być chwile, kiedy nie jest przeprowadzana.
Woda letnia to taka, która może być podawana codziennie, ale jest używana tylko latem, a nie zimą; nie dlatego,
że nie można tego robić zimą, ale dlatego, że zazwyczaj tak nie jest.
5. Praetor, w tym interdykcie, odnosi się tylko do wody, która płynie nieprzerwanie, ponieważ woda nie może być
używana, jeśli jej przepływ nie jest stały.
6. Chociaż stwierdziliśmy, że ten interdykt odnosi się tylko do wody, która płynie w sposób ciągły, to jednak
odnosi się on również do takiej, która może być prowadzona. Jest bowiem pewna woda, która, choć płynie
nieprzerwanie, nie może być przewodzona; jak na przykład woda studzienna i taka, która znajduje się tak głęboko
pod ziemią, że nie można jej wydobyć na powierzchnię, aby była użyteczna. Można więc ustanowić służebność
za pobieranie wody tego rodzaju, która nie może być odprowadzana.
7. Te zakazy dotyczące wody i źródeł uważa się za odnoszące się tylko do wody, która jest pobierana ze źródła,
a nie z jakiegokolwiek innego miejsca, ponieważ służebność dla tego rodzaju wody może być nałożona na mocy
prawa cywilnego.
8. Źródłem wody jest miejsce, w którym ona powstaje, a także samo źródło, jeśli pochodzi ze źródła. Jeżeli
jednak pochodzi z rzeki lub jeziora, za źródło uważa się pierwsze części rowu, którym jest odprowadzana z rzeki
lub jeziora do kanału. Jeśli woda, sącząc się przez ziemię, pojawia się po raz pierwszy w jakimś miejscu lub
innym, jest oczywiste, że musimy nazywać miejsce, w którym po raz pierwszy wyłania się z ziemi, jej źródłem.
9. I bez względu na to, w jaki sposób prawo do wody może być ustanowione, należy uznać, że ten interdykt
będzie miał zastosowanie.
10. Jeśli jednak prawo do wody nie należy prawnie do nikogo, ale on myśli, że ma prawo do jej prowadzenia i tak
czyni, ponieważ w tym przypadku błąd nie leży w prawie, ale w rzeczywistości, należy uznać, i jest to również
nasza praktyka, że ma on prawo do skorzystania z tego interdyktu; wystarczy bowiem, jeśli myślał, że ma prawo
do prowadzenia wody i nie czynił tego ani przemocą, ani potajemnie, ani na podstawie niepewnego tytułu.
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11. Zadaje się pytanie, czy te interdykty odnoszą się tylko do wody używanej do nawadniania ziemi, czy też
dotyczą wszystkich wód, nawet tych, które są używane dla naszego użytku i wygody. Naszą praktyką jest
uważać, że odnoszą się one do wszystkich rodzajów wody. Stąd ten zakaz będzie obowiązywał nawet wtedy, gdy
ktoś będzie chciał doprowadzić wodę do swoich domów w mieście.
12. Ponadto Labeo mówi, że nawet tam, gdzie są pewne akwedukty, które nie należą do ziemi, ponieważ może z
nich korzystać każdy, to i tak będzie obowiązywał ten interdykt.
13. Labeo twierdzi również, że nawet jeśli pretor w tym interdykcie miał na myśli wodę zimną, to jednak nie należy
odmawiać interdyktów w przypadku wody ciepłej, ponieważ używanie tego rodzaju wody jest konieczne, gdyż
czasami zamiast wody zimnej stosuje się ją do nawadniania pól. Ponadto, w niektórych miejscach ciepła woda
jest niezbędna do nawadniania, jak na przykład w Hieropolis, ponieważ faktem jest, że Hieropolitanie nawadniają
swoje ziemie w Azji ciepłą wodą. I chociaż woda tego rodzaju może nie być absolutnie konieczna do celów
irygacyjnych, to jednak nikt nie wątpi, że te zakazy będą miały zastosowanie w takich okolicznościach.
14. Będzie podstawa do tego interdyktu niezależnie od tego, czy woda znajduje się w mieście, czy poza nim.
15. Należy jednak rozumieć, że pretor nakazuje, aby woda była prowadzona w ten sam sposób, w jaki była
prowadzona w roku ubiegłym, a więc nie może być prowadzona w większej ilości, ani w innym miejscu. Jeśli więc
woda, którą ktoś chce przeprowadzić, jest inna niż ta, którą przeprowadzał w minionym roku, lub jeśli była taka
sama, a chce ją przeprowadzić przez inną część swojej posesji, można użyć siły, aby mu w tym przeszkodzić.
16. Labeo twierdzi, że każda część gruntu, przez którą przeprowadzana jest woda, jest uprawniona do
korzystania ze służebności. Jeżeli więc powód nabył sąsiednie pole i chce przeprowadzić wodę, z której korzystał
w ciągu ostatniego roku, przez pole, które niedawno nabył, może zgodnie z prawem skorzystać z tego zakazu,
podobnie jak w przypadku prawa drogi; tak więc, raz wszedłszy na swój własny grunt, może wejść na inny,
gdziekolwiek zechce, chyba że przeszkodzi mu w tym osoba, od której uzyskano służebność wody.
17. Pyta się również, czy można bezkarnie zabronić komukolwiek mieszania innej wody z tą, której używał w
poprzednim roku. Znana jest opinia Ofiliusa, który uważa, że można mu to prawnie uniemożliwić, ale tylko w
miejscu, gdzie najpierw pozwala wodzie wpłynąć do swojego kanału. Ofilius twierdzi, że można mu to prawnie
uniemożliwić w odniesieniu do całego prawa do wody. Zgadzam się z opinią Ofiliusa, że prawo to nie może być
podzielone, ponieważ nie można stosować przemocy w odniesieniu do części wody, gdy nie dotyczy to całości.
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18. Trebatius twierdzi, że jeśli do wodopoju zapędzi się większą liczbę bydła niż ta, którą właściciel ma prawo tam
zabrać, to nie można dopuścić, aby przyszło ich wszystkich, ponieważ te, które zostały dodane do bydła, które
miało prawo pić, unieważnią prawo wszystkich do korzystania z przywileju. Marcellus natomiast twierdzi, że jeśli
ten, kto ma prawo zaprowadzić pewną liczbę bydła do wodopoju, zaprowadzi ich więcej, to nie można mu
zabronić przyprowadzenia wszystkich. Jest to prawdą, ponieważ bydło może być rozdzielone.
19. Arystoteles uważa, że tylko ten jest uprawniony do stosowania tego interdyktu, kto uważa, że ma do tego
prawo, a nie ten, kto wiedząc, że nie ma takiego prawa, korzysta z niego.
20. Mówi on również, że ten, kto w ciągu minionego roku prowadził gospodarkę wodną bez użycia przemocy,
potajemnie lub na podstawie niepewnego tytułu, ale którego korzystanie w części tego samego roku było
obarczone jednym lub drugim z tych defektów, może nadal prawidłowo korzystać z tego interdyktu, ponieważ
czas, w którym to robił, a żaden taki defekt nie istniał, powinien być brany pod uwagę; ponieważ prawdą jest, że
był okres w ciągu minionego roku, kiedy korzystał ze służebności bez użycia przemocy, lub działał potajemnie,
lub opierał się na niepewnym tytule.
21. Powstało pytanie, czy w przypadku, gdy ktoś przez dłuższy okres czasu niż rok prowadził wodę, a w
następnym czasie, czyli w ciągu roku, woda sama z siebie popłynęła, bez jego prowadzenia, to czy będzie
podstawa do tego interdyktu. Seweriusz Waleriusz mówi, że interdykt będzie na jego korzyść, ponieważ uważa
się, że to on prowadził wodę, chociaż, ściśle rzecz biorąc, nie można uznać, że rzeczywiście to zrobił.
22. Pytano również, czy jeśli ktoś uważałby, że ma prawo prowadzić wodę co drugi dzień, a prowadziłby ją tylko
jeden dzień, to czy można by uznać, że uczynił to właściwie i bez oszukiwania posiadacza gruntu, z którego woda
pochodzi, tak że byłby uprawniony do skorzystania z tego interdyktu. Ponieważ pretor mówi: "Ponieważ w ciągu
minionego roku odprowadzałeś wodę", to znaczy na przemian, nie ma różnicy, czy woda miała być
odprowadzana co piąty dzień, czy co drugi dzień, czy codziennie, jeśli chodzi o tego, kto chce skorzystać z tego
interdyktu; Ponieważ wystarczy, że woda była pobierana tylko jednego dnia w ciągu minionego roku, nie ma
znaczenia, jakie prawo do jej pobierania ma dana osoba, ponieważ jeśli ktoś, kto ma prawo do pobierania wody
co pięć dni, chciałby skorzystać z interdyktu, twierdząc, że ma prawo do pobierania wody każdego innego dnia,
zostanie uznany, że nie ma do tego prawa.
23. Ponadto należy zauważyć, że jeśli podczas przeprowadzania wody przeciwnik zabroni ci tego, a następnie w
międzyczasie utracisz prawo do jej przeprowadzania, możesz, za pomocą tego interdyktu, uzyskać restytucję
poprzez odzyskanie tego, co utraciłeś. Uważam, że ta opinia jest słuszna.
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24. Jeśli sprzedasz i wydasz ziemię, na której masz zwyczaj prowadzić wodę, nadal możesz skorzystać z
interdyktu.
25. 25. Ten interdykt będzie przysługiwał każdemu, kto przeszkadza mi w prowadzeniu wody, i nie ma znaczenia,
czy ma on prawo własności do gruntu, czy nie, ponieważ i tak będzie odpowiedzialny na mocy interdyktu,
ponieważ po tym, jak służebność zaczęła działać, można się jej domagać od kogokolwiek.
26. 26. Jeżeli pomiędzy dwoma rywalami (to znaczy pomiędzy dwoma osobami, które przewodzą wodę przez ten
sam kanał) powstaje spór dotyczący wody i każdy z nich twierdzi, że ma wyłączne prawo, podwójny interdykt
będzie wydany na ich korzyść.
27. Labeo uważa, że na mocy tego interdyktu człowiek nie będzie mógł niczego budować na ziemi, przez którą
przepływa woda, ani kopać, ani siać, ani ścinać drzew, ani wznosić żadnych budowli, za pomocą których woda,
którą w ciągu minionego roku, na podstawie dobrego tytułu prawnego, przepuszczał przez twoją ziemię, mogłaby
zostać zanieczyszczona, zepsuta lub zniszczona. Mówi on, że w podobny sposób interdykt może być
zastosowany w przypadku wody letniej.
28. Jeśli ktoś zrzeknie się prawa do czerpania wody, to zrzeczenie się będzie ważne.
29. Pretor mówi dalej: "Zabraniam stosowania przemocy, aby uniemożliwić wam czerpanie wody, jak to
czyniliście podczas minionego lata, bez użycia siły, potajemnie lub na podstawie niepewnego tytułu. Zakaz ten
udzielam spadkobiercom, nabywcom i pretorianom posiadłości".
30. Ten interdykt odnosi się do wody letniej.
31. 31. Ponieważ stwierdziliśmy, że istnieje różnica między wodą używaną tylko w okresie letnim a tą, która może
być używana codziennie, należy również zauważyć, że istnieje różnica między tymi interdyktami; ponieważ ten,
który odnosi się do wody używanej codziennie, zawiera następującą klauzulę: "Tak jak prowadziłeś wodę w ciągu
minionego roku", a ten, który odnosi się do wody używanej tylko w okresie letnim, zawiera następującą klauzulę:
"Tak jak prowadziłeś ją w ciągu minionego lata". Nie jest to bezzasadne, ponieważ skoro dana osoba nie
korzystała z wody w zimie, powinna odnieść się nie do obecnego lata, ale do poprzedniego.
32. Uczeni ludzie zdecydowali, że lato zaczyna się od równonocy wiosennej, a kończy się przy równonocy
jesiennej. Stąd lato i zima są podzielone przez okres sześciu miesięcy.
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33. Ostatnie lato oblicza się z porównania dwóch sezonów letnich.
34. Na tym koncie, jeśli interdykt jest wydany w lecie, czasami okres obejmuje rok i sześć miesięcy. Dzieje się tak
tam, gdzie woda jest prowadzona na początku równonocy wiosennej, a interdykt jest wydawany następnego lata,
w przeddzień równonocy jesiennej. Jeśli więc zostanie wydany w zimie, to okres będzie obejmował dwa lata.
35. Jeśli ktoś przywykł do prowadzenia wody tylko w zimie, a nie w lecie, może skorzystać z interdyktu.
36. Do interdyktu dyspozycyjnego ma prawo ten, kto przeprowadził wodę w czasie tego lata, a nie w czasie
poprzedniego.
37. Praetor mówi: "Udzielę interdyktu spadkobiercom, nabywcom i praetorianom posiadającym majątek". Należy
zauważyć, że słowa te odnoszą się nie tylko do wody używanej podczas lata, ale także do tej używanej na co
dzień, ponieważ, tak jak interdykty są przyznawane następcom w odniesieniu do praw drogi, tak pretor uważał, że
te również powinny być przyznane.
38. Praetor mówi: "Zabraniam stosowania przemocy w celu powstrzymania kogoś, komu przyznano prawo do
czerpania wody ze zbiornika znajdującego się na jego terenie. Ilekroć zostanie wydany interdykt dotyczący
budowy jakiegoś dzieła, nakażę dostarczenie zabezpieczenia przed grożącą szkodą".
39. Konieczne było zaproponowanie tego interdyktu, ponieważ, jako że poprzednie odnoszą się do osób, które
odprowadzają wodę od jej źródła z powodu nałożonej służebności lub dlatego, że uważają, że tak się stało,
wydawało się słuszne, aby interdykt został przyznany temu, kto odprowadza wodę ze zbiornika, to znaczy ze
zbiornika, który zawiera wodę do użytku publicznego i który jest nazywany zbiornikiem.
40. Jeżeli zezwolono na pobór wody ze zbiornika, należy udzielić interdyktu.
41. Ponadto, zezwolenie będzie udzielone na prowadzenie wody ze zbiornika, strumienia, lub z jakiegokolwiek
innego miejsca publicznego.
42. Pozwolenia tego udziela Cesarz i nikt inny nie ma prawa go udzielać.
43. Prawo to jest czasem przyznawane ziemi, a czasem osobom. Gdy jest przyznane do ziemi, nie wygasa wraz
ze śmiercią zainteresowanego; ale gdy jest przyznane osobom, traci się je wraz z ich śmiercią, a zatem nie
przechodzi na żadnego innego właściciela ziemi, ani na spadkobierców czy innych następców.
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44. 44. Oczywiste jest, że prawo to może być podnoszone przez tego, na kogo przechodzi własność gruntu. Jeśli
bowiem udowodni, że woda należy się jego ziemi i płynęła w imieniu tego, przez którego własność została mu
przekazana, może niewątpliwie uzyskać prawo do jej prowadzenia; nie jest to bowiem łaska, ale będzie
niesprawiedliwością, jeśli nie zostanie uzyskana.
45. Trzeba też pamiętać, że w tym interdykcie rozstrzyga się całą kwestię cesji prawa do wody. Ten interdykt nie
jest bowiem tylko wstępny, jak te wcześniej opisane, ani nie odnosi się tylko do czasowego posiadania, ale strona
zainteresowana albo ma prawo przypisane do siebie, albo nie, a interdykt skutecznie rozwiązuje całą sprawę.
(2) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXII.
Jeśli mam prawo prowadzić wodę w dzień lub w nocy, nie mogę tego czynić w innych godzinach niż te, w których
mam prawo ją prowadzić.
.3. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIV.
Przyjęliśmy zasadę, że woda może być używana nie tylko do nawadniania, ale także do użytku bydła, a nawet dla
przyjemności.
1. Kilka osób może prowadzić wodę z rzeki, pod warunkiem, że nie wyrządzą szkody swoim sąsiadom, a nawet
tym, którzy są na przeciwległym brzegu, jeśli strumień się zwęża.
2. Jeśli prowadzisz wodę z publicznej rzeki, a ona opuszcza jej koryto, nie możesz jej kontynuować, nawet jeśli
miejsce, w którym teraz płynie, należy do mnie, ponieważ służebność nie została nałożona na ten grunt. Może
Pan jednak po niej podążać, jeśli rzeka stopniowo przybiera na Pana gruncie przez aluwia, ponieważ cała
miejscowość jest objęta służebnością prowadzenia wody z rzeki. Jeśli jednak rzeka, zmieniwszy swoje koryto,
zaczyna go otaczać, nie możesz podążać za nim, ponieważ porzucone koryto nie podlega służebności, która w
konsekwencji zostaje przerwana.
3. Woda, która bierze początek w strumieniu, jest milcząco uważana za b$ na korzyść tego, kto ją stamtąd
prowadzi.
4. Akwedukt, którego pochodzenie jest poza pamięcią człowieka, jest uważany za legalnie ustanowiony w
miejscu, przez które przechodzi.
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5. Ten, kto jest uprawniony do prowadzenia wody do codziennego użytku, może umieścić rury w strumieniu, lub
zrobić cokolwiek innego; pod warunkiem, że nie powoduje szkody na ziemi sąsiada, lub koliduje z prawem innych
do korzystania z wody z tego samego źródła.
6. Każdy, kto ma prawo do przewodzenia wody, może również legalnie przewodzić inną wodę ponad nią za
pomocą akweduktu zbudowanego na brzegu, pod warunkiem, że nie wyrządzi szkody przewodowi znajdującemu
się poniżej.
4. Julianus, Digest, Księga XLI.
Przyznałem Lucjuszowi Titiusowi przywilej odprowadzania wody z mojego źródła. Powstało pytanie, czy mogę
przyznać Maeviusowi prawo do prowadzenia wody tym samym akweduktem. Jeśli uważasz, że to prawo może
być przyznane dwóm osobom do prowadzenia wody tym samym akweduktem, to jak powinny one z niego
skorzystać? Odpowiedź brzmiała, że tak jak prawo drogi może być przyznane kilku osobom łącznie lub
oddzielnie, tak też, w podobny sposób, prawo do prowadzenia wody może być im prawnie przyznane. Jeśli strony
nie uzgodnią między sobą, to w jaki sposób mają z niego korzystać? Nie będzie niesprawiedliwe przyznanie im
powództwa pretorskiego, podobnie jak wiele autorytetów uznało, że tego rodzaju powództwo może być
przyznane w podziale kilku osobom, które są uprawnione do korzystania z użytkowania.
5. Tenże, O Minicjuszu, księga IV.
Ustalono, że korzystanie z wody może być podzielone nie tylko według pór roku, ale także według miary. Jedna
osoba może mieć prawo do korzystania z wody na co dzień, a inna do korzystania z niej latem; tak więc latem
woda będzie podzielona między nich, a zimą będzie mógł korzystać z niej tylko ten, kto ma prawo do korzystania
z niej na co dzień.
1. Pomiędzy dwoma osobami, którym przysługiwał przywilej prowadzenia wody tym samym akweduktem, w
różnych godzinach, zostało uzgodnione, że godziny jej używania powinny być zmienione. Jeśli prowadzili ją przez
okres dłuższy niż było to konieczne, zgodnie z treścią służebności, tak że żaden z nich nie korzystał z niej w
określonym czasie, na który została mu ona przyznana, to pytam, czy utracili prawo do jej użytkowania.
Zaprzeczono, że je utracili.
6. Neratius, Pergaminy, Księga III.
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Podczas gdy badamy interdykty, które odnoszą się do wody używanej w lecie, uważamy, że powinniśmy najpierw
ustalić, czym jest woda letnia, na którą zwykle udzielany jest interdykt odnoszący się do poprzedniego sezonu; To
znaczy, czy woda letnia powinna być określona jako taka, którą ktoś ma prawo używać tylko podczas lata, czy
należy wziąć pod uwagę intencję tego, kto ma prawo prowadzić ją podczas tej pory roku; czy to określenie zależy
od natury samej wody, która może być prowadzona tylko podczas lata, czy też należy wziąć pod uwagę korzyść
dla miejsc, do których jest prowadzona. Dlatego też uznano, że woda jest właściwie nazywana tak ze względu na
dwie rzeczy; mianowicie jej naturę i korzyść dla ziemi, po której jest transportowana; tak więc, jeśli jej natura jest
taka, że może być prowadzona tylko w lecie, nawet jeśli jest to również pożądane w zimie; lub jeśli jej natura
pozwala na prowadzenie jej w każdej porze roku, a korzyść dla miejsc, do których jest pobierana wymaga tylko
korzystania z niej w lecie przez osoby do tego uprawnione, jest ona właściwie nazywana wodą letnią.
(7) Paulus, Decyzje, Księga V.
Jeżeli postępowanie jest wszczęte w odniesieniu do prawa drogi lub prawa do prowadzenia wody, musi być
zapewnione, że tak długo, jak powód będzie próbował udowodnić swoje prawo do służebności, nie będzie
przeszkód w prowadzeniu przez niego wody lub korzystaniu z prawa drogi. Jeżeli jednak zaprzeczy on, że jego
przeciwnik ma jakiekolwiek prawo do korzystania z prawa drogi lub do prowadzenia wody, powinien on, bez
obawy utraty służebności, złożyć zabezpieczenie, że nie będzie z niej korzystał do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
8. Scaevola, Spostrzeżenia.
Kto jest uprawniony do prawa drogi przez grunt w celu przeprowadzenia wody, może zbudować kanał przez
dowolną jego część, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał w budowie innego akweduktu.

Tyt. 21. Odnośnie do interdyktu dotyczącego kanałów.

(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
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Preceptor mówi: "Zabraniam użycia siły przeciwko komukolwiek, aby uniemożliwić mu naprawę lub oczyszczenie
akweduktu, kanału lub zbiornika, z którego ma prawo korzystać w celu doprowadzenia wody, pod warunkiem, że
nie będzie go prowadził inaczej niż przez poprzednie lato, bez użycia przemocy, potajemnie lub pod niepewnym
tytułem".
1. Ten zakaz jest niezwykle użyteczny, ponieważ jeśli nikt nie będzie miał pozwolenia na naprawę przewodu,
będzie miał niedogodności w korzystaniu z niego.
2. Dlatego pretor mówi: "Akwedukt i kanał". Kanał to miejsce wykopane na całej długości, a swoją nazwę wywodzi
od greckiego słowa oznaczającego płynąć.
3. Zbiornik wodny to miejsce, z którego patrzy się w dół i od niego pochodzą nazwy wystaw publicznych.
4. Rowy są przeciwieństwem rowów i służą do prowadzenia i tłoczenia wody ze strumienia, niezależnie od tego,
czy są z drewna, kamienia, czy jakiegokolwiek innego materiału. Zostały one wynalezione w celu
przechowywania i transportowania wody.
5. Rów jest miejscem wykopanym z boku strumienia i pochodzi od słowa incision, ponieważ jest wykonany przez
cięcie; dla kamienia lub ziemi jest najpierw cięte, aby umożliwić wodę, która ma być wniesiona z rzeki. Doły i
studnie są również zawarte w tym interdykcie.
6. Następnie pretor mówi: "naprawiać i oczyszczać". Naprawiać znaczy przywracać do poprzedniego stanu to, co
zostało uszkodzone. W pojęciu "naprawiać" zawarte są: przykrywanie, czyli podtrzymywanie od dołu,
wzmacnianie, budowanie, a także ciągnięcie i transportowanie wszystkiego, co jest do tego niezbędne.
7. Niektóre władze twierdzą, że termin "czysty" odnosi się tylko do kanału, który jest w dobrym stanie, ale jest
oczywiste, że odnosi się on również do takiego, który wymaga naprawy, ponieważ często kanał wymaga zarówno
naprawy, jak i czyszczenia.
8. Praetor mówi: "w celu przeprowadzenia wody". Jest to dodane z dobrego powodu, ponieważ tylko ten jest
upoważniony do naprawy i czyszczenia kanału, kto zrobił go w celu przewodzenia wody.
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9. Ten interdykt może być wydany także na rzecz tego, kto nie ma prawa do prowadzenia wody, pod warunkiem,
że prowadził ją albo podczas poprzedniego lata, albo w tym roku; wystarczy, że nie robił tego przy użyciu
przemocy, potajemnie lub pod niepewnym tytułem.
10. Jeśli ktoś chce zrobić przepust z kamienia, który wcześniej był tylko przekopany przez ziemię, uważa się, że
nie może legalnie skorzystać z tego zakazu, ponieważ ten, kto to robi, nie tylko naprawia ciek wodny. Opinię tę
przyjął Ofilius.
11. Tak więc, nawet jeśli ktoś chce wykopać kanał w innym miejscu, można mu to bezkarnie uniemożliwić.
Zasada ta dotyczy również tego, czy obniża, podnosi, rozszerza, wydłuża, zakrywa czy odkrywa kanał. Myślę
jednak, że można mu przeszkodzić w zmianie go pod innymi względami, ale jeśli chodzi o zakrywanie i
odkrywanie go, nie sądzę, by można mu było przeszkodzić, chyba że jego przeciwnik udowodni, że to dla jego
dobra nie powinno się tego robić.
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXVI.
Labeo twierdzi, że otwarty kanał nie może być zamieniony na podziemny, ponieważ w ten sposób właściciel
gruntu zostanie pozbawiony przywileju pojenia bydła lub czerpania wody z tego kanału. Pomponiusz mówi, że nie
zgadza się z tą opinią, ponieważ właściciel korzysta z tego przywileju raczej z przypadku niż z jakiegokolwiek
prawa, które posiada, chyba że taka była intencja na początku, kiedy służebność została nałożona.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Serwiusz twierdzi jednak, że woda, która wcześniej płynęła otwartym kanałem, jest prowadzona w inny sposób,
jeśli następnie jest transportowana przez kanał, który jest zakryty; jeśli bowiem ktoś buduje dzieło, dzięki któremu
woda jest lepiej chroniona lub zatrzymywana, nie można mu tego bezkarnie zabronić. Uważam, że w odniesieniu
do rury jest inaczej, chyba że przeciwnik odniesie większą korzyść.
1. Serwiusz i Labeo twierdzą, że jeśli ktoś chce zrobić przewód z kamienia, który najpierw został wykopany w
ziemi, a więc nie zatrzymywał wody, to należy go wysłuchać. Z drugiej strony, jeśli ktoś chciałby zmienić przepust,
który wcześniej był zbudowany z kamienia, na zwykły rów przez ziemię, w całości lub w części, nie można mu
tego zabronić. Wydaje mi się, że wszelkie pilne i konieczne naprawy powinny być dozwolone.
2. Jeśli ktoś chciałby połączyć z ciekiem wodnym nowy kanał lub nowe rury, których nigdy wcześniej tam nie było,
Labeo mówi, że ten zakaz będzie obowiązywał. My jednak jesteśmy zdania, że w tego rodzaju przypadku należy
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brać pod uwagę korzyść tego, kto doprowadza wodę, nie powodując żadnych niedogodności dla właściciela
gruntu.
3. Jeżeli woda jest doprowadzana do jeziora, a z tego ostatniego za pomocą kilku akweduktów, to interdykt ten
będzie obowiązywał na korzyść tego, kto chce naprawić samo jezioro.
4. Ten interdykt odnosi się do wszystkich przewodów, czy są one usytuowane w miejscach publicznych czy
prywatnych.
5. Nawet jeśli rura służy do doprowadzania ciepłej wody, interdykt ten będzie obowiązywał również w przypadku,
gdy należy dokonać jej naprawy.
6. Arystoteles sądzi, że pretorianin będzie działał w przypadku, gdy podziemna rura, przez którą doprowadzana
jest para do gorących kąpieli, będzie wymagała naprawy; i trzeba powiedzieć, że interdykt może być
zastosowany również w tego rodzaju przypadku.
7. Ten interdykt jest również udzielany tym samym osobom, w wyżej wymienionych przypadkach, w których
udzielane są interdykty w odniesieniu do wody.
8. Jeżeli komuś, kto naprawia kanał, doręcza się wezwanie do zaniechania budowy nowego obiektu, słusznie
uznano, że nie musi on zwracać na to uwagi, ponieważ pretor zabrania stosowania przemocy wobec niego w
takich okolicznościach, absurdalne jest, aby przeszkadzano mu w tym poprzez doręczenie wezwania do
zaniechania budowy nowego obiektu. Należy powiedzieć, że powództwo rzeczowe może być bez wątpienia
wniesione przeciwko stronie, o której mowa, na tej podstawie, że nie miała prawa do dokonania naprawy.
9. Nie ulega wątpliwości, że ten, kto dokonuje napraw, powinien udzielić zabezpieczenia przed grożącą mu
szkodą.
10. Ofilius uważa, że ten interdykt będzie leżał na korzyść każdego, komu uniemożliwiono przywiezienie lub
przewiezienie materiałów potrzebnych do naprawy. To prawda.
4. Venuleius, Interdicts, Księga I.
Interdykt jest również przyznawany tam, gdzie akwedukty powinny być naprawione, a nie przeprowadza się
dochodzenia, czy istnieje prawo do prowadzenia wody, czy nie. Naprawa dróg nie jest bowiem tak konieczna jak
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naprawa akweduktów, bo jeśli te ostatnie nie zostaną naprawione, to całe korzystanie z wody zostanie
wstrzymane, a ludzie będą narażeni na śmierć z pragnienia. Oczywiste jest, że wody nie można uzyskać bez
naprawy akweduktów; ale jeśli droga nie jest naprawiona, przejście do i z będzie tylko utrudnione, a to jest mniej
w okresie letnim.

Tyt. 22. Odnośnie interdyktu, który dotyczy źródeł.

(1) Ulpianus, O edyktach, Księga LXX.
Pretor mówi: "Zabraniam ci używać siły, abyś nie korzystał ze źródła, o którym mowa, z którego wody korzystałeś
przez ostatni rok, bez użycia siły, potajemnie lub na podstawie niepewnego tytułu. Udzielam również podobnego
zakazu w odniesieniu do jezior, studni i stawów rybnych."
1. Ten interdykt został wprowadzony dla dobra tego, kto nie może korzystać z wody ze źródła. Służebności są
zwykle przyznawane nie tylko w celu doprowadzenia wody, ale także w celu jej czerpania; a ponieważ te
odnoszące się do doprowadzania wody i czerpania tej samej są odrębne, tak też i interdykty odnoszące się do
nich są przyznawane oddzielnie.
2. Ponadto, interdykt ten będzie miał zastosowanie, jeśli komukolwiek przeszkadza się w korzystaniu z wody, to
znaczy, jeśli przeszkadza się w jej czerpaniu, albo w zapędzaniu do niej bydła.
3. Tę samą zasadę, o której mówiliśmy jako o regulującej poprzednie interdykty, należy odnieść także do tych,
które odnoszą się do osób.
4. Ten interdykt nie będzie obowiązywał w przypadku cystern, ponieważ cysterna nie ma wiecznej lub bieżącej
wody. Z tego wynika, że we wszystkich tych przypadkach wymagane jest, aby woda była bieżąca. Cysterny
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jednak są napełniane przez deszcze. Podsumowując, zostało ustalone, że interdykt nie będzie obowiązywał, jeśli
jezioro, staw rybny lub studnia nie zawierają bieżącej wody.
5. Oczywiste jest, że interdykt będzie również wystarczający, gdy komukolwiek uniemożliwia się korzystanie z
drogi dającej dostęp do wody, która ma być pobierana.
6. Następnie pretor mówi: "Zabraniam użycia siły, aby przeszkodzić ci w naprawie i oczyszczeniu źródła, o którym
mowa, abyś mógł zatrzymać wodę; pod warunkiem, że nie będziesz z niego korzystał w inny sposób niż w ciągu
ostatniego roku, bez użycia siły, potajemnie lub pod niepewnym tytułem".
7. Ten zakaz jest tak samo korzystny jak ten, który odnosi się do naprawy przewodów; ponieważ jeśli nie jest
dozwolone czyszczenie i naprawa źródła, nie będzie ono użyteczne.
8. Źródło powinno być oczyszczone i naprawione w celu zatrzymania wody, tak aby każdy mógł z niego korzystać
w taki sam sposób, w jaki robiono to w poprzednim roku.
9. Zatrzymywać wodę znaczy ograniczać ją w taki sposób, aby się nie przelewała i nie była tracona; pod
warunkiem, że nikomu nie wolno szukać i otwierać nowych źródeł, bo to jest innowacją w stosunku do tego, co
było robione w poprzednim roku.
10. Można też zastosować interdykt, gdy jezioro, studnia lub staw mają być naprawione lub oczyszczone.
11. Interdykt ten jest udzielany wszystkim osobom, którym wolno korzystać z tego, co dotyczy wody letniej.

Tyt. 23. W sprawie interdyktu dotyczącego kanałów ściekowych.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
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Pretor mówi: "Zabraniam wam używać siły przeciwko komukolwiek, kto ma prawo naprawiać i czyścić kanał, o
którym mowa, wspólny dla jego i waszego domu. Nakazuję dostarczenie zabezpieczenia na pokrycie wszelkich
szkód, które mogą wyniknąć z tej pracy."
1. Praetor umieścił pod tym tytułem dwa interdykty, z których jeden jest zakazowy, a drugi restytucyjny, i najpierw
omawia ten, który jest zakazowy.
2. Za pomocą tych interdyktów Praetor przewiduje, że kanały ściekowe powinny być czyszczone i naprawiane, a
oba z nich odnoszą się do zdrowia i ochrony miast, ponieważ brudy w kanałach ściekowych grożą szkodliwą
atmosferą i rujnują budynki. Ta sama zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy kanalizacja nie jest naprawiana.
3. Ten zakaz dotyczy kanałów prywatnych, bo te, które są publiczne, wymagają opieki urzędników.
4. Kanał to wykop, przez który odprowadzane są zanieczyszczenia.
5. Pierwszy wspomniany interdykt jest zakazujący, a przez niego sąsiad nie może użyć przemocy, aby zapobiec
oczyszczeniu i naprawieniu kanału.
6. Termin "kanalizacja" obejmuje zarówno rów, jak i rurę.
7. Ze względu na to, że naprawa i czyszczenie kanałów jest uważane za mające odniesienie do dobra
publicznego, zdecydowano, że klauzula "jeśli nie korzystałeś z niego przemocą, potajemnie lub pod niepewnym
tytułem" nie powinna być dodana; tak, że nawet jeśli ktoś korzystałby z niego w takich okolicznościach, nadal nie
byłby powstrzymany od naprawy lub czyszczenia kanału, jeśli chciałby to zrobić.
8. Następnie pretor mówi: "która jest wspólna dla jego domu i twojego". W tym przypadku termin "dom" musi być
rozumiany jako oznaczający każdy rodzaj budynku, tak jak gdyby było powiedziane "do jego budynku i twojego".
Labeo idzie jeszcze dalej, ponieważ uważa, że będzie podstawa do tego zakazu, jeśli między dwoma budynkami
będzie puste miejsce, i jeśli, jak sugeruje, kanał prowadzi z domu w mieście do przyległej ziemi.
9. Labeo twierdzi również, że każdy, kto chce połączyć swój prywatny kanał ściekowy z publicznym, powinien być
chroniony przed przemocą. Pomponiusz twierdzi, że jeśli ktoś chce zbudować ściek, który będzie wpływał do
kanału publicznego, to nie należy mu w tym przeszkadzać.
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10. Gdy pretor mówi, że "jest wspólna dla jego i twojego domu", to znaczy, że jest skierowana w stronę, rozciąga
się lub dochodzi aż do twojego domu.
11. Ten interdykt ma również odniesienie do sąsiada, jak również do innych dalej położonych, przez których
domy przebiega kanał, o którym mowa.
12. Z tego powodu Fawiusz Mela powiada, że ten interdykt upoważnia każdego do wejścia do domu sąsiada i
zabrania jego chodnika w celu oczyszczenia kanału. Pomponiusz mówi jednak, że w tym przypadku może zostać
nałożona kara w postaci zastrzeżenia naprawienia szkody, ale nie będzie to miało miejsca, jeśli wspomniana
osoba będzie gotowa zastąpić to, co była zobowiązana zabrać w celu naprawy kanału.
13. 13. Jeżeli ktoś mi doręczy zawiadomienie o nowej pracy, kiedy czyszczę lub naprawiam mój kanał, to bardzo
słusznie uważa się, że nie mogę zwracać uwagi na to zawiadomienie i mogę kontynuować naprawę tego, co
zacząłem.
14. Pretor obiecuje jednak, że zostanie udzielone zabezpieczenie przed wszelkimi szkodami, które mogą
wyniknąć z wadliwej pracy; ponieważ, tak jak jest udzielone pozwolenie na naprawę i czyszczenie kanałów, tak
też musi być powiedziane, że nie powinno się wyrządzać szkód w domach innych osób.
15. Następnie pretor mówi: "Przywrócicie wszystko do poprzedniego stanu, jeśli cokolwiek zostało zrobione z
kanałem publicznym lub umieszczone w nim, przez co jego użytkowanie może być zakłócone. Zabraniam też
czynienia czegokolwiek w kanale lub wrzucania do niego".
16. Ten interdykt odnosi się do kanałów publicznych i zabrania wrzucania do nich czegokolwiek lub umieszczania
w nich czegokolwiek, przez co ich użytkowanie może być szkodliwe.
2. Venuleius, Interdicts, Księga I.
Chociaż w tym interdykcie jest mowa o naprawie istniejących kanałów, a nie o budowie nowych, Labeo twierdzi,
że mimo to powinien być wydany interdykt, aby zapobiec stosowaniu przemocy wobec kogoś, kto buduje kanał,
ponieważ chodzi tu o to samo dobro publiczne; pretor bowiem interdyktem zabronił używania siły, aby
przeszkodzić komuś w budowie kanału w miejscu publicznym. Tę opinię podzielają również Ofilius i Trebatius.
Labeo twierdzi również, że interdykt powinien zezwalać każdemu bez przeszkód na czyszczenie i naprawę już
zbudowanego kanału, ale na budowę nowego powinien zezwalać zarządca dróg publicznych.
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Tyt. 24. Odnośnie do interdyktu, który odnosi się do prac podjętych przemocą lub potajemnie.

1. Vivianus, O edyktach, księga LXXI.
Pretor mówi: "Nakazuję ci przywrócić do poprzedniego stanu wszystko, co uczyniłeś z dóbr, o których mowa,
stosując przemoc lub potajemnie, gdy tylko zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w tym celu".
(1) Interdykt ten ma charakter restytucyjny i za jego pomocą unieważnia się oszustwo tych, którzy podjęli się
dokonania czegokolwiek przemocą lub potajemnie; nakazuje się im przywrócenie mienia do stanu poprzedniego.
(2) Nie ma większego znaczenia, czy osoba, o której mowa, ma prawo do wykonania dzieła, czy nie; nawet jeśli
ma, to i tak będzie odpowiedzialna na mocy interdyktu, ponieważ użyła przemocy lub działała potajemnie;
powinna bowiem chronić swoje prawa, a nie dążyć do ich naruszenia.
(3) Następnie zadaje się pytanie, czy ktokolwiek może sprzeciwić się temu interdyktowi z wyjątkiem tego, że
pozwany nie uczynił niczego, do czego nie nabył prawa. Lepsza opinia jest taka, że nie będzie on mógł
skorzystać z takiego wyjątku, ponieważ nie może on chronić się prawnie przez wyjątek, gdy użył przemocy lub
działał potajemnie.
(4) Zakaz ten odnosi się tylko do pracy, która jest wykonywana na ziemi, z użyciem przemocy lub w sposób
potajemny.
(5) Zobaczmy, co należy rozumieć przez użycie przemocy lub działanie potajemne. Kwintus Mucjusz mówi, że
wszystko uważa się za dokonane z użyciem przemocy, jeśli ktoś robi to po tym, jak mu tego zabroniono. Definicja
Kwintusa Muciusa wydaje mi się być kompletna.
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(6) Pedius i Pomponius twierdzą, że jeśli komuś zabroni się kontynuowania pracy przez rzucenie na nią choćby
małego kamienia, to uważa się, że użył przemocy; i taka jest nasza praktyka.
(7) Cascellius i Trebatius uważają, że ta sama zasada obowiązuje, jeśli ktoś przystąpi do pracy po uprzednim
wezwaniu go do tego w obecności świadków, co jest prawdą.
(8) Ponadto Arystoteles mówi, że przemoc stosuje także ten, kto wiedząc, że będzie mu się sprzeciwiać, używa
siły, aby uniknąć zakazu.
(9) Podobnie Labeo mówi, że jeśli komuś zabronię działania, a on w mojej obecności zaniecha, ale potem
podejmie pracę, to uważa się, że użył przemocy, chyba że uzyskał moją zgodę lub ma inny dobry powód, aby to
uczynić.
(10) Jeśli kogoś powstrzymuje słabość lub obawa, że cię obrazi, albo ktoś, kogo władza działa na twoją korzyść, i
z któregoś z tych powodów nie zabroni ci działać, nie będzie się uważało, że użył przemocy. Stwierdził to również
Labeo.
(11) Mówi on również, że jeżeli ktoś cię odstraszy, kiedy będziesz chciał przeszkodzić mi w wykonaniu pracy, na
przykład za pomocą broni, bez żadnego oszustwa z mojej strony, i z tego powodu nie przyjdziesz, aby mi
przeszkodzić, nie będzie się uważało, że użyłem przemocy.
2. Wenuleusz, Interdykty, Księga II.
Aby nie było w mocy innego pogarszać mojego stanu, bez mojej winy za jakiekolwiek wykroczenie.
3. Ulpianus, O edyktach, księga LXXI.
Aby przeszkodzić komukolwiek w działaniu, nie jest konieczne, aby ta osoba sama działała, gdyż prawnie uważa
się, że ktokolwiek przeszkodził drugiemu, czy to przez swojego niewolnika, czy przez swojego agenta. Ta sama
zasada będzie obowiązywać, jeśli zatrudniony przeze mnie robotnik dzienny będzie próbował mu przeszkodzić.
Nie można również zarzucić, że działanie nie jest zwykle nabywane za pośrednictwem kogoś, kto jest wolny;
ponieważ przeszkoda dowodzi, że dokonałeś tego przez zastosowanie przemocy. I dlaczego miałoby to być
niezwykłe, skoro ja będę uprawniony do wniesienia pozwu, nawet jeśli wykonał pan pracę potajemnie, a zatem
prawo do działania zostanie nabyte przeze mnie raczej poprzez bezprawny czyn, który pan popełnił, niż poprzez
czynność dokonaną przez kogoś innego?
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(1) Należy zauważyć, że nie jest konieczne, aby przemoc była stosowana w sposób ciągły; ponieważ po tym, jak
raz została popełniona na początku, uważa się ją za trwałą.
(2) Jeśli zezwolenie zostało udzielone, konieczny jest wyjątek, aby przeciwstawić się temu, kto korzysta z
interdyktu.
(3) Ponadto, gdybym nie tylko ja udzielił zezwolenia, ale gdyby udzielił go również mój pełnomocnik, opiekun
sprawujący kuratelę, kurator podopiecznego, obłąkanego lub małoletniego, to trzeba powiedzieć, że będzie
istniała podstawa do wyjątku.
(4) Nerva twierdzi, że jest rzeczą oczywistą, iż nie będzie podstawy do wyjątku, jeśli gubernator lub jakiś
urzędnik, odpowiedzialny za sprawy miasta, zezwoli na wykonywanie prac w miejscu publicznym; mówi on
bowiem, że chociaż opieka nad miejscami publicznymi mogła być mu powierzona, to jednak prawo do ich
przenoszenia nie zostało mu przyznane. Jest to prawdą tylko wtedy, gdy prawo miejskie nie przyznaje większego
uprawnienia urzędnikowi publicznemu odpowiedzialnemu za sprawy miasta. Tę samą zasadę należy przyjąć, jeśli
prawo to zostało przyznane przez samego cesarza lub przez kogoś, komu nadał on uprawnienia w tym zakresie.
(5) Jeśli ktoś jest gotów bronić się w sądzie przed pewnymi osobami, które uważają, że należy mu zabronić
budowy jakiegoś dzieła, to zobaczmy, czy będzie się uważać, że zaniechał tego przez użycie przemocy. Lepsza
opinia jest taka, że powinno się uważać, że to uczynił, jeśli oferuje zabezpieczenie i jest gotów bronić swojego
prawa. Stwierdził to również Sabinus.
(6) I znowu, jeśli ktoś jest gotów zabezpieczyć się przed szkodą, która może wyniknąć, a tylko z tego powodu
zabroniono mu działać, albo dlatego, że się nie bronił, albo dlatego, że nie zabezpieczył się przed grożącą mu
szkodą, to w konsekwencji należy powiedzieć, że zaprzestał działania poprzez użycie przemocy.
(7) Kasjusz mówi, że uważa się za działającego potajemnie tego, kto ukrywa to, co robi, przed swoim
przeciwnikiem i nie zawiadamia go o tym, o ile obawiał się lub sądził, że ma słuszne powody obawiać się
sprzeciwu.
(8) Również Arysto uważa, że działa potajemnie, gdy z zamiarem ukrycia tego, co robi, trzyma przy sobie osobę,
o której sądzi, że się jej sprzeciwi, i sądzi lub ma powody sądzić, że sprzeciwi się temu, co zamierza zrobić.
4. Venuleius, Interdicts, Księga II.
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Serwiusz mówi, że uważa się, iż działał potajemnie, nawet jeśli myśli, że nie będzie kontrowersji w odniesieniu do
tego, co robi; nie jest bowiem konieczne zwracanie uwagi na nieprzemyślane opinie i sądy każdego, w
przeciwnym razie głupcy byliby w lepszym stanie niż mędrcy.
5. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Kto wykonuje pracę w inny sposób niż ten, w którym ją zapowiedział, albo oszukuje tego, kto miałby interes w
tym, aby jej nie wykonywać, albo celowo zawiadamia przeciwnika, gdy wie, że nie może mu przeszkodzić, albo
zawiadamia go tak późno, że nie może wyjść z domu, aby przeszkodzić w pracy, ten uważa się za działającego
potajemnie. Arysto mówi, że Labeo przyjął tę opinię.
(1) Jeżeli ktoś zawiadamia, że ma być wzniesiona nowa budowla, to nie zawsze uważa się, że działał potajemnie,
jeżeli wykonuje prace po zawiadomieniu, ponieważ (według Labeo) w zawiadomieniu powinien być podany
zarówno dzień i godzina, jak i miejsce, gdzie prace mają być wykonane, oraz ich charakter. Zawiadomienie nie
powinno być ani niejasne, ani niejasne, nie powinno też tak ograniczać przeciwnika, że nie może on stawić się w
wyznaczonym terminie, aby uniemożliwić wykonanie dzieła.
(2) Jeżeli nie ma nikogo, komu można by doręczyć zawiadomienie, a osoba zamierzająca wykonać dzieło nie
popełniła oszustwa, zawiadomienie powinno być doręczone przyjaciołom lub pełnomocnikom zainteresowanego
albo w jego domu.
(3) Serwiusz jednak bardzo słusznie stwierdza, że wystarczy zawiadomić męża kobiety, która jest
zainteresowana, że praca ma być wykonana, lub wykonać ją za jego wiedzą; chociaż wystarczy również nie mieć
zamiaru ukrycia tego przed nim.
(4) Mówi on również, że jeśli ktoś pragnie zbudować nowe dzieło w miejscu publicznym należącym do gminy,
wystarczy, jeśli zawiadomi o tym urzędnika odpowiedzialnego za sprawy miasta.
(5) Jeśli ktoś, myśląc, że pewna ziemia należy do ciebie, podczas gdy w rzeczywistości jest moja, podejmuje się
nowego dzieła z zamiarem ukrycia go przed tobą, ale nie przede mną, to interdykt będzie na moją korzyść.
(6) Mówi on również, że jeśli ktoś podejmie się nowej pracy z zamiarem ukrycia jej przed moim sługą lub moim
pełnomocnikiem, będę miał prawo do interdyktu.
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(7) Jeśli ktoś, kto nie uprzedził, że ma rozpocząć nową pracę, ale sam został powiadomiony, aby jej nie
podejmować, a mimo to ją wykonuje, to sądzę, że lepsza opinia będzie taka, że użył przemocy.
(8) Te słowa: "co zostało uczynione przemocą lub potajemnie", zdaniem Mucjusza, należy rozumieć jako to, co ty
sam lub ktoś z twoich ludzi uczyniłeś, lub co zostało uczynione z twojego rozkazu.
(9) Labeo uważa jednak, że w słowach tych mieści się większa liczba osób, gdyż przede wszystkim chodzi tu o
spadkobierców osób wymienionych przez Mucjusza.
(10) Mówi on również, że ten wyrok może zostać wydany przeciwko pełnomocnikowi, opiekunowi, kuratorowi,
gminie lub syndykowi, jako przedstawicielom innych osób.
(11) Jeśli mój niewolnik podejmie się nowej pracy, nie można z tego tytułu wytoczyć powództwa przeciwko mnie,
lecz będzie on musiał ją wykonać albo w moim imieniu, albo w swoim; jeśli bowiem zatrudniam twojego
niewolnika na dzień i rozpoczyna on jakąkolwiek pracę w moim imieniu, to na podstawie tego interdyktu można
wytoczyć powództwo nie przeciwko tobie, lecz przeciwko mnie, na którego zlecenie lub w którego imieniu praca
została wykonana przez twojego niewolnika.
(12) Podobnie, jeśli praca została wykonana na czyjeś zlecenie, powództwo nie przysługuje przeciwko niemu,
lecz przeciwko osobie, w której imieniu zostało wydane zlecenie. Gdyby bowiem pełnomocnik, opiekun, kurator
lub duumwir gminy, działając w imieniu swoim lub tych, których sprawy prowadzi, nakazał wykonanie pracy, to
powództwo należy wytoczyć przeciwko temu, w czyim imieniu to uczyniono, a nie przeciwko temu, kto nakazał
wykonanie pracy. Jeśli ja nakazuję ci wykonanie pracy, a ty jesteś mi posłuszny, powództwo powinno być
wytoczone przeciwko tobie, a nie przeciwko mnie.
(13) Ponieważ interdykt jest wyrażony w następujących słowach: "co zostało uczynione przemocą lub
potajemnie", a nie "co ty uczyniłeś przemocą lub potajemnie", Labeo uważa, że rozciąga się on na inne osoby niż
te, które wymieniliśmy powyżej.
(14) Nasza praktyka czyni mnie odpowiedzialnym na mocy interdyktu Quod m aut clam, bez względu na to, czy
wykonałem jakąś nową pracę, czy kazałem ją wykonać.
6. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVII.
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Jeśli ja nakazuję ci zbudować nowe dzieło, a ty zlecasz je innemu, to nie można uznać, że zostało ono wykonane
z mojego polecenia; dlatego zarówno ty, jak i ten drugi podmiot będziecie odpowiedzialni. Zobaczmy, czy ja
również będę odpowiedzialny. Lepsza opinia jest taka, że ja będę, ponieważ poleciłem innemu, aby to rozpoczął.
Jeśli jednak ktoś z tych trzech uczyni zadośćuczynienie, pozostali dwaj będą zwolnieni.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
Gdyby ktoś inny zbudował nowe dzieło bez mojej zgody, będę odpowiedzialny tylko w takim stopniu, w jakim
pozwolę na jego zburzenie.
(1) Neratius mówi również, że jeśli niewolnik jakiejś osoby zbuduje nowe dzieło, używając przemocy lub
potajemnie, będzie on zobowiązany na mocy interdyktu przywrócić wszystko do poprzedniego stanu na własny
koszt lub zezwolić na to i wydać niewolnika jako zadośćuczynienie. Twierdzi on, że jest oczywiste, iż jeśli
interdykt zostanie zastosowany po śmierci niewolnika lub po jego alienacji, jego pan będzie zmuszony jedynie do
zezwolenia na rozbiórkę dzieła, tak aby nabywca mógł zostać pozwany na mocy interdyktu o zapłatę wydatków
lub wydanie niewolnika w drodze odszkodowania; będzie on jednak zwolniony z odpowiedzialności, jeśli
właściciel nowego dzieła przywróci wszystko na własny koszt lub jeśli zostanie wydany przeciwko niemu wyrok,
ponieważ tego nie uczynił. Jeżeli natomiast pan niewolnika albo przywróci wszystko do poprzedniego stanu, albo
zostanie przeciwko niemu wydany wyrok na kwotę poniesionej szkody, to będzie obowiązywała ta sama zasada.
Jeśli jednak porzucił on niewolnika tylko w ramach zadośćuczynienia, to interdykt może być właściwie
zastosowany przeciwko właścicielowi nowej pracy.
(2) Julianus mówi, że ten, kto buduje nowe dzieło przed cofnięciem zawiadomienia i wbrew temu, czego mu
zabroniono, będzie odpowiedzialny na podstawie dwóch zakazów, z których jeden opiera się na zawiadomieniu,
które zostało doręczone w odniesieniu do nowego dzieła, a drugi na użyciu przemocy lub działaniu potajemnym.
Jeżeli zawiadomienie zostało wycofane, nie uważa się, że pozwany działał z użyciem przemocy lub potajemnie,
nawet jeżeli zakaz pozostaje; ponieważ osoba, która dała zabezpieczenie, powinna mieć prawo do budowy,
ponieważ w ten sposób staje się posiadaczem, i nie powinno się uważać, że działała potajemnie ani przed, ani po
wycofaniu zawiadomienia, ponieważ nie można uznać, że ten, kto doręcza zawiadomienie o nowym dziele, ukrył
się lub został ostrzeżony, zanim wywołał kontrowersje.
(3) Bardzo słusznie pyta Julianus, czy temu interdyktowi nie można przeciwstawić wyjątku: "Czy nie dokonałeś
tego dzieła przez zatrudnienie przemocy, albo potajemnie?". Na przykład, ja używam przeciwko tobie interdyktu
Quod vi aut clam; czy możesz mi się sprzeciwić za pomocą wyjątku: "Czy nie wykonałeś tej pracy stosując
przemoc lub potajemnie?". Julianus powiada, że jest rzeczą zupełnie sprawiedliwą, aby ten wyjątek został
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przyznany; stwierdza bowiem, że jeśli ty coś zbudujesz przemocą lub potajemnie, a ja zburzę to przemocą lub
potajemnie, a ty zastosujesz przeciwko mnie ten interdykt, to będę miał prawo skorzystać z tego wyjątku. Nie
należy jednak uciekać się do tej procedury, chyba że istnieje dobry i wystarczający powód; w przeciwnym razie
wszystko powinno być odwołane do mądrości sędziego.
(4) Gallus ma wątpliwości, czy nie można zastosować jeszcze innego wyjątku; na przykład, gdy w celu
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pożaru burzę dom sąsiada, a postępowanie jest wszczęte przeciwko mnie
albo na podstawie interdyktu Quod vi aut clam, albo w celu naprawienia niesłusznej szkody. Gallus nie jest
pewien, czy należy stosować wyjątek: "jeśli nie zrobiłeś tego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia".
Serwiusz twierdzi, że jeśli sędzia nakazał to uczynić, wyjątek powinien zostać przyznany, ale osoba prywatna nie
powinna mieć prawa do zburzenia domu. Jeżeli jednak jakikolwiek czyn został popełniony przemocą lub
potajemnie, a pożar nie sięgał do tego miejsca, to należy oszacować wysokość zwykłego odszkodowania, ale
jeżeli sięgał do tego miejsca, to dana osoba powinna być zwolniona z odpowiedzialności. Stwierdza on, że
wniosek byłby taki sam, gdyby czyn został popełniony w celu zapobieżenia przyszłej szkodzie, ponieważ, gdy oba
domy zostały zniszczone, wydawałoby się, że nie spowodowano żadnej szkody. Ale jeśli zrobiłbyś to, gdy nie
było pożaru, a pożar wybuchłby później, ta sama zasada nie będzie miała zastosowania; ponieważ, jak mówi
Labeo, ocena szkody powinna być dokonana nie w odniesieniu do poprzedniego zdarzenia, ale zgodnie z
obecnym stanem nieruchomości.
(5) Zauważyliśmy powyżej, że chociaż warunki interdyktu mają szerokie zastosowanie, to jednak postępowanie to
jest stosowane tylko do prac, które są wykonywane na ziemi. Dlatego też ten, kto zbiera plony, nie jest
odpowiedzialny na mocy interdyktu Quod vi aut clam, ponieważ nie wykonuje on żadnych nowych prac na
gruncie. Jednakże ten, kto ścina drzewa, albo wycina trzcinę lub wierzbę, będzie za to odpowiedzialny, ponieważ
do pewnego stopnia kładzie ręce na ziemi i szkodzi jej. Ta sama zasada stosuje się do cięcia winorośli. Ten
jednak, kto usuwa plony, powinien być pozwany z powództwa o kradzież. Dlatego też, gdy ktoś buduje nowe
dzieło na ziemi, będzie podstawa do wydania interdyktu. Wszystko, co czyni się drzewom, rozumiemy jako
odnoszące się do gleby, ale nie wszystko, co czyni się w odniesieniu do owoców drzew.
(6) Jeśli ktoś rozrzuci obornik na polu, którego gleba jest już bogata, może być wszczęte przeciwko niemu
postępowanie pod interdyktem Quod vi aut clam. Jest to słuszne, ponieważ gleba ulega zniszczeniu.
(7) Jest rzeczą oczywistą, że jeśli w celu uprawy ziemi buduje się coś nowego, to nie ma zastosowania interdykt
Quod vi aut clam, jeśli stan ziemi ulega poprawie, nawet jeśli zostało to zbudowane przemocą lub potajemnie, po
doręczeniu zawiadomienia zakazującego tego.
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(8) I znowu, jeśli wykopiesz rów w publicznym lesie, a mój wół do niego wpadnie, to mogę wystąpić przeciwko
tobie na mocy tego interdyktu, ponieważ zostało to uczynione w miejscu publicznym.
(9) Jeśli ktoś zburzy dom, to bez wątpienia będzie odpowiadał na mocy interdyktu, mimo że nie zrównał go z
ziemią.
(10) Dlatego też, jeśli ktoś usunie dachówki z budynku, to jest bardziej przekonany, że będzie podlegał
interdyktowi.
8. Venuleius, Interdykty, Księga II.
Pochodzenie rzeczy tego rodzaju wywodzi się bowiem z ziemi. Ponadto dachówki nie są posiadane same z
siebie, lecz tylko z całym budynkiem, i nie ma różnicy, czy są do niego przymocowane, czy tylko na nim
położone.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
Jeśli ktoś usuwa gałęzie z drzew, to i tak pozwalamy na stosowanie tego zakazu. W odniesieniu do tego, co
powiedzieliśmy o usuwaniu dachówek z budynku, jeśli nie są one umieszczone na budynku, ale są od niego
oddzielone, to ten zakaz nie będzie miał zastosowania.
(1) Jeśli jednak wyniesiono zamek, klucz, ławkę lub szafę, nie można wszcząć postępowania na mocy interdyktu
Quod vi aut clam.
(2) Jeśli jednak ktoś wyrwie coś, co jest przymocowane do domu, na przykład posąg lub cokolwiek innego, będzie
odpowiedzialny na mocy wyroku Quod vi aut clam.
(3) Jeśli ktoś uprawia ziemię przemocą lub potajemnie, albo wykopuje na niej rów, będzie odpowiedzialny na
mocy tego zakazu. Jeżeli zaś spali stertę słomy lub rozrzuci ją w taki sposób, że nie będzie można jej użyć dla
dobra ziemi, to nie będzie podstawy do tego interdyktu.
10. Venuleius, Interdykty, Księga II.
Dzieje się tak dlatego, że sterta słomy nie jest przytwierdzona do ziemi, ale jest przez nią podtrzymywana,
natomiast budynki są przytwierdzone do ziemi.
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(11) Ulpianus, O edyktach, księga LXXI.
Labeo mówi, że ten, kto wlewa coś do studni sąsiada, aby w ten sposób zepsuć wodę, będzie odpowiedzialny na
mocy interdyktu Quod vi aut clam, ponieważ uważa się, że żywa woda jest częścią ziemi, a to tak, jakby w wodzie
zbudował nowe dzieło.
1. 1. Jeśli ktoś usunąłby przemocą lub potajemnie posąg postawiony w mieście w miejscu publicznym, powstaje
pytanie, czy byłby odpowiedzialny na mocy tego interdyktu. Zachowała się opinia Kasjusza, że ten, którego posąg
został postawiony w miejscu publicznym w mieście, może skorzystać z tego interdyktu, ponieważ w jego interesie
jest, aby posąg nie został usunięty. Co więcej, władze miejskie mogą również wytoczyć powództwo o kradzież, na
tej podstawie, że własność, która stała się publiczna, należy do nich. Gdyby jednak posąg się przewrócił, mogą
go same usunąć. Opinia ta jest prawidłowa.
2. Jeśli ktoś usunie posąg z pomnika, czy osoba, do której należy prawo grobu, będzie mogła wszcząć
postępowanie na podstawie interdyktu? Jest rzeczą oczywistą, że w tego rodzaju przypadkach istnieje podstawa
do wydania interdyktu, i rzeczywiście, należy stwierdzić, że jeśli cokolwiek zostało umieszczone na grobie w celu
jego ozdobienia, uważa się, że stanowi to część tego grobu. Zasada ta ma zastosowanie również wtedy, gdy
strona wyrywa lub wyłamuje drzwi.
3. Jeśli ktoś wejdzie do mojej winnicy i usunie podpory moich winorośli, będzie odpowiedzialny na mocy tego
interdyktu.
4. Tam, gdzie pretor mówi: "co jest czynione przemocą lub potajemnie", zobaczmy, jaki czas powinien być brany
pod uwagę i czy mowa jest o przeszłości, czy o teraźniejszości. Ten punkt jest wyjaśniony przez Julianusa, gdyż
mówi on, że w tym interdykcie musimy rozumieć czas teraźniejszy. Jeśli jednak powstała jakaś szkoda, a pan lub
ten, którego ziemia została uszkodzona, usuwa przyczynę szkody na własny koszt, lepiej jest przyjąć pogląd,
który prezentuje Julianus, a mianowicie, że szkoda powinna być naprawiona, a wydatki zwrócone.
5. Ten interdykt obejmuje wszystko, co zostało dokonane przemocą lub potajemnie. Zdarza się jednak, że to
samo dzieło zostało wykonane częściowo przemocą, a częściowo potajemnie; jak na przykład, mimo że
zabroniłem ci działać, położyłeś fundamenty budynku, a potem, uzgodniwszy, że nie powinieneś go kończyć,
zrobiłeś to jednak podczas mojej nieobecności i bez mojej wiedzy; albo, z drugiej strony, położyłeś fundamenty
potajemnie, a mimo mojego sprzeciwu dokończyłeś budynek. Taka jest nasza praktyka; interdykt bowiem
wystarcza, gdy dzieło zostało wykonane przemocą i potajemnie.
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6. Jeśli nowe dzieło zostało zbudowane na polecenie opiekuna lub kuratora, jak to jest ustalone (i jak Kasjusz
utrzymuje), że wychowanek lub osoba obłąkana nie jest odpowiedzialna z powodu oszustwa swojego opiekuna
lub kuratora, rezultatem będzie to, że sprawiedliwe powództwo lub interdykt dyspozycyjny będzie leżał przeciwko
samemu opiekunowi lub kuratorowi. Oczywiste jest jednak, że opiekun i osoba niepoczytalna będą ponosić
odpowiedzialność w zakresie zezwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego, jak również za działanie szkodliwe.
7. Czy należy uniewinnić niewolnika, który zbudował nowe dzieło w posłuszeństwie nakazom opiekuna lub
kuratora? Niewolnicy są bowiem zwykle ułaskawiani, gdy są posłuszni swoim panom lub tym, którzy zajmują ich
miejsca, w wykonywaniu czynów, które nie mają potwornego charakteru zbrodni lub poważnych wykroczeń. W
tym przypadku należy to przyznać.
8. Jeśli grunt zostałby sprzedany po wybudowaniu nowego obiektu przemocą lub potajemnie, zobaczmy, czy
sprzedający może mimo to skorzystać z tego interdyktu. Niektóre autorytety są zdania, że interdykt działa na
korzyść sprzedającego, nawet jeśli sprzedaż nie została zakończona, a nabywca nie otrzymał żadnej zapłaty za
prace, które zostały wykonane przed transakcją; wystarczy, że sprzedający sprzedał ziemię po niższej cenie. Tę
samą zasadę należy przyjąć w przypadku, gdy nie sprzedał go po niższej cenie.
9. Jest jednak jasne, że jeśli nowe dzieło zostało zbudowane po sprzedaży ziemi, nawet jeśli sam sprzedawca
ma wszczęte przeciwko niemu postępowanie na mocy interdyktu, z tego powodu, że dostawa nie została jeszcze
dokonana, nadal będzie odpowiedzialny wobec nabywcy w powództwie o kupno; ponieważ wszystkie korzyści i
niedogodności powinny być na korzyść lub niekorzyść tego ostatniego.
10. 10. Jeśli ziemia została sprzedana pod warunkiem zwrotu, jeśli można uzyskać wyższą cenę, kto będzie miał
prawo do interdyktu? Julianus mówi, że interdykt Quod vi aut clam będzie przysługiwał osobie, w której interesie
było, aby dzieło nie zostało zbudowane. Gdy bowiem ziemia jest sprzedawana pod tym warunkiem, wszystkie
korzyści i niedogodności przypadają w udziale kupującemu; dotyczy to wszystkiego, co zostało uczynione przed
przeniesieniem własności na podstawie warunków sprzedaży. Dlatego też, jeżeli jakakolwiek nowa praca została
wykonana przemocą lub potajemnie, chociaż stan sprzedającego może ulec poprawie, nabywca będzie miał
prawo do interdyktu, ale będzie zmuszony do przeniesienia prawa do działania nabytego w ramach akcji
sprzedaży, jak również wszelkich innych zysków, które mogły być uzyskane w międzyczasie.
11. Arystoteles twierdzi jednak, że zawiadomienie musi być doręczone nawet temu, kto nie jest w posiadaniu,
ponieważ stwierdza, że jeśli ktokolwiek sprzedałby mi działkę ziemi, której jeszcze nie wydał, a sąsiad, pragnący
zbudować nowe dzieło, wiedząc, że kupiłem tę ziemię i mieszkam na niej, zawiadomiłby mnie o tym, będzie on
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odtąd bezpieczny, jeśli chodzi o jakiekolwiek podejrzenia dotyczące potajemnej budowy nowego dzieła; co w
rzeczywistości jest prawdą.
12. W przypadku sprzedaży ziemi pod warunkiem, że będzie ona bezskuteczna, jeśli w określonym czasie będzie
można uzyskać lepszą cenę, a ziemia zostanie wydana nabywcy z niepewnym tytułem, sądzę, że może on
skorzystać z interdyktu Quod vi aut clam. Jeśli jednak dostawa nie została jeszcze dokonana lub jeśli została
dokonana na podstawie niepewnego tytułu, nie sądzę, aby istniały jakiekolwiek wątpliwości, że sprzedawca
będzie miał prawo do interdyktu, ponieważ będzie on działał na jego korzyść, nawet jeśli nieruchomość nie może
być narażona na ryzyko. Nie ma to również większego znaczenia, jeśli jest to ryzyko nabywcy, ponieważ
natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, nieruchomość jest na ryzyko nabywcy, a jednak, zanim dostawa
została dokonana, nikt nie będzie utrzymywał, że jest on uprawniony do interdyktu. Jeśli jednak jest on w
niepewnym posiadaniu, zobaczmy, czy może skorzystać z interdyktu, ponieważ ma on interes, niezależnie od
tego, na podstawie jakiego tytułu jest w posiadaniu. Dlatego też, nawet jeśli wydzierżawił nieruchomość, to tym
bardziej powinien mieć do niej prawo, gdyż ponad wszelką wątpliwość dzierżawca może wszcząć postępowanie
na podstawie interdyktu. Jeśli stan sprzedawcy poprawi się, zanim dzieło zostanie zbudowane przemocą lub
potajemnie, Julianus nie ma wątpliwości, że interdykt zostanie wydany na korzyść sprzedawcy, ponieważ różnica
zdań między Kasjuszem a Julianusem dotyczy nowego dzieła, które zostało rozpoczęte w międzyczasie i nie
odnosi się do tego, które zostało podjęte później.
13. Jeżeli działka została sprzedana pod warunkiem, że jeśli nabywca nie będzie z niej zadowolony, sprzedaż
będzie nieważna, łatwiej jest nam ustalić, że nabywca będzie uprawniony do interdyktu, pod warunkiem, że jest w
posiadaniu. Jeżeli kwestia unieważnienia sprzedaży zostanie przekazana osobie trzeciej do arbitrażu, należy
przyjąć tę samą zasadę. Tak samo jest w przypadku sprzedaży pod warunkiem, że w razie zajścia jakiegoś
zdarzenia grunt będzie uważany za niesprzedany. Tę samą zasadę należy przyjąć, jeżeli sprzedaż została
zawarta z założeniem, że będzie nieważna, jeżeli warunki nie zostaną dotrzymane w określonym czasie.
14. Julianus mówi także, że interdykt ten nie tylko działa na korzyść właściciela ziemi, ale także na korzyść tych,
w których interesie nie leży, aby nowe dzieło zostało zbudowane.
12. Venuleius, Interdicts, Księga II.
Chociaż dzierżawca i użytkownik są uprawnieni do korzystania z tego interdyktu w odniesieniu do upraw, to
jednak właściciel będzie również uprawniony do korzystania z tego interdyktu, jeśli ma jakiś dodatkowy interes.
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
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Wreszcie, jeśli na gruncie, którego użytkowanie należy do Titiusa, znajdują się drzewa, a zostaną one ścięte
przez obcego lub przez właściciela, Titius może wytoczyć proces przeciwko obu tym osobom, na mocy prawa
akwiliańskiego i interdyktu Quod vi aut clam.
1. Labeo mówi, że jeśli nowe dzieło zostanie zbudowane wbrew sprzeciwowi twojego syna, będziesz miał prawo
do interdyktu, tak jak gdyby sprzeciw został wniesiony przez ciebie, a mimo to twój syn również będzie miał do
niego prawo.
2. Mówi on również, że nikt nie jest uważany za tego, który zbudował dzieło potajemnie przeciwko synowi pod
kontrolą ojcowską, gdy ziemia stanowi część jego peculium; jeśli bowiem wiedział, że jest on pod kontrolą
ojcowską, nie będzie się uważać, że wykonał dzieło z zamiarem ukrycia go przed nim, ponieważ wie, że nie może
on wnieść przeciwko niemu pozwu.
3. 3. Jeśli jeden z dwóch współwłaścicieli działki wyciął jakieś drzewo, drugi może wszcząć przeciwko niemu
postępowanie na mocy tego interdyktu, ponieważ działa on na korzyść każdej osoby mającej interes w
nieruchomości.
4. Jeszcze szerzej ujmuje to Serwiusz, że jeśli dasz mi pozwolenie na wycięcie drzew na swoim gruncie, a potem
ktoś inny wyrąbie je przemocą lub potajemnie, będę miał prawo do tego interdyktu, ponieważ jestem stroną
zainteresowaną. Jeszcze łatwiej jest to przyznać, jeśli kupiłem od ciebie, lub otrzymałem od ciebie przez jakąś
inną umowę, pozwolenie na wycięcie drzew.
5. Jeśli nowe dzieło zostało zbudowane przemocą lub potajemnie na ziemi, która w tamtym czasie nie należała
do nikogo, a jej własność przeszła później na kogoś, powstaje pytanie, czy byłby powód do interdyktu; jak na
przykład, gdy dziedzictwo było wolne, a Tycjusz wszedł później do majątku, czy byłby uprawniony do interdyktu?
Wiwian często twierdził, że taki interdykt będzie przysługiwał spadkobiercy, ponieważ praca została wykonana
przed przyjęciem przez niego spadku. Labeo twierdzi, że nie ma różnicy, czy osoba, o której mowa, nie wiedziała,
kto będzie spadkobiercą, ponieważ może ona łatwo wykorzystać ten pretekst, nawet po przyjęciu spadku. Mówi
również, że nie można podnosić żadnego zarzutu, ponieważ w tym czasie nie było właściciela ziemi, ponieważ
miejsce pochówku nie ma właściciela, a jeśli zostanie na nim zbudowane jakieś nowe dzieło, mogę wszcząć
postępowanie na podstawie interdyktu Quod m aut clam. Należy również dodać do tego, co zostało wcześniej
powiedziane, że dziedziczenie zajmuje miejsce własności. Bardzo słusznie można uznać, że interdykt będzie
przysługiwał spadkobiercy i innym spadkobiercom, jeśli dzieło zostało zbudowane przemocą lub potajemnie,
przed lub po przejęciu przez nich majątku.
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6. Jeśli mój dzierżawca buduje nowy obiekt za moją zgodą, lub ja później ratyfikuję jego akt, to jest to tak samo,
jak gdyby mój agent go zbudował. W tym przypadku jest ustalone, że będę odpowiedzialny, czy on działał za
moją zgodą, czy ratyfikowałem to, co zrobił.
7. Julianus mówi, że jeśli dzierżawca wyciął drzewo, którego własność była przedmiotem sporu, lub zrobił
cokolwiek innego, a było to zrobione na polecenie właściciela, obie strony będą odpowiedzialne, nie tylko za
pozwolenie na wycięcie drzewa, ale także za opłacenie wszystkich kosztów przywrócenia nieruchomości do
poprzedniego stanu. Jeżeli jednak właściciel nie nakazał wykonania prac, lokator będzie odpowiedzialny za
zezwolenie na wycięcie drzewa oraz za pokrycie kosztów, a właściciel będzie zmuszony zrobić tylko tyle, aby
zezwolić na usunięcie drzewa.
14. Julianus, Digest, Księga LXVIII.
Jeśli bowiem mój niewolnik bez mojej wiedzy zbuduje nową budowlę, a ja go potem sprzedam lub wydziedziczę,
to przeciwko mnie można wytoczyć powództwo tylko o to, abym zezwolił na zburzenie tej budowli. Powód może
jednak wystąpić przeciwko nabywcy niewolnika i zmusić go do wydania go w ramach zadośćuczynienia lub do
pokrycia kosztów poniesionych w związku z przywróceniem nieruchomości do stanu pierwotnego. Powództwo to
może być również wytoczone przeciwko samemu niewolnikowi, po jego manumikacji.
15. Ulpianus, O edyktach, Księga LXXI.
Ten interdykt może być zawsze zastosowany przeciwko temu, kto jest w posiadaniu nowego dzieła. Jeśli więc
ktoś zbudował nową budowlę na mojej ziemi bez mojej wiedzy i zgody, to będzie podstawa do wydania
interdyktu.
1. Jeśli wydzierżawiłeś swój grunt pod wykopy, a dzierżawca wyrzuca kamienie, które wydobywa, na pole
sąsiada, Labeo mówi, że nie będziesz odpowiedzialny na mocy interdyktu Quod vi aut clam, chyba że stało się to
z twojego polecenia. Ja jednak sądzę, że dzierżawca będzie odpowiedzialny, ale nie wydzierżawiający, chyba że
w takim zakresie, w jakim będzie zmuszony do zezwolenia na usunięcie kamieni i do przeniesienia wszelkich
praw do działania, jakie może mieć; w przeciwnym razie nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.
2. Labeo twierdzi, że jeśli na moje polecenie ziemia została usypana na miejscu pochówku należącym do kogoś
innego, to można wytoczyć przeciwko mnie proces na mocy interdyktu Quod vi aut clam; jeśli zaś zostało to
uczynione za wspólną zgodą kilku osób, to można wytoczyć proces przeciwko każdej z nich lub przeciwko każdej

2990

z osobna, ponieważ przedsięwzięcie, w którym bierze udział kilka osób, czyni każdą z nich indywidualnie
odpowiedzialną w całości. Jeżeli jednak niektóre z nich działały na własną odpowiedzialność, pozew powinien
być wniesiony przeciwko wszystkim, czyli o całą kwotę. Jeśli więc jeden z nich zostanie pozwany, nie zwalnia to
pozostałych, a nawet jeśli wyrok zostanie wydany tylko przeciwko jednemu, wynik będzie taki sam; podczas gdy
w pierwszym przypadku, jeśli jeden zostanie pozwany, pozostali zostaną zwolnieni. Oprócz tego można wnieść
powództwo oparte na naruszeniu grobu.
3. Ten interdykt jest udzielany przeciwko spadkobiercy i innym spadkobiercom, na kwotę, która weszła do ich rąk,
ale nie będzie to po upływie roku.
4. Rok zaczyna biec od czasu, gdy dzieło zostało ukończone lub gdy ustała praca nad nim, nawet jeśli nie zostało
ukończone. W przeciwnym razie, gdyby rok był liczony od dnia, w którym dzieło zostało rozpoczęte, konieczne
byłoby wniesienie kilku pozwów przeciwko tym, którzy opóźniali jego ukończenie.
5. 5. Jeżeli jednak miejsce, w którym dzieło zostało wykonane, nie było łatwo dostępne (na przykład, jeżeli
zostało wykonane przemocą lub potajemnie w miejscu pochówku lub w innym ustronnym miejscu, lub pod ziemią,
lub pod wodą, lub w kanale), interdykt będzie obowiązywał w odniesieniu do nowego dzieła, nawet po upływie
roku, jeżeli zostanie wykazana właściwa przyczyna. Jeśli bowiem zostanie wykazana właściwa przyczyna, nie
można powoływać się na wyjątek oparty na fakcie, że upłynął rok, to znaczy, że został ustalony dobry i
wystarczający powód niewiedzy.
6. 6. Jeśli ktoś, kto "jest nieobecny w interesach państwowych, po powrocie pragnie skorzystać z interdyktu Quod
vi aut clam, lepsza opinia jest taka, że nie powinien być wykluczony z tego powodu, że upłynął rok, ale że będzie
miał prawo do roku po powrocie. Jeśli bowiem małoletni poniżej dwudziestego piątego roku życia wyjechałby w
sprawach publicznych, a podczas swojej nieobecności osiągnąłby pełnoletność, rok będzie liczony od daty jego
powrotu, a nie od dnia, w którym ukończył dwudziesty piąty rok życia. Zostało to stwierdzone w Reskrypcie przez
Boskiego Piusa i potwierdzone przez wszystkich innych cesarzy, którzy go zastąpili.
7. W postępowaniu na mocy tego interdyktu, wysokość wyroku opiera się na interesie powoda, który nie chce,
aby nowe dzieło zostało zbudowane. Obowiązkiem sędziego jest podjęcie decyzji o przywróceniu własności w
taki sposób, aby stan powoda był taki sam, jaki byłby, gdyby nowa praca, z powodu której wniesiono powództwo,
nie została podjęta ani przemocą, ani potajemnie.
8. W związku z tym, czasami prawo własności musi być brane pod uwagę, jak na przykład w przypadku utraty
służebności lub wygaśnięcia użytkowania z powodu podjętych nowych prac, co może nastąpić nie tylko w trakcie
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budowy, ale także w momencie ich rozbiórki, kiedy stan służebności, użytkowania lub samej nieruchomości ulega
pogorszeniu.
9. Interes powoda musi być jednak ustalony przez jego przysięgę w sądzie, a jeśli nie można tego zrobić, musi to
być ustalone przez sędziego.
10. Jeżeli ktokolwiek dopuścił się oszustwa w celu uniknięcia przywrócenia nieruchomości do stanu
poprzedniego, należy uznać, że jest do tego uprawniony.
11. W tym interdykcie należy również wziąć pod uwagę niedbalstwo pozwanego, które musi być oszacowane
zgodnie z mądrością sędziego.
12. Z tego powodu, że niniejszy wyrok odnosi się do interesu powoda, aby nie dopuścić do budowy nowego
obiektu, jeżeli uzyskał on wartość swojego interesu w drodze innego powództwa, rezultat będzie taki, że nie
będzie mógł uzyskać nic innego poprzez zastosowanie niniejszego wyroku.
16. Paulus, O Edykcie, Księga LXVII.
Ten interdykt będzie obowiązywał na rzecz tych, którzy nie są w posiadaniu majątku, pod warunkiem, że mają w
nim interes.
(1) Jeśli ktoś przemocą lub potajemnie wycina drzewa, które nie przynoszą owoców, jak np. cyprysy, to interdykt
przysługuje tylko właścicielowi. Jeżeli jednak drzewa tego rodzaju sprawiają przyjemność, to można powiedzieć,
że użytkownik wieczysty ma również interes z tego tytułu i że będzie on uprawniony do interdyktu.
(2) Krótko mówiąc, jeśli ktoś zbudował dzieło przemocą lub potajemnie, a jest w posiadaniu, musi zezwolić na
usunięcie tego, co zostało zbudowane, i pokryć koszty tego; jeśli jednak ten, kto wykonał dzieło, nie jest w
posiadaniu, musi pokryć koszty usunięcia; jeśli jest w posiadaniu, ale nie zbudował dzieła, musi tylko zezwolić na
jego usunięcie.
17. Tenże, O edyktach, księga LXIX.
Interdykt Quod vi aut clam nabywa dla właściciela prawie każda osoba, a nawet dzierżawca.
18. Celsus, Digest, Księga XXV.
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Jeśli ktoś zetnie drewno, zanim dojrzeje, będzie odpowiedzialny na mocy interdyktu Quod vi aut clam. Podobnie,
jeśli zetnie je po dojrzeniu, a właściciel nie poniesie żadnej szkody, nie będzie za nic odpowiedzialny.
(1) Stwierdzono bardzo słusznie, że jeżeli złożysz wniosek do sędziego pokoju o nakazanie twojemu
przeciwnikowi stawienia się w sądzie, aby uniemożliwić mu doręczenie ci wezwania do zaniechania budowy
nowego obiektu, zostaniesz uznany za działającego potajemnie, jeżeli w międzyczasie przystąpisz do budowy.
19. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVII.
Sabinus powiada, że syn pod ojcowską kontrolą, który jest dzierżawcą, ma prawo do interdyktu Quod vi aut clam
przeciwko każdemu, kto podpala drzewa.
20. Paulus, O Sabinusie, księga XIII.
Uznaje się za działającego z przemocą tego, kto kontynuuje budowę nowego dzieła po tym, jak mu tego
zabroniono; na przykład powstrzymując przeciwnika przed zawiadomieniem go lub zamykając przed nim drzwi.
(1) Rozumie się także, że człowiek zostaje powstrzymany przez jakikolwiek czyn, to znaczy przez sprzeciw
kogoś, kto do niego przemawia, podnosi przeciwko niemu rękę lub rzuca kamieniem na budowę, chcąc mu
zabronić kontynuowania.
(2) Ponadto ten, komu zabroniono działać, działa przemocą tak długo, jak długo sprawy pozostają w tym samym
stanie; jeśli bowiem potem zawrze porozumienie ze swoim przeciwnikiem, przestaje używać przemocy.
(3) Podobnie, jeśli dzieło, które zostało zakazane, wykonuje spadkobierca lub ten, kto nabył od niego własność,
nie wiedząc o tym, Pomponiusz twierdzi, że należy uznać, iż nie będzie on podlegał interdyktowi.
(4) Wszelkie nowe prace, które są wykonywane na statku lub w odniesieniu do jakiejkolwiek innej rzeczy
ruchomej, nawet jeśli zwiększają jej wymiary, nie są objęte tym interdyktem.
(5) Niezależnie od tego, czy dzieło zostało wykonane w miejscu prywatnym czy publicznym, czy też w miejscu
świętym lub religijnym, obowiązuje interdykt.
21. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIX.
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Jeśli sędzia, do którego zwrócono się na mocy tego interdyktu, nakaże usunięcie nowego dzieła, a ktoś inny
usunie je przemocą lub potajemnie, strona, przeciwko której wydano wyrok, będzie jednak zobowiązana, bez
względu na okoliczności, do przywrócenia własności do poprzedniego stanu.
(1) Jeśli każę mojemu niewolnikowi zbudować nowe dzieło, a nie mam żadnych podejrzeń o potajemne działanie,
lecz mój niewolnik sądzi, że mój przeciwnik sprzeciwi się mu, jeśli się o tym dowie; czy będę za to
odpowiedzialny? Nie sądzę, abyś był, ponieważ ja osobiście powinienem być tylko brany pod uwagę.
(2) Przy budowie nowego dzieła należy brać pod uwagę zarówno ziemię, jak i powietrze, na które może ono
oddziaływać.
(3) Jeżeli ktoś w związku z budową nowego obiektu utraci prawo do swojej ziemi, to należy to naprawić przez
interdykt.
22. Wenuleusz, Interdykty, Księga II.
Jeśli przeciągnąłeś i posadziłeś pęd jednej z moich winorośli na swojej ziemi, a ona się zakorzeni, będę miał
prawo do interdyktu Quod vi aut clam na okres roku. Jeśli jednak rok upłynie, nie będę miał już prawa do
interdyktu, gdyż nawet korzenie, które pozostaną na mojej ziemi, stają się twoje, ponieważ są pomocnicze.
(1) Jeżeli ktoś uprawia ziemię przemocą lub potajemnie, to sądzę, że będzie odpowiedzialny na mocy tego
zakazu, tak jak gdyby wykopał rów, ponieważ zastosowanie tego zakazu nie zależy od rodzaju pracy, ale od
każdego rodzaju pracy, która jest wykonywana na ziemi.
(2) Jeżeli przyczepisz tabliczkę na moich drzwiach, a ja przed doręczeniem ci zawiadomienia usunę ją, a
następnie wytoczymy przeciwko sobie proces na podstawie interdyktu Quod vi aut clam, a ty nie zaniechasz, aby
umożliwić mi uwolnienie, powinieneś otrzymać wyrok przeciwko tobie za nie przywrócenie własności do
poprzedniego stanu, w zakresie mojego interesu; lub mogę powołać się na wyjątek oparty na fakcie, że działałeś
przemocą, potajemnie lub pod niepewnym tytułem.
(3) Jeżeli wyrzucisz obornik na moją posesję, mimo że ci tego zabroniłem, to zdaniem Trebatiusza będziesz
odpowiadał na podstawie interdyktu Quod vi aut clam, chociaż nie wyrządzisz mi żadnej szkody i nie zmienisz
wyglądu mojej ziemi. Labeo jest przeciwnego zdania, ponieważ uważa, że nie będzie odpowiedzialny na mocy
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tego zakazu ten, kto tylko wytyczy drogę przez moją ziemię, wypuści na nią drapieżnego ptaka lub będzie na niej
polował, nie budując przy tym żadnej nowej budowli.
(4) Jeśli ktoś nad grobem rozciąga swój dach lub rynnę, nawet jeśli nie dotyka samego pomnika, to jednak może
być przeciwko niemu wszczęte postępowanie na mocy interdyktu Quod vi aut clam, ponieważ grób jest nie tylko
miejscem przeznaczonym do pochówku, ale ma prawo do całego powietrza nad nim i z tego powodu może być
wniesiony pozew o naruszenie grobu.
(5) Jeżeli ten, kto zawiadomił o zamiarze podjęcia nowej pracy, rozpocznie ją natychmiast, nie będzie się
uważało, że uczynił to potajemnie; lecz będzie się uważało, że działał potajemnie, jeżeli podejmie się jej po
upływie wyznaczonego czasu.

Tyt. 25. W sprawie wycofania sprzeciwu.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXI.
Praetor mówi: "Zawiadomienie utrzyma się, jeśli skarżący ma prawo zapobiec budowie nowego dzieła wbrew
jego zgodzie; w przeciwnym razie udzielę cofnięcia zakazu".
(1) Cofnięcie sprzeciwu omówione jest w niniejszym tytule.
(2) Słowa pretora wskazują, że wycofanie tego rodzaju powinno być dokonane tylko w przypadku, gdy
zawiadomienie nie jest ważne, i że jego zamiarem jest, aby było ważne tylko wtedy, gdy osoba je składająca ma
prawo zabronić budowy nowego obiektu bez jej zgody. Ponadto, niezależnie od tego, czy udzielono
zabezpieczenia, czy nie, przyznane odstąpienie ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości, w odniesieniu do
której zawiadomienie jest nieważne. Oczywiste jest, że w przypadku złożenia zabezpieczenia i późniejszego
odstąpienia od umowy, odstąpienie od umowy nie jest konieczne.
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(3) Tylko ten, komu przysługuje prawo własności lub służebność, jest uprawniony do doręczenia zawiadomienia o
niewykonywaniu nowego obiektu budowlanego.
(4) Również Julianus uważał, że użytkownik ma prawo do odzyskania służebności; zgodnie z tym może on
wezwać sąsiada do niewybudowania nowego dzieła, a wycofanie sprzeciwu będzie również ważne. Gdyby
jednak zawiadomił o tym samego właściciela gruntu, wycofanie sprzeciwu byłoby bezskuteczne, a użytkownik
wieczysty nie miałby żadnego prawa do wniesienia powództwa przeciwko właścicielowi, ponieważ ma je
przeciwko sąsiadowi, na przykład w celu uniemożliwienia mu podwyższenia domu do większej wysokości. Jeśli
jednak jego użytkowanie zostałoby naruszone przez ten akt, powinien wnieść powództwo o jego odzyskanie.
Julianus mówi to samo w odniesieniu do innych osób, którym należą się służebności od ich sąsiadów.
(5) Julianus powiada także, że nie jest niesprawiedliwe zezwolenie osobie, która otrzymała ziemię w zastaw, na
zatrzymanie służebności nałożonej na tę ziemię.

Tyt. 26. O dzierżawach niepewnych.

1. Ulpianus, Instytuty, Księga I.
Dzierżawa niepewna to taka, przez którą strona wnosząca o nią może korzystać z własności tak długo, jak długo
ten, kto jej udziela, pozwala jej na to.
(1) Ten gatunek hojności wywodzi się z prawa narodów.
(2) Różni się on od darowizny tym, że ten, kto dokonuje darowizny, nie ma zamiaru otrzymać rzeczy ponownie;
natomiast ten, kto udziela czegokolwiek w drodze niepewnej dzierżawy, czyni to z oczekiwaniem ponownego
przejęcia kontroli nad rzeczą, gdy zdecyduje się ją zwolnić z dzierżawy.
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(3) Przypomina to również pożyczkę do użytku, ponieważ ten, kto pożycza w ten sposób rzecz, czyni to w taki
sposób, że nie czyni rzeczy pożyczonej własnością tego, kto ją otrzymuje, lecz pozwala mu jedynie na
korzystanie z niej.
2. Tenże, O Edykcie, Księga LXIII.
Pretor mówi: "Musisz zwrócić rzecz, o której mowa, temu, od kogo ją posiadasz na podstawie niepewnej
dzierżawy lub której posiadanie przestałeś z powodu jakiegoś oszustwa".
(1) Nakaz ten ma charakter restytucyjny. Opiera się on na naturalnej sprawiedliwości i działa na korzyść każdego,
kto pragnie unieważnić niepewne prawo własności.
(2) Jest bowiem rzeczą naturalnie sprawiedliwą, abyś korzystał z mojej liberalności tylko tak długo, jak tego
pragnę, i abym mógł ją odwołać, ilekroć zmienię zdanie. Dlatego, gdy coś jest udzielane na podstawie niepewnej
dzierżawy, możemy skorzystać nie tylko z interdyktu, ale także z Actio praescriptis verbis, która opiera się na
dobrej wierze.
(3) Uważa się za posiadacza rzeczy z tytułu niepewnego, kto nią faktycznie lub prawnie włada z tej tylko
przyczyny, że prosił i uzyskał prawo do jej posiadania lub używania.
3. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXV.
Na przykład, gdy prosiłeś mnie, abym dał ci prawo drogi nad twoją ziemią, lub abym pozwolił ci na to, aby twój
rynsztok wystawał ponad mój dach, lub aby twoje belki opierały się na mojej ścianie.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVII.
Tytuł niepewny istnieje również w odniesieniu do własności ruchomej.
(1) Ponadto musimy pamiętać, że ten, kto posiada nieruchomość na podstawie niepewnego prawa własności, jest
również w jej posiadaniu.
(2) Odpowiedzialność na mocy tego zakazu ponosi nie ten, kto poprosił o nieruchomość pod tytułem niepewnym,
lecz ten, kto ją posiada pod takim tytułem. Może się bowiem zdarzyć, że ten, kto o nią nie prosił, będzie ją jednak
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posiadał na podstawie niepewnego prawa własności; tak na przykład, jeśli mój sługa będzie się o nią ubiegał lub
zrobi to ktoś inny, kto mi podlega, nabędzie ją dla mnie na podstawie tego prawa własności.
(3) Podobnie, gdybym poprosił o nieruchomość pod tytułem niepewnym, która już do mnie należy, mimo że
złożyłem tę prośbę, nie będę posiadał tej nieruchomości pod tytułem niepewnym, ponieważ jest ustalone, że nikt
nie może posiadać własnej nieruchomości pod tytułem niepewnym.
(4) Podobnie ten, kto żąda, aby mu dano nieruchomość pod tytułem niepewnym, na pewien czas, będzie
uważany za posiadającego ją pod tym tytułem po upływie tego czasu, chociaż może nie prosił o dłuższe jej
posiadanie; rozumie się bowiem, że właściciel nieruchomości odnawia tytuł niepewny, gdy pozwala osobie, która
o nią prosiła pod takim tytułem, nadal ją posiadać.
5. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIX.
Jeśli w czasie trwania niepewnego posiadania poprosisz o jego kontynuację przez dłuższy czas, zostanie ono
przedłużone; tytuł do posiadania nie ulega bowiem zmianie, a niepewny tytuł nie jest w ten sposób tworzony, lecz
jedynie przedłużany. Jeśli jednak żąda się tego po upływie czasu, lepiej jest uważać, że tytuł niepewny, który raz
wygasł, nie jest odnawiany, lecz powstaje nowy.
6. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
Jeśli w międzyczasie właściciel nieruchomości stałby się obłąkany lub umarł, Marcellus twierdzi, że nie jest
możliwe odnowienie niepewnego prawa własności. Jest to prawda.
(1) Jeżeli mój pełnomocnik, pod moim kierownictwem, prosi o nieruchomość w ramach niepewnego prawa
własności, lub jeżeli ja zatwierdzam jego czynność, to właściwie można powiedzieć, że posiadam ją w ramach
takiego prawa własności.
(2) Ten, kto poprosił o pozwolenie na zamieszkanie na gruncie w niepewnej dzierżawie, nie jest w posiadaniu
gruntu, ale jego posiadanie pozostaje w rękach osoby, która udzieliła mu pozwolenia. Prawnicy twierdzą bowiem,
że użytkownik, dzierżawca i najemca, wszyscy mieszkają na ziemi, a mimo to nie są w jej posiadaniu.
(3) Julianus powiada, że jeśli ktoś, kto siłą wyrzucił kogoś innego, otrzymuje od niego tę samą ziemię na
podstawie niepewnego prawa własności, przestaje ją posiadać siłą, a zaczyna ją posiadać na podstawie
niepewnego prawa własności; i nie sądzi, że zmienił tytuł własności, ponieważ zaczyna ją posiadać na podstawie
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niepewnego prawa własności za zgodą tego, kto go wyrzucił. Gdyby bowiem kupił dla niego tę samą
nieruchomość, zacząłby ją posiadać jako nabywca.
(4) Powstało pytanie, czy jeśli ktoś oddałby mi swoją własność w zastaw, a następnie poprosiłby o jej dzierżawę
na czas nieokreślony, to czy istniałaby podstawa do tego interdyktu. W tym przypadku chodzi o to, czy może
istnieć niepewny tytuł własności do własnej nieruchomości. Wydaje mi się, że lepsza jest opinia, że niepewne
posiadanie dotyczy zastawu, ponieważ to posiadanie, a nie własność, jest przyznawane. Opinia ta jest niezwykle
użyteczna, ponieważ każdego dnia wierzyciele są proszeni przez tych, którzy oddali swoje mienie w zastaw, o
pozwolenie na posiadanie go w ramach niepewnego okresu. Tego rodzaju niepewna dzierżawa powinna być
ważna.
7. Venuleius, Interdicts, Księga III.
Jeśli jednak na mocy interdyktu Uti possidetis jestem uprawniony do zatrzymania własności, mimo że kwestia
własności nie została rozstrzygnięta, a ja przyznaję ci ją w posiadanie na podstawie niepewnej dzierżawy,
będziesz odpowiedzialny na mocy tego interdyktu.
8. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
Powstało pytanie, czy jeśli Tycjusz zażąda ode mnie pozwolenia na używanie czegoś, co należy do
Semproniusza, a ja potem poproszę Semproniusza o pozwolenie na to, a on, chcąc mi sprzyjać, udzieli
pozwolenia, to Tycjusz będzie posiadał tę własność ode mnie na podstawie niepewnego tytułu i będę mógł go
pozwać na mocy interdyktu. Semproniusz jednak nie może wystąpić przeciwko niemu, gdyż z następnych słów:
"które posiadasz od niego na podstawie niepewnego tytułu" wynika, że interdykt może być zastosowany przez
tego, kto prosił o niepewne prawo własności, a nie przez tego, do kogo ona należy. Ale czy Semproniusz będzie
miał prawo pozwać mnie na podstawie interdyktu z powodu tego, że prosiłem go o pozwolenie na posiadanie
nieruchomości pod tytułem niepewnym? Lepsza opinia jest taka, że nie będzie miał prawa do interdyktu,
ponieważ nie posiadam nieruchomości na podstawie niepewnego tytułu, ponieważ nie uzyskałem jej dla siebie,
lecz dla kogoś innego. Będzie on jednak uprawniony do wniesienia przeciwko mnie powództwa z tytułu mandatu,
ponieważ udzielił go panu na moje polecenie. Albo, jeśliby ktoś powiedział, że to się stało nie z mojego polecenia,
ale raczej w celu uczynienia mnie jego dłużnikiem, należy uznać, że powództwo in factum powinno być również
przyznane przeciwko mnie.
(1) Gdy ktoś otrzymał od Titiusa majątek na podstawie niepewnej dzierżawy, uważa się, że w ten sam sposób
posiada go również jego spadkobierca, jak to podają Sabinus i Celsus; i taka jest nasza praktyka. Uważa się
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więc, że człowiek, który posiada majątek na podstawie tej umowy, posiada go także od wszystkich innych
spadkobierców, z czym zgadza się Labeo. Dodaje on, że nawet gdyby nie wiedział o istnieniu spadkobiercy, to i
tak posiadałby od niego majątek na podstawie niepewnej dzierżawy.
(2) Zobaczmy, jaka będzie zasada, jeśli poprosisz mnie o przyznanie ci nieruchomości na czas nieokreślony, a ja
ją zrzeknę się jej; czy po przeniesieniu własności na inną osobę, ta własność nadal będzie istniała? Lepsza opinia
jest taka, że może on skorzystać z interdyktu, jeśli nie odwołał niepewnej dzierżawy; tak jakbyś posiadał
nieruchomość w ten sposób od niego, a nie ode mnie, i jeśli pozwolisz mu na posiadanie jej przez jakiś czas w tej
dzierżawie, może on właściwie skorzystać z interdyktu, tak jakbyś posiadał ją od niego.
(3) Praetor chciał, aby w tym postępowaniu odpowiadał również ten, kto dopuścił się oszustwa, aby uniknąć
zatrzymania posiadania. Należy zauważyć, że ten, kto zachowuje posiadanie przez niepewny okres, nie jest
odpowiedzialny za zaniedbanie, lecz tylko za oszustwo, chociaż ten, kto pożyczył rzecz, jest odpowiedzialny
zarówno za zaniedbanie, jak i za oszustwo. I nie bez powodu ten, kto uzyskał własność na podstawie
niepewnego tytułu, odpowiada tylko za oszustwo, ponieważ wszystko to wynika tylko z hojności tego, kto przyznał
własność na podstawie takiego tytułu; i wystarczy, jeśli odpowiada on tylko za oszustwo. Można jednak
powiedzieć, że będzie on również odpowiedzialny za rażące niedbalstwo, które przypomina oszustwo.
(4) Na mocy tego interdyktu nieruchomość powinna być przywrócona do stanu pierwotnego, a jeśli to nie zostanie
uczynione, należy wydać wyrok na kwotę interesu powoda w przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego,
od czasu wydania interdyktu. Dlatego należy również dokonać oszacowania upraw i zapłacić za nie od tej samej
daty.
(5) Jeżeli ten, kto uzyskał nieruchomość na podstawie niepewnego prawa własności, nie korzysta ze służebności
i z tego tytułu wygasła, zobaczmy, czy będzie podlegał interdyktowi. Uważam, że nie, chyba że dopuścił się
oszustwa.
(6) Ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że przy dokonywaniu restytucji należy brać pod uwagę zarówno
oszustwo, jak i rażące niedbalstwo, ale nic poza tym. Oczywiste jest, że po wydaniu interdyktu należy wziąć pod
uwagę oszustwo oraz zarówno rażące, jak i zwykłe niedbalstwo, ponieważ w przypadku, gdy ktoś, kto posiada
nieruchomość na podstawie niepewnego prawa własności, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, powinien
być odpowiedzialny za wszystko.
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(7) Labeo mówi, że interdykt może być zastosowany po upływie roku, i tak jest w naszej praktyce; ponieważ
majątek jest czasem przyznawany na niepewny okres czasu, byłoby absurdem twierdzić, że po roku nie ma
podstaw do interdyktu.
(8) Spadkobierca tego, który prosi o przyznanie mu nieruchomości w niepewnej dzierżawie, będzie
odpowiedzialny na mocy tego interdyktu, tak jak on sam, gdyby posiadał tę nieruchomość lub był winny oszustwa,
aby uniknąć jej posiadania lub aby zapobiec dostaniu się jej w jego ręce; ale będzie on odpowiedzialny tylko za
kwotę zysku, który uzyskał, jeśli oszustwo zostało popełnione przez zmarłego.
9. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVI.
Prekaryjne posiadanie może być ustanowione między stronami, które są obecne lub nieobecne, na przykład za
pomocą listu lub posłańca.
10. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga V.
Chociaż ktoś mógł tylko prosić o niewolnicę w niepewnym posiadaniu, uważa się, że miał on prawo do potomstwa
tej niewolnicy.
11. Celsus, Digest, Księga VII.
Jeśli dłużnik, który zażądał, aby oddano mu w zastaw nieruchomość na czas nieokreślony, zwolni się z długu, to
zastaw ten wygasa, ponieważ intencją stron było, aby istniał on tylko do czasu spłaty długu.
12. The Same, Digest, Księga XXV.
Jeśli coś zostało przyznane na podstawie niepewnego prawa własności i uzgodniono, że obdarowany będzie
posiadał to prawo do Kalendów Lipcowych, czy ten, kto to otrzymał, będzie miał prawo do wyjątku, aby zapobiec
pozbawieniu go posiadania nieruchomości przed tym czasem? Tego rodzaju umowa nie ma żadnej mocy ani
skutku, ponieważ nie jest zgodne z prawem, aby nieruchomość należąca do innej osoby była utrzymywana w
posiadaniu wbrew zgodzie właściciela.
(1) Nieruchomość w niepewnym posiadaniu przechodzi na spadkobiercę tego, kto ją nadał, ale nie przechodzi na
spadkobiercę tego, kto ją otrzymał, ponieważ posiadanie było nadane tylko jemu samemu, a nie jego
spadkobiercy.
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13. Paulus, O Kwintusie Muciusie, księga XXXIII.
Jeśli twój niewolnik zażąda, aby przyznano mu nieruchomość na czas nieokreślony, a zostanie to uczynione na
twój rozkaz lub zatwierdzisz jego prośbę we własnym imieniu, będziesz odpowiedzialny jako posiadacz tej
nieruchomości w ten sposób. Jeśli jednak twój niewolnik lub twój syn złożyłby prośbę na własną
odpowiedzialność, bez twojej wiedzy, nie będzie się uważać, że posiadasz majątek na niepewnych warunkach,
ale osoba, która go przyznała, będzie mogła wystąpić przeciwko tobie z powództwem De peculia lub z
powództwem o majątek użyty na rzecz innej osoby.
14. Paulus, O Sabinusie, księga XIII.
Interdykt odnoszący się do własności posiadanej na podstawie niepewnego prawa własności został wprowadzony
nie bez powodu, ponieważ w prawie cywilnym nie istniało w tym celu żadne powództwo. Zajmowanie na czas
nieokreślony odnosi się bowiem do darowizn i dobrodziejstw, a nie do umów zawieranych w zwykłym obrocie
gospodarczym.
15. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XX.
Opiera się ona na absolutnej sprawiedliwości, gdyż nakazuje, aby dana osoba korzystała z naszej własności tylko
w takim zakresie, w jakim jesteśmy skłonni udzielić jej na to pozwolenia.
(1) Gości i innych, którzy mają prawo do bezpłatnego mieszkania, nie rozumie się jako posiadaczy w niepewnej
dzierżawie.
(2) Możemy posiadać w ramach niepewnego prawa własności własność, która składa się z prawa, jak np. prawo
do wstawienia belek do budynku lub prawo do wystawania budowli ponad grunt.
(3) Ten, kto uzyskał zabezpieczenie zwrotu swojego mienia, nie może korzystać z dobrodziejstwa interdyktu
dotyczącego niepewnego prawa własności.
(4) Nie ulega wątpliwości, że ten, kto wszedł w posiadanie na podstawie niepewnego stosunku własności, nie
nabywa go faktycznie. Ale czy istnieje wątpliwość, że ten, kto wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu prawa
własności, nadal pozostaje w posiadaniu? Jeżeli niewolnikowi przyznano posiadanie na podstawie niepewnego
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prawa własności, stwierdza się, że jest ono w posiadaniu obu stron: tego, kto złożył wniosek, ponieważ faktycznie
jest w posiadaniu, oraz właściciela nieruchomości, ponieważ nie miał on zamiaru zrzec się jej.
(5) Nie ma różnicy, jeśli chodzi o ten interdykt, w jakim miejscu ktokolwiek jest w posiadaniu, lub zaczął je
posiadać pod niepewnym zarządem.
16. Tenże, O Sabinusie, księga XXII.
Jeśli zaadoptuję osobę, której przyznano własność na podstawie niepewnego prawa własności, będę ją również
posiadał na podstawie tego samego prawa własności.
17. Tenże, O Sabinusie, księga XXIII.
Gdy ktoś posiada ziemię w niepewnym posiadaniu, może skorzystać z interdyktu Uti possidetis przeciwko
wszystkim innym osobom, z wyjątkiem tego, od którego otrzymał ziemię.
18. Julianus, Digest, Księga XIII.
Julianus, Digest, Księga XIII. Każdy może oddać swoją własność w niepewne posiadanie stronie będącej w
posiadaniu, nawet jeśli sam jej nie posiada.
19. The Same, Digest, Księga XLIX.
Dwie osoby nie mogą posiadać tej samej własności na podstawie niepewnego tytułu, tak samo jak dwie osoby nie
mogą posiadać tej samej rzeczy przemocą lub potajemnie; ponieważ dwa sprawiedliwe lub niesprawiedliwe
posiadania nie mogą istnieć w tym samym czasie.
(1) Kto żąda, aby mój niewolnik został mu przekazany pod tytułem niepewnym, uważa się za posiadającego go
ode mnie pod takim tytułem, jeśli przychylę się do jego prośby; i stąd będzie on odpowiadał wobec mnie na mocy
interdyktu, o którym mowa.
(2) Gdy żąda się, aby cokolwiek zostało przyznane pod tytułem niepewnym, nie możemy korzystać nie tylko z
tego interdyktu, ale także z postępowania o zwrot majątku, którego wysokość jest nieokreślona; to znaczy z Actio
Praescriptis Verbis.
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20. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Sprzedawca może śledzić każdą rzecz, która została sprzedana, a która pozostaje w rękach nabywcy pod
niepewnym tytułem, aż do zapłacenia całej ceny, jeśli to z winy nabywcy nie dokonano zapłaty.
21. Venuleius, Actions, Księga IV.
Gdy ktoś uzyskuje pozwolenie na zamieszkanie na gruncie pod tytułem niepewnym, zbędne jest dodawanie słów:
"Dla niego i jego domowników"; rozumie się bowiem, że za jego pośrednictwem udziela się pozwolenia na
korzystanie z nieruchomości przez jego rodzinę.
22. Tenże, Interdykty, Księga III.
Jeśli ktoś, kto jest w posiadaniu tylko jako posiadacz, prosiłby właściciela nieruchomości o pozwolenie na jej
zatrzymanie w niepewnym posiadaniu, albo jeśli ten, kto nabył nieruchomość należącą do innego, prosiłby o to
samego właściciela, to jest oczywiste, że będzie posiadał w niepewnym posiadaniu; i nie należy uważać, że sami
zmienili swój tytuł do posiadania, ponieważ posiadanie w niepewnym posiadaniu zostało im przyznane przez
właściciela ziemi. Jeśli bowiem poprosisz kogoś innego o przyznanie ci własności w twoim posiadaniu na
podstawie niepewnego prawa własności, będzie się uważać, że przestałeś ją posiadać na podstawie pierwszego
tytułu i zaczynasz ją posiadać na podstawie niepewnego prawa własności. Z drugiej strony, jeśli osoba, która ma
prawo do odebrania własności posiadaczowi, zażąda od niego przyznania jej pod tytułem prekaryjnym, będzie
ona odpowiedzialna na mocy interdyktu, o którym mowa, ponieważ przez to żądanie została uzyskana korzyść, to
znaczy posiadanie, które należy do innej osoby.
(1) Jeśliby wychowanek, bez upoważnienia swego opiekuna, prosił o przyznanie mu własności na czas
nieokreślony, Labeo mówi, że będzie ją posiadał na czas nieokreślony i będzie odpowiedzialny na podstawie tego
interdyktu, ponieważ tam, gdzie ktoś posiada własność w sposób naturalny, nie ma podstaw do korzystania z
upoważnienia opiekuna. Słowa: "które posiadasz na podstawie niepewnego prawa własności" są całkowicie
odpowiednie, ponieważ to, co posiada, posiada na podstawie tytułu, pod którym prosił o przyznanie własności.
Nie ma nic nowego do ustalenia przez pretora w tym przypadku; jeśli podopieczny posiada nieruchomość, będzie
zobowiązany przez sędziego do jej wydania, a jeśli jej nie posiada, nie będzie ponosił odpowiedzialności.
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Tyt. 27. W sprawie interdyktu dotyczącego wycinki drzew.

1. Ulpianus, O edyktach, Księga LXXI.
Pretor mówi: "Jeśli drzewo wystaje z twojej posesji na posesję twojego sąsiada, a ty jesteś winien, że go nie
usunąłeś, zabraniam używać siły, aby mu przeszkodzić i zatrzymać je jako swoje".
(1) Nakaz ten jest zakazany.
(2) Gdy drzewo wystaje ponad dom sąsiada, powstaje pytanie, czy pretor może nakazać usunięcie całego
drzewa, czy tylko tej jego części, która wystaje ponad budynek? Rutilius twierdzi, że należy je wyrwać z
korzeniami, co jest uznawane za słuszne przez wiele autorytetów. Labeo twierdzi, że jeśli właściciel nie usunie
drzewa, to ten, kto został przez nie zraniony, może, jeśli chce, ściąć je i zabrać drewno.
(3) Do drzew zalicza się również winorośl.
(4) Zakaz ten jest korzystny nie tylko dla właściciela domu, ale również dla jego użytkownika, ponieważ w jego
interesie jest, aby drzewo nie wystawało ponad budynek.
(5) Ponadto należy przyjąć pogląd, że jeśli drzewo wystaje ponad dom będący wspólną własnością kilku osób,
każdy ze współwłaścicieli będzie uprawniony do skorzystania z interdyktu, i to w pełnej wysokości, ponieważ
każdy z nich ma prawo wnieść powództwo o zwrot służebności.
(6) Pretor mówi: "Jeśli winien jest pan, że go nie usunął, zabraniam użycia siły, aby mu w tym przeszkodzić."
Zatem władza do usunięcia drzewa jest najpierw przyznana tobie, a jeśli tego nie zrobisz, wtedy Praetor zabrania
ci stosowania przemocy, aby zapobiec usunięciu drzewa przez twojego sąsiada.
(7) Praetor mówi także: "Gdy drzewo na twoim gruncie wystaje ponad drzewo twego sąsiada, a ty jesteś winien,
że nie przyciąłeś go do wysokości piętnastu stóp od ziemi, zabraniam ci używać siły, aby przeszkodzić twemu
sąsiadowi w przycięciu go do wspomnianej wysokości i usunięciu drewna na własny użytek."
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(8) To, co mówi pretor, Prawo Dwunastu Tablic chciało ustanowić; mianowicie, że gałęzie drzew powinny być
obcinane w odległości mniejszej niż piętnaście stóp od ziemi, aby cień drzewa nie szkodził ziemi sąsiada.
(9) Jest różnica między tymi dwoma częściami interdyktu, bo jeżeli drzewo wystaje ponad sąsiedni dom, to musi
być całkowicie ścięte; ale jeżeli wystaje ponad ziemię, to musi być tylko przycięte do wysokości piętnastu stóp od
ziemi.
2. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXIV.
Jeśli drzewo na posesji sąsiada, zgodnie z Prawem XII Tablic, siłą wiatru wystaje ponad waszą ziemię, możecie
wnieść pozew przeciwko waszemu sąsiadowi, aby zmusić go do jego usunięcia, na tej podstawie, że nie ma on
prawa posiadać drzewa w takim stanie.

Tyt. 28. W sprawie interdyktu dotyczącego zbierania owoców, które spadły z posesji jednej osoby na posesję
drugiej.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
Pretor mówi: "Jeśli jakieś orzechy spadną z posesji twego sąsiada na twoją, zabraniam użycia siły, aby
uniemożliwić mu ich zebranie i wywiezienie w ciągu trzech dni".
(1) Wszystkie rodzaje owoców są zawarte pod tym terminem.
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Tyt. 29. Odnośnie interdyktu, który dotyczy produkcji osoby wolnej.

1. Ulpianus, O edyktach, księga LXXI.
Praetor mówi: "Wydasz każdego wolnego, którego posiadanie oszukańczo posiadasz".
(1) Ten interdykt został ustanowiony w celu zachowania wolności; to znaczy, aby zapobiec temu, aby osoby
wolne nie były przez nikogo ograniczane w swojej wolności.
2. Venuleius, Interdykty, Księga IV.
Nie ma bowiem wielkiej różnicy między niewolnikami a osobami, które nie mają prawa odejść według własnej
woli.
3. Ulpianus, O edyktach, księga LXXI.
Lex Fabia również się do tego odnosiła, a interdykt nie uniemożliwia odwołania się do prawa fabiańskiego,
ponieważ osoba może wszcząć postępowanie na podstawie interdyktu, a oskarżenie może być wniesione na
podstawie Lex Fabia; i odwrotnie, każdy, kto wszczyna postępowanie na podstawie tego prawa, może jednak
skorzystać z dobrodziejstwa interdyktu, zwłaszcza że jedna strona może zastosować interdykt, a druga
skorzystać z działania dozwolonego przez prawo fabiańskie.
(1) Słowa te, "każdy wolny", odnoszą się do każdego wolnego, bez względu na to, czy osiągnął on wiek
dojrzewania, czy nie, czy jest mężczyzną, czy kobietą, czy jest jeden, czy jest ich kilku, i czy strona, o której
mowa, jest swoim panem, czy też jest pod kontrolą innego, ponieważ rozważamy tylko to, czy jest wolny.
(2) Ten jednak, kto ma pod swoją kontrolą kogoś innego, nie będzie podlegał temu zakazowi, ponieważ nie
uważa się, że ten, kto korzysta z prawa, do którego jest prawnie upoważniony, trzyma kogoś nieuczciwie.
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(3) Jeśli ktoś ogranicza wolność osoby, którą wykupił od nieprzyjaciela, nie ponosi odpowiedzialności na mocy
tego interdyktu, ponieważ nie czyni tego w sposób nieuczciwy. Oczywiste jest, że jeśli przekaże kwotę okupu, to
interdykt będzie obowiązywał. Jeśli jednak wypuści go na wolność bez otrzymania pieniędzy, to należy stwierdzić,
że istnieje podstawa do interdyktu, jeśli raz dając mu wolność, będzie chciał go potem zatrzymać.
(4) Jeśli ktoś zatrzymuje swojego syna, który nie jest pod jego kontrolą, zwykle uważa się, że czyni to bez winy za
oszustwo; ponieważ prawdziwe uczucie powoduje, że zatrzymanie jest dokonane, bez domniemania oszustwa,
chyba że istnienie złej wiary jest oczywiste. Ta sama zasada będzie obowiązywać, gdy patron podda pod swoją
władzę swojego wyzwoleńca, przybrane dziecko lub niewolnika, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, a
który został oddany w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną przez niego szkodę. I ogólnie rzecz biorąc, nie
uważa się za działającego w złej wierze tego, kto ma dobry powód, aby zachować kontrolę nad wolnym
człowiekiem.
(5) Jeśli ktoś nadal włada wolnym człowiekiem za jego własną zgodą, nie uważa się, że działa w złej wierze; ale
co, jeśli włada nim za jego zgodą, ale po tym, jak go oszukał, uwiódł lub nakłonił, nie mając ku temu dobrych i
wystarczających powodów? Bardzo słusznie uważa się, że zatrzymał go w sposób nieuczciwy.
(6) Człowiek, który nie wie, że wolny strzelec jest członkiem jego rodziny, nie jest winny złej wiary; ale jeśli jest
tego świadomy, a mimo to zatrzymuje go, nie jest wolny od oszustwa.
(7) Oczywiste jest, że jeśli ten, kto posiada wolnego człowieka, ma wątpliwości, czy jest on wolny czy
niewolnikiem, lub wszczyna postępowanie w celu ustalenia jego stanu, nie należy stosować tego interdyktu, ale
należy wszcząć postępowanie w celu ustalenia wolności, ponieważ bardzo słusznie uznano, że istnieje podstawa
do zastosowania tego interdyktu tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że człowiek jest wolny. Jeśli jednak pojawi
się wątpliwość co do jego stanu, prawo do wniesienia kolejnego powództwa nie powinno być naruszone.
(8) Pretor mówi: "Przedstawisz tę osobę". Przedstawienie osoby oznacza zwrócenie na nią uwagi opinii
publicznej i umożliwienie jej zobaczenia i dotknięcia. Termin "przedstawić" oznacza dosłownie, że nie należy go
trzymać w tajemnicy.
(9) Ten interdykt będzie leżał na korzyść każdej jednostki, ponieważ nikt nie jest zabroniony, aby sprzyjać
wolności.
(10) Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy ci, którzy mogą być podejrzani, powinni być wyłączeni z zastosowania
tego zakazu, jeśli charakter osoby jest taki, że przypuszczalnie działa ona w zmowie lub w celu dokuczenia.
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(11) Jeżeli jednak kobieta lub osoba niepełnoletnia pragnie skorzystać z tego interdyktu na korzyść krewnego,
rodzica lub powinowatego, należy stwierdzić, że interdykt ten powinien być udzielony; mogą oni bowiem ścigać
innych w sprawach karnych, gdy czynią to z powodu krzywdy wyrządzonej sobie.
(12) Jeżeli jednak kilka osób chce skorzystać z tego interdyktu, niech pretor wybierze tego, który ma w tym
największy interes lub najlepiej się do tego nadaje, a wybór ten powinien zależeć od pokrewieństwa,
wiarygodności lub rangi wybranej osoby.
(13) Jeżeli jednak, po wszczęciu postępowania na podstawie tego interdyktu, inna osoba zechce z niego
skorzystać, jest rzeczą oczywistą, że pozwolenie na skorzystanie z niego nie może być później łatwo udzielone
innej osobie, chyba że można udowodnić perfidię pierwotnego oskarżyciela. Dlatego też, jeśli zostanie wykazana
właściwa przyczyna, ten zakaz może być zastosowany więcej niż jeden raz. Jedna osoba nie może być bowiem
oskarżona więcej niż jeden raz w sprawach karnych, chyba że pierwszy oskarżyciel zostanie skazany za
oszustwo. Jeśli jednak oskarżony, po skazaniu, woli zapłacić zasądzone przez sąd odszkodowanie niż wydać
człowieka, to nie będzie niesprawiedliwe wielokrotne wydawanie przeciwko niemu tego samego interdyktu lub
wydawanie go tej samej osobie, która nie może być wykluczona przez wyjątek, lub komuś innemu.
(14) Labeo mówi, że ten interdykt może być wydany przeciwko osobie, która jest nieobecna, i jeżeli nie podejmie
ona żadnej obrony, jej majątek może być zajęty w egzekucji.
(15) Ten interdykt jest bezterminowy.
4. Venuleius, Interdykty, Księga IV.
Jeśli ktoś ograniczy wolność wolnemu, który nie jest świadomy swego stanu, to i tak będzie musiał go odtworzyć,
jeśli go oszukańczo zatrzyma pod swoją kontrolą.
(1) Również Trebatius mówi, że kto w dobrej wierze kupuje wolnego człowieka jako niewolnika i zatrzymuje go
pod swoją kontrolą, nie jest za to odpowiedzialny.
(2) Człowiek wolny nie powinien być w żadnym wypadku oszukańczo pozbawiony wolności, i jest to tak dalece
prawdziwe, że niektóre autorytety uważają, iż nie należy nawet w najmniejszym stopniu zwlekać z wydaniem go,
gdyż podlega on karze za popełniony czyn.
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(3) Nakaz ten nie przysługuje wierzycielowi w celu przedstawienia swojego dłużnika w sądzie; nikt bowiem nie
jest zobowiązany do przedstawienia dłużnika, który się ukrywa, ale na mocy edyktu pretora jego majątek może
być zajęty w egzekucji.

Tit. 30. W sprawie interdyktu dotyczącego wydawania dzieci i ich odzyskiwania.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
Pretor mówi: "Wydasz każde dziecko płci męskiej lub żeńskiej, które podlega władzy Lucjusza Titiusa, a które jest
w twoich rękach lub którego posiadania nieuczciwie się zrzekłeś".
(1) Ten interdykt ma być zastosowany przeciwko temu, kogo rodzic pragnie, aby wydał dziecko, które, jak
twierdzi, podlega jego władzy. Ze słów Edyktu wynika, że będzie on działał na korzyść osoby uprawnionej do
sprawowania kontroli nad dzieckiem.
(2) W tym interdykcie pretor nie bierze pod uwagę powodu, dla którego dziecko znajduje się w posiadaniu tego,
kto jest zobowiązany do jego wydania, jak to miało miejsce w poprzednim interdykcie, ale uważa, że powinno ono
być w każdym przypadku przywrócone, jeśli podlega władzy powoda.
(3) Jeżeli jednak matka dziecka zatrzymuje je w swoim posiadaniu i wydaje się, że lepiej, aby pozostało ono pod
jej opieką niż pod opieką ojca, to znaczy, jeżeli powód jest całkowicie słuszny, Boski Pius postanowił, i zostało to
stwierdzone w Reskrypcie Marka Sewera, że należy przyznać matce ulgę w drodze wyjątku.
(4) Tak samo, gdyby się okazało, że dziecko nie było pod niczyją kontrolą, chociaż ta decyzja może być
niesprawiedliwa, to jednak, gdyby ktoś próbował wytoczyć powództwo na podstawie tego interdyktu, może zostać
zablokowany przez wyjątek powagi rzeczy osądzonej; tak, że nie chodzi już o to, czy dziecko jest pod kontrolą
powoda, ale czy było orzeczenie w tej sprawie.
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(5) Jeżeli ojciec pragnie zabrać swoją córkę lub ją spłodzić po zawarciu małżeństwa ze mną, to czyż nie może mi
być przyznany wyjątek od interdyktu, jeżeli on, wyraziwszy najpierw zgodę na małżeństwo, pragnie je potem
rozwiązać, nawet jeżeli urodziły się dzieci? Jeśli małżeństwo zostało prawidłowo zawarte, to z pewnością,
zgodnie z naszą praktyką, nie powinno być naruszane z powodu kontroli ojcowskiej. Należy jednak starać się
przekonać ojca, aby nie korzystał ze swego prawa do władzy ojcowskiej z nadmierną surowością.
2. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VI.
Z drugiej strony, ojciec może, z dużo większą słusznością, zostać zmuszony przez męża swojej córki do jej
wydania i pozwolić mu ją odzyskać, nawet jeśli jest ona pod kontrolą ojcowską.
3. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
Następnie pretor mówi: "Jeśli Lucjusz Tytus jest pod kontrolą Lucjusza Titiusa, zabraniam użycia siły, aby ten
ostatni nie zabrał ze sobą Lucjusza Titiusa".
(1) Interdykty poprzednio wymienione są eksponencjalne, to znaczy, że odnoszą się do produkcji dzieci i innych,
o których mówiliśmy. Niniejszy interdykt odnosi się również do usuwania takich osób, a każdy, kto ma do tego
prawo, może je sobie zabrać. Dlatego pierwszy interdykt, który odnosi się do produkcji dzieci, jest
przygotowawczy do tego, przez który powód może usunąć osobę, która została wyprodukowana.
(2) Ten interdykt powinien być udzielony z tego samego powodu, dla którego stwierdziliśmy, że dzieci powinny
być przedstawiane w sądzie. Dlatego też to, co wcześniej stwierdziliśmy, należy rozumieć jako mające
zastosowanie również w tym przypadku.
(3) Ponadto, ten wyrok nie jest wydany przeciwko dziecku, które powód chce odebrać, ale ktoś musi się stawić,
aby bronić je przed wyrokiem. Jednakże interdykt nie będzie obowiązywał, a sam pretor może natychmiast
przystąpić do sprawy i wydać decyzję, jeśli pojawi się przed nim jakakolwiek kontrowersja co do tego, czy dziecko
jest, czy nie jest pod kontrolą ojcowską.
(4) Julianus mówi, że w przypadku zastosowania interdyktu lub wszczęcia dochodzenia w sprawie usunięcia
dziecka, które nie osiągnęło jeszcze wieku dojrzewania, w niektórych przypadkach dochodzenie powinno być
odroczone do czasu osiągnięcia przez dziecko tego wieku, a w innych powinno być podjęte bezzwłocznie. Jest to
kwestia, która musi być określona zgodnie z rangą osób, między którymi powstała kontrowersja, oraz
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charakterem sprawy. Jeśli ten, kto twierdzi, że jest ojcem, jest osobą o ustalonej pozycji społecznej, mądrości i
uczciwości, będzie miał prawo zatrzymać małoletniego pod swoją opieką aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy;
jeśli jednak ten, kto wszczął postępowanie, jest niższej rangi, osobą złośliwą lub o złej reputacji, dochodzenie
powinno odbyć się natychmiast. Podobnie, jeśli ten, kto zaprzecza, że małoletni jest pod władzą innego, jest pod
każdym względem honorowy i jest albo opiekunem testamentowym, albo wyznaczonym przez pretora, i ma
pieczę nad wychowankiem oraz sprawuje nad nim pieczę podczas procesu, a z drugiej strony ten, kto twierdzi, że
jest jego ojcem, jest osobą złośliwą, nie należy odkładać dochodzenia. Jeżeli jednak obie strony mogą być
podejrzane z powodu niższej rangi lub złego charakteru, Julianus mówi, że nie będzie niewłaściwe wyznaczenie
kogoś innego, przez kogo dziecko będzie mogło być wychowywane w międzyczasie, i odłożenie rozstrzygnięcia
sprawy do czasu osiągnięcia przez nie wieku dojrzałego; aby w wyniku zmowy lub niewiedzy jednej lub drugiej ze
stron sporu, dziecko niezależne nie zostało uznane za pozostające pod władzą innego, lub aby to, które podlega
władzy innego, nie zostało uznane za zajmujące miejsce głowy domu.
(5) Nawet gdyby ojciec udowodnił niezbicie, że dziecko jest pod jego władzą, to i tak, jeśli po zbadaniu sprawy
okaże się, że matka powinna mieć pierwszeństwo i zatrzymać dziecko, może to uczynić; zostało bowiem ustalone
w kilku dekretach Boskiego Piusa, że matka może uzyskać pozwolenie na pozostanie dziecka przy niej z powodu
złego charakteru ojca, bez jakiegokolwiek umniejszenia władzy ojcowskiej.
(6) W tym interdykcie pretor nakazuje, aby dziewczyna lub chłopiec w wieku siedemnastu lat, lub zbliżony do tego
wieku, do czasu rozpatrzenia sprawy, pozostawali pod opieką matki rodziny. Mówimy, że dziecko jest bliskie
siedemnastego roku życia, zaraz po osiągnięciu wieku dojrzewania. Za matkę rodziny uważa się kobietę o
uznanej dobrej reputacji.
4. Africanus, Pytania, Księga IV.
Jeśli powiem, że ten, kto twierdzi, że jest głową rodziny, jest moim synem i jest pod moją kontrolą, i że z mojego
rozkazu wszedł na majątek, powinienem dochodzić swoich roszczeń do niego i odwołać się do interdyktu, na
mocy którego mogę zabrać syna ze sobą.
5. Wenuleusz, Interdykty, Księga IV.
Jeśli syn znajduje się w posiadaniu innego za jego zgodą, interdykt nie może być zastosowany, ponieważ jest on
raczej w swoim posiadaniu niż w posiadaniu tego, przeciwko któremu może być wszczęte postępowanie na mocy
interdyktu, ponieważ ma swobodę odejścia lub pozostania; chyba że istnieje spór między dwiema osobami, z
których każda twierdzi, że jest jego ojcem, i z których jedna żąda, aby dziecko zostało wydane przez drugą.
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Tit. 31. Odnośnie do interdyktu utrubi.

1. Ulpianus, O edyktach, księga LXXII.
Pretor mówi: "Zabraniam używać siły, aby powstrzymać kogokolwiek od usunięcia niewolnika z miejsca, w którym
obecnie przebywa, jeśli pozostał tam przez większą część roku".
(1) Ten interdykt odnosi się do posiadania rzeczy ruchomych; jednakże uzyskuje on swoją ważność w ten sam
sposób, jak interdykt Uti possidetis, który odnosi się tylko do nieruchomości; tak, że na mocy tego interdyktu ten
również odniesie sukces, kto wszedł w posiadanie niewolnika bez użycia siły, potajemnie lub na podstawie
niepewnego tytułu, jeśli przeciwnik próbuje przeszkodzić w jego posiadaniu.

Tit. 32. W sprawie interdyktu dotyczącego usuwania lokatorów.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIII.
Pretor mówi: "Zabraniam używać siły, aby powstrzymać najemcę przed opuszczeniem domu i zabraniem ze sobą
niewolnika, o którym mowa, jeśli ten ostatni nie stanowi części majątku, który zgodnie z umową między tobą a
powodem powinien być trzymany w zastawie w celu zabezpieczenia czynszu; niezależnie od tego, czy rzeczony
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niewolnik został wzięty lub wniesiony do twojego domu, urodził się tam lub został tam wykonany; jeśli jednak
stanowi on część tego samego majątku, zabraniam ci zabraniać twojemu najemcy zabrania go ze sobą, kiedy
odchodzi; pod warunkiem, że zapłacił ci czynsz z tego majątku lub dał ci zabezpieczenie na ten czynsz, lub jesteś
winny, że nie został on zapłacony. "
(1) Ten interdykt został wprowadzony na korzyść najemcy, który chce odejść po zapłaceniu czynszu. Nie
przysługuje on na rzecz dzierżawcy gospodarstwa rolnego.
(2) Dzierżawca może być zwolniony z odpowiedzialności również w drodze nadzwyczajnego postępowania,
dlatego też ten wyrok nie jest często stosowany.
(3) Jednakże przysługuje on temu, kto posiada bezpłatne mieszkanie.
(4) Jeżeli czynsz nie jest jeszcze należny, Labeo twierdzi, że nie można zastosować tego interdyktu, chyba że
najemca jest gotowy do jego zapłacenia. Jeśli więc zapłacił on czynsz za połowę roku, a jest winien za drugą
połowę, nie może skorzystać z interdyktu, chyba że zapłaci czynsz za pozostałe sześć miesięcy. Jest tak jednak
tylko w przypadku, gdy przy wynajmowaniu domu została zawarta specjalna umowa, przewidująca, że najemca
nie może opuścić go przed końcem roku lub przed upływem określonego czasu. Ta sama zasada obowiązuje,
gdy ktoś wynajmuje dom na kilka lat, a termin ten jeszcze nie upłynął; jeśli bowiem majątek jest zastawiony na
całą sumę czynszu, nie można zastosować interdyktu, chyba że przedmioty zastawu zostały zwolnione.
(5) Należy jednak zauważyć, że pretor nie wymaga, aby nieruchomość należała do najemcy, ani aby była
wyraźnie zastawiona, ale aby była wniesiona do domu jako zastaw. Stąd ten zakaz będzie miał zastosowanie,
nawet jeśli nieruchomość należy do innej osoby, jeśli została wniesiona do domu w celu zastawienia i jest taka,
która nie może być oddana w zastaw. Jeżeli nie została wniesiona w tym celu, nie może być zatrzymana przez
wynajmującego.
(6) Ten interdykt jest wieczysty i jest przyznawany na rzecz i przeciwko spadkobiercom.
2. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVI.
Nie ma wątpliwości, że ten interdykt będzie obowiązywał na korzyść najemcy, nawet w odniesieniu do własności,
która nie należy do niego, ale która została mu pożyczona, wynajęta lub zdeponowana u niego.
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Tit. 33. Odnośnie interdyktu salviańskiego.

1. Julianus, Digest, Księga XLIX.
Jeżeli dzierżawca gospodarstwa sprowadza niewolnicę na ziemię w celu zastawienia jej, a następnie sprzedaje
ją, należy wydać interdykt, aby uzyskać posiadanie dziecka urodzonego przez wspomnianą niewolnicę, gdy była
ona w rękach nabywcy.
(1) Jeżeli dzierżawca wnosi majątek do gospodarstwa, które jest własnością dwóch osób, w celu zastawienia go,
przy założeniu, że będzie on wspólnie obciążony na rzecz obu tych osób, każda z nich może słusznie skorzystać
z interdyktu salwijskiego przeciwko osobie trzeciej; jeżeli jednak interdykt ten zostanie udzielony w odniesieniu do
nich samych, stanowisko posiadacza będzie lepsze. Jeśli jednak uzgodniono, że nieruchomość powinna być w
równym stopniu obciążona na rzecz każdego ze współwłaścicieli gruntu, należy przyznać powództwo pretorskie
między nimi i przeciwko innym podmiotom, za pomocą którego każdy ze wspomnianych współwłaścicieli może
wejść w posiadanie połowy nieruchomości.
(2) Ta sama zasada powinna być zachowana w przypadku, gdy dzierżawca wnosi na grunt nieruchomość
wspólną z innym dzierżawcą w celu jej zastawienia, tak że dochodzenie zastawu może być dokonane tylko do
połowy wartości danej nieruchomości.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
W interdykcie salwaryjskim, jeśli majątek, który ma być zastawiony, zostanie wniesiony na gruncie należącym do
dwóch współwłaścicieli, strona posiadająca będzie uprzywilejowana, a oni muszą odwołać się do akcji
serwitutowej.
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Księga XLIV
1. Dotyczące wyjątków, recept i badań wstępnych.
2. W sprawie wyjątków opartych na powadze rzeczy osądzonej.
3. W sprawie różnych wyjątków czasowych i połączenia kilku majątków.
4. W sprawie wyjątku opartego na oszustwie i strachu.
5. W jakich okolicznościach powództwo nie może być uwzględnione.
6. Dotyczące własności w sporze sądowym.
7. Dotyczące zobowiązań i działań.

Tit. 1. W przedmiocie wyjątków, nakazów i badań wstępnych.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga IV.
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Uważa się, że ten, kto korzysta z wyjątku, zajmuje pozycję powoda, ponieważ gdy pozwany korzysta z wyjątku,
staje się powodem.
(2) Tenże, O Edykcie, księga LXXIV.
Wyjątek jest tak nazywany z tego powodu, że działa jako wykluczenie i jest zwykle przeciwstawiany w
postępowaniu o ściągnięcie należności, w celu uniemożliwienia stwierdzenia tego samego, jak również wydania
wyroku na korzyść strony, która wniosła pozew.
1. Replikacje są niczym więcej niż wyjątkami powoływanymi przez stronę powodową, które są konieczne w celu
wykluczenia wyjątków; replikacja jest bowiem zawsze wprowadzana w celu przeciwstawienia się wyjątkowi.
2. Należy pamiętać, że każdy wyjątek, lub replika, ma na celu uniemożliwienie stronie przeciwnej dalszego
postępowania. Wyjątek wyklucza powoda, a replikacja - pozwanego.
3. Zwyczajem jest, że przeciwko replikacji przyznaje się potrójną replikę, a inne zarzuty następują po sobie w
kolejności, a następnie mnoży się nazwiska, niezależnie od tego, czy pozwany lub powód wnosi sprzeciw.
4. Zwykle mówimy, że niektóre wyjątki są dylatacyjne, a inne peremptoryjne; na przykład, wyjątek dylatacyjny to
taki, który odsuwa powództwo, a więc ten, który zaprzecza władzy pełnomocnika jest wyjątkiem dylatacyjnym.
Ten bowiem, kto twierdzi, że ktoś nie ma uprawnień do działania jako pełnomocnik, nie zaprzecza, że powództwo
powinno być wniesione, ale utrzymuje, że osoba, która je wnosi, nie ma do tego kwalifikacji.
3. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga I.
Wyjątki są albo bezterminowe i ostateczne, albo tymczasowe i opóźniające. Wieczyste i ostateczne są te, które
zawsze będą obowiązywać i nie można ich uniknąć, na przykład oparte na oszustwie i powadze rzeczy
osądzonej, a także te, w których zarzuca się, że coś zostało uczynione wbrew prawom lub dekretom senatu;
także te, które mają zastosowanie w przypadku nieformalnej umowy, to znaczy takie, które przewidują, że
należne pieniądze w żadnym wypadku nie będą pobierane. Wyjątki są tymczasowe i opóźniające, które nie mogą
być wniesione w dowolnym czasie i można ich uniknąć; do tego rodzaju wyjątków należy tymczasowa umowa
między stronami, na mocy której powództwo nie może być wniesione w określonym czasie, na przykład w ciągu
pięciu lat. Wyjątki, na mocy których powództwo pełnomocnika ulega przedawnieniu i można się od nich uchylić,
są również klauzulami dylatacyjnymi.
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(4) Paulus, O Edykcie, Księga XX.
Jeśli zadaje się pytanie, czy wychowanek może się przedawnić w drodze wyjątku z powodu oszustwa, gdy
pieniądze, które były mu należne, zostały wypłacone bez upoważnienia opiekuna, a on żąda zapłaty po raz drugi,
należy ustalić, czy w chwili, gdy żąda, nadal ma pieniądze, czy też coś za nie nabył.
5. Tenże, O Edykcie, Księga XVIII.
Pozwany, który twierdzi, że już przysięgał w sądzie, że nie jest winien pieniędzy, o które jest pozwany, może
skorzystać ze wszystkich innych wyjątków oprócz tego, który opiera się na złożeniu przysięgi, lub z pozostałych
bez niej; wolno mu bowiem skorzystać z kilku sposobów obrony.
6. Tenże, O Edykcie, Księga LXXI.
Jeśli zapisobierca wnosi pozew o odzyskanie majątku zapisanego w testamencie, można powołać się przeciwko
niemu na wyjątek oparty na oszustwie spadkodawcy; ponieważ, tak jak spadkobierca, który dziedziczy cały
majątek, może być wykluczony przez wyjątek, tak zapisobierca może być również wykluczony jako spadkobierca
pojedynczej części tego majątku.
(7) Tenże, O Plaucjuszu, Księga III.
Wyjątki, do których uprawnione są pewne osoby, nie przechodzą na inne; tak na przykład, gdy wspólnik, ojciec
lub mecenas może powołać się na wyjątek, aby wyrok przeciwko niemu został wydany tylko na kwotę, którą jest
w stanie zapłacić; ten przywilej nie jest przyznawany poręczycielowi. Stąd też poręczenie męża, które zostało
udzielone po rozwiązaniu małżeństwa, będzie miało wyrok przeciwko niemu na całą sumę posagu.
1. Wyjątki, które odnoszą się do własności, mogą być jednak również podnoszone przez poręczycieli; na przykład
te oparte na powadze rzeczy osądzonej, oszustwie, a także w przypadku, gdy przysięga została złożona, jeśli
zostało to zrobione pod przymusem. Dlatego też, jeśli dłużnik główny zawarł umowę dotyczącą nieruchomości,
jego poręczenie będzie ze wszech miar uprawnione do skorzystania z wyjątku. Wyjątek oparty na stawiennictwie
poręczyciela, na tej podstawie, że roszczenie będzie naruszać prawo wolności, może być również zatrudniony
przez niego. To samo należy powiedzieć, gdy ktoś został poręczony za syna pod kontrolą ojcowską z
naruszeniem Dekretu Senatu, lub za nieletniego w wieku 25 lat, który został oszukany. Jeśli jednak został on
oszukany w odniesieniu do majątku, nie będzie miał prawa do zwolnienia, zanim nie uzyska restytucji, a
poręczyciel nie powinien być traktowany jako wyjątek.
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(8) Tenże, O Plaucjuszu, Księga XIV.
Nikomu nie zabrania się korzystać z kilku wyjątków, nawet jeśli są one różne w swoim charakterze.
9. Marcellus, Digest, księga III.
Nie uważa się, że przeciwnik przyznaje rację drugiej stronie tylko dlatego, że korzysta z wyjątku.
10. Modestinus, Opinie, Księga XII.
Modestinus uważa, że wyrok uzyskany przez innych nie szkodzi tym, którzy nie byli stroną w procesie; i nawet
jeśli ten, przeciwko któremu wydano wyrok, stałby się spadkobiercą osoby, która wygrała sprawę, nie można
przeciwko niemu podnieść zarzutu, że na mocy tego wyroku nie wykonał tego, do czego zobowiązał się we
własnym imieniu, zanim został spadkobiercą.
11. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Pewien człowiek uznał za autentyczne pewne banknoty, które w rzeczywistości były sfałszowane, i zapłacił je po
wydaniu przeciwko niemu wyroku. Pytam, czy gdyby później ustalono prawdę i okazało się, że banknoty są
sfałszowane, a pozwany chciałby to udowodnić zgodnie z postanowieniem sądu lub wyrokiem tymczasowym; a
ponieważ przyznał on autentyczność wspomnianych banknotów, czy można się temu sprzeciwić w drodze
wyjątku, jako że konstytucje cesarskie wyraźnie stanowią, że chociaż wyrok można uzyskać na podstawie
sfałszowanych dokumentów, a później okaże się, że są one fałszywe, to fakt, że sprawa została rozstrzygnięta,
nie może być podnoszony jako zarzut. Modestinus odpowiedział, że w przypadku tych banknotów, które później
zostały uznane za sfałszowane, nie byłoby podstaw do wyjątku, ponieważ płatność została dokonana przez
pomyłkę lub zostało złożone zabezpieczenie.
12. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Ogólnie rzecz biorąc, w kwestiach zależnych od decyzji wstępnych, podtrzymuje on część powoda, którego
roszczenie jest zgodne z tym, czego żąda.
13. Julianus, Digest, Księga L.
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Jeśli po wydaniu wyroku w sprawie dotyczącej całego majątku, wnosi się pozew o odzyskanie pewnych
określonych przedmiotów, ustala się, że nie można podnosić zarzutu, że nastąpi uszczerbek dla majątku,
ponieważ tego rodzaju wyjątki są wprowadzane, ponieważ mogą mieć wpływ na przyszły wyrok, a nie ten, który
został już wydany.
14. Alfenus Varus, Digest, Księga II.
Syn będący pod kontrolą ojca sprzedał niewolnika stanowiącego część jego peculium, przy czym ustalono cenę.
Niewolnik został zwrócony na podstawie warunkowej klauzuli umowy, po czym zmarł, a ojciec zażądał od
nabywcy pieniędzy, które syn miał mu wypłacić. Uznano za słuszne, że należy powołać się na wyjątek in factum
przeciwko niemu, wskazując, że pieniądze zostały obiecane za niewolnika, który następnie został zwrócony na
podstawie warunku umowy.
15. Julianus, O Urseius Ferox, Księga IV.
Replikacja na zarzut złej wiary nie powinna być podnoszona w stosunku do wyjątku opartego na przysiędze
złożonej w sądzie, gdyż pretor powinien dopilnować, aby nie podnoszono później żadnych kwestii związanych z
taką przysięgą.
16. Africanus, Pytania, Księga IX.
Jesteś w posiadaniu posiadłości Tycjana, a ja i ty toczymy spór o jej własność. Twierdzę, że do tej posiadłości
należy prawo drogi przez posiadłość Sempronian, która należy do ciebie. Jeśli wniosę pozew o odzyskanie prawa
drogi, uważa się, że może Pan skorzystać z wyjątku na tej podstawie, że toczące się postępowanie o własność
nieruchomości nie powinno być przesądzone; to znaczy, że nie mogę wykazać, że jestem uprawniony do prawa
drogi, zanim nie udowodnię, że posiadłość Titian jest moja.
17. Paulus, O Edykcie, Księga LXX.
Jeśli jednak wytoczę powództwo o odzyskanie prawa drogi, a następnie o odzyskanie posiadłości Tycjana,
ponieważ przedmioty sporu są różne, a powody zwrotu różne, wyjątek ten nie spowoduje żadnej szkody.
(18) Africanus, Pytania, Księga IX.
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Wytaczam przeciwko tobie powództwo o połowę ziemi, która według ciebie należy do ciebie, a jednocześnie chcę
wytoczyć przeciwko tobie powództwo o podział przed tym samym sędzią. I znowu, jeśli twierdzę, że działka, którą
pan posiada jest moja i chcę odzyskać od pana plony, powstaje pytanie, czy wyjątek oparty na zasadzie, że nie
powinienem wnosić pozwu, którego rozstrzygnięcie przesądzi sprawę, która dotyczy własności całości lub części
przedmiotowej działki, będzie działał jako przeszkoda, czy też należy go odrzucić. Uważa się, że w obu
przypadkach pretor powinien interweniować i nie pozwolić powodowi na wszczęcie postępowania tego rodzaju,
zanim nie zostanie rozstrzygnięta kwestia własności gruntu.
19. Marcjanus, Instytuty, Księga XIII.
Wszystkie wyjątki, które przysługują dłużnikowi głównemu, mogą być zastosowane również przez jego
poręczyciela, nawet wbrew zgodzie tego pierwszego.
(20) Paulus, O sposobie sporządzania formuł.
Wyjątki są podnoszone albo dlatego, że strona zrobiła to, co powinna była zrobić; albo dlatego, że zrobiła to,
czego nie powinna była zrobić; albo dlatego, że nie zrobiła tego, co powinna była zrobić. Wyjątek na podstawie
sprzedanej i dostarczonej własności lub na podstawie powagi rzeczy osądzonej jest przyznawany z tego powodu,
że uczyniono coś, co powinno było zostać uczynione. Wyjątek na podstawie oszustwa jest przyznawany,
ponieważ uczyniono coś, co nie powinno było zostać uczynione. Wyjątek z powodu niedopuszczenia do
posiadania przez pretora majątku, który został nadany, jest przyznawany, ponieważ nie uczyniono czegoś, co
powinno być uczynione.
21. Neratius, Pergaminy, Księga IV.
Mówi się, że jedna sprawa przesądza o innej, w odniesieniu do większej sumy pieniędzy, kiedy w sądzie pojawia
się kwestia, która jest związana w całości lub w części z procesem dotyczącym większej sumy majątku.
(22) Paulus, Różne fragmenty.
Wyjątkiem jest postępowanie, które czasami uwalnia pozwanego od ryzyka wydania przeciwko niemu wyroku, a
czasami zmniejsza kwotę tego wyroku.
1. Replika sprzeciwia się wyjątkowi i jest niejako wyjątkiem od wyjątku.
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23. Labeo, Epitomy prawdopodobieństwa Paulusa, Księga III.
Paulus: Jeśli ktoś stawia posąg w mieście z zamiarem, aby należał on do miasta, a potem chce się go domagać
w sądzie, może się przed tym uchronić przez wyjątek in factum.
24. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VII.
Syn pozostający pod władzą ojcowską może nabyć dla swego ojca wyjątek na podstawie złożonej przysięgi, jeśli
przysięgnie przed sądem, że jego ojciec nie jest niczemu winien.
Tyt. 2 Odnośnie do wyjątku opartego na powadze rzeczy osądzonej.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Ponieważ wyroki wydane między stronami nie mogą szkodzić innym, którzy nie są stronami w procesie, można
wszcząć postępowanie na podstawie testamentu, w którym przyznano wolność lub zapisano dziedzictwo, chociaż
testament mógł zostać złamany lub uznany za nieważny, lub mógł zostać uznany za sporządzony niezgodnie z
przepisanymi formalnościami prawnymi; ale mimo to, jeśli zapisobierca przegra swoją sprawę, testamentowe
przyznanie wolności nie zostanie naruszone. 2.
2. Tenże, O Edykcie, Księga XIII.
Jeśli wytoczono powództwo przeciwko spadkobiercy spadkodawcy, który w testamencie przekazał swoje dobra
synowi, a powód jest wykluczony z postępowania na tej podstawie, że testament jest w takim stanie, że
posiadanie dóbr może być przyznane przez pretora wbrew jego postanowieniom, a wyemancypowany syn
zaniedbał ubiegania się o posiadanie dóbr, to nie jest niesprawiedliwe, aby umożliwić mu ponowne wszczęcie
postępowania przeciwko spadkobiercy. Stwierdził to Julianus w czwartej księdze Digestów.
3. Tenże, O edykcie, księga XV.
Julianus w trzeciej księdze Digestów stwierdza, że wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej może być
przeciwstawiony, ilekroć ta sama kwestia pojawi się ponownie w sądzie między tymi samymi stronami. Jeśli więc
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ktoś, po przegraniu sprawy o cały majątek, wytoczy powództwo o odzyskanie części tego majątku lub odwrotnie,
zostanie przedawniony przez wyjątek.
4. Tenże, O Edykcie, Księga LXXII.
Wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej jest milcząco rozumiany jako obejmujący wszystkie osoby, które
są zainteresowane w sprawie.
(5) Tenże, O Edykcie, Księga LXXIV.
Postępowanie uważa się za wszczęte w odniesieniu do tej samej kwestii nie tylko wtedy, gdy powód nie korzysta
z tego samego pozwu, który wniósł w pierwszej kolejności, ale gdy wnosi inny dotyczący tej samej sprawy. Na
przykład, jeżeli ktoś, kto wniósł powództwo z tytułu zlecenia, po tym jak jego przeciwnik zobowiązał się do
stawienia się w sądzie, wnosi powództwo z tytułu dobrowolnego pośrednictwa lub powództwo o zwrot mienia,
wszczyna postępowanie dotyczące tej samej kwestii. Dlatego też słusznie mówi się, że nie wszczyna
postępowania w tej samej sprawie ten, kto nie próbuje ponownie osiągnąć tego samego rezultatu. Gdy bowiem
ktoś zmienia powództwo, musi również zmienić charakter swojego roszczenia; zawsze bowiem uważa się, że
wnosi pozew w odniesieniu do tej samej sprawy, nawet jeśli odwołuje się do innego rodzaju powództwa niż to,
które zastosował na początku.
6. Paulus, O Edykcie, Księga LXX.
Bardzo rozsądnie uznano, że jeden pozew wystarcza do rozstrzygnięcia jednej kontrowersji, a jeden wyrok do
zakończenia sprawy; w przeciwnym razie spory sądowe ogromnie by się nasiliły i spowodowałyby trudności nie
do pokonania, zwłaszcza tam, gdzie wydano sprzeczne decyzje. Dlatego bardzo powszechne jest wprowadzanie
wyjątku na podstawie powagi rzeczy osądzonej.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXV.
Jeśli ktoś, po wytoczeniu powództwa o cały majątek i jego utracie, wytoczy powództwo o odzyskanie części tego
majątku, to będzie mu przeszkadzał wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej; część bowiem jest zawarta
w całości i uważa się ją za tę samą rzecz, gdy żąda się części czegoś, a wcześniej żądało się całości. Nie ma też
różnicy, czy roszczenie dotyczy pewnego artykułu, sumy pieniędzy czy prawa. Stąd, jeśli ktoś pozywa o
odzyskanie działki, a następnie wnosi pozew o podzieloną lub niepodzieloną część tej samej, należy powiedzieć,
że będzie on przedawniony przez wyjątek. Albo jeśli sugeruje Pan, jako przykład, że ja wnoszę powództwo o
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pewną część działki, o którą wcześniej wnosiłem pozew w całości, będę przedawniony w drodze wyjątku. Tę
samą zasadę należy przyjąć w przypadku, gdy najpierw wniesiono pozew o dwa różne przedmioty, a następnie o
jeden z nich, ponieważ wyjątek będzie działał jako przeszkoda. Podobnie, jeśli ktoś wnosi pozew o odzyskanie
działki, a straciwszy ją, wnosi pozew o drzewa, które zostały ścięte na tej działce, lub jeśli najpierw wnosi pozew
o dom, a następnie wnosi pozew o ziemię, na której stoi, lub o tarcicę lub kamień, z którego jest zbudowany, ta
sama zasada będzie miała zastosowanie. Tak samo jest w przypadku, gdy ja najpierw wniosę pozew o statek, a
następnie wniosę pozew o odzyskanie poszczególnych części, z których się on składa.
1. 1. Jeżeli wytoczę powództwo o odzyskanie niewolnicy, która jest w ciąży i która poczęła i urodziła dziecko po
tym, jak sprawa została włączona do postępowania, a następnie wytoczę powództwo o odzyskanie dziecka, to
istotną kwestią jest to, czy zostanie uznane, że dochodzę tego samego roszczenia, czy też innego. I
rzeczywiście, można uznać, że powództwo jest wytoczone o tę samą rzecz, gdziekolwiek to, co było żądane
przed pierwszym sędzią, jest żądane przed drugim. Dlatego też w prawie wszystkich tych przypadkach wyjątek
będzie działał jako przeszkoda.
2. Różnica istnieje jednak w odniesieniu do kamienia i drewna, z których składa się dom, ponieważ jeśli ktoś
wnosi pozew o dom i przegrywa go, a następnie wnosi pozew o kamień lub drewno, lub cokolwiek innego, jako
swoją własność, jest w takiej sytuacji, że będzie się uważać, że dochodził innego roszczenia, ponieważ dom
może należeć do osoby, która nie jest właścicielem kamieni, z których jest zbudowany. Wreszcie, jeżeli materiały
zostały użyte do wzniesienia domu należącego do innej osoby, właściciel może je odzyskać po ich oddzieleniu od
budynku.
3. To samo pytanie pojawia się w odniesieniu do plonów, podobnie jak w przypadku dziecka niewolnicy.
Ponieważ te rzeczy jeszcze nie istnieją, a mimo to pochodzą z majątku, o który wytoczono powództwo, lepsza
opinia jest taka, że ten wyjątek nie będzie miał do nich zastosowania. Jest jednak jasne, że jeśli uprawy lub
potomstwo niewolnika zostały włączone do restytucji mienia, a ich wartość została oszacowana, to w rezultacie
wyjątek może być skutecznie zastosowany.
4. 4. Ogólnie rzecz biorąc (jak mówi Julianus), wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej będzie działał jako
przeszkoda w każdym przypadku, gdy ta sama kwestia zostanie ponownie podniesiona w sądzie między tymi
samymi osobami lub w innego rodzaju sprawie. Tak więc, jeśli po wniesieniu pozwu o odzyskanie majątku i jego
utracie, powód wnosi pozew o odzyskanie pewnych przedmiotów stanowiących część majątku, lub jeśli po
wniesieniu pozwu o odzyskanie pewnych przedmiotów należących do majątku i jego przegraniu, wnosi pozew o
odzyskanie całego majątku, będzie on przedawniony na mocy wyjątku.
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5. Tę samą zasadę należy przyjąć w przypadku, gdy ktoś, po wytoczeniu powództwa w celu odzyskania
wierzytelności od dłużnika spadkowego i przegraniu go, wytoczy powództwo w celu odzyskania całego spadku;
lub, z drugiej strony, jeśli najpierw wytoczył powództwo w celu odzyskania spadku, a następnie wytoczył
powództwo w celu odzyskania długu stanowiącego część majątku spadkowego, wyjątek w tym przypadku będzie
działał jako przeszkoda; ponieważ jeśli wytoczę powództwo w sprawie spadku, uważa się, że wszystkie
przedmioty i prawa do działania odnoszące się do niego są zawarte w roszczeniu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacuna: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXV.
Jeśli wniosę przeciwko tobie pozew o majątek i zostanę pokonany, ponieważ nie jesteś w posiadaniu żadnej jego
części, a następnie ponownie wniosę pozew o jego odzyskanie, po tym jak otrzymałeś jego część, czy ten
wyjątek może być właściwie podniesiony przeciwko mnie? Uważam, że wyjątek ten nie będzie działał jako
przeszkoda, niezależnie od tego, czy orzeczono, że nieruchomość jest moja, czy też mój przeciwnik został
zwolniony z odpowiedzialności, ponieważ nie był w posiadaniu żadnej jej części.
1. Jeżeli ktoś, po obronie tytułu własności do działki, o której sądził, że jest w posiadaniu, i po wydaniu wyroku na
korzyść powoda, pozwany następnie nabywa tę działkę, to czy można zmusić powoda do przywrócenia mu jej?
Neratius mówi, że jeśli przeciwko temu, kto po raz drugi wnosi pozew o ziemię, zostanie podniesiony zarzut
powagi rzeczy osądzonej, może on odpowiedzieć, że wyrok został wydany na jego korzyść.
2. Julianus mówi, że wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej przechodzi z pierwotnej strony w interesie
na nabywcę, ale nie powraca od nabywcy do pierwotnej strony. Dlatego, jeśli sprzedasz nieruchomość należącą
do majątku, a ja wytoczę powództwo o odzyskanie tej nieruchomości od nabywcy i wygram sprawę, nie mogę
powołać się na wyjątek przeciwko tobie, jeśli ty wytoczysz powództwo przeciwko mnie. Ale jeśli wyrok nie został
wydany między osobą, której sprzedałeś nieruchomość, a mną.
(10) Julianus, Digest, Księga LI.
Albo jeśli przegrałem sprawę, nie będziesz miał prawa do wyjątku przeciwko mnie.
11. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXV.
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Jeśli matka, na mocy dekretu senatu, wystąpi z powództwem o odzyskanie spadku po zmarłym synu z tego
powodu, że sądziła, iż po złamaniu testamentu jego ojca nie można było dokonać substytucji pupilarnej, i
zostanie pokonana, ponieważ testament ojca nie został złamany, a po otwarciu testamentu, w którym miałaby się
pojawić substytucja pupilarna, okaże się, że jej nie ma, i ponownie wystąpi z powództwem o ten spadek, zostanie
wykluczona przez wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej; tak mówi Neratius. Nie wątpię, że będzie ona
przedawniona w drodze wyjątku z powodu powagi rzeczy osądzonej, ale ulga powinna być jej przyznana,
ponieważ podniosła tylko jeden argument na swoją korzyść, a mianowicie, że wola ojca została złamana.
1. Wreszcie Celsus mówi, że jeśli wytoczę powództwo o odzyskanie niewolnika, o którym myślę, że jest moją
własnością, ponieważ został mi wydany przez kogoś innego, podczas gdy w rzeczywistości jest mój, ponieważ
należy do majątku, który odziedziczyłem, i wytoczę drugie powództwo, po tym jak przegrałem pierwsze, mogę być
przedawniony w drodze wyjątku.
2. 2. Jeśli jednak ktoś wytoczy powództwo o ziemię na tej podstawie, że Titius mu ją wydał, a następnie, po
przegranej, wytoczy powództwo o nią na innej podstawie, nie powinien być przedawniony przez wyjątek.
3. Julianus powiada także, że jeśli ty i ja jesteśmy spadkobiercami Titiusa i wytoczysz powództwo przeciwko
Semproniuszowi o część ziemi, która według ciebie należy do spadku, i zostaniesz pokonany, a ja następnie
kupię tę samą część ziemi od Semproniusza, mogę wnieść przeciwko tobie wyjątek w drodze bariery, jeśli
wytoczysz przeciwko mnie powództwo działowe, ponieważ sprawa została sądownie rozstrzygnięta między tobą
a moim sprzedawcą. Jeśli bowiem, zanim wniosę pozew o wspomnianą część ziemi, wytoczę powództwo o
podział, można zastosować wyjątek na tej podstawie, że sprawa między tobą a mną została rozstrzygnięta przez
sąd.
4. Jeżeli źródło dwóch roszczeń jest takie samo, czyni to również drugie żądanie takim samym. Jeśli jednak
wytoczę powództwo o działkę ziemi lub niewolnika i przegram sprawę, a potem pojawi się nowa podstawa
powództwa, z której wywodzę własność, nie będę przedawniony przez ten wyjątek, chyba że moja własność,
utracona na razie, zostanie potem odzyskana przez pewien rodzaj postliminium. Ale co jeśli niewolnik, którego
roszczę sobie prawo, zostanie zabrany przez wroga, a następnie powróci na mocy prawa postliminium? W tym
przypadku będę wykluczony przez wyjątek, ponieważ sprawa jest rozumiana jako ta sama; ale jeśli uzyskałbym
własność z innego powodu, wyjątek nie będzie działał jako bar. Dlatego też, jeśli nieruchomość została mi
zapisana pod warunkiem, a w czasie trwania sprawy, po nabyciu jej własności, wnoszę pozew i zostaję
pokonany, a następnie, po spełnieniu warunku, ponownie wnoszę pozew o odzyskanie spadku, uważam, że nie
można powołać się na wyjątek, ponieważ wcześniej miałem inny tytuł własności niż obecnie.
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5. Jeśli więc własność została nabyta po pierwszym roszczeniu, zmienia to charakter sprawy, ale zmiana opinii
powoda tego nie czyni; jak na przykład, jeśli ktoś myśli, że posiada własność nieruchomości poprzez
dziedziczenie, a następnie zmienia zdanie i uważa, że jest do niej uprawniony z tytułu darowizny. Nie powoduje
to powstania nowego roszczenia, ponieważ bez względu na to, w jaki sposób i gdzie dana osoba nabyła
własność nieruchomości, jej prawo do niej zostało ostatecznie rozstrzygnięte w pierwszym powództwie.
6. Jeśli ktoś wnosi pozew o prawo do przechodzenia przez cudzy grunt, a następnie wnosi pozew o prawo do
przechodzenia przez ten sam grunt, uważam, że można zdecydowanie utrzymywać, że jedna rzecz była żądana
w pierwszej kolejności, a inna w drugiej, a zatem nie można zastosować wyjątku na podstawie powagi rzeczy
osądzonej.
7. Zgodnie z naszą praktyką, w przypadku powoływania się na powagę rzeczy osądzonej, wyjątek obejmuje
wszystkie strony, które mają prawo do wniesienia sprawy do sądu wraz z powodem. Są to między innymi
pełnomocnik, który został upoważniony do wniesienia pozwu, opiekun, kurator osoby obłąkanej lub nieletniej oraz
urzędnik odpowiedzialny za interesy miasta. Po stronie pozwanego występuje ten, kto podejmuje się obrony,
ponieważ ten, kto wszczyna przeciwko niemu postępowanie, wnosi pozew do sądu.
8. Jeżeli ktoś wytoczy powództwo przeciwko synowi pod ojcowską kontrolą o odzyskanie niewolnika, a następnie
wytoczy powództwo przeciwko ojcu o tego samego niewolnika, będzie istniała podstawa do tego wyjątku.
9. Jeśli wniosę pozew przeciwko mojemu sąsiadowi, aby zmusić go do zadbania o jego deszczówkę, a następnie
jeden z nas sprzeda naszą ziemię, a nabywca wniesie taki sam pozew lub zostanie on wniesiony przeciwko
niemu, ten wyjątek będzie działał jako bar, ale tylko w odniesieniu do pracy, która została wykonana po wydaniu
decyzji.
10. Podobnie, jeśli Titius dałby Seiusowi w zastaw nieruchomość, którą próbował odzyskać od Pana, a Seius
następnie wniósłby przeciwko Panu pozew o zastaw, należy ustalić, kiedy Titius zastawił nieruchomość. Jeśli
uczynił to przed wniesieniem pozwu, wyjątek nie będzie działał jako przeszkoda, ponieważ powinien był
przedstawić roszczenie, a ja zachowuję swoje prawo do powództwa o zastaw bez uszczerbku. Jeżeli jednak
zastawił nieruchomość po wniesieniu pozwu, lepiej jest uważać, że wyjątek na podstawie powagi rzeczy
osądzonej będzie działał jako przeszkoda.
12. Paulus, O Edykcie, Księga LXX.
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Kiedy zadaje się pytanie, czy wyjątek ten będzie działał jako przeszkoda, czy też nie, należy ustalić, czy chodzi o
tę samą nieruchomość;
13. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXV.
Albo ta sama kwota, albo to samo prawo, które było przedmiotem pierwszego powództwa.
14. Paulus, O Edykcie, Księga LXX.
Należy również sprawdzić, czy istnieje ta sama przyczyna powództwa lub czy osoby są tej samej rangi, a jeśli te
rzeczy nie są zbieżne, sprawa jest inna. W przypadku powołania się na ten wyjątek, za ten sam majątek uważa
się ten, który był przedmiotem pierwszego powództwa, nawet jeśli jego jakość lub ilość nie została całkowicie
zachowana, i nie dokonano żadnego uzupełnienia lub odliczenia, ponieważ termin ten powinien być przyjęty w
jego najszerszym znaczeniu, ze względu na dobro zainteresowanych stron.
1. Jeżeli ktoś korzysta z użytkowania części nieruchomości i wnosi pozew o odzyskanie całego użytkowania i
przegrywa sprawę, a następnie wnosi pozew o drugą połowę użytkowania, które następnie mu przypadło, nie
będzie on pozbawiony możliwości skorzystania z wyjątku z tego powodu, że użytkowanie nie przypada na część
majątku, ale na samą osobę.
2. W tego rodzaju przypadkach powództwa osobiste różnią się od powództw realnych, ponieważ gdy ta sama
własność jest mi należna od tej samej osoby fizycznej, każda podstawa powództwa opiera się na odrębnym
zobowiązaniu; a postępowanie sądowe odnoszące się do jednej z nich nie jest unieważnione przez podobne
żądanie dotyczące innej. Ale kiedy wnoszę powództwo faktyczne bez wskazania, na jakiej podstawie twierdzę, że
nieruchomość jest moja, wszystkie tytuły do niej są zawarte w roszczeniu o jedną część, ponieważ, chociaż
nieruchomość nie może być moja więcej niż raz, może być mi należna kilka razy.
3. Jeśli ktoś wszczyna postępowanie na podstawie interdyktu w celu odzyskania posiadania nieruchomości, a
następnie wnosi powództwo faktyczne, nie będzie on wykluczony przez wyjątek, ponieważ postępowanie w celu
uzyskania posiadania na podstawie interdyktu i powództwo o ustalenie własności nieruchomości są różne.
15. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXX.
Jeśli między tobą a mną toczy się sprawa o majątek, a ty masz w swoim posiadaniu jakieś dobra należące do
tego majątku, a ja także mam jakieś dobra, nic nie stoi na przeszkodzie, abym wytoczył przeciwko tobie
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powództwo o odzyskanie majątku, a z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ty wytoczył przeciwko
mnie powództwo w tym samym celu. Jeżeli jednak po rozstrzygnięciu sprawy wniesie Pan taki pozew przeciwko
mnie, konieczne będzie ustalenie, czy majątek został zasądzony jako mój czy Pański. Jeśli orzeczono, że należy
do mnie, wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej będzie działał jako przeszkoda przeciwko panu,
ponieważ właśnie z tego powodu, że wydano wyrok na moją korzyść i stwierdzono, że majątek należy do mnie,
orzeczono, że nie należy do pana. Jeżeli jednak okaże się, że nie należy do mnie, nic nie jest rozumiane jako
ustalone w odniesieniu do Pańskiego tytułu do niej, ponieważ może się okazać, że nieruchomość nie należy do
żadnego z nas.
16. Julianus, Digest, Księga LI.
Byłoby bowiem skrajnie niesprawiedliwe, aby wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej był korzystny dla
strony, przeciwko której wydano wyrok.
(17) Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXX.
Jeśli wniosę przeciwko tobie pozew o odzyskanie mienia, które należy do mnie, a ty jesteś zwolniony z
odpowiedzialności, ponieważ udowodniłeś, że przestałeś posiadać to mienie, bez żadnego oszustwa z twojej
strony; a następnie, po tym, jak po raz drugi wszedłeś w posiadanie tego mienia, ponownie wniosę przeciwko
tobie pozew, wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej nie może być skutecznie podniesiony przeciwko
mnie.
18. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXX.
Jeśli ktoś wnosi pozew o wydanie rzeczy, a jego przeciwnik jest zwolniony od odpowiedzialności, ponieważ nie
był w posiadaniu, a następnie, gdy odzyskał posiadanie, właściciel wnosi pozew po raz drugi, nie można
skutecznie powołać się na powagę rzeczy osądzonej, ponieważ stan sprawy jest inny.
(19) Marcellus, Digest, Księga XIX.
Pewien człowiek oddał tę samą nieruchomość w zastaw w dwóch różnych okresach, drugi wierzyciel wytoczył
powództwo o zastaw przeciwko pierwszemu i wygrał sprawę, a pierwszy później wytoczył podobne powództwo
przeciwko drugiemu. Powstało pytanie, czy wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej stanowiłby
przeszkodę. Gdyby drugi wierzyciel powołał się na ten wyjątek, zanim nieruchomość została mu oddana w
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zastaw, a on nie mógłby przedstawić niczego nowego i ważnego, wyjątek ten byłby niewątpliwie przeszkodą,
ponieważ dotyczy tej samej kwestii, która została już rozstrzygnięta.
20. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Gdy na podstawie testamentu wytoczono powództwo przeciwko spadkobiercy przez osobę, której zapisano
wszystkie srebra rodowe, a która sądziła, że pozostawiono jej tylko niektóre stoły, i wniosła do sądu wyłącznie
kwestię wyceny tych stołów, a następnie wystąpiła z powództwem o odzyskanie pieniędzy, które jej
pozostawiono, Trebatius twierdzi, że wyjątek nie będzie dla niej przeszkodą, ponieważ nie wytoczyła ona
powództwa z tego powodu i nie zamierzała tego uczynić, a sędzia nie wydał żadnej decyzji w tej sprawie.
21. Tenże, O Sabinusie, księga XXXI.
Jeśli w testamencie zapisano mi srebrną blachę, a ja wytoczę powództwo przeciwko spadkobiercy, aby ją
odzyskać, a następnie okaże się, że spadkodawca zapisał mi również swoją garderobę w formie kodycylu, to
pierwsza decyzja nie będzie miała wpływu na to drugie dziedzictwo, ponieważ ani strony w pozwie, ani sędzia nie
rozumieli, że przedmiotem sporu jest cokolwiek poza srebrną blachą.
1. Jeśli wniosę pozew o odzyskanie stada owiec i zostanę pokonany, a stado albo się powiększy albo zmniejszy,
a następnie ponownie wniosę pozew o odzyskanie tego samego stada, wyjątek może być skutecznie
zastosowany przeciwko mnie. Jeśli wniosę pozew o jedno ze zwierząt wchodzących w skład stada, a jest ono
obecne jako część tego samego stada, myślę, że wyjątek nadal będzie działał jako przeszkoda.
2. Jeżeli wytoczy pan powództwo przeciwko komukolwiek o odzyskanie Stichusa i Pamphilusa, którzy według
pana są pańskimi niewolnikami, a pana przeciwnik zostanie zwolniony z odpowiedzialności, a pan ponownie
wytoczy przeciwko niemu powództwo, twierdząc, że Stichus jest pańskim niewolnikiem, to jest rzeczą oczywistą,
że wyjątek będzie dla pana przeszkodą.
3. Jeżeli wytoczę powództwo o działkę ziemi, którą uważam za moją, a następnie wytoczę powództwo o
odzyskanie jej użytkowania na tej podstawie, że ponieważ ziemia należy do mnie, jej użytkowanie jest również
moje, to będę przedawniony na zasadzie wyjątku, ponieważ każdy, kto jest właścicielem ziemi, nie może
wytoczyć powództwa o odzyskanie jej użytkowania. Jeżeli jednak wniosę pozew o zwrot użytkowania, jako
należącego do mnie, a następnie, po uzyskaniu własności gruntu, ponownie wniosę pozew o zwrot użytkowania,
to można powiedzieć, że sprawa wygląda inaczej, ponieważ po uzyskaniu samego gruntu użytkowanie, którym
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wcześniej się cieszyłem, przestaje być moje jako służebność i ponownie staje się moją własnością na mocy
prawa własności i niejako z innego tytułu.
4. 4. Jeśli poręczysz za mojego niewolnika i wytoczysz przeciwko mnie powództwo z powodu jego peculium, a ja
wygram sprawę, a następnie z tego samego powodu wytoczone zostanie powództwo przeciwko tobie, można
skutecznie powołać się na powagę rzeczy osądzonej.
(22) Paulus, O Edykcie, Księga XXXI.
Jeśli sprawa o depozyt została wytoczona przeciwko spadkobiercy i przegrana, powód może wytoczyć ją
przeciwko innym spadkobiercom, którzy nie mogą skorzystać z wyjątku na podstawie powagi rzeczy osądzonej.
Bo chociaż w różnych pozwach chodzi o tę samą kwestię, to jednak zmiana stron, przeciwko którym
indywidualnie wnoszony jest pozew, nadaje sprawie inny wymiar. Jeżeli przeciwko spadkobiercy wniesiono
powództwo z powodu oszustwa popełnionego przez zmarłego, a następnie wniesiono powództwo przeciwko
niemu z powodu jego własnego oszustwa, wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej nie będzie działał jako
przeszkoda, ponieważ w grę wchodzi inna kwestia.
23. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Jeżeli wytoczono powództwo jedynie o zwrot utraconych odsetek, nie należy obawiać się, że wyjątek na
podstawie powagi rzeczy osądzonej będzie stanowił przeszkodę w powództwie o należność główną, ponieważ
jest to korzyść żebracza, a z drugiej strony nie będzie też przeszkodą. Ta sama zasada będzie obowiązywać, gdy
w umowie zawartej w dobrej wierze powód chce jedynie ściągnąć odsetki, ponieważ odsetki nadal biegną, tak
długo jak umowa w dobrej wierze będzie obowiązywać.
24. Julianus, Digest, Księga IX.
Jeśli ktoś kupuje nieruchomość od osoby, która nie jest jej właścicielem, a następnie zostaje zwolniony z
odpowiedzialności, gdy sam właściciel wnosi pozew o jej odzyskanie, a następnie nabywca traci posiadanie
nieruchomości i wszczyna postępowanie w celu odzyskania jej od właściciela, który wszedł w jej posiadanie, ten
ostatni może skorzystać z wyjątku na tej podstawie, że nieruchomość należy do niego, a drugi może
odpowiedzieć, że nie została uznana za jego własność.
(25) The Same, Digest, Księga LI.

3031

Jeżeli ktoś, kto nie jest spadkobiercą, wytoczy powództwo o majątek, a po tym, jak stał się spadkobiercą,
ponownie wytoczy powództwo o ten sam majątek, nie będzie mu przeszkadzał wyjątek z powodu powagi rzeczy
osądzonej.
1. Kupujący może wytoczyć powództwo o zwrot nieruchomości w ciągu sześciu miesięcy, jeżeli warunkiem było,
że jeżeli niewolnik był wart mniej niż to, za co został sprzedany, nadwyżka zapłacona powinna być zwrócona;
ponieważ to ostatnie powództwo obejmuje również klauzulę o zwrocie pieniędzy, gdy niewolnik miał taką wadę,
że z jej powodu kupujący nie kupiłby go, gdyby o niej wiedział. Dlatego też słusznie mówi się, że jeśli kupujący,
który skorzystał z jednego z tych powództw, skorzysta potem z drugiego, może zostać wykluczony przez wyjątek
na podstawie powagi rzeczy osądzonej.
2. 2. Jeżeli wtrącasz się do moich interesów i wnosisz powództwo o działkę ziemi w moim imieniu, a ja później nie
ratyfikuję roszczenia, które złożyłeś, ale każę ci ponownie wnieść powództwo o odzyskanie tej samej ziemi,
wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej nie będzie działał jako przeszkoda, jeżeli warunki zmieniły się od
czasu udzielenia mandatu. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku wniesienia powództwa
osobistego, a nie faktycznego.
26. Africanus, Pytania, Księga IX.
Wytoczyłem przeciwko tobie powództwo, w którym twierdziłem, że mam prawo podnieść mój dom o dziesięć stóp
wyżej, i przegrałem je. Teraz wnoszę przeciwko panu pozew, w którym twierdzę, że mam prawo podnieść mój
dom o dwadzieścia stóp wyżej. Niewątpliwie można powołać się na wyjątek na podstawie powagi rzeczy
osądzonej. Jeśli ponownie wniosę pozew, twierdząc, że mam prawo podnieść mój dom jeszcze o dziesięć stóp
wyżej, wyjątek będzie działał jako przeszkoda; ponieważ skoro nie mogłem podnieść go na niższą wysokość, z
pewnością nie byłbym uprawniony do podniesienia go na jeszcze wyższą.
1. Podobnie, jeśli po wniesieniu pozwu o odzyskanie działki i jej utracie, powód wnosi pozew o wyspę, która
została utworzona w rzece naprzeciwko tej działki, będzie on wykluczony przez wyjątek.
27. Neratius, Pergaminy, Księga VII.
Kiedy w drugim procesie powstaje pytanie, czy majątek jest taki sam jak ten, który był przedmiotem pierwszego,
należy rozważyć następujące rzeczy: po pierwsze, strony zainteresowane; po drugie, majątek, o który wniesiono
pozew; i po trzecie, bezpośrednią przyczynę powództwa. W chwili obecnej nie ma znaczenia, czy ktoś uważa, że
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ma dobrą podstawę powództwa, tak samo jak nie ma znaczenia, czy po wydaniu wyroku przeciwko niemu
znajdzie nowe dokumenty, które wzmocnią jego sprawę.
28. Papinianus, Pytania, Księga XXVII.
Wyjątek z powodu powagi rzeczy osądzonej będzie przeszkodą dla tego, kto przejmie własność strony, która
przegrała sprawę.
29. Tenże, Opinie, księga I.
Wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej nie będzie działał jako przeszkoda dla współspadkobiercy, który
nie był stroną w procesie; a niewolnik, który nie został jeszcze poddany manumisji zgodnie z warunkami trustu,
nie może być ponownie uznany za niewolnika, po wydaniu wyroku na korzyść jego wolności; ale obowiązkiem
pretora jest dopilnowanie, aby wyrok został wykonany w tym przypadku, ponieważ nie może on orzekać na
korzyść strony, która przegrała sprawę. Jeśli bowiem pozew o uznanie testamentu za nieważny został wniesiony
przeciwko jednemu ze współspadkobierców, lub dwóch współspadkobierców wniosło pozew oddzielnie i jeden z
nich wygrał sprawę, to zostało ustalone, że przyznanie wolności musi być skuteczne; jednak obowiązkiem
sędziego jest zapewnienie odszkodowania dla strony, która wygrała i która ma dokonać manumitacji niewolnika.
1. Jeśli dłużnik wnosi pozew o ustalenie własności nieruchomości, którą zastawił bez powiadomienia wierzyciela,
a wyrok został wydany przeciwko niemu, wierzyciel nie będzie uważany za zajmującego miejsce strony
pokonanej, ponieważ umowa dotycząca zastawu poprzedzała decyzję.
30. Paulus, Pytania, Księga XIV.
Pewien człowiek, który mógł być spadkobiercą ustawowym, po wyznaczeniu go na spadkobiercę szóstej części
majątku, zakwestionował legalność testamentu, a zażądawszy połowy majątku od jednego z wyznaczonych
spadkobierców, przegrał sprawę. Uznaje się, że uwzględnił on szóstą część spadku w swoim roszczeniu, a
zatem, gdyby wniósł pozew o ten sam udział na podstawie tego samego testamentu, wyjątek na podstawie
powagi rzeczy osądzonej będzie działał przeciwko niemu.
(1) Latinus Largus: Miała miejsce transakcja dotycząca majątku, który należał do Maeviusa, ale którego prawo do
niego zostało zakwestionowane przez Titiusa, i przeniesienie własności tego majątku zostało dokonane przez
Titiusa na Maeviusa, jako spadkobiercę, w którym to przeniesieniu pewna część ziemi, która kilka lat wcześniej
była hipotekowana na dziadka Maeviusa, a następnie na inną osobę, została dostarczona zgodnie z umową. Po
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załatwieniu tych spraw drugi wierzyciel Titiusa wniósł pozew o swoje roszczenie i uzyskał je. Po tym wyroku
Maevius znalazł wśród papierów swojego dziadka notę sporządzoną przez Titiusa, z której wynikało, że ziemia,
która była objęta wspomnianą transakcją, została również obciążona przez wspomnianego Titiusa na rzecz jego
dziadka. W związku z tym, ponieważ było oczywiste, że ziemia, która została wcześniej przypisana dziadkowi
Maeviusa, spadkobiercy, była tą samą ziemią, w związku z którą Maevius otrzymał wyrok wydany przeciwko
niemu na rzecz drugiego wierzyciela, zapytałem, czy prawo jego dziadka, o którym nie wiedział w czasie, gdy
powództwo zostało wniesione w celu odzyskania ziemi, nie może być przedawnione poprzez powołanie się na
wyjątek. Odpowiedziałem, że jeśli własność gruntu była przedmiotem sporu, a decyzja została wydana na
korzyść wspomnianego wierzyciela, powinniśmy uznać, że wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej
działałby jako przeszkoda dla strony, która przegrała poprzedni proces, wnosząc kolejny, ponieważ ponieważ
powód wygrał, kwestia wydaje się być tą samą, która była poprzednio rozpatrywana. Jeżeli jednak posiadacz
zostanie zwolniony z odpowiedzialności, a utraciwszy posiadanie, wniesie pozew o jego odzyskanie od tej samej
strony, która nie odniosła sukcesu w pierwszej kolejności, nie zostanie on pozbawiony możliwości powołania się
na wyjątek, ponieważ w wyroku wydanym na jego korzyść nic nie zostało postanowione w odniesieniu do jego
tytułu. Jednakże, gdy powództwo o zastaw zostało wytoczone przeciwko pierwszemu wierzycielowi, nie może być
mowy o tytule własności strony będącej w posiadaniu, ponieważ w kontrowersjach dotyczących własności, to co
zostało uznane za moje, jest jednocześnie uznane za nienależące do innego; ale w przypadku zobowiązania,
rezultat będzie taki, że gdy własność jest obciążona na rzecz jednej osoby, nie wynika z tego, że nie jest
obciążona na rzecz innej, jeśli ta ostatnia może udowodnić, że tak jest. Można powiedzieć, że jest
prawdopodobne, że wyjątek nie będzie działał jako bar, ponieważ nie było wątpliwości co do prawa posiadacza,
ale tylko co do obciążenia. Jednak w tym przypadku największą trudność sprawia mi ustalenie, czy prawo
zastawu wygasa z chwilą nabycia własności nieruchomości; prawo zastawu nie może bowiem nadal istnieć, gdy
wierzyciel staje się właścicielem nieruchomości. Prawo zastawu nie może bowiem nadal istnieć w sytuacji, gdy
wierzyciel staje się właścicielem nieruchomości. Z tego powodu nie sądzę, aby wyjątek na podstawie powagi
rzeczy osądzonej działał jako przeszkoda.
(31) Tenże, Opinie, Księga III.
Paulus orzekł, że wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej nie może być skutecznie podniesiony
przeciwko komukolwiek, kto wniósł powództwo osobiste o odzyskanie mienia, a wcześniej wniósł powództwo o to
samo mienie i przegrał je.
Tit. 3. W sprawie różnych wyjątków czasowych i połączenia kilku majątków.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIV.
Ponieważ często pojawia się dyskusja na temat dni wolnych, zobaczmy, na czym polega władza utrzymywania
swoich praw. Po pierwsze, konieczne jest, aby powód miał możliwość wniesienia pozwu, ponieważ nie wystarczy,
aby pozwany był w stanie sam się bronić lub zatrudnić kogoś, kto może to zrobić za niego, ale powód nie może
być również pozbawiony jakiejkolwiek prawnej możliwości wszczęcia postępowania. Stąd, jeśli jest on w rękach
wroga, lub jest nieobecny w interesach państwa, lub jest w więzieniu, lub jeśli jest zatrzymany gdzieś przez
burzę, tak że nie może wnieść pozwu lub nakazać, aby to zrobić, uważa się, że nie ma on do tego uprawnień.
Oczywiste jest, że osoba, której choroba uniemożliwia wniesienie pozwu, ale która może nim kierować, powinna
być uznana za uprawnioną do tego. Nie ma nikogo, kto nie wiedziałby, że ten, kto nie ma możliwości stawienia
się przed pretorem, nie jest uprawniony do wniesienia pozwu. Stąd też dostępne są tylko te dni, w których pretor
wymierza sprawiedliwość.
2. Marcellus, Digest, Księga VI.
Pytanie brzmi: czy dzień, w którym zapadł wyrok, powinien być wliczany do czasu wyznaczonego na wykonanie
wyroku na korzyść strony, przeciwko której został wydany. Czy powinien on być również wliczany do czasu
ustalonego przez ustawę na wygaśnięcie prawa do wniesienia powództwa? Niewątpliwie należy uznać, że czas
ten ulega przedłużeniu o dzień przerwy; na przykład, gdy powstaje pytanie w odniesieniu do lichwy, która ma być
zakończona w określonym czasie, lub do powództw, które muszą być wniesione w określonym czasie, jak to ma
miejsce w przypadku większej części tych, które odnoszą się do aktów Jildiles. Jeśli jednak ktoś sprzeda działkę
ziemi pod warunkiem, że jeśli cena nie zostanie zapłacona w ciągu trzydziestu dni, sprzedaż będzie nieważna,
czy nabywca będzie uprawniony do skorzystania z tego dodatkowego dnia? Uważam, że nie.
3. Modestinus, Rozbieżności, Księga VI.
Jest jasne, że przedawnienie oparte na długim posiadaniu dotyczy zarówno ziemi, jak i niewolników.
4. Jawolenus, Listy, księga VII.
Jeśli niewolnik należący do jakiegoś majątku lub do kogoś, kto jest w rękach wroga, otrzyma zabezpieczenie na
spłatę długu, czas przewidziany dla tego zabezpieczenia zaczyna biec natychmiast; musimy bowiem sprawdzić
nie to, czy ten, kto ustanowił zastaw na majątku, może wnieść powództwo, ale czy osoba, na rzecz której został
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on obciążony, ma prawo zrobić to przeciwko temu pierwszemu. W przeciwnym razie, byłoby bardzo
niesprawiedliwe, gdyby ze względu na rangę powodów, zobowiązania pozwanych zostały przedłużone, ponieważ
nic nie może być przez nich zrobione, aby zapobiec wniesieniu pozwu przeciwko nim.
5. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Zobaczmy, czy jakakolwiek wada w tytule powoda lub darczyńcy, lub spadkodawcy, który zapisał mi majątek,
naruszy moje prawa, jeśli nie miał dobrego tytułu do jego posiadania w pierwszej kolejności. Uważam, że nie
będzie to dla mnie ani niekorzystne, ani korzystne, gdyż mogę nabyć przez zasiedzenie coś, czego nie może
nabyć w ten sposób ten, od kogo otrzymałem nieruchomość.
1. Zaproponowano następujący przypadek. Pewna kobieta sprzedała pewien przedmiot po zastawieniu go, a jej
spadkobierca go odkupił. Powstaje pytanie, czy spadkobierca może skorzystać z wyjątku z powodu długiego
posiadania przeciwko wierzycielowi próbującemu wejść w posiadanie przedmiotu zastawu. Stwierdziłem, że
spadkobierca, który odkupił zastaw od osoby trzeciej, może skorzystać z wyjątku, ponieważ zajmuje miejsce tej
osoby, a nie tego, kto zastawił nieruchomość. Sprawa jest taka sama, jak gdyby odkupił on nieruchomość, a
następnie stał się spadkobiercą.
6. Africanus, Pytania, Księga IX.
Jeśli sprzedam tę samą nieruchomość, oddzielnie, dwóm osobom, nabywca, któremu została ona najpierw
dostarczona, będzie jedynym, który zyska na posiadaniu. Jeśli bowiem sprzedam ci cokolwiek, a potem odkupię
to od ciebie, a następnie sprzedam Titiusowi, będzie on miał prawo do korzyści zarówno z twojego posiadania,
jak i z mojego, ponieważ ty jesteś zobowiązany do przekazania mi posiadania, a ja jestem zobowiązany do
przekazania go jemu.
1. Sprzedałem ci niewolnika i uzgodniliśmy, że jeśli cena nie zostanie zapłacona w określonym terminie, sprzedaż
będzie uważana za nieważną. Ponieważ tak się rzeczywiście stało, powstało pytanie, jaką opinię należy wydać w
odniesieniu do dodatkowego czasu posiadania niewolnika. Odpowiedź brzmiała, że należy przestrzegać tej samej
zasady, co w przypadku, gdy własność jest zwracana pod warunkiem; jest to tak, jakby sprzedał mi Pan
niewolnika po raz drugi, a gdy sprzedawca następnie wszedł w jego posiadanie, czas, który poprzedzał sprzedaż,
został dodany do czasu, w którym niewolnik był w posiadaniu strony, przez którą został zwrócony.
7. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
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Jeśli ktoś przez lata łowił ryby w określonym miejscu w rzece publicznej, to wyklucza innego z korzystania z tego
samego prawa.
8. Ulpianus, Reguły, księga I.
Przy obliczaniu doliczenia czasu posiadania prawdą jest, że pan ma prawo do korzystania z czasu, w którym
niewolnik był w ucieczce.
9. Marcjanus, Reguły, Księga V.
Niektóre reskrypty Antoninusa przewidują, że istnieje podstawa do przedawnienia, jeśli istniało długotrwałe
posiadanie ruchomości.
10. Pomponiusz, Opinie, Księga XIII.
Pewien "informator, zawiadomiwszy Skarb Państwa o pewnej nieruchomości, która w ciągu przepisanych
czterech lat nie miała właściciela, po zawiadomieniu zaniechał tego. Po upływie czterech lat, gdy pojawił się drugi
informator, pierwsze zawiadomienie nie będzie mogło zapobiec przedawnieniu posiadania z powodu upływu
czasu, chyba że zostanie wykazana zmowa pierwszego informatora, a to, w przypadku jej stwierdzenia,
spowoduje anulowanie przedawnienia, jak również wszystkiego, co wiąże się z tą sprawą.
(1) Termin czterech lat, wyznaczony dla zawiadomienia Skarbu Państwa o istnieniu nieruchomości bez
własności, nie jest obliczany według zwykłej opinii, lecz w zależności od charakteru niezamieszkałej
nieruchomości. Cztery lata liczone są od momentu, w którym testament został uznany za bezskuteczny lub
posiadanie majątku spadkowego zostało odrzucone przez wszystkich, którzy mieli prawo do niego rościć sobie
prawo w zwykłym porządku dziedziczenia, lub gdy upłynął czas wyznaczony dla każdego z nich na dokonanie tej
czynności.
11. Tenże, Definicje, Księga II.
Jeżeli spadkobierca nabywa wszystkie prawa zmarłego, jego niewiedza nie narusza żadnego wadliwego tytułu
tego ostatniego; na przykład, jeżeli zmarły wiedział, że nieruchomość należała do innej osoby, posiadał ją na
podstawie niepewnego tytułu. Bo chociaż taki tytuł nie wiąże spadkobiercy, który o nim nie wiedział, i nie można
mu wytoczyć powództwa interdyktowego, to jednak nie może on nabyć własności przez uzukaptację, ponieważ
zmarły nie mógł tego uczynić. Ta sama zasada prawa ma zastosowanie, gdy własność jest dochodzona na
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podstawie długotrwałego posiadania, ponieważ powództwo nie może być prawnie bronione, jeśli na początku nie
było oparte na tytule w dobrej wierze.
12. Paulus, Opinie, Księga XVI.
Wierzyciel, który mógł być pozbawiony prawa do posiadania swojego zastawu z powodu upływu czasu, sprzedał
ten zastaw. Pytam, czy posiadacz może zgodnie z prawem skorzystać z wyjątku przeciwko nabywcy. Paulus
odpowiedział, że ten wyjątek może być powołany także przeciwko nabywcy.
13. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VI.
We wszystkich sprawach, którymi zainteresowany jest skarb państwa, można przedawnić się na dwadzieścia lat,
z wyjątkiem przypadków, gdy konstytucje cesarskie wyraźnie przewidują krótszy okres.
(1) Rachunki, które zostały należycie scedowane i anulowane, nie mogą być po upływie dwudziestu lat
przedstawione przeciwko osobie odpowiedzialnej za nie, a po upływie dziesięciu lat przeciwko jej spadkobiercy.
14. 14. Scaevola, Questions Publicly Discussed, Księga II.
Nie możemy ustanowić żadnych zasad ogólnego lub wieczystego stosowania w odniesieniu do połączenia
jednego posiadania z drugim, ponieważ zależy to wyłącznie od słuszności.
1. Jest oczywiste, że taki związek jest przyznawany tym, którzy nas dziedziczą, nawet na mocy umowy lub
testamentu. Doliczenie czasu, w którym nieruchomość była w posiadaniu spadkodawcy, jest przyznawane
spadkobiercom i tym, którzy zajmują miejsce jego następców.
2. Dlatego, jeśli sprzedasz mi niewolnika, mogę doliczyć czas, w którym był on w twoim posiadaniu.
3. Jeżeli dałeś mi rzecz w zastaw, a ja sam zastawię ją komuś innemu, to mój wierzyciel będzie miał prawo
doliczyć czas, w którym byłeś w jej posiadaniu, nie tylko wobec osoby trzeciej, ale także wobec ciebie samego, o
ile mi nie zapłaciłeś; bo gdy ktoś ma pierwszeństwo przede mną, tak jak ja mam je wobec ciebie, to jest o wiele
więcej powodów, aby uważać, że on powinien być uprzywilejowany wobec ciebie. Gdybyś jednak zapłacił mi
pieniądze, nie może on w tych okolicznościach odnieść korzyści z czasu, w którym nieruchomość pozostawała w
twoich rękach.
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4. Podobnie, jeśli podczas twojej nieobecności ktoś, kto jest uważany za odpowiedzialnego za twoje interesy,
sprzeda mi niewolnika, a ty ratyfikujesz jego czyn po swoim powrocie, z pewnością mogę skorzystać z czasu, w
którym był on w twoim posiadaniu. I znowu, jeśli dasz mi nieruchomość w zastaw, i jest uzgodnione między nami,
że jeśli nie zapłacisz pieniędzy, mogę sprzedać zastaw zgodnie z umową, a ja go sprzedam, nabywca będzie
miał prawo do doliczenia czasu, w którym nieruchomość była w twoim posiadaniu, nawet jeśli zastaw został
sprzedany bez twojej zgody, bo kiedy zawarłeś umowę, uważa się, że zgodziłeś się na sprzedaż, jeśli nie
zapłacisz pieniędzy.
15. Venuleius, Interdicts, Księga V.
W przypadku lichwy przestrzega się zasady, że jeśli własność jest w posiadaniu tylko przez chwilę w ciągu
ostatniego dnia, lichwa jest mimo to zakończona; cały dzień nie jest bowiem wymagany do wypełnienia
przepisanego czasu.
1. Doliczenie czasu posiadania obejmuje nie tylko czas, w którym nieruchomość pozostawała w rękach
sprzedawcy, ale także czas, w którym posiadał ją nabywca, gdy ten ostatni również nią rozporządzał. Jeżeli
jednak jeden ze zbywców nie był posiadaczem w dobrej wierze, posiadanie osób, które go poprzedziły, nie
przyniesie żadnej korzyści, ponieważ posiadanie nie jest ciągłe, podobnie jak posiadanie zbywcy nie może być
doliczone do posiadania kogoś, kto nie jest w posiadaniu.
2. Należy również dodać, że jeśli nabyłeś nieruchomość sam lub zleciłeś to komuś innemu, a on również
skierował ją do sprzedaży osobie trzeciej, ciągłość posiadania jest konieczna. Jeżeli jednak ten, komu polecono
sprzedać nieruchomość, poleciłby sprzedać ją innemu, Labeo mówi, że nie należy dopuszczać do doliczenia
posiadania tego, kto udzielił drugiego zlecenia, chyba że właściciel wyrazi na to zgodę.
3. Jeśli jednak kupię nieruchomość od syna pod ojcowską kontrolą lub od niewolnika, to należy mi się doliczenie
czasu, w którym była ona w posiadaniu ojca lub pana, jeśli nieruchomość została sprzedana albo za zgodą ojca
lub pana, albo jako część peculium niewolnika, któremu powierzono zarządzanie nią.
4. Czas posiadania przez wychowanka jest również doliczany do czasu posiadania osoby, która nabyła
nieruchomość od swojego opiekuna. Tej samej zasady należy przestrzegać w przypadku każdego, kto kupuje
nieruchomość od kuratora osoby nieletniej lub obłąkanej. Jeżeli sprzedaż została dokonana na rzecz
nienarodzonego dziecka, lub ponieważ posiadanie nieruchomości zostało uzyskane w celu jej zachowania, lub
jest ona pomniejszona ze względu na posag, to dodanie czasu posiadania będzie również dozwolone.
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5. Te zasady dotyczące doliczenia czasu posiadania nie są rozumiane jako tak wyczerpujące, jak wskazuje ich
język; ponieważ nawet jeśli nieruchomość pozostaje w rękach sprzedawcy po jej sprzedaży i wydaniu, nabywca
będzie uprawniony jedynie do korzystania z czasu, który poprzedzał sprzedaż, nawet jeśli sprzedawca nie miał
nieruchomości w swoim posiadaniu, gdy została sprzedana.
6. Jeżeli spadkobierca sprzedaje komukolwiek rzecz należącą do spadku, ten ostatni będzie miał prawo do
korzyści z czasu, w którym rzecz pozostawała w rękach spadkobiercy, jak również z czasu, w którym była ona w
posiadaniu zmarłego.
16. Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Jakikolwiek okres posiadania, do którego nie można dodać naszego własnego posiadania, nie przyniesie nam
żadnej korzyści.
Tit. 4. Co do wyjątku opartego na oszustwie i strachu.

1. Paulus, O Edykcie, Księga VII.
Aby lepiej zrozumieć ten wyjątek, rozważmy najpierw powód, dla którego został wprowadzony, a następnie
ustalmy, w jaki sposób można dopuścić się oszustwa. W ten sposób dowiemy się, kiedy wyjątek ten działa jako
przeszkoda, a także przeciwko jakim osobom może być zastosowany. Na koniec sprawdzimy, w jakim terminie
należy się na niego powołać.
1. Praetor wprowadził ten wyjątek, aby nikt nie mógł, za pomocą prawa cywilnego, czerpać korzyści z własnego
oszustwa wbrew zasadom naturalnej słuszności.
2. W celu ustalenia, czy popełniono oszustwo, należy wziąć pod uwagę okoliczności faktyczne sprawy.
3. Oszustwo popełniane jest w umowach, testamentach i przy wykonywaniu ustaw.
2. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVI.
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Jest oczywiste, że wyjątek ten został sformułowany z tego samego powodu, dla którego wprowadzono
powództwo z tytułu złej wiary.
1. 1. Następnie zobaczmy, w jakich przypadkach istnieje podstawa do zastosowania tego wyjątku i przeciwko
komu można się na niego powołać. I rzeczywiście, należy zauważyć, że ten, którego oszukańczy czyn jest
kwestionowany, musi być wyraźnie wymieniony, i że formuła in rem, "Jeśli jakikolwiek oszukańczy czyn został
popełniony w odniesieniu do sprawy", nie powinna być stosowana, ale następująca, a mianowicie, "Jeśli żadne
oszustwo nie zostało popełnione przez ciebie jako powoda". Dlatego strona, która powołuje się na wyjątek, musi
udowodnić, że powód był winny oszustwa, i nie będzie wystarczające dla niego wykazanie, że oszustwo zostało
popełnione jedynie w odniesieniu do sprawy; lub, jeśli twierdzi, że zostało popełnione przez pewne osoby, musi je
konkretnie wymienić; pod warunkiem, że są to strony odpowiedzialne za czyn, przez który twierdzi, że został
poszkodowany.
2. Jest oczywiste, że wyjątek ten jest stosowany w postępowaniu rzeczowym, jeśli weźmiemy pod uwagę osobę,
która się na niego powołuje, ponieważ nie ma wątpliwości, przeciwko komu popełniono oszustwo, ale jest jedna
co do tego, czy powód je popełnił, czy nie.
3. Następujące kwestie mogą być omówione w odniesieniu do sekcji pierwszej, gdzie wymienione są przyczyny
powodujące wyjątek. Jeżeli ktoś zawarł z inną osobą umowę bez żadnego wynagrodzenia, a następnie wszczął
postępowanie na mocy tej umowy, można właściwie powołać się przeciwko niemu na wyjątek z powodu
oszustwa; ponieważ chociaż w czasie, gdy umowa została zawarta, nie był on winny żadnego oszustwa, to
jednak należy stwierdzić, że popełnił oszustwo, gdy przyłączył się do sprawy i uparcie dochodził swoich roszczeń
na mocy wspomnianej umowy. A nawet jeśli w chwili zawarcia umowy miał uzasadnioną podstawę powództwa, to
i tak uważa się, że nie istniała ona w chwili przystąpienia do sprawy. Dlatego też, jeśli ktoś, kto ma zamiar
pożyczyć pieniądze, zawiera umowę, a pieniądze nie zostają pożyczone, mimo że umowa była dobrze
przemyślana, to jednak, ponieważ nie została wykonana lub została rozwiązana, należy stwierdzić, że wyjątek
może być prawidłowo powołany.
4. Powstaje również pytanie, czy jeśli ktoś zawarłby umowę bezwzględnie zobowiązującą do zapłaty pewnej
sumy pieniędzy z tego powodu, że taka była intencja stron, ale po zawarciu umowy uzgodniono, że pieniędzy nie
należy żądać aż do określonego czasu, czy wyjątek z powodu oszustwa będzie działał jako przeszkoda. I
rzeczywiście, nie ma żadnych wątpliwości, że można powołać się na wyjątek z powodu nieformalnej umowy,
ponieważ każdy, kto chce skorzystać z tego wyjątku, może to zrobić; nie można bowiem zaprzeczyć, że ten, kto
żąda z naruszeniem umowy, którą zawarł, jest winny oszustwa.
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5. Ogólnie rzecz biorąc, należy zauważyć, że we wszystkich przypadkach, w których możliwe są wyjątki in
factum, wyjątek z powodu oszustwa może być podniesiony in bar, ponieważ każdy jest winny oszustwa, kto
zgłasza żądanie, któremu można skutecznie przeciwstawić jakikolwiek wyjątek; ponieważ jeśli nie popełnił
oszustwa na początku, nadal, zgłaszając roszczenie teraz, działa nieuczciwie, chyba że był tak nieświadomy
faktów, że nie był winny złej wiary.
6. Nie bez racji zadano pytanie, czy jeżeli wierzyciel przyjmuje odsetki z góry od pożyczki i uporczywie domaga
się zapłaty kwoty głównej przed upływem czasu, za który pobrał odsetki, to czy może on zostać wykluczony w
drodze wyjątku z powodu oszustwa. Można powiedzieć, że jest on winny oszustwa, ponieważ przez przyjęcie
odsetek rozumie się, że odłożył on pobranie długu do czasu upływu czasu, za który odsetki zostały zapłacone, i
że milcząco zgodził się nie żądać zapłaty w międzyczasie.
7. Powstaje również pytanie, czy jeśli ktoś kupił niewolnika, który miał być wolny pod warunkiem zapłacenia
dziesięciu aurei, a nabywca, nie wiedząc o tym fakcie, zastrzegł, że w przypadku eksmisji niewolnika będzie miał
prawo do podwojenia ceny, a następnie otrzymał dziesięć aurei od niewolnika, a ponieważ ten ostatni został
eksmitowany i uzyskał wolność, czy nabywca może wytoczyć powództwo o podwojenie kwoty na mocy tego
postanowienia. Byłby on wykluczony przez wyjątek, chyba że odliczyłby dziesięć aurei, które otrzymał w celu
spełnienia warunku. Stwierdził to również Julianus. Gdyby jednak niewolnik zapłacił pieniądze z majątku
kupującego lub z jego peculium, które należało do niego, można by powiedzieć, że nie można by powołać się na
wyjątek, ponieważ nie był on winny oszustwa.
3. Paulus, O Edykcie, Księga LXXI.
Gdyby jednak, zanim własność niewolnika przeszła na mnie, zapłacił on dziesięć aurei sprzedawcy, a ja
wytoczyłbym powództwo o kupno, aby odzyskać dziesięć aurei, sądzę, że byłbym uprawniony do tego
powództwa, gdybym był gotów zwolnić go z warunku zapłacenia podwójnej sumy ceny.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Celsus zadaje pytanie, czy jeśli wierzyciele majątku, z jednym wyjątkiem, polecą Titiusowi, aby na niego wszedł,
a ten uczynił to w celu oszukania go, ale poleciłby mu również przyjęcie, gdyby wiedział, że Titius nie zgodziłby
się na to, a on następnie wniesie pozew, to czy będzie on przedawniony przez wyjątek? Celsus powiada, że tak.
(1) Julianus pyta, czy jeżeli człowiek chory obiecuje sto aurei kuzynowi swojej żony, z tym, że pieniądze mają
trafić do rąk żony, a potem wyzdrowieje, to czy może powołać się na wyjątek z powodu złej wiary, kiedy zostanie
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wniesiony przeciwko niemu pozew. Julianus mówi, że Labeo uznał, iż może on wnieść wyjątek na podstawie
oszustwa.
(2) Gdybyśmy zgodzili się na kompromis i wyznaczyli arbitra, "a ja z powodu złego stanu zdrowia nie stawiłbym
się w wyznaczonym terminie i kara stałaby się wymagalna, czy mógłbym skorzystać z wyjątku z powodu złej
wiary? Pomponiusz mówi, że będę miał prawo do skorzystania z takiego wyjątku.
(3) Pyta się też, jak należy postąpić, gdy pójdzie się na ugodę z dłużnikiem, który jest winien sześćdziesiąt aurei,
a przez pomyłkę wymierzy mu się karę stu? Labeo twierdzi, że obowiązkiem arbitra jest nakazać wypłacenie
takiej kwoty, jaka jest rzeczywiście należna, a jeśli tego nie uczyni, to nie ma powodu, aby nie ściągnąć nadwyżki.
Ale mówi on również, że nawet gdyby arbiter nie podał kwoty, która powinna być pobrana, a kara powinna być
zażądana, można powołać się na wyjątek z powodu oszustwa.
(4) Jeżeli dłużnik płaci podopiecznemu to, co ten jest mu winien, bez upoważnienia opiekuna, a podopieczny
staje się przez tę zapłatę wzbogacony w tym stopniu, to bardzo słusznie uważa się, że jeżeli próbuje on ściągnąć
tę kwotę po raz drugi, to będzie to wykluczone przez wyjątek. Gdyby bowiem odniósł korzyść majątkową,
pożyczając pieniądze lub uzyskując je na podstawie innej umowy, należałoby zastosować wyjątek. Tę samą
zasadę należy zastosować do wszystkich innych przypadków, w których płatność została dokonana bezprawnie,
ponieważ jeśli strony odniosły korzyść majątkową, będzie istniała podstawa do zastosowania wyjątku.
(5) Labeo twierdzi również, że jeżeli ktoś kupi niewolnika wiedząc, że ma on zwyczaj uciekać, i umówi się ze
sprzedającym, że tak nie jest, a następnie wytoczy powództwo na podstawie tej umowy, to nie może być
wykluczony przez wyjątek, ponieważ taka była umowa, chociaż nie będzie miał prawa do powództwa o kupno.
Jeśli jednak taka umowa nie została zawarta, będzie on przedawniony w drodze wyjątku.
(6) Pewien człowiek, któremu należały się pieniądze, rozliczył się ze swoim dłużnikiem i sprzedał swoją
wierzytelność Seiusowi, któremu dłużnik zlecił jej zakup, a nabywca zawarł umowę dotyczącą transakcji, po czym
wierzyciel zatrzymał pieniądze, które uzyskał na mocy wyroku. Czy nabywca może wnieść powództwo na
podstawie tej klauzuli? Ofilius uważa, że jeżeli zbywca wierzytelności nie był gotów zapłacić całej kwoty, którą
otrzymał od nabywcy, nie można wobec niego podnosić zarzutu oszustwa. Uważam, że opinia Ofiliusa jest
prawidłowa.
(7) Labeo powiada, że gdy wytoczono powództwo o niewolnika i wydano wyrok na korzyść powoda, a na mocy
postanowienia sądu złożono zabezpieczenie, że niewolnik zostanie wydany w określonym czasie, i przewidziano
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karę, gdyby nie został wydany, to powód nie będzie mógł się powołać na wyjątek, jeżeli żąda zarówno niewolnika,
jak i kary; ponieważ zatrzymanie niewolnika i wymuszenie kary byłoby niesprawiedliwe.
(8) Jeżeli daję ci w zastaw cenne perły i jest między nami uzgodnione, że zostaną one zwrócone po spłaceniu
długu, a perły zostaną utracone przez twoje zaniedbanie, powstaje pytanie, czy możesz odebrać pieniądze.
Znana jest opinia Nerwy i Atilicinusa, którzy twierdzą, że mam prawo do wyjątku, jak następuje: "Jeśli nie było
umowy między tobą a mną, że perły powinny być mi zwrócone, jeśli pieniądze zostaną zapłacone". Lepsza opinia
jest jednak taka, że wyjątek na podstawie oszustwa może być podniesiony w bar.
(9) Jeżeli nieletni podarowałby mi młodego niewolnika, a następnie wniósłby sprawę o jego odzyskanie, może on
zostać wykluczony na podstawie wyjątku z powodu oszustwa, chyba że zwróci kwotę przeznaczoną na jego
utrzymanie oraz wszelkie inne uzasadnione wydatki poniesione w związku z tym niewolnikiem.
(10) Należy ponadto zauważyć, że jeśli ktoś wnosi pozew na podstawie testamentu, wbrew woli zmarłego, może
zostać wykluczony na podstawie wyjątku z powodu oszustwa. W związku z tym spadkobierca może zostać
wykluczony na mocy tego rodzaju wyjątku, jeżeli działa wbrew woli zmarłego.
(11) Jeżeli spadkobierca został wyznaczony do dwunastej części spadku, który mógł być wart dwieście aurei, ale
wolał otrzymać w zamian spadek, który był wart tylko sto, i uczynił to, aby uniknąć przykrości związanych z
rozliczeniem spadku, i wnosi pozew o odzyskanie spadku, to czy może on ulec przedawnieniu na podstawie
wyjątku z powodu oszustwa? Julianus twierdzi, że nie. Ale jeśli otrzymał kwotę, lub to, co można by uznać za jej
równowartość, od podstawionego spadkobiercy, aby uniknąć przyjęcia spadku, a następnie wnosi powództwo o
odzyskanie spadku, Julianus mówi, że jest on uważany za winnego oszustwa i może być przedawniony w drodze
wyjątku na tej podstawie.
(12) Jeżeli mam prawo użytkowania gruntu, a ty sprzedajesz mi go za moją zgodą, powstaje pytanie, czy mogę
się sprzeciwić w drodze wyjątku, jeżeli wniosę pozew o odzyskanie użytkowania? Z naszej praktyki wynika, że
wyjątek ten, oparty na złej wierze, działa jak bar.
(13) Marcellus twierdzi, że replika na podstawie złej wiary nie powinna być udzielona przeciwko wyjątkowi
opartemu na tej samej podstawie. Labeo zgadza się z tą opinią, ponieważ twierdzi, że ponieważ obie strony są
winne złej wiary, niesprawiedliwe byłoby uzyskanie korzyści przez powoda i nałożenie kary na pozwanego,
ponieważ o wiele bardziej sprawiedliwe jest, aby powód nie czerpał żadnych korzyści z sprawy, w której działał
podstępnie.
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(14) Nie ulega wątpliwości, że replika na podstawie złej wiary może być przyznana wbrew wyjątkom
macedońskiego dekretu senatu, a ponadto konstytucje cesarskie i opinie różnych autorytetów przewidują, że taka
replika ma skutek zarzutu przedawnienia.
(15) Labeo twierdzi, że chociaż powództwo oparte na klauzuli umownej jest dopuszczalne na mocy zawartej w
niej klauzuli dotyczącej oszustwa, to jednak wyjątek z powodu oszustwa może być właściwie podniesiony, jeżeli,
jak twierdzi, uczyniono coś wbrew postanowieniom umowy; może się bowiem zdarzyć, że powód przed
zawarciem umowy nie popełnił żadnego oszustwa, lecz uczynił to w chwili, gdy wystąpił z roszczeniem, z powodu
którego wyjątek był konieczny.
(16) Ani wyjątek z powodu oszustwa, ani żaden inny, który może niekorzystnie wpłynąć na reputację patrona lub
krewnego w linii wstępnej, nie może być podniesiony przeciwko nim. Można jednak powołać się na wyjątek in
factum, na przykład, jeżeli twierdzi się, że pieniądze stanowiące podstawę roszczenia nie zostały wypłacone,
można powołać się na wyjątek z tego powodu. Nie ma jednak różnicy, czy mecenas jest pozwany na podstawie
własnej umowy, czy też na podstawie umowy zawartej przez inną osobę, ponieważ zawsze należy okazywać
szacunek osobie żyjącej lub zmarłej. Jeśli jednak mecenas wnosi pozew przeciwko spadkobiercy swojego
wyzwoleńca, myślę, że ten ostatni może zastosować wyjątek oparty na złej wierze mecenasa. Jednakże sam
freediver nie może w żaden sposób powołać się na wyjątek oparty na złej wierze patrona, nawet jeśli został
pozwany przez spadkobiercę tego ostatniego, ponieważ jest rzeczą właściwą, aby freediver okazywał cześć
swojemu patronowi nie tylko za życia, ale także po jego śmierci. Oczywiste jest, że klauzula dotycząca oszustwa
nie powinna być pominięta w umowie, ponieważ powództwo o oszustwo wynikające z takiej klauzuli nie jest
wnoszone, ale jest wnoszone na mocy umowy.
(17) Z tego wyjątku możemy skorzystać zarówno w przypadku oszustwa ze strony niewolnika lub innej osoby
podlegającej naszej władzy, jak i tych, przez których oszustwo coś nabywamy. Jeśli chodzi o oszukańcze
postępowanie niewolników i dzieci, to w przypadku wytoczenia powództwa dotyczącego ich peculium, należy w
każdym przypadku powołać się na ten wyjątek. Jeśli jednak nie chodzi o peculium, wyjątek ze względu na złą
wiarę powinien być zastosowany tylko w odniesieniu do przedmiotowej sprawy, a nie w przypadku, gdy jakieś
oszustwo zostało popełnione później; nie byłoby bowiem sprawiedliwe, aby oszukańcze czyny niewolnika
szkodziły jego panu bardziej niż wtedy, gdy korzystał on z jego usług.
(18) Powstało pytanie, czy można powołać się na wyjątek ze względu na złą wiarę w przypadku pełnomocnika,
który został wyznaczony jedynie do wniesienia pozwu. Uważam, że można właściwie utrzymywać, że jeżeli
wspomniany pełnomocnik został wyznaczony w celu działania we własnym imieniu (tj. jeżeli popełniłby
jakiekolwiek oszustwo przed przystąpieniem do sprawy), można powołać się na wyjątek z tego powodu. Jeżeli
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jednak nie działał on we własnym imieniu, wyjątek może być podniesiony jedynie w odniesieniu do oszustwa
popełnionego po wszczęciu postępowania. Jeżeli jednak pełnomocnikiem jest osoba, której powierzono
zarządzanie wszystkimi sprawami zleceniodawcy, Neratius twierdzi, że można powołać się na wyjątek w
odniesieniu do każdego oszustwa, którego mogła się ona dopuścić.
(19) Poleciłem Tycjuszowi, aby zawarł dla ciebie umowę, potem Tycjusz polecił to zrobić Sezjuszowi, a Sezjusz
zawarł dla ciebie umowę i wniósł pozew. Labeo twierdzi, że możesz skutecznie odwołać się zarówno do mojego
oszustwa, jak i do oszustwa Seneki.
(20) Pyta się również, czy jeżeli mój dłużnik oszuka cię i wyznaczy cię na swoje miejsce, a ja, po zawarciu z tobą
umowy, wniosę pozew o jej wykonanie, to czy wyjątek z powodu oszustwa będzie działał jako przeszkoda?
Lepsza opinia jest taka, że nie będzie pan mógł powołać się przeciwko mnie na wyjątek ze względu na złą wiarę
mojego dłużnika, ponieważ ja pana nie oszukałem, ale może pan wnieść powództwo na tej podstawie przeciwko
mojemu dłużnikowi.
(21) Gdyby jednak kobieta oddała swego dłużnika mężowi w posagu, po tym jak sama dopuściła się oszustwa,
należy przyjąć tę samą zasadę i nie pozwolić dłużnikowi na powołanie się na wyjątek z powodu nieuczciwego
postępowania kobiety, z obawy, że mogłaby pozostać bez środków do życia.
(22) W sprawie, w której spadkobierca teścia jest pozwany w celu odzyskania posagu, i powołuje się na wyjątek
oparty na oszustwie męża i żony, na rzecz których pieniądze są żądane, Julianus zadał pytanie, czy wyjątek ten
będzie działał jako bar, tak dalece jak dotyczy to osobiście kobiety. Julianus powiada, że jeżeli mąż pozwie
spadkobiercę teścia o posag, a ten ostatni powoła się na wyjątek z powodu oszustwa popełnionego przez córkę,
od której pieniądze miałyby być uzyskane, wyjątek ten będzie skuteczny jako przeszkoda; uważa on bowiem, że
posag, którego mąż żąda od spadkobiercy teścia, jest rozumiany jako nabyty przez córkę, która dzięki niemu
uzyska swój posag. Nie stwierdza on, czy spadkobierca może również powołać się na wyjątek oparty na
nieuczciwym postępowaniu męża. Sądzę jednak, że był on również zdania, że wyjątek oparty na oszustwie męża
stanowiłby przeszkodę, chociaż w tym przypadku, jak twierdzi, nie można było uznać, że posag został nabyty
przez córkę.
(23) Kwestia, czy wyjątek oparty na oszustwie opiekuna może być skutecznie podniesiony przeciwko
podopiecznemu, który wnosi powództwo, została omówiona przez kilka autorytetów. Sądzę, że nawet jeśli osoby
te faworyzują interes podopiecznego, to i tak należy uznać, że w przypadku, gdy ktoś w sposób oszukańczy
nabywa majątek podopiecznego od jego opiekuna lub zawiera z nim oszukańczą umowę dotyczącą majątku
podopiecznego, lub gdy opiekun jest winny jakiegokolwiek innego oszukańczego postępowania, a podopieczny
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uzyskuje z tego tytułu korzyść majątkową, to takie powództwo powinno być przedawnione w drodze wyjątku. Nie
jest też konieczne dociekanie, czy podopiecznemu udzielono zabezpieczenia, czy też nie, ani czy jego opiekun
jest wypłacalny czy niewypłacalny, pod warunkiem, że zarządza sprawami opieki; bo jakże ten, kto zawiera
umowę z opiekunem, może rozróżnić te rzeczy? Jeśli sugerujesz, że ktoś wszedł w zmowę z opiekunem, to jasne
jest, że będzie on poszkodowany przez swój własny czyn.
(24) Jeśli ktoś, kto nie był opiekunem, ale działał jako taki, jest winny oszustwa, zobaczmy, czy to zaszkodzi
podopiecznemu. Nie sądzę, aby tak się stało, ponieważ kiedy osoba prowadząca działalność opiekuna sprzedaje
jakiekolwiek mienie należące do podopiecznego, a jest ono uzyskane w drodze lichwy, podopieczny nie będzie
pozbawiony możliwości podążania za własnym mieniem w drodze wyjątku, nawet jeśli otrzymał zabezpieczenie,
ponieważ zarządzanie jego sprawami nie zostało przyznane tej osobie. Zgodnie z tym, uważam, że wyjątek
oparty na oszustwie opiekuna może być podniesiony przeciwko podopiecznemu.
(25), To, co stwierdziliśmy w odniesieniu do opiekuna, można również odnieść do kuratora osoby obłąkanej, jak
również do przypadku rozrzutnika i małoletniego poniżej dwudziestu pięciu lat.
26. 26. Można również powołać się na wyjątek oparty na oszustwie popełnionym przez małoletniego, który
ukończył dwadzieścia pięć lat, gdyż niekiedy wyjątek taki może być niewątpliwie zastosowany, jeśli małoletni jest
w wieku, w którym zgodnie z prawem może być winny oszustwa. Julianus bardzo często stwierdzał, że nieletni,
którzy są bliscy wieku dojrzewania, są zdolni do popełnienia oszustwa. Co jednak w sytuacji, gdy dłużnik
wychowanka spłaca wierzyciela tego ostatniego, do którego został oddelegowany? Mówi on, że należy przyjąć, iż
wychowanek osiągnął wiek dojrzały, aby uniknąć sytuacji, w której dłużnik będzie musiał zapłacić pieniądze
dwukrotnie, pod pretekstem, że wychowanek nie wie, co to jest oszustwo. Ta sama zasada powinna być
przestrzegana w przypadku osoby niepoczytalnej, jeśli, gdy przypuszczano, że jest ona przy zdrowych zmysłach,
nakazałaby swojemu dłużnikowi zapłacić jednemu z jego wierzycieli lub jeśli miałaby w swoim domu pieniądze za
dług, który pobrała.
27. Wyjątek oparty na oszustwie sprzedawcy nie może być podnoszony przeciwko nabywcy. Gdyby jednak ten
ostatni skorzystał z doliczenia czasu, w którym nieruchomość znajdowała się w posiadaniu sprzedawcy, wydaje
się całkowicie słuszne, aby odpowiadał za oszustwo sprzedawcy, ponieważ w ten sposób zyskuje na swoim
posiadaniu. Podobnie, uważa się, że wyjątek, który odnosi się do nieruchomości, wyklucza nabywcę, ale ten,
który opiera się na przestępstwie popełnionym przez daną osobę, nie czyni tego.
28. Gdyby majątek Gajusza Seneki dostał się w twoje ręce jako spadkobiercy ustawowego, a ja zostałbym
wyznaczony na spadkobiercę, a ty oszukańczo namówiłbyś mnie, abym nie przyjął tego majątku, a ja go potem
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odrzucił, i scedowałbyś swoje prawa na Semproniusza po otrzymaniu od niego zapłaty, a on wytoczyłby
przeciwko mnie powództwo o odzyskanie majątku, to wyjątek na podstawie oszustwa popełnionego przez osobę,
która scedowała na nią swoje prawa, nie może być przeze mnie podniesiony przeciwko Semproniuszowi.
29. 29. Jeśli jednak ktoś rości sobie prawo do majątku na podstawie zapisu lub czyni to ten, komu przekazano
majątek w drodze darowizny, to czy można powołać się przeciwko niemu na wyjątek z powodu oszustwa
popełnionego przez osobę, której przekazał on swoje prawa? Pomponiusz uważa, że taki wyjątek by go
przedawnił. Ja również sądzę, że należy wykluczyć tych, którzy odnoszą korzyść majątkową z uzyskania takich
praw, ponieważ czym innym jest ich nabycie, a czym innym ich dziedziczenie.
30. Pomponiusz omawia tę samą kwestię w odniesieniu do każdego, kto otrzymuje nieruchomość w zastaw, w
przypadku powództwa serbskiego lub hipotetycznego, ponieważ uważa, że powinien on być wykluczony,
ponieważ w przeciwnym razie nieruchomość powróciłaby do osoby, która była winna oszustwa.
31. 31. Zła wiara sprzedawcy, jak już stwierdziliśmy, nie może być jednak podnoszona przeciwko nabywcy.
Regułę tę stosujemy tylko w odniesieniu do nabywców oraz do tych, którzy wymienili majątek lub otrzymali go w
zamian, jak również do tych, którzy zajmują pozycję nabywców. Jeśli jednak niewolnik został oddany w ramach
zadośćuczynienia za szkodę, Pomponiusz uważa, że zarówno ten, kto żąda niewolnika, jak i ten, kto go oddał,
może powołać się na wyjątek przeciwko niemu. Tak więc, gdy ktoś odnosi korzyść majątkową przez nabycie
własności w jakikolwiek sposób, można przeciwko niemu podnieść wyjątek z powodu oszustwa popełnionego
przez osobę, której prawa przejmuje. Wystarczy bowiem, aby ten, kto zapłacił cenę lub coś zamiast niej i jest
nabywcą w dobrej wierze, nie ucierpiał z powodu złej wiary sprzedawcy, o ile sam nie jest winien oszustwa. Jeśli
jednak on sam nie jest wolny od oszustwa, będzie podlegał wyłączeniu z tego powodu i będzie musiał ponieść
szkodę z powodu własnego oszustwa.
32. Jeśli kupisz od Titiusa działkę ziemi, która należy do Semproniusza, i zostanie ci ona wydana po zapłaceniu
ceny, a potem Titius zostanie spadkobiercą Semproniusza, sprzeda i wyda tę samą ziemię Maeviusowi, Julianus
mówi, że pretor musi cię chronić w twoich prawach*, ponieważ jeśli sam Titius pozwie cię o odzyskanie ziemi,
będzie to wykluczone przez wyjątek in factum z powodu oszustwa. Jeśli zaś sam Tacyt będzie w posiadaniu
ziemi, a ty pozwiesz go z powództwa publicznego, a on powoła się na wyjątek przeciwko tobie na tej podstawie,
że nieruchomość jest jego, możesz skorzystać z replikacji, gdyż z tego wynika, że po raz drugi sprzedał ziemię,
która do niego nie należała.
33. Kasjusz nie wprowadził wyjątku ze względu na strach, lecz zadowolił się wyjątkiem opartym na oszustwie,
który ma ogólne zastosowanie. Wydaje się jednak, że bardziej właściwe jest ustanowienie wyjątku na podstawie
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obawy jako zarzutu bar; ponieważ pod pewnymi względami różni się on od tego opartego na oszustwie, ponieważ
ten ostatni obejmuje osobę strony, która popełniła oszustwo, ponieważ wyjątek na podstawie oszustwa jest
postępowaniem rzeczowym; jak na przykład, "gdy żaden czyn nie został popełniony ze strachu", tak że nie
badamy, czy strona, która wnosi powództwo zrobiła cokolwiek, aby wywołać strach, ale czy cokolwiek zostało
zrobione w transakcji przez jakąkolwiek osobę, a nie tylko przez powoda, w celu zastraszenia pozwanego. I
chociaż wyjątek na podstawie oszustwa sprzedawcy nie może być podniesiony przeciwko kupującemu, to jednak
z naszej praktyki wynika, że wyjątek może być podniesiony w przypadku, gdy strach został wywołany nie tylko
przez sprzedawcę, ale przez kogokolwiek.
34. Należy zauważyć, że ten wyjątek ze względu na strach nie powinien być powoływany w przypadku, gdy syn
był zastraszany przez swojego ojca, będąc pod jego kontrolą. Ojciec, jednakże, może zmniejszyć kwotę peculium
syna, ale jeśli ten ostatni odrzuci ojcowski majątek, należy mu przyznać ulgę, jak to się zwykle robi.
5. Paulus, O Edykcie, Księga XVII.
Jesteś mi winien bezwarunkowo dziesięć aurei. Zapisuję ci tę sumę pod pewnym warunkiem. Jeśli w
międzyczasie mój spadkobierca wytoczy powództwo o odebranie sumy, którą jesteś winien, nie może się przed
nim bronić wyjątkiem ze względu na złą wiarę, ponieważ warunek może się nie spełnić, dlatego powinien
zastrzec zapłatę spadku. Jeżeli jednak spadkobierca nie udzieli zabezpieczenia, będzie on podlegał wyłączeniu z
powodu złej wiary; w interesie zapisobiercy leży bowiem zatrzymanie kwoty w jego rękach, a nie objęcie w
posiadanie majątku spadkowego.
1. Jeżeli komukolwiek zapisano w testamencie prawo drogi, a zgodnie z prawem falcydyńskim miałby on wystąpić
z powództwem o zwrot całego prawa drogi, nie podając wartości czwartej części tego prawa, Marcellus twierdzi,
że może on zostać wykluczony na podstawie wyjątku ze względu na złą wiarę, ponieważ spadkobierca musi
zadbać o swój własny interes.
2. Jeżeli dałem komukolwiek działkę, ale jej nie wydałem, a osoba, której ją dałem bez wydania w posiadanie,
buduje na tej działce za moją wiedzą, a po tym, jak to zrobi, ja obejmę ją w posiadanie, a ona wytoczy przeciwko
mnie powództwo o to, co jej dałem, a ja wtrącę wyjątek, że darowizna przekracza granicę przewidzianą przez
prawo, czy można powołać się na replikę na podstawie złej wiary? Można tak zrobić, ponieważ działałem w złej
wierze, kiedy pozwoliłem mu na budowę i nie zwróciłem mu jego wydatków.
3. Jeżeli niewolnik został wyznaczony do odebrania należnych pieniędzy, to każdy akt złej wiary popełniony przez
niego w późniejszym czasie szkodzi jego panu.
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4. 4. Jeżeli niewolnik został sprzedany przez kogoś, kto miał pozwolenie od swego pana na rozporządzanie nim,
a następnie został zwrócony swemu panu, można powołać się na wyjątek oparty na jego zwrocie przeciwko
sprzedającemu, jeżeli wytoczy on powództwo o odzyskanie ceny niewolnika, mimo że ten, który go sprzedał,
zapłacił pieniądze kupna swemu panu. Również ten, kto zapłacił już pieniądze właścicielowi towaru, będzie mógł
powołać się na wyjątek oparty na niedostarczeniu towaru, a zatem ten, kto sprzedał towar, może wystąpić z
powództwem przeciwko właścicielowi. Pedius mówi, że zasada jest taka sama, gdy ktoś, kto prowadzi nasze
sprawy, dokonuje sprzedaży.
5. Jeśli przekażę mojemu wierzycielowi kogoś, kto zamierza przekazać mi majątek ponad kwotę przewidzianą
przez prawo, nie może on skorzystać z wyjątku przeciwko wierzycielowi, jeśli ten ostatni wniesie pozew,
ponieważ domaga się tylko tego, co mu się należy. Ta sama zasada odnosi się do męża, ponieważ nie powinien
on być przedawniony przez wyjątek, który działa we własnym imieniu. Czy zatem nie można również powiedzieć,
że wyjątek z powodu oszustwa żony nie może być podniesiony przeciwko jej mężowi, gdy pozywa on o jej posag,
ponieważ nie poślubiłby on kobiety bez posagu, chyba że nastąpiłaby już separacja? Stąd darczyńca lub kobieta,
która przekazała lub zwolniła dłużnika, jest narażona na powództwo osobiste wniesione przez tego ostatniego,
albo w celu uzyskania jego zwolnienia, albo, jeśli zapłacił to, co było należne, w celu zwrócenia mu pieniędzy.
6. Sprawa nie jest taka sama w przypadku przyznania wyjątku z powodu oszustwa, jak w przypadku wygaśnięcia
prawa do powództwa w określonym czasie; wyjątek jest bowiem bezterminowy, ponieważ powód ma prawo
skorzystać ze swojego przywileju, kiedy tylko zechce, natomiast pozwany może powołać się na wyjątek dopiero
po tym, jak został pozwany.
6. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga XXX.
Jeśli za pośrednictwem wierzyciela jego dłużnik straci pieniądze, które ten miał mu zapłacić, wierzyciel zostanie
wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy wierzyciel nie
ratyfikuje wypłaty pieniędzy przez swojego dłużnika swojemu wierzycielowi.
7. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Julianus powiada, że jeśli uważam, iż jestem ci winien pieniądze, a na twój rozkaz obiecuję je wypłacić komuś,
komu chcesz je przekazać, mogę się zabezpieczyć przez wyjątek ze względu na złą wiarę; a ponadto będę miał
prawo do powództwa przeciwko ustalającemu, aby zmusić go do zwolnienia mnie.
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(1) Julianus mówi również, że jeśli uważasz, że pewna osoba jest twoim wierzycielem, i na twoje polecenie
obiecuję zapłacić jej sumę pieniędzy, którą, jak sądzę, jestem ci winien, a ona wnosi pozew, aby ją odzyskać, to
powinna być ona przedawniona przez wyjątek z powodu oszustwa; a ponadto, jeśli wytoczę powództwo
przeciwko ustalającemu, mogę go zmusić do zwolnienia mnie z umowy. Ta opinia Julianusa jest sprawiedliwa,
tak że mogę skorzystać z wyjątku, jak również wnieść powództwo osobiste przeciwko osobie, wobec której się
zobowiązałem.
8. Paulus, O Plaucjuszu, księga VI.
Winny oszustwa jest ten, kto żąda czegoś, co powinien zwrócić.
1. 1. Jeśli spadkobierca został zobowiązany, aby nie pobierać niczego od dłużnika spadku, ten ostatni może
skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa, a także może wnieść pozew zgodnie z warunkami testamentu.
(9) Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Jeżeli pełnomocnik pozwanego dopuści do wydania przeciwko niemu wyroku po zapłaceniu pieniędzy, a
następnie wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko jego mocodawcy, ten ostatni może się bronić,
powołując się na wyjątek z powodu oszustwa. Nie może on również zostać zmuszony do oddania tego, co
powierzył swojemu pełnomocnikowi, ponieważ bardziej sprawiedliwe jest zezwolenie, aby pieniądze, które zostały
uzyskane w sposób nieuczciwy, pozostały w rękach osoby, która została oszukana, niż pod kontrolą osoby
odpowiedzialnej za oszustwo.
10. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Gdy mąż lub żona budują na gruncie, który jedno z nich podarowało drugiemu, zdaniem wielu autorytetów mogą
oni posiadać własność na zasadzie wyjątku z powodu oszustwa.
11. Neratius, Pergaminy, Księga IV.
Gdy pełnomocnik wnosi powództwo, nie można przeciwko niemu zastosować wyjątku opartego na jego złej
wierze, ponieważ powództwo jest powództwem innej osoby, a on jest obcy, a zła wiara jednej osoby nie powinna
szkodzić innej. Jeśli dopuści się on oszustwa po przystąpieniu do sprawy, można mieć wątpliwości, czy można
powołać się na wyjątek na tej podstawie, ponieważ w wyniku procesu sprawa staje się sprawą pełnomocnika, a
on prowadzi ją w pewnym stopniu we własnym imieniu. Postanowiono, że można powołać się na wyjątek z
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powodu oszustwa popełnionego przez pełnomocnika. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku
opiekuna, który wnosi powództwo w imieniu swojego podopiecznego.
1. Ogólnie jednak w sprawach tego rodzaju należy przestrzegać następującej zasady, to znaczy, że oszustwo
powinno być zawsze karane, nawet jeśli nie wyrządzi szkody nikomu poza osobą, która się go dopuściła.
(12) Papinianus, Pytania, Księga III.
Jeśli sprawiedliwość obrony pozwala na oddalenie powództwa, pozwany może być chroniony przez wyjątek z
powodu oszustwa.
13. Paulus, Pytania, Księga XIV.
W przypadku złamania testamentu, prawa dzieci, które zostały wydziedziczone i które nie otrzymały nic z
testamentu ojca, powinny być zachowane, a wyjątek z powodu złej wiary nie może być podnoszony przeciwko
nim. Dotyczy to nie tylko ich osobiście, ale także ich spadkobierców i zstępnych.
14. Tenże, Opinie, Księga III.
Paulus uważa, że jeśli ktoś buduje dom na cudzym gruncie, nie może odzyskać poniesionych kosztów, chyba że
był w posiadaniu, a właściciel wnosi przeciwko niemu powództwo o odzyskanie gruntu, w którym to przypadku
może mu się sprzeciwić w drodze wyjątku z powodu oszustwa.
(15) Scaevola, Opinie, Księga V.
Poręczyciel, przeciwko któremu wydano wyrok w związku z eksmisją, był gotów zwrócić ziemię, z której
eksmitowano nabywcę, oraz wszystko inne, co było zawarte w umowie sprzedaży. Jeśli nabywca powołuje się na
wyjątek oparty na powadze rzeczy osądzonej, pytam, czy może on zostać przedawniony przez wyjątek z powodu
oszustwa. Odpowiedź brzmiała, że wyjątek ten może być podniesiony przeciwko niemu, ale sędzia dopilnuje, aby
zadośćuczynił on kupującemu za wszystkie szkody, jakie ten poniósł.
16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga VI.
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Jeśli dłużnik oddelegowany przez osobę obłąkaną, którą uważał za zdrową na umyśle, zapłaci wierzycielowi tego
ostatniego i z tego powodu zostanie przeciwko niemu wniesiony pozew, może się on bronić za pomocą wyjątku
opartego na oszustwie, na tej podstawie, że osoba obłąkana skorzystała z transakcji.
17. Scaevola, Digest, Księga XXVII.
Pewien ojciec obiecał posag dla swojej córki i zawarł umowę, że będzie utrzymywał ją i całą jej rodzinę. Ten
niemądry człowiek uczynił weksel płatny na rzecz swego zięcia w miejsce odsetek należnych od obietnicy
posagu. Ponieważ utrzymywał on swoją córkę, a jej mąż nie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów, powstało
pytanie, czy można powołać się na wyjątek ze względu na złą wiarę przeciwko zięciowi, jeśli wniósł on pozew na
podstawie umowy w celu odebrania weksla? Odpowiedź brzmiała, że jeżeli ojciec wspierał ją, jak to zostało
powiedziane, i złożył obietnicę przez pomyłkę, to można powołać się na wyjątek ze względu na złą wiarę.
(1) Pewien dziadek zapisał każdemu ze swoich wnuków po sto sestercji przez córkę i dodał następujące słowa:
"Proszę was o wybaczenie, bo mógłbym wam zostawić znacznie więcej, gdyby wasz ojciec Fronto nie traktował
mnie źle, bo pożyczyłem mu piętnaście aurei, których nie mogłem odebrać, a w końcu wróg pozbawił mnie prawie
całego mienia." Gdyby spadkobierca dziadka wytoczył powództwo o odebranie piętnastu aurei od wspomnianych
wnuków, którzy byli spadkobiercami swojego ojca, powstało pytanie, czy zostałby uznany za działającego wbrew
woli zmarłego i czy mógłby się przed nim uchronić wyjątek z powodu oszustwa? Odpowiedź brzmi, że wyjątek
działa jako przeszkoda.
(2) Spadkobierca, który został powołany do czwartej części spadku, nabył za pewną sumę pieniędzy udział
swojego współspadkobiercy, który został powołany do trzech czwartych tego spadku, wystawił weksle na
odroczone płatności i związał się postanowieniem. Sprzedawca majątku zmarł; Septymiusz zaatakował testament
jako sfałszowany, a po wniesieniu pozwu o odzyskanie majątku od nabywcy, uzyskał sądowy zakaz
rozporządzania przez niego jakąkolwiek jego częścią. Powstało pytanie, czy spadkobiercy, którzy wnieśli pozew
na podstawie klauzuli, podczas gdy toczyła się sprawa dotycząca prawdziwości testamentu, mogliby zostać
wykluczeni przez wyjątek z powodu oszustwa. Odpowiedź brzmiała, że spadkobiercy sprzedawcy mogliby zostać
wykluczeni na podstawie wyjątku z powodu oszustwa, jeżeli uporczywie domagaliby się zapłaty za banknoty
przed rozstrzygnięciem sprawy dotyczącej testamentu.
(3) Pewna kobieta, ustanowiwszy swojego męża i syna spadkobiercami równych części swojego majątku,
ustanowiła również córkę, którą miała z poprzedniego małżeństwa, spadkobierczynią w następujący sposób:
"Niech moja córka, Maevia, będzie spadkobierczynią sześciu dwunastych części mojego majątku, jeśli rozliczy
się ze współspadkobiercami z tego, co będę jej winna w chwili mojej śmierci, a co wynika z rozliczeń jej opieki,
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którą zarządzał mój ojciec, Titius, jej dziadek". Ponieważ córka ta została wyznaczona pod warunkiem, gdyby
odrzuciła majątek w celu zachowania prawa do powództwa o kuratelę, powstało pytanie, czy może ona domagać
się spadku, który został jej zapisany przez matkę. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z przedstawionym stanem
faktycznym, dokonała ona przedmiotowego roszczenia wbrew woli matki, a zatem zostałaby wykluczona przez
wyjątek ze względu na złą wiarę.
Tit. 5. W jakich okolicznościach powództwo nie może być uwzględnione.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Przysięga złożona w sądzie ma taki sam skutek jak wyrok, i nie jest to bezzasadne, ponieważ gdy strona składa
przysięgę swojemu przeciwnikowi, mianuje go sędzią we własnej sprawie.
(1) Jeżeli podopieczny składa przysięgę bez upoważnienia opiekuna, uważamy, że ten wyjątek nie stanowi
przeszkody, chyba że przysięga została złożona w sądzie z upoważnienia opiekuna.
(2) Jeśli strona, która rości sobie prawo do ziemi, złoży przysięgę swojemu przeciwnikowi i powie, że jeśli osoba,
od której otrzymała ziemię, jest gotowa przysiąc, że mu ją dostarczyła, to odstąpi od sprawy, wyjątek zostanie
przyznany stronie, która jest w posiadaniu ziemi.
(3) Jeżeli poręczyciel złoży w sądzie przysięgę tylko co do siebie, to znaczy, że nie jest odpowiedzialny, nie
będzie to korzystne dla dłużnika głównego; jeżeli zaś złoży on przysięgę co do majątku, wyjątek będzie
przyznany dłużnikowi głównemu.
(4) Gdybym wyswobodził niewolnika, który będąc w niewoli, przyzwyczajony był do prowadzenia moich interesów,
a następnie zawarł z nim umowę o zapłatę tego wszystkiego, co byłby mi zobowiązany zapłacić, gdyby był wolny
w czasie, gdy prowadził moje interesy, i wniósłbym pozew na podstawie tej umowy, to nie przeszkodzi mi w tym
wyjątek, gdyż wyzwolony nie może skarżyć się, że jest uciskany, ponieważ nie pozwolono mu czerpać korzyści
majątkowych z korzystania z majątku jego patrona.
(5) Jeśli zawrę umowę w celu ograniczenia wolności, nie mogę jej egzekwować od mojego wolnego człowieka.
Ograniczenia wolności zostały bardzo poprawnie zdefiniowane jako takie, które są nałożone w taki sposób, że
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jeśli wolny człowiek obrazi swojego opiekuna, mogą być od niego wymagane, tak, że pozostaje on stale w
obawie, że będą one wymagane, i z powodu tej obawy będzie poddawał się wszystkiemu, czego zażąda jego
opiekun.
(6) Jednym słowem, jeśli nakłada się na wolnego jakiś obowiązek, który ma wejść w życie z chwilą uzyskania
przez niego wolności, należy stwierdzić, że istnieje podstawa do wyjątku. Jeśli jednak jest to zrobione po pewnym
czasie, kwestia ta jest wątpliwa, ponieważ nikt nie mógł zmusić go do złożenia takiej obietnicy. Jednak w tym
przypadku należy dojść do tego samego wniosku, jeśli po przeprowadzeniu dochodzenia okaże się, że uwolniony
podporządkował się swojemu patronowi w taki sposób, że na mocy tego postanowienia podlega karze, czy to z
powodu samego strachu, czy też z powodu nadmiernego szacunku dla niego.
(7) Jeżeli uwolniony zawarłby spółkę ze swoim patronem w zamian za uzyskanie wolności, a jego patron
wytoczyłby przeciwko niemu powództwo o spółkę, to czy ten wyjątek będzie konieczny? Sądzę, że uwolniony
człowiek będzie zwolniony od żądań swojego patrona jedynie z mocy prawa.
(8) Należy pamiętać, że wyjątku dopuszczonego z powodu uciążliwych warunków nałożonych na wolność,
podobnie jak innych wyjątków, nie należy odmawiać poręczycielowi, ani nikomu, kto na prośbę uwolnionego
uczynił się odpowiedzialnym; nie będzie się go również odmawiało samemu uwolnionemu, jeśli zostanie on
ustanowiony pełnomocnikiem głównego dłużnika w celu obrony jego sprawy, lub jeśli stanie się jego
spadkobiercą. Ponieważ intencją pretora w tego rodzaju zobowiązaniach jest pomoc głównemu dłużnikowi, jego
zamiar nie zostałby zrealizowany, gdyby wyzwoleńca nie bronił poręczyciela lub tego, który stał się
odpowiedzialny na prośbę wyzwoleńca przeciwko swojemu patronowi. Nie ma bowiem znaczenia, czy
wolnomularz jest zobowiązany do zapłacenia patronowi bezpośrednio, czy też za pośrednictwem poręczyciela lub
osoby, która stała się odpowiedzialna na jego rachunek.
(9) Niezależnie od tego, czy przyrzeczenie zostało złożone na korzyść samego patrona, czy też na korzyść innej
osoby za zgodą tego pierwszego, uważa się, że zostało ono złożone w celu ograniczenia wolności, a zatem
istnieje podstawa do zastosowania tego wyjątku.
(10) Gdyby jednak patron przekazał swojego niewolnika swojemu wierzycielowi, zobaczmy, czy ten pierwszy
może skorzystać z tego wyjątku przeciwko wierzycielowi, któremu, po przekazaniu, złożył obietnicę skutkującą
ograniczeniem jego wolności. Kasjusz twierdzi, że Urseius był zdania, że wierzyciel nie może być w żaden
sposób wykluczony z tego wyjątku, ponieważ otrzymał tylko to, co mu się należało, ale że wyzwoleniec może
odzyskać od swojego patrona to, co zapłacił, jeśli nie zrobił tego w celu rozstrzygnięcia sporu, który powstał w
związku z jego manumisją.
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(11) I znowu, jeśli wolnomularz oddeleguje swojego dłużnika do swojego patrona, to ten ostatni nie może być
wykluczony przez wyjątek, ale wolnomularz może odzyskać kwotę długu od swojego patrona w drodze
powództwa osobistego.
(12) Wyjątek ten należy przyznać nie tylko samemu wolnemu strzelcowi, lecz także jego następcom; z drugiej zaś
strony należy zauważyć, że spadkobierca patrona może ulec przedawnieniu, jeżeli będzie usiłował odebrać
pieniądze.
2. Paulus, O Edykcie, Księga LXXI.
Jeśli przysięga jest składana synowi pod kontrolą ojcowską, a on przysięga, że jego ojciec nie jest niczemu
winien, wyjątek powinien być przyznany ojcu.
(1) Jeżeli w czasie gry losowej sprzedam coś, aby móc grać, a po wyeksmitowaniu własności zostanie wniesiony
przeciwko mnie pozew, to nabywca będzie wykluczony przez wyjątek.
(2) Jeżeli niewolnik przyrzeka swemu panu pewną sumę pieniędzy, aby mógł być poddany manumisji, a jego pan
w przeciwnym razie nie poddałby go manumisji, a gdy stał się wolny, ponawia swoją obietnicę, uważa się, że jego
mecenas nie będzie się wyłączył z wyjątku, jeżeli pozwie o zwrot pieniędzy, ponieważ suma ta nie została
obiecana w celu ograniczenia wolności; w przeciwnym razie byłoby niesprawiedliwe, aby pan został pozbawiony
niewolnika, jak również jego ceny. Pieniądze są więc obiecane w celu ograniczenia wolności, gdy pan
dobrowolnie manuminuję swojego niewolnika, a następnie życzy sobie, aby mu obiecano sumę pieniędzy, nie z
zamiarem wymuszenia jej od niego, ale po to, aby jego wolni ludzie bali się go i byli mu posłuszni.
Tit. 6. Co do własności w sporach sądowych.

1. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Gdy doręczenie zawiadomienia ma na celu zapobieżenie sprzedaży, nie powoduje to, że dana nieruchomość
staje się przedmiotem sporu.
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1. Gdy tytuł własności jest sporny między dwiema osobami, a ja kupuję go od trzeciej, której roszczenie nie
podlega dyskusji, zobaczmy, czy będzie podstawa do wyjątku. Myślę, że będę uprawniony do ulgi, ponieważ ten,
kto sprzedał mi nieruchomość, nie był zaangażowany w żaden proces sądowy, a może się zdarzyć, że dwie inne
osoby uzgodniły między sobą, aby zakwestionować tytuł własności do nieruchomości w celu zaszkodzenia mu,
ponieważ nie mogły zaangażować go w spór. Jeśli jednak postępowanie zostało wszczęte przeciwko agentowi,
opiekunowi lub kuratorowi kogokolwiek, można powiedzieć, że zostało wszczęte przeciwko zleceniodawcy, a
zatem, że będzie on uprawniony do wyjątku.
2. Tenże, Powiernictwo, Księga VI.
Jeśli niewolnik, kupując nieruchomość, wiedział, że jest ona przedmiotem sporu, ale jego pan o tym nie wiedział,
lub odwrotnie, zobaczmy, czyja wiedza o tym fakcie powinna być brana pod uwagę. Lepsza opinia jest taka, że
należy wziąć pod uwagę wiedzę tego, kto nabył nieruchomość, a nie tego, przez którego została ona nabyta. Tak
więc kara związana z nabyciem wyżej wymienionej nieruchomości, która jest przedmiotem sporu, może być
pobrana, pod warunkiem, że niewolnik nie nabył jej pod kierownictwem swego pana, bo jeśli tak uczynił, to nawet
jeśli wiedział, że tytuł jest sporny, a jego pan o tym nie wiedział, wiedza niewolnika mu nie zaszkodzi. Stwierdził to
również Julianus w odniesieniu do własności w sporze sądowym.
3. Gaius, O prawie dwunastu tablic, księga VI.
Zabrania się, aby własność, która jest przedmiotem sporu, była przeznaczona na cele sakralne, w przeciwnym
razie grozi za to podwójna kara, co nie jest bezzasadne, gdyż w ten sposób zapobiega się, aby stan przeciwnika
nie stał się bardziej uciążliwy. Nie jest jednak powiedziane, czy podwójna kara ma być płacona Skarbowi
Państwa, czy stronie przeciwnej. Być może powinna być zapłacona tej ostatniej, aby pocieszyć ją za to, że
została wydana silniejszemu przeciwnikowi.
Tit. 7. Dotyczące zobowiązań i działań.

1. Gajusz, Złote sprawy, księga II.
Zobowiązania powstają czy to z umowy, czy z przestępstwa, czy też z różnych innych przyczyn z mocy prawa.
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(1) Zobowiązania wynikają z umów albo przez słowa, albo przez zgodę.
(2) W przypadku pożyczki na cele konsumpcyjne zobowiązanie jest zaciągnięte w odniesieniu do pożyczonego
mienia. Pożyczamy rzeczy, które można zważyć, policzyć lub zmierzyć, jak na przykład wino, oliwę, zboże i
pieniądze; pożyczamy również rzeczy w taki sposób, że ich własność przechodzi na osobę, która je otrzymuje,
oczekując, że w zamian otrzyma inne rzeczy tego samego rodzaju i jakości.
(3) Ten, komu coś pożyczamy do użytku, odpowiada wobec nas z tytułu przeniesienia własności, ale jest też
zobowiązany do zwrotu tej samej rzeczy, którą otrzymał.
(4) Kto jednak otrzymał pożyczkę na użytek, odpowiada jeszcze, jeśli utraci to, co otrzymał, przez jakikolwiek
wypadek; kto jednak otrzymał rzecz na użytek, jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli utraci to, co otrzymał,
przez wypadek, któremu słabość ludzka nie mogła zapobiec (jak np. przez pożar, przez zawalenie się budowli lub
przez zatonięcie statku). Niemniej jednak jest on zobowiązany do zachowania najściślejszej staranności w opiece
nad pożyczoną rzeczą; nie wystarczy też, jeśli straci to, co otrzymał, na skutek wypadku, któremu słabość ludzka
mogła zapobiec w odniesieniu do jego własnej własności, o ile inna osoba mogła zachować większą czujność w
jej zachowaniu. Odpowiada on również za zdarzenia, którym nie można było zapobiec, jeżeli utrata rzeczy
nastąpiła z jego winy; na przykład, jeżeli ktoś, zaprosiwszy przyjaciół na kolację, pożyczył w tym celu srebrne
sztućce, a następnie, wybrawszy się w podróż i zabrawszy ze sobą srebrne sztućce, utracił je, czy to wskutek
rozbicia statku, czy też napadu rabusiów lub nieprzyjaciół.
(5) Również ten, u kogo składamy majątek, odpowiada za niego przed nami i jest zobowiązany do zwrotu tego
samego przedmiotu, który sam otrzymał. Gdyby jednak przez niedbalstwo utracił to, co zostało mu powierzone,
będzie wolny od odpowiedzialności, ponieważ nie otrzymał tego dla własnej korzyści, lecz dla korzyści osoby, od
której to otrzymał, i będzie odpowiedzialny tylko wtedy, gdy utracił to przez oszustwo. Nie będzie natomiast
odpowiedzialny z tytułu niedbalstwa ten, kto powierzył swoje mienie swojemu przyjacielowi, który był nieostrożny,
gdyż winę za to ponosi tylko on sam. Mimo to postanowiono, że rażące niedbalstwo wchodzi w zakres
przestępstwa oszustwa.
(6) Wierzyciel, który otrzymał majątek w zastaw, odpowiada również na tej podstawie i jest zobowiązany do
zwrotu tego samego przedmiotu, który otrzymał.
(7) Zobowiązanie jest zawierane ustnie w formie pytania i odpowiedzi, jak np. wtedy, gdy ustalamy, że coś ma
być nam zapłacone lub wykonane.
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(8) Każdy może być zobowiązany we własnym imieniu lub w imieniu innej osoby. Gdy ktoś jest związany w
imieniu innego, nazywa się go poręczycielem, a my często wiążemy człowieka w jego własnym imieniu i
przyjmujemy od niego innych, którzy są związani tym samym zobowiązaniem, w ten sposób zapewniamy lepsze
wykonanie zobowiązania, które zostało zaciągnięte na naszą korzyść.
(9) Jeśli się umawiamy, że coś ma być nam dane, co jest tego rodzaju, że nie może być uczynione, to jest
oczywiste, że takie postanowienie jest nieważne z mocy prawa naturalnego; jak na przykład, jeśli zawarto umowę
o wydanie wolnego człowieka lub niewolnika, który nie żyje, lub o dom, który został spalony, a uczyniono to
między stronami, które nie wiedziały, że człowiek, o którym mowa, nie był wolny, lub że niewolnik nie żył, lub że
dom został zniszczony przez pożar. Tak samo postępuje się, gdy ktoś postanawia przenieść na siebie miejsce
święte lub religijne.
(10) Nieważne jest również postanowienie, jeśli osoba zawiera umowę dotyczącą własności, która należy do niej
samej, nie wiedząc o tym.
(11) Stwierdza się również, że nieważne jest postanowienie zawarte pod niemożliwym warunkiem.
(12) Z prawa naturalnego wynika, że czynność dokonana przez osobę niepoczytalną, która zawiera klauzulę lub
obietnicę, jest bezskuteczna.
(13) Jest on podobny do dziecka, które jest w tak młodym wieku, że nie rozumie jeszcze, co czyni. Prawo jest
jednak dla niego bardziej pobłażliwe, ponieważ uważa się, że każdy, kto może mówić, jest zdolny do złożenia
ważnego oświadczenia lub obietnicy.
(14) Jest całkowicie jasne, że niemowa nie może zawrzeć zobowiązania ustnego.
(15) Ta sama zasada odnosi się również do osoby głuchej, ponieważ, jeśli może ona mówić lub obiecywać,
powinna słyszeć słowa składającego zobowiązanie; jeśli jednak zastrzega, powinna słyszeć słowa składającego
obietnicę. Stąd widać, że nie mówimy o tym, kto słyszy z trudem, ale o tym, kto w ogóle nie słyszy.
2. Tenże, Instytuty, Księga III.
Zobowiązania są zaciągane za zgodą w przypadku kupna, sprzedaży, zatrudniania, dzierżawy, partnerstwa i
mandatów.
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(1) Mówimy, że zobowiązania są zaciągane za zgodą w tych przypadkach, ponieważ formalność słów lub pisma
nie jest konieczna, lecz wystarczy, aby ci, którzy dokonują transakcji, wyrazili zgodę.
(2) Dlatego też zobowiązania takie mogą być zawierane między stronami, które są nieobecne, jak na przykład
przez list lub posłańca.
(3) Ponadto, w umowach tego rodzaju każda ze stron jest zobowiązana wobec pozostałych do uczynienia
wszystkiego, co powinno być uczynione, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i dobrej wiary.
3. Paulus, Instytuty, Księga II.
Natura zobowiązań nie polega na tym, że czynią one jakąś własność lub jakąś służebność naszą, ale na tym, że
wymagają od nas, abyśmy coś dali, coś zrobili lub byli za coś odpowiedzialni.
1. W przypadku pożyczki, aby zobowiązanie zostało zaciągnięte, nie wystarczy, aby pieniądze zostały po prostu
dane i otrzymane, ale muszą być dane i otrzymane ze zrozumieniem, że tak właśnie będzie. Dlatego, jeśli ktoś
daje mi swoje pieniądze jako darowiznę, choć należą one do darczyńcy, a przechodzą w moje ręce, to jednak nie
jestem wobec niego za nie odpowiedzialny, bo nie taka była nasza intencja.
2. 2. Zobowiązanie ustne jest również zaciągnięte, jeśli taka była intencja stron; na przykład, gdybym powiedział
do ciebie dla żartu lub w celu wyjaśnienia, czym jest postanowienie: "Czy obiecujesz mi tak i tak?", a ty
odpowiedziałbyś: "Obiecuję", zobowiązanie nie powstanie.
4. Gaius, Diurnal albo Złote sprawy, Księga III.
Zobowiązania powstają również z czynów przestępczych, na przykład z kradzieży, uszkodzenia, rozboju,
uszkodzenia ciała, z których wszystkie przestępstwa są tego samego rodzaju, ponieważ wszystkie pochodzą z
samej rzeczy, to znaczy z przestępstwa; natomiast zobowiązania wynikające z umowy nie pochodzą jedynie z
przeniesienia własności, ale również ze słów i zgody stron.
5. Tenże, Złote sprawy, Księga III.
Jeśli ktoś, kto prowadzi interesy osoby nieobecnej, dokonuje jakiejś czynności na mocy pełnomocnictwa, to jest
oczywiste, że z zawartej umowy wynika, iż między stronami zawisną sprawy o pełnomocnictwo, w których każda
z nich może udowodnić, jak powinna postępować wobec drugiej zgodnie z zasadami dobrej wiary. Jeśli jednak
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pełnomocnik działa bez mandatu, postanowiono, że strony będą wzajemnie odpowiedzialne; i z tego powodu
wprowadzono postępowanie, które nazywamy powództwem opartym na dobrowolnym pośrednictwie, za pomocą
którego możemy zmusić się nawzajem do zrobienia tego, czego wymaga sprawiedliwość i dobra wiara. Tego
rodzaju powództwa nie wynikają jednak ani z umów, ani z przestępstw, ponieważ uważa się, że ten, kto prowadzi
interesy innego podczas jego nieobecności, zawarł z nim wcześniej umowę; nie jest też naruszeniem prawa
podjęcie się prowadzenia interesów innego bez zlecenia. Tak więc nadal można powiedzieć, że ten, którego
interes został załatwiony bez jego wiedzy, zawarł umowę lub popełnił przestępstwo; ale ze względu na wygodę
ustalono, że strony są wobec siebie odpowiedzialne. Zasada ta została przyjęta z tego powodu, że ludzie często
wyjeżdżają do obcych krajów z zamiarem szybkiego powrotu i z tego powodu nie powierzają nikomu opieki nad
swoimi interesami; a potem, z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, są z konieczności nieobecni przez dłuższy
czas, niż się spodziewali, i niesprawiedliwe jest, aby ich interesy na tym ucierpiały, co rzeczywiście miałoby
miejsce, gdyby osoba, która zaoferowała się zająć ich sprawami, nie była uprawniona do wytoczenia powództwa
o zwrot wydatków, które prawidłowo pokryła z własnej kiesy, lub gdyby osoba, której sprawy zostały załatwione,
nie miała prawa do wytoczenia powództwa przeciwko temu, kto przejął jej sprawy bez upoważnienia.
1. Ci, którzy podlegają powództwu z tytułu opieki, nie są, właściwie rzecz biorąc, uważani za zobowiązanych z
tytułu umów, ponieważ między opiekunem a podopiecznym nie jest zawierana żadna umowa. Jednak z tego
powodu, że nie można ich pociągnąć do odpowiedzialności karnej, uważa się, że ponoszą odpowiedzialność na
podstawie quasi umowy. Również w tym przypadku działania są wzajemne. Nie tylko bowiem wychowanek może
wytoczyć powództwo przeciwko swemu opiekunowi, ale z drugiej strony opiekun ma prawo wytoczyć powództwo
przeciwko swemu wychowankowi, jeśli dokonał on jakichkolwiek nakładów na majątek tego ostatniego, lub stał
się za niego odpowiedzialny, lub obciążył swój majątek na rzecz jednego z jego wierzycieli.
2. Spadkobierca, który jest winien spadek, nie jest rozumiany jako odpowiedzialny ani z tytułu umowy, ani z tytułu
przestępstwa, ponieważ nie rozumie się, że zapisobierca zawarł jakąkolwiek umowę ze zmarłym lub z jego
spadkobiercą, i jest całkowicie jasne, że w przypadku tego rodzaju nie popełniono żadnego przestępstwa.
3. Również ten, kto przez błąd osoby, która dokonała płatności, otrzymał coś, do czego nie był uprawniony, jest
związany jak w przypadku pożyczki i podlega takiemu samemu działaniu, jak to, do którego dłużnik jest
zobowiązany wobec swojego wierzyciela. Nie należy jednak rozumieć, że ten, kto jest odpowiedzialny w tego
rodzaju przypadku, jest związany umową; każdy bowiem, kto płaci pieniądze przez pomyłkę, czyni to raczej z
zamiarem wywiązania się ze zobowiązania, a nie jego zaciągnięcia.
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4. Jeśli sędzia wyda niewłaściwą decyzję, nie jest on, ściśle rzecz biorąc, uważany za odpowiedzialnego za
przestępstwo, ani nie jest związany umową; jednak, ponieważ popełnił błąd, nawet jeśli było to spowodowane
niewiedzą, jest on uważany za odpowiedzialnego za quasi przestępstwo.
5. Uważa się go również za odpowiedzialnego za quasi przestępstwo, jeśli z mieszkania, które należy do niego,
które wynajął lub zajmuje bezinteresownie, zrzuci lub wyleje coś, co zrani przechodnia. Stąd nie może być on
właściwie rozumiany jako odpowiedzialny z powodu popełnienia przestępstwa, ponieważ bardzo często jest
odpowiedzialny za nieostrożność innego, na przykład za nieostrożność niewolnika lub dziecka. Jest on podobny
do tego, kto umieszcza lub zawiesza coś w części domu, pod którą ludzie mają zwyczaj przechodzić, i która
może kogoś zranić, jeśli spadnie. Dlatego, jeśli syn pod władzą ojcowską, który mieszka oddzielnie od ojca,
zrzuci lub wyleje coś ze swojego mieszkania, albo umieści lub zawiesi nad ulicą coś, co grozi zranieniem
przechodniów, to zdaniem Julianusa powództwo powinno być przyznane przeciwko samemu synowi, a przeciwko
ojcu nie powinno być przyznane ani powództwo De peculia, ani powództwo noxal.
6. Podobnie kapitan statku, właściciel tawerny lub gospody jest odpowiedzialny za przestępstwo quasi kryminalne
za wszelkie szkody lub kradzieże, które mogą być popełnione na statku, w tawernie lub gospodzie, pod
warunkiem, że on sam nie popełni przestępstwa, ale zrobi to ktoś, kogo zatrudni na statku, w tawernie lub
gospodzie; Ponieważ powództwo to nie może być wytoczone przeciwko niemu na podstawie umowy, a ponieważ
jest on w pewnym stopniu winny zaniedbania, ponieważ korzysta z usług złych ludzi, uważa się, że jest on
odpowiedzialny z tytułu quasi przestępstwa.
(6) Paulus, O Sabinusie, księga IV.
We wszystkich tymczasowych działaniach moja odpowiedzialność nie jest zakończona, dopóki nie upłynie
całkowicie ostatni dzień.
7. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
(7) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV. Syn nie może wystąpić przeciwko ojcu, dopóki pozostaje pod jego
władzą.
8. Tenże, O Sabinusie, księga XVI.
Zobowiązanie zawarte pod następującym warunkiem: "Jeśli chcę", jest nieważne; bo jeśli nie można cię zmusić
do dania czegokolwiek, jeśli tego nie chcesz, to jest tak, jakby nic nie było powiedziane. Spadkobierca tego, kto
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składa obietnicę, a nie spodziewa się jej spełnienia, nie jest odpowiedzialny, ponieważ warunek ten nigdy nie
został spełniony, jeśli chodzi o samego przyrzekającego.
9. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Syn pod władzą ojcowską nie ma prawa do wytoczenia powództwa we własnym imieniu, chyba że chodzi o
naprawienie wyrządzonej szkody i gdy został pozbawiony własności przemocą lub potajemnie, albo o odzyskanie
własności, którą zdeponował lub pożyczył; tak uważa Julianus.
10. Tenże, O Sabinusie, księga XLVII.
Zobowiązania naturalne nie powinny być brane pod uwagę nie tylko dlatego, że nie można z ich powodu
wytoczyć powództwa, ale także dlatego, że jeśli zapłacono pieniądze, które nie były należne, to nie można ich
odzyskać.
11. Tenże, O Sabinusie, księga XII.
Wszelkie czynności, które wykonujemy, a które wywodzą się z naszych umów, są nieważne, chyba że początek
zobowiązania należy do nas osobiście; a zatem nie możemy ani ustalać, ani kupować, ani sprzedawać, ani
zawierać umów w taki sposób, aby ktoś inny mógł wnieść powództwo z tego tytułu we własnym imieniu.
(12) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIX.
Spadkobierca odpowiada w pełnej wysokości, gdy zmarły dopuścił się oszustwa w umowach depozytu, pożyczki
do użytku, zlecenia, opieki i dobrowolnego pośrednictwa.
13. Ulpianus, Dysputy, księga I.
Powództwo in factum może być wniesione nawet przez syna, który jest pod kontrolą ojcowską.
14. Tenże, Dysputy, księga VII.
Niewolnicy są odpowiedzialni za swoje przestępstwa i pozostają nimi nawet po manumisji; nie odpowiadają
jednak cywilnie za swoje umowy, są jednak związani i wiążą innych zgodnie z prawem naturalnym. Wreszcie,
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będę zwolniony z odpowiedzialności, jeśli po manumisji niewolnika zapłacę mu sumę pieniędzy, którą mi
pożyczył.
(15) Julianus, Digest, Księga IV.
Pewien człowiek, który wytoczył powództwo przeciwko spadkobiercy, został wykluczony z postępowania na tej
podstawie, że testament miał być unieważniony z tego powodu, że posiadanie majątku mogło być przyznane
emancypowanemu synowi. Ponieważ wspomniany wyemancypowany syn nie zażądał posiadania spadku,
wierzyciel mógł słusznie domagać się przywrócenia mu prawa do wniesienia powództwa przeciwko
wyznaczonemu spadkobiercy, ponieważ dopóki posiadanie spadku mogło być przyznane synowi wbrew
postanowieniom testamentu, spadkobierca, w pewnym stopniu, nie był dłużnikiem.
16. The Same, Digest, Księga XIII.
Pewien człowiek pożyczył pewną sumę pieniędzy od niewolnika stanowiącego część majątku i dał mu w zastaw
działkę ziemi lub niewolnika, a zażądawszy, aby ziemia lub niewolnik pozostały w jego posiadaniu pod
niepewnym tytułem, utrzymywał je w posiadaniu pod takim tytułem. Uczynił to, ponieważ niewolnik należący do
majątku nabył dla niego własność przez przyjęcie dostawy tegoż; a przez przyznanie własności pod tytułem
niepewnym skutkiem jest to, że nie może być ona nabyta przez uzurpację. Gdyby bowiem pożyczył
nieruchomość do użytku lub ją zdeponował i stanowiłaby ona część jego peculium, miałby prawo do wytoczenia
powództwa o pożyczkę lub depozyt na rzecz majątku. Ma to miejsce, gdy umowa została zawarta w odniesieniu
do jego peculium, ponieważ należy rozumieć, że posiadanie nieruchomości jest nabywane w takich
okolicznościach.
17. The Same, Digest, Księga XLVII.
Wszyscy dłużnicy, którzy są winni majątek w zamian za ważne świadczenie, są zwolnieni, gdy majątek dostaje
się w ręce wierzycieli w inny sposób, z którego czerpią oni korzyść majątkową.
(18) Tenże, Digest, Księga LIV.
Jeśli ktoś, kto zobowiązał się do przekazania Stichusu, staje się spadkobiercą osoby, która ma prawo do tego
Stichusu na mocy testamentu, i wnosi pozew na mocy testamentu, aby odzyskać Stichus, nie unieważnia on
postanowienia. Z drugiej strony, jeśli wytoczy on powództwo o odzyskanie Stichusa na podstawie zapisu, nadal
będzie miał do niego prawo na podstawie testamentu; ponieważ na początku te dwa zobowiązania zostały
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zaciągnięte w taki sposób, że jeśli jedno z nich zostanie wniesione do sądu, drugie pozostanie jednak
nienaruszone.
19. Tenże, Digest, Księga LXXIII.
Nie uważa się, aby tytuł dochodowy wynikał z obietnicy posagu, z tego powodu, że ten, kto domaga się posagu,
jest rozumiany jako, do pewnego stopnia, wierzyciel lub nabywca. Jednakże, gdy wierzyciel lub nabywca
uzyskuje własność przez jakiś tytuł lukratywny, nadal zachowuje prawo do powództwa o jej odzyskanie; tak jak, z
drugiej strony, osoba, która nie uzyskuje własności przez tytuł lukratywny, nie jest pozbawiona możliwości
wniesienia powództwa o jej odzyskanie z tego powodu.
20. Alfenus, Digest, Księga II.
Niewolnik nie powinien pozostawać bezkarny, jeśli posłuchał rozkazu swego pana, na przykład gdy ten nakazał
mu zabić kogoś lub dokonać kradzieży. Dlatego też, chociaż niewolnik może popełnić piractwo z rozkazu swego
pana, powinien być ścigany za to po uzyskaniu wolności; a każdy akt przemocy, który popełnił, a który jest
przestępstwem, będzie podlegał karze. Jeśli jednak doszło do kłótni lub sporu, albo użyto siły w celu utrzymania
prawa przysługującego jego panu, a nie popełniono przestępstwa, pretor nie powinien z tego powodu wnosić
powództwa przeciwko wyzwoleńcowi, który będąc niewolnikiem, wykonywał polecenia swego pana.
(21) Julianus, O Minicjuszu, Księga V.
Uważa się, że każdy zawarł umowę w miejscu, w którym zobowiązał się do zapłaty.
22. Africanus, Pytania, Księga III.
Gdy ktoś żąda towaru i przyjmuje poręczenie, które ma być dostarczone w określonym dniu, czas należy liczyć
od dnia, w którym otrzymał poręczenie.
23. Tenże, Pytania, Księga VII.
Zawarto umowę dotyczącą pieniędzy, które miały być użyte w handlu, i jak to jest w zwyczaju, dodano do niej
karę w celu zwolnienia osoby, która dostarczyła pieniądze, z odpowiedzialności, gdyby nie zostały one zapłacone
w określonym czasie. Ten ostatni zażądał pieniędzy, a gdy część z nich została zapłacona, zaniedbał zażądać
reszty, ale po upływie pewnego czasu zażądał jej. Prawnik, z którym się konsultowano, stwierdził, że kara może
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być pobrana za czas, w którym dłużnik nie został wezwany do zapłaty, i że można to zrobić nawet wtedy, gdy w
ogóle nie został wezwany, oraz że postanowienie staje się bezskuteczne tylko wtedy, gdy dłużnik jest
odpowiedzialny za brak zapłaty. W przeciwnym razie należy stwierdzić, że jeżeli ten, kto rozpoczął forsowanie
roszczenia, zaprzestałby tego z powodu choroby, kara nie miałaby zastosowania. W związku z tym może
powstać wątpliwość, czy w przypadku, gdy dłużnik, po otrzymaniu powiadomienia o zapłacie, sam popadnie w
zwłokę, kara nie będzie obowiązywać, nawet jeśli później zaoferuje pieniądze. Można powiedzieć, że jest to
bardziej sprawiedliwe, ponieważ jeśli arbiter wyznaczony do zawarcia ugody nakazuje, aby pieniądze zostały
zapłacone w określonym czasie, a ten, któremu nakazał je zapłacić, nie zwleka z zapłatą, uważa się, że kara nie
zostanie nałożona; dlatego też Serwiusz bardzo słusznie uznał, że jeśli dzień, w którym pieniądze miały być
zapłacone, nie został uwzględniony w decyzji arbitra, należy uznać, że został wyznaczony rozsądny termin. Ta
sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy cokolwiek zostało sprzedane pod warunkiem, że jeśli cena nie
zostanie zapłacona w określonym czasie, transakcja będzie nieważna.
(24) Pomponiusz, Reguły.
Jeżeli pożyczę pewną sumę pieniędzy od osoby obłąkanej, wierząc, że jest ona przy zdrowych zmysłach, i
wykorzystam te pieniądze dla własnej korzyści, osoba obłąkana będzie miała prawo do powództwa o ich zwrot.
Tak bowiem, jak prawa do działania nabywamy w pewnych okolicznościach, gdy nie jesteśmy tego świadomi, tak
też w podobnych okolicznościach można wnieść powództwo w imieniu osób niepoczytalnych; na przykład, gdy
niewolnik takiej osoby zawrze umowę, lub gdy zostanie jej skradziony majątek, lub gdy zostanie ona
poszkodowana w taki sposób, że można wnieść powództwo na podstawie prawa akwiliańskiego; lub gdy jest ona
wierzycielem, a jej dłużnik przekaże majątek komuś z zamiarem oszukania jej. Tę samą zasadę stosuje się w
przypadku, gdy spadek jest zapisany osobie niepoczytalnej lub gdy majątek jest jej pozostawiony zgodnie z
warunkami trustu.
1. Podobnie, jeśli ktoś, kto pożyczył pieniądze niewolnikowi innego człowieka, stanie się później niepoczytalny, a
niewolnik wykorzysta pożyczone pieniądze na korzyść swego pana, osoba niepoczytalna będzie miała prawo do
powództwa o ich zwrot.
2. Również w przypadku, gdy ktoś, kto pożyczył pieniądze należące do innej osoby, stanie się później
niepoczytalny, a pieniądze te zostaną wydane, osoba niepoczytalna będzie mogła wystąpić z powództwem o ich
zwrot.
3. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na rzecz osoby niepoczytalnej, odpowiada wobec niej w
procesie z tytułu dobrowolnego pośrednictwa.
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(25) Ulpianus, Reguły, Księga V.
Istnieją dwa rodzaje powództw, jedno rzeczywiste, które nazywa się vindictio, drugie zaś osobiste, które nazywa
się condictio. Powództwo faktyczne to takie, przez które pozywamy o należącą do nas własność, która jest w
posiadaniu innej osoby, i jest ono zawsze wnoszone przeciwko stronie będącej w posiadaniu. Powództwo
osobiste to takie, które wnosimy przeciwko osobie, która jest zobowiązana do zrobienia czegoś dla nas lub dania
nam czegoś, i to zawsze przeciwko niej jest ono wnoszone.
1. Niektóre powództwa opierają się na umowie, inne na akcie, a jeszcze inne są in factum. Powództwo oparte jest
na umowie, gdy jedna osoba zawarła umowę z drugą dla własnej korzyści; jak na przykład przez zakup,
sprzedaż, wynajem, dzierżawę i inne tego rodzaju transakcje. Powództwo oparte na czynie jest wtedy, gdy ktoś
odpowiada za jakieś przestępstwo, które sam popełnił; na przykład za kradzież lub uszkodzenie ciała, lub za
jakąś szkodę, którą spowodował. Powództwo in factum to na przykład powództwo przyznane mecenasowi
przeciwko swemu wolnemu, przez którego został on postawiony przed sądem z naruszeniem edyktu
pretorskiego.
2. Mówi się, że wszystkie powództwa są albo cywilne, albo pretorskie.
26. Tenże, O podatkach, Księga V.
Wszystkie powództwa karne przechodzą na spadkobierców, po wszczęciu postępowania sądowego.
27. Papinianus, Pytania, księga XXVII.
Zobowiązania, które same w sobie nie są ważne, nie mogą być takimi uczynione ani decyzją sędziego, ani
rozkazem pretora, ani mocą prawa.
28. Tenże, Definicje, Księga I.
Roszczenie przeciwko osobie jest określane jako "powództwo"; roszczenie przeciwko rzeczy jest określane jako
"petycja", termin "ściganie", wszczęte w celu odzyskania własności, jest stosowany zarówno przeciwko rzeczom,
jak i osobom.
29. Paulus, Opinie, Księga IV.
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Pewna suma pieniędzy była należna Lucjuszowi Titiusowi na mocy wyroku. Pożyczył on temu samemu
dłużnikowi inną sumę pieniędzy, a przyjmując zabezpieczenie jej zapłaty, nie wspomniał, że kwota należna z
tytułu wyroku powinna być mu również przekazana. Pytam, czy Lucjusz Tytus jest uprawniony do obu powództw.
Paulus odpowiedział, że w podanym przypadku nie ma żadnego powodu, dla którego oba prawa do wniesienia
powództwa nie miałyby pozostać nienaruszone.
30. Scaevola, Opinie, Księga I.
Gdy człowiek został sprowadzony do niewoli, a następnie uzyskał wolność dzięki pobłażliwości cesarza, nie
można powiedzieć, że z tego powodu przejął zobowiązania wobec swoich wierzycieli.
31. Marcjanus, Powiernictwo, Księga II.
Nie tylko klauzule, ale także wszelkie inne umowy, które zostały zawarte na niemożliwych warunkach, są
uważane za nieważne; jak na przykład sprzedaż lub dzierżawa, jeśli są uzależnione od niemożliwych wydarzeń,
są również nieważne, ponieważ kiedy umowa jest zawarta między dwiema lub więcej osobami, zamiar wszystkich
jest brany pod uwagę i nie ma wątpliwości, że uważają, że umowa tego rodzaju nie może być wykonana, jeśli
nałożony jest warunek, o którym wiedzą, że jest niemożliwy.
32. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga II.
Kiedy kilka pozwów wynika z jednego przestępstwa, jak to się dzieje, gdy mówi się, że drzewa zostały ścięte
ukradkiem, po wielu różnicach zdań ustalono, że postępowanie może być wszczęte przeciwko wszystkim
stronom.
33. Paulus, Dekrety, Księga III.
Chociaż w niektórych konstytucjach cesarskich ustalono, że spadkobiercy, ogólnie rzecz biorąc, nie podlegają
karze, to jednak postanowiono, że jeśli zmarły został pozwany za życia, to jego spadkobiercy podlegają karze, na
tej zasadzie, że sprawa została połączona ze zmarłym.
34. To samo, o powództwach równoczesnych.
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Kto uderza niewolnika innego w taki sposób, że wyrządza mu szkodę, podlega przez swój czyn zarówno
powództwu według prawa akwiliańskiego, jak i powództwu o naprawienie szkody, ponieważ szkoda jest
wyrządzona umyślnie, a szkoda przez niedbalstwo; dlatego też oba powództwa są dopuszczalne. Są jednak
pewne autorytety, które uważają, że w przypadku wyboru jednego z tych powództw, drugie jest przegrywane; inni
zaś są zdania, że w przypadku wyboru powództwa na podstawie Prawa Akwiliańskiego, powództwo o
naprawienie szkody będzie przegrywane, ponieważ przestaje być właściwe i sprawiedliwe, aby wyrok był wydany
przeciwko temu, kto zapłacił wycenioną kwotę odszkodowania. Jeśli jednak powództwo o naprawienie szkody
zostało już wytoczone, strona nadal będzie odpowiedzialna na podstawie Prawa Akwilinu. Opinia ta powinna być
ograniczona przez pretora, chyba że wytoczono powództwo o nadwyżkę, którą można uzyskać na podstawie
prawa akwiliańskiego. Dlatego też rozsądniej jest przyznać, że powód może dokonać wyboru jednego z
powództw, a następnie skorzystać z drugiego, aby uzyskać cokolwiek więcej niż może uzyskać przez pierwsze z
nich.
(1) Jeżeli ktoś ukradnie rzecz, którą mu pożyczyłem na własny użytek, będzie odpowiadał zarówno z powództwa
o pożyczkę, jak i z powództwa osobistego o odzyskanie własności, ale jedno z tych postępowań unieważnia
drugie, albo z mocy prawa, albo przez powołanie się na wyjątek; co jest lepszym poglądem.
(2) Dlatego też w odniesieniu do dzierżawcy, który ukradł coś należącego do ziemi, uznano, że odpowiada on
zarówno przed powództwem o odzyskanie własności, jak i przed powództwem z tytułu kradzieży oraz przed
powództwem z tytułu dzierżawy. Kara za kradzież nie jest łączona, ale dwa pozostałe powództwa są. Ma to
zastosowanie do postępowania na podstawie Prawa Akwiliańskiego; jeśli bowiem pożyczę ci ubranie, a ty je
podrzesz, oba powództwa będą miały na celu odzyskanie własności. Po wytoczeniu powództwa na podstawie
Prawa Akwiliańskiego, prawo do wytoczenia powództwa o pożyczkę wygasa; a po wytoczeniu powództwa o
pożyczkę, istnieje pewna wątpliwość, czy powództwo na podstawie Prawa Akwiliańskiego nie może być
wytoczone w ciągu trzydziestu dni, z tego powodu, że jest to korzystniejsze. Lepsza jest opinia, że prawo do
wytoczenia powództwa jest zachowane, ponieważ zwiększa ono zwykłą wartość nieruchomości, a jeśli zwykła
wartość została zapłacona, nie będzie podstaw do jego wytoczenia.
35. Tenże, O głównym edykcie, Księga I.
W odniesieniu do działań pretorianów Kasjusz mówi, że należy uznać, iż te, które pozwalają na poszukiwanie
majątku, mogą być przyznane po upływie roku, a pozostałe w ciągu roku. Natomiast powództwa pretorskie, które
nie są przyznawane po upływie roku, nie są dostępne przeciwko spadkobiercy; jednak każdy zysk, który nabył,
może być od niego wyegzekwowany, tak jak to się dzieje w przypadku powództwa o oszustwo, interdyktu Unde vi
i innych tego typu postępowań. Dotyczy to również dochodzenia majątku, w którym staramy się odzyskać
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wszystko, co zostało zabrane z naszego dziedzictwa, oraz gdy występujemy przeciwko posiadaczowi majątku
naszego dłużnika. Skarga publiczna, która jest przyznawana w celu odzyskania własności, jest również tego
samego rodzaju. Jeśli jednak powództwo to zostało przyznane z powodu przerwania użytkowania, prawo to
wygasa w ciągu roku, ponieważ zostało przyznane niezgodnie z zasadami prawa cywilnego.
(1) Powództwo z tytułu umowy, zawartej przez magistraty gminne, przysługuje przeciwko duumwirom i gminie po
upływie roku.
36. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
W procesach osobistych o odzyskanie majątku wyrok nie zawsze oznacza hańbę, chociaż może być wydany w
sprawach o infamię.
37. Tenże, O edykcie pretora, księga IV.
Termin "powództwo" obejmuje powództwa rzeczywiste, osobiste, bezpośrednie, słuszne i krzywdzące, jak mówi
Pomponiusz, a także klauzule pretorskie, ponieważ zastępują one powództwa, jak również postępowania
zabezpieczające przed grożącą szkodą, ubezpieczające wypłatę zapisów i inne tego rodzaju. Interdykty są
również objęte terminem "powództwo".
(1) Powództwa mieszane to takie, w których obie strony są powodami, jak na przykład powództwa o ustalenie
granic, powództwa o podział majątku wspólnego oraz interdykty Uti possidetis i Utrubi.
38. Paulus, O edyktach, księga III.
Nie jesteśmy związani formą listów, lecz znaczeniem, które wyrażają, ponieważ zostało postanowione, że pismo
nie może mieć mniejszej ważności niż to, co oznaczają słowa wypowiedziane językiem.
39. Gaius, O Edykcie, Księga III.
Syn pod władzą ojcowską, podobnie jak głowa domu, jest związany wszelkimi tytułami, a pozew przeciwko niemu
może być wniesiony na tej podstawie, tak samo jak przeciwko osobie niezależnej.
40. Paulus, O edyktach, księga XI.
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Dziedzictwo jest uważane za roszczenie wobec majątku, chociaż zaczyna być płatne przez spadkobiercę.
41. Tenże, O edykcie, księga XXII.
Ilekroć prawo wprowadza zobowiązanie, o ile nie jest specjalnie przewidziane, że będziemy korzystać tylko z
jednego powództwa, to nawet dawne powództwa będą w tym celu przysługiwały.
(1) Jeżeli można wytoczyć dwa powództwa o tę samą sprawę, a powód mógłby uzyskać większą sumę,
korzystając z drugiego, którego nie wytoczył, obowiązkiem sądu będzie orzeczenie na jego korzyść o tej sumie;
jeżeli jednak mógłby uzyskać tylko taką samą sumę lub mniejszą, drugie powództwo nie będzie dla niego
korzystne.
42. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXI.
Osoba, której zapisano spadek pod warunkiem, nie jest wierzycielem spadku w czasie trwania warunku, lecz
dopiero po jego spełnieniu; chociaż jest ustalone, że każdy, kto zobowiązał się pod warunkiem, pozostaje
wierzycielem, gdy warunek jest w zawieszeniu.
(1) Przez wierzycieli należy rozumieć tych, którzy mają prawo do powództwa cywilnego (pod warunkiem, że nie
jest ono przedawnione przez wyjątek), powództwa pretorskiego lub powództwa in factum.
43. Paulus, O Edykcie, Księga LXXII.
Zobowiązać się może głowa domu, który osiągnął wiek dojrzały, jest panem samego siebie i jest zdrowego
umysłu. Wychowanek nie może być odpowiedzialny cywilnie bez upoważnienia swego opiekuna. Niewolnik nie
może być związany umową.
44. Tenże, O Edykcie pretora, Księga LXXIV.
Istnieją cztery różne rodzaje zobowiązań, ponieważ są one zawierane w odniesieniu do pewnego czasu, lub pod
pewnym warunkiem, lub w odniesieniu do pewnej miary, lub zależą od pewnych rezultatów.
(1) W odniesieniu do czasu należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy, ponieważ zobowiązanie albo zaczyna się, albo
kończy w określonym dniu. Zaczyna się ono w określonym dniu, na przykład w następujący sposób: "Czy
obiecujesz zapłacić mi taką a taką sumę w kalendy marca?". Istota tego zobowiązania polega na tym, że kwota
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nie może być pobrana przed określonym czasem. Jeśli natomiast zobowiązanie jest złożone w określonym
czasie, na przykład: "Czy obiecujesz mi zapłacić w okresie od teraz do Kalend marcowych?", stwierdza się, że ani
zobowiązanie, ani zapis nie mogą być zawarte na czas, ponieważ kiedy coś zaczyna być należne drugiemu,
przestaje być należne w określonych okolicznościach. Oczywiste jest, że po upływie czasu można się przedawnić
w drodze wyjątku z powodu jego umowy lub z powodu oszustwa. Podobnie, jeśli ktoś, dostarczając działkę ziemi,
powie, że przekazuje ziemię bez stojącego na niej budynku, nie przeszkodzi to budynkowi, który z natury jest
związany z ziemią, w przejściu razem z nią.
(2) Warunek jest skuteczny, który został wprowadzony do zobowiązania w momencie jego zawarcia, a nie po
jego udoskonaleniu; jak na przykład: "Czy obiecujesz zapłacić mi sto aurei, jeśli statek nie przypłynie z Azji?". W
tym przypadku jednak, gdyby warunek miał być spełniony, istniałaby podstawa do wyjątku opartego na
nieformalnej umowie lub na oszustwie.
(3) Miara zobowiązania staje się oczywista, gdy przewidujemy dziesięć aurei lub niewolnika, ponieważ
dostarczenie któregokolwiek z nich unieważnia całą umowę, a jednego z nich nie można żądać, dopóki oba
istnieją.
(4) Wynik zobowiązania odnosi się albo do osoby, albo do rzeczy; do osoby, gdy postanowię, że zapłata nastąpi
albo mnie, albo Titiusowi; do rzeczy, gdy postanowię, że dziesięć aurei zostanie mi zapłacone, albo niewolnik
zostanie wydany Titiusowi; i w tym wypadku powstaje pytanie, czy gdy niewolnik zostanie wydany Titiusowi, staje
się wolny z mocy prawa.
(5) Gdy postanawiam: "Jeżeli nie dasz mi takiego a takiego kawałka ziemi, czy obiecujesz mi zapłacić sto aurei?",
to tylko suma stu aurei jest przedmiotem tego postanowienia, ale przekazanie ziemi jest jednym ze sposobów
wykonania zobowiązania.
(6) Jeżeli ja zobowiążę się do zbudowania statku, a ty go nie zbudujesz, że zapłacisz mi sto aurei, to zobaczmy,
czy istnieją dwa postanowienia, jedno bezwzględne, a drugie warunkowe; a jeżeli warunek drugiego zostanie
spełniony, to czy nie unieważni pierwszego; albo czy nie włączy go do siebie i nie stanie się niejako odnowieniem
pierwszego. Ta ostatnia opinia jest lepsza.
45. Tenże, O Plaucjuszu, księga III.
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Gdy człowiek, który jest winien Stichusa na mocy umowy, manumituje go, zanim popadnie w zwłokę, a niewolnik
umrze, zanim obiecywacz zostanie pozwany za niewydanie go, ten ostatni nie będzie odpowiedzialny. Nie uważa
się bowiem, że ponosi on winę za to, że nie wydał niewolnika.
46. Tenże, O Plaucjuszu, księga VII.
Osoba niepoczytalna i wychowanek są odpowiedzialni bez upoważnienia kuratora lub opiekuna, jeśli
zobowiązanie wynika z samego majątku; na przykład, jeśli posiadam działkę ziemi we wspólnocie z jednym z nich
i poniosłem jakieś wydatki w związku z nią, lub wychowanek zniszczył ją w jakiś sposób, będzie on
odpowiedzialny w procesie o podział.
47. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Arianus mówi, że jest wielka różnica między pytaniem czy ktoś jest odpowiedzialny czy został zwolniony. Kiedy
pyta się o istnienie odpowiedzialności, powinniśmy być bardziej skłonni do zaprzeczenia, że tak jest, jeśli mamy
ku temu okazję. Z drugiej strony, gdy pytanie dotyczy zwolnienia, tendencja powinna być na korzyść.
48. Tenże, O Plaucjuszu, Księga XVI.
W każdej transakcji, w której mowa nie jest konieczna, wystarczy zgoda; a w tego rodzaju sprawach osoba
głucha może brać udział, ponieważ może zrozumieć i wyrazić zgodę, tak jak w wynajmowaniu, dzierżawie, kupnie
i innych podobnych umowach.
49. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVIII.
Powództwa wynikające z umów są przyznawane przeciwko spadkobiercom, nawet jeśli w grę wchodzi jakieś
przestępstwo; na przykład, gdy opiekun był winny złej wiary w zarządzaniu swoim zaufaniem, lub gdy ktoś, u
kogo zdeponowano majątek, popełnił oszustwo. W tym przypadku, nawet jeśli syn pod kontrolą ojcowską lub
niewolnik dopuścił się tego rodzaju oszustwa, przyznaje się powództwo De peculio, a nie powództwo noxal.
50. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga VII.
Gdy ktoś przyrzeka zapłacić jakąś sumę pieniędzy w ciągu roku, albo gdy wydano przeciwko niemu wyrok
zobowiązujący go do tego, może ją zapłacić w dowolnym dniu w ciągu roku.
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51. Celsus, Digest, Księga III.
Powództwo to nic innego, jak prawo do odzyskania tego, co nam się należy na drodze postępowania sądowego.
52. Modestinus, Reguły, księga II.
Zobowiązanie zaciągamy albo w odniesieniu do samej rzeczy, albo przez słowa, albo przez oba te środki
jednocześnie, albo przez zgodę, albo przez prawo powszechne, albo przez prawo pretorskie, albo przez
konieczność, albo przez przestępstwo.
(1) Zaciągamy zobowiązanie z tytułu własności, gdy jest nam ona dostarczona.
(2) Umawiamy się słownie, gdy zadane jest pytanie i udzielona jest właściwa odpowiedź.
(3) Zaciągamy zobowiązanie z tytułu nieruchomości i słownie, gdy nieruchomość jest dostarczana, a odpowiedzi
na pytania udzielane są w tym samym czasie.
(4) Jeżeli na coś się zgadzamy, to z uwagi na dobrowolne przyzwolenie ponosimy odpowiedzialność.
(5) Zobowiązanie wynika z prawa powszechnego, gdy przestrzegamy prawa zgodnie z tym, co ono nakazuje, lub
gdy je naruszamy.
(6) Zobowiązujemy się prawem pretorskim, gdy coś jest nakazane lub zakazane przez edykt wieczysty lub przez
sędziego.
(7) Zobowiązanie z konieczności zaciągają ci, którzy nie mogą uczynić nic innego niż to, co jest im nakazane.
Dzieje się tak w przypadku dziedzica koniecznego,
(8) Zaciągamy zobowiązanie z powodu przestępstwa, gdy główna część zapytania odnosi się do popełnionego
czynu zabronionego.
(9) Do ustanowienia zobowiązania wystarczy nawet zwykła zgoda, chociaż może być ona wyrażona słownie.
(10) Wiele zobowiązań jest zaciąganych jedynie poprzez oznaki zgody.
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53. Tenże, Reguły, Księga III.
Kilka przestępstw popełnionych w odniesieniu do jednej i tej samej rzeczy daje podstawę do różnych działań; ale
jest ustalone, że wszystkie z nich nie mogą być wykorzystane, a jeśli kilka przyczyn powództwa wynika z jednego
zobowiązania, tylko jedna, a nie wszystkie, powinny być wykorzystane.
(1) Kiedy w zobowiązaniu czynimy ogólne stwierdzenie: "Albo na korzyść tego, do kogo należy własność", to
włączamy do niego nie tylko osoby, które zostały uposażone, ale także innych, którzy mogą nas zastąpić innym
prawem.
54. Tenże, Reguły, Księga V.
Fikcyjne umowy nie są prawnie wiążące, nawet w przypadku sprzedaży, z tego powodu, że są tylko symulowane
i nie opierają się na prawdzie.
55. Jawolenus, Listy, Księga XII.
We wszystkich sprawach dotyczących przeniesienia własności musi istnieć zgoda i zamiar obu stron umowy;
ponieważ w sprzedaży, darowiznach, dzierżawach lub innych umowach, jeśli obie strony nie wyrażą zgody, nic,
co zostało rozpoczęte, nie będzie miało skutku.
56. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XX.
Wszelkie powództwa, do których mogę być uprawniony za pośrednictwem mojego niewolnika, niezależnie od
tego, czy wynikają one z prawa dwunastu tablic, czy z prawa akwiliańskiego, czy też mogą być wytoczone z
powodu popełnionej szkody lub kradzieży, będą nadal istniały, nawet jeśli niewolnik zostanie następnie poddany
manumisji, wyobcowany lub umrze. Powództwo osobiste o odzyskanie mienia skradzionego przez
wspomnianego niewolnika będzie również zasadne, chyba że ja, po objęciu go w posiadanie, dokonam alienacji
lub manumitacji.
57. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XXXVI.
We wszystkich zawartych umowach, niezależnie od tego, czy zostały zawarte w dobrej wierze, czy też nie, jeśli
powstał jakikolwiek błąd z powodu nieporozumienia stron, to znaczy, jeśli ten, kto nabył lub wydzierżawił
nieruchomość, różnił się w opinii od tego, z którym zawarł umowę, transakcja będzie nieważna. Ta sama zasada
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powinna być przyjęta w tworzeniu partnerstwa, tak że jeśli partnerzy myślą inaczej, jeden ma jedną opinię, a drugi
inną, partnerstwo nie będzie ważne, ponieważ zależy od zgody stron.
58. Kallistratus, Edykt o mniejszości, Księga I.
Należy pamiętać, że w przypadku, gdy sprawa została połączona, przechodzi ona na spadkobiercę i inne osoby
tego rodzaju.
59. Licinius Rufinus, Reguły, księga VIII.
Wychowanek, pożyczając pieniądze, nie czyni się odpowiedzialnym według prawa naturalnego.
60. Ulpianus, O edyktach, księga XVII.
Gdy działania karne dotyczące tej samej sumy pieniędzy są zbieżne, jedno z nich nigdy nie unieważnia drugiego.
61. Scaevola, Digest, Księga XXVIII.
Agent Seiusa wysłał do pewnego złotnika notę, u dołu której znajdowały się następujące słowa: "Ja, Lucjusz
Kalendiusz, zatwierdziłem to, co napisano powyżej, i saldo w wysokości tyleż samo jest od nas należne So-andSo". Zapytałem, czy to będzie wiązało Gajusza Seiusa? Odpowiedź brzmiała, że jeśli Seius nie był w inny sposób
związany, nie będzie odpowiedzialny za to, co zostało stwierdzone w tym dokumencie.
(1) Seia, pragnąc wypłacić wynagrodzenie Lucjuszowi Titiusowi, wysłał do niego następujący list: "Do Lucjusza
Titiusa, Pozdrowienie. Jeśli jesteś tego samego zdania i żywisz do mnie sympatię, którą zawsze żywiłeś, sprzedaj
swój majątek i przyjedź do mnie, jak tylko otrzymasz ten list. Będę ci płacił dziesięć aurei rocznie, dopóki będę
żył, bo wiem, jak bardzo mnie kochasz". Gdyby Lucjusz Titius sprzedał swój majątek i udał się do niej, pytam, czy
wspomniana w liście roczna pensja mogłaby być przez niego pobrana. Odpowiedź brzmiała, że należy
przeprowadzić dochodzenie w odniesieniu do rangi osób i ich motywów, aby określić, czy należy przyznać
powództwo...
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Księga XLV
1. Dotyczące zobowiązań ustnych.
2. W odniesieniu do odpowiedzialności dwóch lub więcej promissors.
3. Dotyczące postanowień niewolników.

Tit. 1. Dotyczące zobowiązań ustnych.
1. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Nie można zawrzeć umowy inaczej, jak tylko słowami dwóch stron, a zatem nie może jej zawrzeć nikt, kto jest
niemy lub głuchy, ani dziecko; nie może też tego uczynić osoba nieobecna, ponieważ strony muszą się
wzajemnie rozumieć. Jeśli więc któraś z tych osób chce zawrzeć umowę, niech uczyni to za pośrednictwem
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niewolnika, który jest przy tym obecny, a ten ostatni dokona dla niego czynności wynikającej z umowy. Podobnie,
jeśli ktoś chce się związać, niech zarządzi, że to ma być zrobione, a on będzie związany swoim zarządzeniem.
(0) Jeśli jedna z obecnych stron zadaje pytanie i odchodzi, zanim zostanie jej udzielona odpowiedź, czyni to
postanowienie nieważnym. Jeśli jednak zadaje pytanie będąc obecnym i odchodzi, a po powrocie otrzymuje
odpowiedź, wówczas sam się wiąże, gdyż czas pośredni nie zniweczył zobowiązania.
(1) Gdyby ktoś zadał pytanie w następujący sposób: "Czy zapłacisz?", a drugi odpowie: "Dlaczego nie?", ten
drugi zobowiązuje się. Nie będzie to jednak miało miejsca, jeśli zgodzi się on bez mówienia, gdyż ten, kto zgadza
się w ten sposób, jest związany nie tylko cywilnie, ale i naturalnie; dlatego też słusznie mówi się, że nawet jego
poręczyciel nie staje się za niego odpowiedzialny.
(2) Jeśli ktoś, zapytany w sposób prosty, odpowie: "Jeśli zrobi się coś takiego i takiego, to ja zapłacę", to jest
pewne, że nie będzie zobowiązany. A jeśliby go zapytano: "Czy zapłacisz przed piątym kalendem", a on
odpowiedziałby: "Zapłacę w ides", to również nie będzie zobowiązany, ponieważ nie odpowiedział w odniesieniu
do tego, o co go zapytano; i odwrotnie, jeśliby go zapytano pod warunkiem, a on odpowiedziałby absolutnie, to
należy powiedzieć, że nie będzie odpowiedzialny. Jeśli coś zostanie dodane lub usunięte z zobowiązania,
zawsze należy uznać, że zostało ono naruszone, chyba że osoba zawierająca umowę natychmiast zaakceptuje
różnicę w odpowiedzi; wtedy bowiem uznaje się, że została zawarta nowa umowa.
(3) Jeśli ja żądam dziesięciu aurei, a ty odpowiadasz dwudziestoma, to jest pewne, że zobowiązanie zostało
zaciągnięte tylko na dziesięć. Z drugiej strony, jeśli ja poproszę o dwadzieścia, a ty odpowiesz dziesięć, to
zobowiązanie będzie dotyczyło tylko dziesięciu; bo chociaż kwoty muszą się zgadzać, to jednak jest zupełnie
jasne, że chodzi o dwadzieścia i dziesięć.
(4) Jeżeli ja zastrzeżę Pamphilusa, a ty obiecasz Pamphilusa i Stichusa, to uważam, że dodanie Stichusa należy
uznać za zbyteczne. Gdy bowiem jest tyle postanowień, ile przedmiotów, to istnieją niejako dwa postanowienia, z
których jedno jest pożyteczne, a drugie bezużyteczne, a pożyteczne nie jest naruszone przez to, co nie ma
wartości.
(5) Nie ma różnicy, czy odpowiedź jest udzielona w innym języku. Jeśli więc ktoś pyta po łacinie, a odpowiada mu
się po grecku, to zobowiązanie jest zaciągnięte, o ile odpowiedź jest odpowiednia. Ta sama zasada obowiązuje w
odwrotnym przypadku. Ale czy jest jakaś wątpliwość, czy powinniśmy to stosować tylko do greki, czy także do
innych języków, na przykład punickiego, asyryjskiego lub jakiegokolwiek innego? Sabinus pisał na ten temat, ale
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prawda jest taka, że każdy rodzaj mowy może spowodować powstanie zobowiązania, jeżeli jednak każda ze
stron rozumie język drugiej albo sama, albo przez wiernego tłumacza.
2. Paulus, O Sabinusie, Księga XII.
Niektóre postanowienia odnoszą się do dawania, a inne do czynności, które mają być wykonane.
3. Ze wszystkich tych przykładów, niektóre dopuszczają częściową zapłatę, jak na przykład wtedy, gdy
zobowiązujemy się do zapłacenia dziesięciu aurei. Inne nie dopuszczają tego, i w swojej naturze nie są podatne
na podział; na przykład, gdy zastrzegamy sobie prawo drogi, prawo przejścia lub prawo do jazdy. Niektóre, ze
swej natury, są podatne na podział, ale jeśli nie jest dana cała rzecz, postanowienie nie jest wykonane; na
przykład, gdy zastrzegam ogólnie niewolnika, naczynie lub jakikolwiek rodzaj wazy. Jeśli bowiem jedna część
Stichusa zostanie dostarczona, nie ma jeszcze realizacji żadnej części postanowienia i może być ona
natychmiast zażądana lub pozostać w zawieszeniu, dopóki nie zostanie dostarczony inny niewolnik. Tego
samego rodzaju jest zastrzeżenie dostarczenia Stichusa lub Pamphilusa.
4. 4. Dlatego też w tego rodzaju postanowieniach spadkobiercy nie mogą być zwolnieni tylko przez przekazanie
części, o ile wszyscy nie przekazują tej samej rzeczy; warunek zobowiązania nie zmienia się bowiem przez
osobę spadkobierców. Jeżeli więc to, co zostało przyrzeczone, nie podlega podziałowi, jak na przykład prawo
drogi, każdy ze spadkobierców przyrzekającego będzie odpowiedzialny za całość. Natomiast w przypadku, gdy
jeden ze spadkobierców zapłacił w całości, ma on prawo regresu wobec swojego współspadkobiercy w drodze
powództwa działowego. Stąd też zdarza się, jak mówi Pomponiusz, że każdy ze spadkobierców osoby, która
zastrzegła sobie prawo drogi lub prawo przejścia, ma prawo do powództwa o całość. Niektóre autorytety uważają
jednak, że w tym przypadku umowa wygasa, ponieważ służebność nie może być nabyta przez każdego z nich z
osobna, ale trudność w doręczeniu nie powoduje nieważności umowy.
5. 5. Jeżeli jednak, po zawarciu umowy o niewolnika, wytoczę powództwo przeciwko jednemu ze spadkobierców
przyrzekającego, do zapłacenia pozostaje tylko część pozostałych należnych z tytułu zobowiązania. - Tak jest
również w przypadku, gdy zwolnienie jest przyznane jednemu ze spadkobierców.
6. Ta sama zasada, o której wspomnieliśmy, dotycząca spadkobierców, ma zastosowanie do samego wekslarza i
jego poręczycieli.
7. Jeśli postanowienie odnosi się do czynności, która ma być wykonana, na przykład, jeśli postanowię, że ani ty,
ani twój spadkobierca nie zrobicie nic, aby przeszkodzić mi w przejeździe lub prowadzeniu pojazdu, a jeden z
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kilku spadkobierców mi przeszkodzi, jego współspadkobierca będzie również odpowiedzialny; ale mogą oni
odzyskać to, co mu dali, w drodze powództwa o podział. Julianus i Pomponius również przyjmują tę opinię.
8. Z drugiej jednak strony, jeśli osoba zawierająca umowę umrze po zapewnieniu, że on i jego spadkobiercy będą
korzystać z prawa drogi, a jeden z jego spadkobierców zostanie w tym przeszkodzony, mówimy, że jest różnica,
czy umowa została całkowicie naruszona, czy też uczyniono to tylko w odniesieniu do udziału tego, którego
prawo zostało naruszone. Jeśli bowiem do zapisu zostanie dodana kara, zostanie ona poniesiona w całości, ale
ci, którym nie przeszkodzono, zostaną wykluczeni przez wyjątek z powodu oszustwa. Jeśli jednak nie nałożono
żadnej kary, to postanowienie jest naruszone tylko w zakresie udziału tego, kto został powstrzymany.
(0) Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIX.
Ta sama zasada odnosi się do zastrzeżenia: "Czy obiecujesz, że ja i mój spadkobierca możemy mieć tak i tak?".
4. Przyczyną tej różnicy jest to, że gdy jeden ze spadkobierców doznaje przeszkody, współspadkobierca, który
nie ma w tym żadnego interesu, nie może wytoczyć powództwa na podstawie tego zastrzeżenia, chyba że
została nałożona kara, która powoduje, że postanowienie jest naruszane przez wszystkich, ponieważ w tym
przypadku nie pytamy, kto jest zainteresowany. Ale kiedy jeden ze spadkobierców przeszkadza, wszyscy są
odpowiedzialni, ponieważ w interesie tego, kto przeszkadza, jest, aby nikt nie przeszkadzał.
5. Paulus, O Sabinusie, Księga XII.
To samo mówimy, gdybym się zobowiązał, że ani ty, ani twój spadkobierca nie popełnicie oszustwa, a obie strony
umarłyby, pozostawiając kilku spadkobierców.
2. Katon w Piętnastej Księdze powiada, że gdy obiecana jest kara w wysokości pewnej sumy pieniędzy, jeśli coś
innego zostanie uczynione, a obiecujący nie żyje i jeden z kilku spadkobierców popełni czyn, który jest
przewidziany, karę poniosą wszyscy spadkobiercy, każdy proporcjonalnie do swojego udziału w majątku, albo
poniesie ją tylko jeden, zgodnie z wysokością swojego udziału. Jeżeli przewidziany czyn został popełniony przez
wszystkich spadkobierców, a przedmiot zapisu był niepodzielny, jak na przykład w przypadku przyznania prawa
drogi z tego powodu, że nie może być ono podzielone, uważa się, że czyn ten został w pewnym stopniu
popełniony przez wszystkich. Natomiast w przypadku, gdy zastrzeżono coś, co może być podzielone, na
przykład, że nie można już prowadzić postępowania sądowego, wówczas spadkobierca, który naruszył
zastrzeżenie, ponosi karę tylko proporcjonalnie do swojego udziału. Przyczyną tej różnicy jest to, że w pierwszej
kolejności uważa się, że wszyscy spadkobiercy popełnili czyn, ponieważ umowa, że nie zrobisz nic, przez co
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mógłbym być pozbawiony możliwości przejścia lub przejazdu, nie może być naruszona inaczej niż w całości.
Zobaczmy jednak, czy to, co pojawia się w następującym postanowieniu, nie jest tym samym, lecz raczej czymś,
co je przypomina, a mianowicie: "Czy przyrzekasz, że Titius i jego dziedzic ratyfikują to?". W tym bowiem
zastrzeżeniu tylko ten będzie odpowiedzialny, kto nie ratyfikuje aktu, i tylko on może wytoczyć powództwo o to,
czego żądano. Takiego zdania był również Marcellus, chociaż sam pan nie może dokonać częściowej ratyfikacji.
3. 3. Jeżeli ten, kto przewidział podwójną kwotę, umrze, pozostawiając kilku spadkobierców, każdy z nich może
wytoczyć powództwo proporcjonalnie do swojego udziału w spadku, z powodu pozbawienia go tego, co mu się
należy. Ta sama zasada będzie miała również zastosowanie do postanowień dotyczących użytkowania, w celu
zapobieżenia grożącej szkody oraz do zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania nowego dzieła. Po wezwaniu
do zaprzestania wykonywania nowego obiektu budowlanego nie można dokonać częściowego przywrócenia
stanu poprzedniego. Zasada ta została przyjęta przez ustawodawców ze względu na jej wygodę. Obiecujący nie
może dokonać częściowego przywrócenia stanu poprzedniego, nie może też podjąć częściowej obrony.
4. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVI.
Niektóre postanowienia są sądowe, niektóre są pretorskie, niektóre konwencjonalne, a inne wspólne, to znaczy
zarówno pretorskie, jak i sądowe. Postanowienia sądowe to takie, które są przepisywane oficjalnie przez sąd, jak
na przykład zabezpieczenie przed oszustwem. Postanowienia pretorskie to takie, które są przepisywane
urzędowo przez pretora, na przykład zabezpieczenie przed groźbą zranienia. Przez zastrzeżenia pretorskie
należy rozumieć również te, które odnoszą się do obowiązków Mila, ponieważ one również wynikają z władzy
jurysdykcyjnej. Postanowienia konwencjonalne wynikają z umowy stron i kusi mnie, by powiedzieć, że jest ich
tyle, ile jest przedmiotów do zakontraktowania, ponieważ są one stosowane w tych samych zobowiązaniach
słownych i zależą od natury transakcji. Klauzule są powszechne, na przykład, gdy uzgodniono, że majątek
podopiecznego ma być zabezpieczony; ponieważ pretor nakazuje, aby dać obligację, aby chronić majątek
podopiecznego, a czasami sędzia to robi, jeśli nie może to być osiągnięte w inny sposób. Tak samo
postanowienie o podwójnej kwocie pochodzi albo od sędziego, albo z edyktu diles.
5. Postanowienie jest pewną formą słów, przez które strona, która jest przesłuchiwana, odpowiada, że da lub
zrobi to, co jest przedmiotem przesłuchania.
6. Umowa o zadośćuczynienie to zastrzeżenie, które zobowiązuje przyrzekającego, że poręczyciele będą przez
niego dostarczeni, to znaczy osoby, które przyrzekną to samo.
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7. Umowa o zadośćuczynienie jest terminem, który jest używany w ten sam sposób, co zabezpieczenie. Bo gdzie
ktoś jest zadowolony z tego, co jest dostarczane mu, to nazywa się satysfakcji; i, w podobny sposób, gdy
poręczyciele są dostarczane, którzy zobowiązują się ustnie, a ten, do którego są one oferowane jest z nich
zadowolony, to jest określane dając wystarczające zabezpieczenie.
8. Jeśli obiecasz pewną sumę pieniędzy jako główną, a także karę, jeśli nie zostanie ona zapłacona, a jeden z
twoich spadkobierców zapłaci część głównej sumy, będzie on jednak odpowiedzialny za karę, dopóki to, co jest
należne od jego współspadkobiercy nie zostanie zapłacone. Ta sama zasada dotyczy kary w przypadku
odwołania się do arbitrażu, gdy jedna ze stron podporządkuje się decyzji sędziego, a druga nie. Spadkobierca
powinien być zwrócony przez współspadkobiercę, ponieważ w tego rodzaju postanowieniach nie można podjąć
innej decyzji bez szkody dla zastrzegającego.
9. Ulpianus, O Sabinusie, księga I.
Gdy komuś zabroniono zarządzać własnym majątkiem, korzysta on z dobrodziejstwa postanowienia, ale nie
może niczego dostarczyć, ani związać się obietnicą. Dlatego poręczyciel nie może występować w jego imieniu,
tak jak nie może występować w imieniu osoby obłąkanej.
10. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
Jeśli został postawiony warunek niemożliwy do spełnienia, a dotyczy on wykonania jakiejś czynności, to stanowi
on przeszkodę w zawarciu umowy. Inaczej jednak rzecz się ma, gdy do zapisu wprowadzi się warunek podobny
do następującego: "Jeśli nie wstąpi do nieba"; jest on bowiem dostępny i skuteczny, i dotyczy pieniędzy, które
zostały pożyczone.
11. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
W następującym postanowieniu: "Jeśli nie wydasz Stichusa w weekendy, czy obiecujesz zapłacić dziesięć
aurei"!", gdy niewolnik zmarł, powstaje pytanie, czy powództwo można wytoczyć bezpośrednio przed
weekendami? Sabinus i Prokulus twierdzą, że powód musi poczekać do tego dnia, co jest lepszym rozwiązaniem,
gdyż każde zobowiązanie ma odniesienie do warunku i wyznaczonego czasu, i chociaż warunek wydaje się być
spełniony, to czas na wykonanie jeszcze nie nadszedł. Ale w odniesieniu do tego, kto obiecuje w następujący
sposób: "Jeśli nie dotkniesz nieba swoim palcem przed kalendami", możemy działać natychmiast. Taką opinię
przyjął również Marcellus.
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12. Pomponiusz, O Sabinusie, księga II.
Jeśli Titius i Seius postanowią osobno, jak następuje: "Jeśli nie przekażesz takiego a takiego kawałka ziemi Soand-So, czy obiecujesz mi zapłacić?", czas na zapłacenie jednemu z nich nie upłynie aż do wydania wyroku, a
zatem prawo do powództwa będzie należało do tego, kto wykaże się największą starannością.
13. Tenże, O Sabinusie, Księga III.
W umowie takiej jak poniższa: "Jeśli Lucjusz Tytus nie przybędzie do Włoch przed Kalendami Majowymi, czy
obiecujesz zapłacić dziesięć aurei!", zgodnie z naszą praktyką pozew nie może być wniesiony, zanim nie zostanie
ustalone, że Tytus nie może przybyć do Włoch przed tą datą i że nie przybył, ani żywy, ani martwy.
14. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Jeśli syn, będąc w domu, zawrze umowę, uważa się, że nabył ją na rzecz ojca po powrocie tego ostatniego z rąk
wroga.
15. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Jeśli postanowię: "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć, czy pięć aurei?", to pięć będzie należne. A także: "Czy
obiecujesz zapłacić w kalendy stycznia, czy lutego?", to tak samo, jakbym się zobowiązał do zapłaty w kalendy
lutego.
16. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XIX.
Ten, kto zawiera umowę o zapłatę przed następnymi kalendami, jest w takiej samej sytuacji, jak ten, kto zawiera
umowę o zapłatę w kalendy.
17. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Jeśli ustalę z tobą, że dom zostanie zbudowany, lub jeśli zobowiązałem mojego spadkobiercę do zbudowania
domu, to według Celsusa nie można wytoczyć powództwa w tej sprawie, dopóki nie upłynie czas, w którym dom
mógłby zostać zbudowany, a poręczyciele nie będą odpowiedzialni przed upływem tego czasu.
18. Tenże, O Sabinusie, księga XXVII.
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Stąd powstaje wątpliwość, czy jeśli część domu, który został zbudowany, zostanie potem zniszczona przez
pożar, to czy należy liczyć cały czas na jego odbudowę, czy też brać pod uwagę tylko pozostały czas. Lepsza
opinia jest taka, że cały czas na odbudowę powinien być przyznany.
19. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
Jeśli jesteś mi winien Stichusa lub Pamphilusa, a jeden z nich stałby się w jakiś sposób moją własnością,
będziesz mi winien drugiego.
20. Takie postanowienie: "Za każdy rok" jest niepewne i wieczyste, nie przypomina zapisu, który wygasa wraz ze
śmiercią zapisobiercy.
21. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVIII.
Postanowienie jest nieważne, gdy nałożony warunek zależy od woli osoby składającej obietnicę.
22. Pomponiusz, O Sabinusie, księga X.
Kto obiecuje dwa razy to samo, nie jest za to więcej niż raz prawnie odpowiedzialny.
23. Tenże, O Sabinusie, księga XV.
Gdy czyni się zastrzeżenie w następujący sposób: "Jeśli rozwód nastąpi z twojej winy, czy obiecujesz zapłacić?",
zastrzeżenie jest nieważne, ponieważ powinniśmy zadowolić się karami nałożonymi przez prawo, chyba że
zastrzeżenie nakłada taką samą karę, jak ta przewidziana przez prawo.
24. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIV.
Nie są nieważne takie warunki, jak następujący: "Czy obiecujesz zapłacić to, co Titius jest ci winien, kiedy
przestanie być twoim dłużnikiem?", ponieważ ten warunek jest tak samo ważny, jak gdyby był zawarty pod
jakimkolwiek innym.
25. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
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Jeśli po rozwodzie kobieta, której nie należy się nic jako posag, postanowi, że należy jej się sto aurei jako posag,
albo ta, której należy się tylko sto aurei, postanowi, że należy jej się dwieście jako posag, to Prokulus mówi, że
jeśli ta, której należy się sto, zażąda dwustu, to nie ma wątpliwości, że zażąda stu, a pozostałe sto można
odebrać w drodze powództwa posagowego. Dlatego należy powiedzieć, że jeśli nie ma nic należnego jako posag,
sto aurei może być pobrane na mocy postanowienia; tak samo, gdy spadek jest zapisany jako posag dla córki,
matki, siostry lub kogokolwiek innego, będzie on ważny.
26. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli umówiłem się z tobą na coś, co uważałem za złoto, a w rzeczywistości było mosiądzem, będziesz mi
odpowiadał za mosiądz, ponieważ uzgodniliśmy przedmiot; mogę jednak wytoczyć przeciwko tobie powództwo z
powodu oszustwa, jeśli świadomie mnie oszukałeś.
27. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli jesteś mi winien pewnego niewolnika z tytułu zapisu lub postanowienia, nie będziesz mi odpowiadał po jego
śmierci, chyba że byłeś winien tego, że nie wydałeś mi go za życia. Byłoby tak, gdybyś po otrzymaniu
zawiadomienia, że masz go wydać, nie uczynił tego lub zabił go.
28. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli nieletni jest dłużnikiem Stichusa na mocy postanowienia, nie uważa się go za zalegającego ze spłatą i
odpowiedzialnego, gdyby Stichus umarł, chyba że żądanie zostało skierowane do niego za zgodą jego opiekuna
lub zostało skierowane do samego opiekuna.
29. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XX.
Jeżeli zastrzeżę to, co mi się już należy na mocy jakiegoś postanowienia, a przyrzekający może się przed tym
zabezpieczyć, powołując się na wyjątek, to będzie związany późniejszą umową, ponieważ pierwsza traci moc
przez powołanie się na wyjątek.
30. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Wiemy, że, ogólnie rzecz biorąc, niehonorowe postanowienia nie mają mocy ani skutku:
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31. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Na przykład, jeśli ktoś obiecuje popełnić zabójstwo lub świętokradztwo. Obowiązkiem pretora jest jednak odmowa
powództwa we wszystkich tego rodzaju zobowiązaniach.
32. Gdybym się zobowiązał w następujący sposób: "Czy obiecujesz, że zapłacisz, jeśli w ciągu dwóch lat nie
wstąpisz na Kapitol?". Nie mogę zgodnie z prawem wytoczyć przeciwko tobie powództwa, dopóki nie upłynie
termin dwóch lat.
33. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Jeżeli postanawiamy, że rzecz ma być dostarczona, to nie rozumiemy, że jej własność ma być przeniesiona na
postanawiającego, lecz jedynie, że rzecz sama ma być dostarczona.
34. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVI.
Musimy pamiętać, że w umowach jest tyle umów, ile jest sum pieniężnych, i tyle postanowień, ile jest
przedmiotów, których dotyczą. Skutek tego jest taki, że tam, gdzie suma pieniędzy lub artykuł, który nie był
zawarty w poprzednim postanowieniu, miesza się z innym, nie dochodzi do odnowienia, lecz do zawarcia dwóch
postanowień. I chociaż zostało postanowione, że jest tyle postanowień, ile jest sum pieniężnych, i tyle
postanowień, ile jest przedmiotów, to jednak, jeśli ktoś zastrzega się do pewnej sumy lub do kupy pieniędzy, która
znajduje się w zasięgu wzroku, nie ma tylu postanowień, ile jest oddzielnych pieniędzy, lecz tylko jedno
postanowienie, gdyż jest rzeczą absurdalną, aby do każdej monety było oddzielne postanowienie. Jest też
pewne, że istnieje tylko jedno postanowienie dotyczące zapisu, chociaż w jednym zapisie może być kilka
przedmiotów lub może być kilka zapisów. Ponadto istnieje tylko jeden zapis, gdy odnosi się on do całego ciała
niewolników lub wszystkich niewolników w gospodarstwie domowym. Tak samo jedno jest postanowienie, które
odnosi się do zaprzęgu czterech koni lub do pewnej liczby nosicieli miotów. Jeśli jednak ktoś zastrzega się do
"tego artykułu i tego", to jest tyle postanowień, ile jest przedmiotów.
35. Jeśli umówię się ze złodziejem o niewolnika, powstaje pytanie, czy to postanowienie będzie ważne. Trudność
polega na tym, że umawiając się na niewolnika, generalnie uważam, że zawarłem umowę dotyczącą mojej
własnej własności, a tego rodzaju klauzula nie jest ważna, gdy ktoś zawiera umowę dotyczącą tego, co jest jego
własnością. Gdybym zawarł umowę w następujący sposób: "Czy obiecujesz, że dasz to, co musi być wydane w
ramach osobistego powództwa o odszkodowanie? Gdybym jednak zastrzegł jedynie, że chodzi o "niewolnika",
nie będzie to miało żadnej mocy ani skutku. Jeśli niewolnik umarłby później, a złodziej nie byłby w zwłoce,
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Marcellus mówi, że nie będzie on odpowiedzialny za osobiste powództwo, ponieważ dopóki niewolnik żył, mógł
być odzyskany w takim procesie. Jeśli jednak założymy, że niewolnik zmarł, znajdzie się on w takim położeniu, że
prawo do wytoczenia powództwa osobistego o odzyskanie należności na podstawie klauzuli wygasa.
36. Tenże, O Sabinusie, księga XLVII.
Należy ogólnie przyjąć, że jeśli ktoś oświadczy na piśmie, że został poręczycielem, to wszystkie formalności
prawne uważa się za spełnione.
37. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIV.
Jeśli zastrzegam sobie własność pod pewnym warunkiem, to będzie on ważny, jeśli w chwili spełnienia się
warunku własność nie będzie należała do mnie.
38. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVII.
Jeśli się pomylimy co do imienia niewolnika, którego nam wydamy, to postanowiono, że postanowienie będzie
ważne, o ile nie popełniono błędu co do jego przedmiotu.
39. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXV.
Jeśli Stichus zostanie obiecany, że zostanie dostarczony w określonym dniu, a umrze przed nadejściem tego
dnia, obiecujący nie będzie za to odpowiedzialny.
40. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Jest wielką różnicą, czy ja zastrzegam sobie własność, której nie mogę użyć w handlu, czy też ktoś mi ją
obiecuje. Gdybym się zobowiązał do czegoś, czym nie mam prawa rozporządzać w handlu, jest to nieważne.
Jeśli ktoś obiecuje mi coś, czym nie może dysponować w handlu, to szkodzi sobie, a nie mnie.
41. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
Jeśli zobowiązuję się do wykonania czynności, której natura nie pozwala wykonać, to zobowiązanie nie staje się
skuteczne, tak samo jak nie staje się skuteczne, jeśli zobowiązuję się do dania czegoś, co nie jest możliwe,
chyba że to czyjaś wina, że nie można tego zrobić.
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42. Nie powstaje też zobowiązanie, jeśli przedmiotem postanowienia jest coś, co jest prawnie zakazane, a
przyczyna zakazu jest trwała; na przykład, jeśli ktoś postanawia poślubić własną siostrę. A nawet gdyby
przyczyna nie była wieczysta, jak to się dzieje w przypadku adoptowanej siostry, obowiązuje ta sama zasada,
ponieważ od razu popełnia się wykroczenie przeciwko dobrym obyczajom.
43. 43. Jeśli przy wynajmowaniu, dzierżawie, sprzedaży i kupnie druga strona nie odpowie na pytanie, ale mimo
to zgodzi się na to, na co została udzielona odpowiedź, umowa będzie ważna; ponieważ tego rodzaju umów nie
potwierdza się słowami, lecz zgodą.
44. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Jeśli ktoś, kto zgodził się związać w jeden sposób, zostanie oszukańczo związany w inny, będzie odpowiedzialny
według ścisłej konstrukcji prawa; może jednak skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa, ponieważ każdy, kto
został pociągnięty do odpowiedzialności przez oszustwo, ma prawo do wyjątku. Ta sama zasada ma
zastosowanie, jeśli nie doszło do oszustwa ze strony przewidującego, nawet jeśli sama rzecz jest oszustwem,
ponieważ każdy, kto wnosi powództwo na podstawie takiego postanowienia, popełnia oszustwo.
45. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
Jeśli zastrzeżę sobie pewną sumę pieniędzy, na przykład to, co jest w skrzyni, a zostanie ona utracona bez winy
przyrzekającego, nic nam się nie należy.
46. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIX.
Następujące postanowienie: "Czy przyrzekasz, że mogę mieć taką a taką rzecz?" zawiera postanowienie, że
wolno mi będzie ją mieć i że nikt nie uczyni nic, co by nam przeszkodziło w jej posiadaniu. Skutkiem tego jest to,
że uważa się, iż druga strona umowy zgadza się, że wszystkie osoby w przyszłości będą mogły mieć to, co
zostało nam obiecane. Dlatego wydaje się, że zagwarantował on działania innych osób. Nikt jednak nie będzie
odpowiedzialny, jeśli obiecuje, że inni coś zrobią, a taka jest nasza praktyka. On jednak zobowiązuje się, że nie
uczyni nic, co przeszkodziłoby drugiej stronie w posiadaniu własności, a także zobowiązuje się, że ani jego
spadkobierca, ani żaden z jego następców nie uczyni nic, co przeszkodziłoby stipulatorowi w posiadaniu tego, co
mu obiecał.
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47. Jeśli jednak przyrzeka, że nie dojdzie do żadnej ingerencji za pośrednictwem kogokolwiek poza jego
spadkobiercą, należy stwierdzić, że jego obietnica dotycząca działania innego jest nieważna.
48. Jeśli chciałby on zagwarantować działanie innego, może obiecać karę lub wartość nieruchomości. Ale do
jakiego stopnia będzie on uważany za gwarancję posiadania nieruchomości? Odnosi się to do przypadków, w
których nikt nie podnosi kontrowersji, to znaczy, ani sam obiecujący, ani jego spadkobiercy, ani ich następcy.
49. 49. Jeśli ktokolwiek podniósłby kwestię nie własności nieruchomości, lecz jedynie jej posiadania, użytkowania
lub korzystania z niej, lub jakiegokolwiek prawa związanego z tym, co zostało sprzedane, jest oczywiste, że
postanowienie staje się skuteczne, ponieważ nie ma on nieograniczonego prawa do niczego, jeśli to, co posiada,
jest w jakikolwiek sposób pomniejszone.
50. Powstało pytanie, czy przyrzeczenie zatrzymania mienia dotyczy tylko tego, co należy do danej osoby, czy
też odnosi się również do mienia należącego do innych. Lepsza opinia jest taka, że tego rodzaju obietnica może
być złożona w odniesieniu do własności innych osób, jeśli później wejdzie ona w ręce obiecującego. Jeśli więc
nadal należy do kogoś innego, trzeba powiedzieć, że postanowienie nie staje się skuteczne, chyba że dodano
karę, chociaż sama osoba lub jej następca nic nie zrobili.
51. 51. Tak jak ten, kto przyrzeka, i jego następcy są odpowiedzialni, tak też postanowienie staje się skuteczne
na korzyść samego przyrzekającego i jego następcy, jeśli nie zostanie on dopuszczony do posiadania rzeczy.
Jeśli jednak ktoś inny nie ma prawa do posiadania tej rzeczy, jest pewne, że postanowienie nie staje się
skuteczne; i nie ma różnicy, czy ja postanawiam, "że jemu będzie wolno ją posiadać", czy "że mnie będzie wolno
ją posiadać".
52. Ci, którzy są pod kontrolą innych, mogą się z nimi umówić, że będzie im wolno posiadać własność, z tej
samej przyczyny, dla której mogą się umówić o inne rzeczy na ich korzyść. Jeśli jednak niewolnik zastrzegłby, że
sam będzie miał prawo do posiadania majątku, powstaje pytanie, czy należy uznać, że zawarł on klauzulę
prawną? Julianus, w pięćdziesiątej drugiej księdze Digestów, mówi, że jeśli niewolnik postanawia, że będzie miał
prawo do pewnych dóbr, lub obiecuje, że nie uczyni nic, aby przeszkodzić w ich posiadaniu przez
zastrzegającego, to postanowienie to nie staje się skuteczne, chociaż może on zostać pozbawiony tych dóbr i
sam może je odebrać, ponieważ w tego rodzaju postanowieniu nie chodzi o fakt, ale o prawo. Dlatego też, jeśli
przyrzekający zastrzegł, że nie uczyni nic, aby przeszkodzić mu w korzystaniu z prawa drogi, Julianus mówi, że
nie chodzi o prawo zastrzegania, ale o fakt. Wydaje mi się jednak, że chociaż zastrzeżenie, iż będzie on mógł
posiadać własność, zawiera stwierdzenie prawa, to jednak w przypadku niewolnika i syna pod kontrolą ojcowską
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należy rozumieć, że odnosi się ono do zatrzymania, a nie do pozbawienia posiadania, a wtedy zastrzeżenie
będzie ważne.
53. Również to zastrzeżenie: "Czy obiecujesz, że będę posiadał?" jest ważne. Zobaczmy, czy niewolnik może
właściwie wykorzystać takie postanowienie dla swojej osobistej korzyści. Ale chociaż niewolnik nie może być w
posiadaniu według prawa cywilnego, to jednak odnosi się to do posiadania naturalnego, a zatem nie może być
wątpliwości, że niewolnik zawarł ważne postanowienie.
54. Jest rzeczą niewątpliwą, że jeśli niewolnik zastrzegł, że będzie mógł posiadać majątek, to zastrzeżenie to jest
ważne. Bo chociaż niewolnicy nie mogą posiadać własności cywilnie, to jednak nie ma wątpliwości, że mogą ją
posiadać.
55. Określenie "posiadać" może mieć dwa różne znaczenia, ponieważ mówimy, że osoba, która jest właścicielem
nieruchomości, posiada ją i że ten, kto nie jest właścicielem, posiada ją. Wreszcie, jesteśmy przyzwyczajeni do
mówienia, że "mamy" własność, która została zdeponowana u nas.
56. Jeśli ktoś zastrzegłby, że wolno mu korzystać z czegokolwiek, umowa ta nie dotyczy spadkobiercy.
57. A gdyby nie dodał "dla siebie", to nie sądzę, aby ten zapis o użytkowaniu przeszedł na spadkobiercę. Taka
jest nasza praktyka.
58. Jeśli ktoś zastrzeże, że jemu i jego spadkobiercy będzie wolno korzystać z jakiegoś prawa, zobaczmy, czy
spadkobierca może wytoczyć powództwo na podstawie tego zastrzeżenia. Sądzę, że może to zrobić, choć
użytkowanie jest inne; gdyby bowiem zapis dotyczył prawa drogi, z którego miałby korzystać on sam i jego
spadkobierca, przyjęlibyśmy tę samą opinię.
59. 59. Jeśli ktoś chce zabezpieczyć się przed oszustwem ze strony przyrzekającego i jego spadkobiercy,
wystarczy, że zastrzeże, iż oszustwo nie istnieje i nie będzie istnieć. Jeśli jednak chce zabezpieczyć się przed
oszustwem wszystkich innych, będzie musiał dodać: "Jeśli w tej transakcji istnieje oszustwo, lub jeśli pojawi się
ono w przyszłości, czy obiecujesz zapłacić sumę równą wartości nieruchomości?".
60. Każdy może dodać do swojej osoby osobę swojego spadkobiercy.
61. Osoba przybranego ojca może być również dodana.
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62. Istnieje różnica między dniem, który jest niepewny, a dniem, który jest pewny; i dlatego jest oczywiste, że
wszystko, co jest obiecane w określonym czasie, może być zapłacone natychmiast, ponieważ cały czas pośredni
jest pozostawiony do zapłaty dla obiecującego. A jeśli ktoś obiecuje, że "jeśli coś ma być zrobione, albo kiedy coś
ma być zrobione", a nie dokonuje zapłaty, gdy rzecz jest zrobiona, to nie uważa się, że dotrzymał obietnicy.
63. Nikt nie może zastrzec dla drugiego, z wyjątkiem niewolnika dla swego pana i syna dla swego ojca, jako że
zobowiązania tego rodzaju zostały wymyślone po to, aby każdy mógł nabyć dla siebie cokolwiek, w czym może
być zainteresowany, ale ja nie mam żadnego interesu w tym, co jest dane drugiemu. Oczywiste jest, że jeśli chcę
to zrobić, kara powinna być zawarta w postanowieniu, aby, jeśli to, co zostało uzgodnione, nie powinno być
wykonane, postanowienie stanie się skuteczne, nawet na korzyść osoby, która nie ma żadnego interesu w
transakcji. Gdy bowiem ktoś zastrzega karę, nie bierze się pod uwagę jego interesu, lecz tylko ilość i różnicę
zastrzeżenia, jakiekolwiek by ono nie było.
64. Gdy bada się intencję zapisu, język należy interpretować na niekorzyść zapisującego.
65. Kiedy ktoś mówi: "Dziesięć dla mnie i dziesięć dla Titiusa", rozumie się, że ma na myśli tę samą dziesiątkę, a
nie dwie dziesiątki.
66. Jeśli zastrzeżę coś dla innego, gdy jestem tym zainteresowany, zobaczmy, czy to zastrzeżenie wejdzie w
życie. Marcellus mówi, że w tego rodzaju przypadku zastrzeżenie jest ważne. Gdy ktoś podejmuje się
administracji opieki nad podopiecznym i oddaje ją swemu współopiekunowi, zastrzegając, że majątek
podopiecznego będzie zabezpieczony, to zdaniem Marcellusa można utrzymać ważność tej umowy, gdyż w
interesie podpisującego umowę jest, aby to, na co się zgodził, zostało wykonane, gdyż w przeciwnym razie
ponosiłby odpowiedzialność wobec podopiecznego.
67. 67. Jeśli ktoś obiecuje, że zbuduje lub wydzierżawi dom, a potem umawia się z innym, że dom zostanie
zbudowany dla tego, kto go wynajmuje; albo jeśli ktoś obiecuje, że Maevius przekaże Titiusowi pewien kawałek
ziemi, a jeśli tego nie zrobi, to zapłaci karę; albo jeśli umawia się z Maeviusem, że przekaże Titiusowi pewien
kawałek ziemi, to tak samo jak w przypadku, gdy ktoś wynajmuje coś, co sam zobowiązał się wykonać; jest
pewne, że będzie miał prawo do powództwa opartego na umowie najmu.
68. Jeśli więc ktoś postanowi, że w jego interesie jest, aby coś zostało przekazane, to jest w takiej sytuacji, że
postanowienie to będzie ważne.
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69. 69. Jeśli więc zastrzeżę, że coś ma być przekazane mojemu pełnomocnikowi, i podobnie, jeśli zastrzeżę, że
ma to być przekazane moim wierzycielom, postanowienie będzie ważne, ponieważ w moim interesie jest, aby nie
dołączać żadnej kary, ani nie sprzedawać ziemi, która została obciążona hipoteką.
70. 70. Jeśli ktoś postanowi tak: "Czy obiecujesz, że przedstawisz go w sądzie?", nie ma powodu, dla którego to
zobowiązanie nie miałoby być ważne.
71. Możemy się zobowiązać do wybudowania obiektu sakralnego lub religijnego, w przeciwnym razie nie możemy
wnieść powództwa z tytułu dzierżawy.
72. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
Pan, zapisując na rzecz swego niewolnika, nabywa dla siebie, tak jak ojciec, jeśli zapisuje na rzecz swego syna;
o ile jest to dozwolone przez prawo.
73. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVII.
Jeśli mój syn zastrzeże sobie mojego niewolnika, to nabycie następuje na moją korzyść.
74. Ulpianus, O Sabinusie, księga L.
Jasne jest, że nie może powstać żadna wątpliwość, gdy ktoś zastrzega płatność w kalendy stycznia i dodaje
"pierwszego" lub "następnego". A także, jeśli wspomina o drugim lub trzecim, lub jakimkolwiek innym, to również
ustala datę bezspornie. Jeśli jednak nie wspomina, który styczeń, wprowadza kwestię faktu, co do jego intencji, to
znaczy, co zostało uzgodnione między stronami; dla nas zbadać, co było intencją, i zdecydować odpowiednio.
Jeśli intencja nie jest oczywista, musimy przyjąć opinię Sabinusa i uznać, że chodziło o pierwsze kalendy
stycznia. Jeśli jednak ktoś zawrze umowę w dniu kalend, to jaką zasadę powinniśmy zastosować? Sądzę, że
należy uznać, iż intencja odnosi się do następujących kalend.
75. Jeśli w zobowiązaniu nie jest podany dzień, uważa się, że pieniądze są należne od razu, chyba że mowa jest
o miejscu, które wymaga określonego czasu na dotarcie do niego. Gdy jednak dzień jest określony, skutkiem jest
to, że pieniądze nie będą natychmiast wymagalne, z czego jasno wynika, że wzmianka o czasie jest na korzyść
przyrzekającego, a nie określającego.
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76. Zasada ta odnosi się również do ides i nones, i, ogólnie mówiąc, do wszystkich dat.
77. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVII.
Gdy ktoś się umawia o zapłatę w tym roku lub w tym miesiącu, nie może wnieść pozwu, dopóki nie upłynie cały
rok lub cały miesiąc.
78. Ulpianus, O Sabinusie, księga L.
Jeśli ktoś postanowi, że przywrócenie stanu poprzedniego ma nastąpić na przykład w drodze arbitrażu Lucjusza
Titiusa, a następnie sam postanowi, że Titius będzie się ociągał z wydaniem orzeczenia, to przyrzekający nie
poniesie odpowiedzialności za zwłokę. Co jednak, jeśli ten, kto ma rozstrzygnąć sprawę, spowoduje zwłokę?
Lepiej będzie orzec, że sprawa nie powinna być wyłączona spod jurysdykcji tego, komu została poddana pod
arbitraż.
79. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
A zatem, jeśli nic nie zostanie postanowione, postanowienie będzie nieważne, tak że jeśli dodano karę, nie
będzie można jej wyegzekwować.
80. Ulpianus, O Sabinusie, księga XL.
Cokolwiek jeden człowiek postanowi na rzecz drugiego, który ma nad nim władzę, będzie uważane tak, jakby ten
ostatni sam to uczynił.
81. Tak jak każdy może postanowić coś "kiedy umrze", tak i ci, którzy podlegają władzy innych, mogą tak
postanowić, że to, co postanowią, stanie się skuteczne w chwili ich śmierci.
82. Jeśli ktoś postanowi w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić mojej córce po mojej śmierci?" lub "Czy
obiecujesz mi zapłacić po śmierci mojej córki?", to takie postanowienie będzie ważne; ale w pierwszym
przypadku córka będzie miała prawo do słusznego powództwa, chociaż może nie być spadkobierczynią swojego
ojca.
83. Możemy zastrzec nie tylko "Kiedy umrzesz", ale także "Jeśli umrzesz", bo jak nie ma różnicy między "Kiedy
przyjdziesz" lub "Jeśli przyjdziesz", podobnie nie ma różnicy między "Jeśli umrzesz" i "Kiedy umrzesz".
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84. Rozumie się, że syn zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ojca, nawet jeśli tego nie powie.
85. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
Możemy prawnie zastrzec płatność w setne kalendy, ponieważ zobowiązanie istnieje, a płatność jest odłożona do
czasu, gdy nadejdzie przepisany czas.
86. Wszystko, co polega na działaniu, nie może być odroczone do śmierci osoby, jak na przykład: "Czy
obiecujesz, że po śmierci przyjedziesz do Aleksandrii?".
87. Jeżeli postanowię, że "Kiedy zechcesz", to niektóre władze twierdzą, że to postanowienie jest nieważne; inne
twierdzą, że jest ono nieważne, jeżeli umrzesz, zanim się zdecydujesz; co jest prawdą.
88. To zastrzeżenie, jednak, "Jeśli jesteś gotów zapłacić", jest uważany za nieważne.
89. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XL.
Kto się tak umawia: "Czy obiecujesz zapłacić to, co powinieneś zapłacić w te kalendy", rozumie się, że umawia
się nie na dzień dzisiejszy, ale na czas uzgodniony, to jest na kalendy.

Część 2. Dotycząca zobowiązań ustnych.

90. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVI.
Jeśli zastrzeżę zapłatę dziesięciu aurei na żądanie, to postanowienie zawiera wezwanie do zapłaty tej sumy
szybciej, niejako bez zwłoki, a nie warunkowo; i dlatego, nawet gdybym umarł przed zgłoszeniem żądania,
warunek nie będzie uważany za chybiony.
91. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVII.
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Gdy syn pod ojcowską kontrolą obiecuje dostarczyć Stichusa, i to z jego winy nie został on dostarczony, a
Stichus umrze, to powództwo De peculia będzie przyznane przeciwko ojcu na kwotę, za którą syn był
odpowiedzialny w ramach zobowiązania. Jeśli jednak ojciec nie wywiązał się z tego zobowiązania, syn nie będzie
za nie odpowiedzialny, lecz przeciwko ojcu zostanie wniesiona skarga pretorska. Wszystko to ma zastosowanie
do poręczenia.
92. Jeżeli postanowię, że nie zrobisz nic, aby mi przeszkodzić w korzystaniu z prawa drogi, i przyjmę od ciebie
poręczenie, a z winy poręczyciela nie będę korzystał ze służebności, żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna;
ale jeżeli winę ponosi przyrzekający, obie będą.
93. W następującym postanowieniu: "Nie będziesz tego czynił ani ty, ani twój spadkobierca", czynność uważa się
za wykonaną przez spadkobiercę, nawet jeśli był on nieobecny i nieświadomy tego faktu, a zatem nie uczynił
tego, co było wymagane przez warunki postanowienia. Małoletni jednak nie jest uważany za odpowiedzialnego za
tego rodzaju postanowienie, nawet jeśli jest spadkobiercą.
94. Jeśli obiecujący niewolnika jest zobowiązany do wydania go przed umówionym czasem, a niewolnik umrze,
nie będzie on za to odpowiedzialny.
95. Ulpianus, O Edykcie, Księga L.
W poniższym postanowieniu słowa: "Nic nie będziesz czynił" nie oznaczają, że nie zrobisz nic, aby zapobiec
wykonaniu jakiejś czynności, ale że dołożysz wszelkich starań, aby ją wykonać.
96. Również w postanowieniu dotyczącym zakupu nieruchomości, które brzmi następująco: "Wszystkie
pieniądze, które wpłyną do twoich rąk, lub którym przeszkodziłeś w wpłynięciu do twoich rąk, lub którym możesz
w przyszłości przeszkodzić", nie ma wątpliwości, że ten, kto przeszkodził, aby cokolwiek wpłynęło do jego rąk,
będzie odpowiedzialny.
97. Tenże, O Edykcie, Księga LI.
Człowiek, który obiecał niewolnika należącego do kogoś innego, nie będzie odpowiedzialny z tytułu tego
postanowienia, jeśli niewolnik uzyska wolność; wystarczy bowiem, że nie będzie winny oszustwa lub niedbalstwa.
98. Tenże, Dysputy, Księga VII.
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W klauzulach konwencjonalnych strony umowy określają jej formę; natomiast w klauzulach pretorianów
obowiązuje intencja pretora, który je wprowadził. Wreszcie, nie wolno niczego zmieniać w postanowieniach
pretorianów, dodawać do nich lub z nich usuwać.
99. Jeśli ktoś przyrzeka, że dostarczy wakujące mienie, to zastrzeżenie to nie obejmuje samego faktu, ale odnosi
się także do stanu mienia.
100. Julianus, Digest, Księga LXII.
Bardzo wygodnie jest tak sporządzać umowy, aby zawierały wszystko, co można w nich wyraźnie zawrzeć, a
także aby klauzula odnosząca się do oszustwa odnosiła się do spraw, których w danej chwili nie można
przypomnieć, jak również do niepewnych zdarzeń przyszłych.
101. Tenże, Digest, Księga XXII.
W postanowieniach gatunki i rodzaje są różnie rozmieszczone. Gdy postanawiamy o gatunkach, trzeba, aby
postanowienie było tak podzielone między właścicieli i ich spadkobierców, aby każdemu przypadła część
każdego artykułu. Gdy zaś zastrzegamy rodzaje, podział między nie następuje według liczby. Na przykład, jeśli
ten, kto zapisał Stichus i Pamphilus, pozostawia dwóch spadkobierców uprawnionych do równych części swojego
majątku, to konieczne jest, aby każdemu z nich należała się połowa zarówno Stichus, jak i Pamphilus. Jeśli ta
sama osoba zapisała dwóch niewolników, każdemu z jej spadkobierców należy się jeden niewolnik.
102. 102. Postanowienie dotyczące usług przypomina te, w których uwzględnia się rodzaje, a zatem
postanowienie tego rodzaju nie odnosi się do części usług, lecz do liczby uprawnionych. Jeśli niewolnik
posiadany wspólnie przewiduje jeden rodzaj usługi, konieczne jest, aby każdy z jego właścicieli zażądał części
usługi proporcjonalnie do jego udziału w tym niewolniku. Wywiązanie się z tego rodzaju zobowiązania jest bardzo
łatwe, jeśli uwolniony woli zaoferować wycenioną wartość swoich usług lub jeśli jego właściciele zgodzą się, aby
jego praca była wykonywana dla ich wspólnej korzyści.
103. Tenże, Digest, Księga XXXVI.
Gdy ktoś postanawia, że za Titiusa należy się zapłata jemu samemu, to można ją właściwie zapłacić Titiusowi,
ale nie jego spadkobiercom.
104. Tenże, Digest, księga LII.
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Gdy ktoś postanawia: "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć aurei Titiusowi i mnie?", to prawdopodobnie postanawia,
że tylko dziesięć aurei ma być zapłacone Titiusowi i jemu samemu razem; podobnie gdy ktoś zapisuje Titiusowi i
Semproniuszowi, to rozumie się, że zostawił im razem dziesięć aurei.
105. "Czy przyrzekasz, że ty i Titius, twój dziedzic, zapłacicie dziesięć aurei!". Włączenie Titiusa było zbyteczne,
ponieważ, jeśli jest on jedynym spadkobiercą, będzie odpowiedzialny w całości; a jeśli jest spadkobiercą tylko
części majątku, będzie odpowiedzialny w takim samym stopniu jak pozostali współspadkobiercy; i chociaż wydaje
się, że uzgodniono, że pozew może być wniesiony tylko przeciwko Titiusa, a nie przeciwko jego
współspadkobiercom, to jednak ta nieformalna umowa, która została zawarta, nie przyniesie żadnej korzyści jego
współspadkobiercom.
106. Ten, kto przewiduje zapłatę dla siebie lub dla syna, wyraźnie uwzględnia w tym zapisie syna, aby mógł on
zgodnie z prawem otrzymać zapłatę. Nie ma też żadnej różnicy, czy on zastrzega dla siebie i obcego, czy dla
siebie i swojego syna. Dlatego też zapłata może być właściwie dokonana na rzecz syna, zarówno gdy jest on pod
kontrolą ojca, jak i po jego emancypacji; nie ma też znaczenia, że strona, która zastrzega, że zapłata ma być
dokonana na rzecz syna, nabywa dla siebie, ponieważ umawiający się, włączając siebie, powoduje, że rozumie
się, że jego syn jest z nim połączony, nie w celu nabycia zobowiązania, ale w celu ułatwienia zapłaty.
107. Jeśli ktoś zastrzegł, że zapłata ma być dokonana tylko na rzecz jego syna, który jest pod jego kontrolą, to
nie może być legalnie dokonana na rzecz tego ostatniego, ponieważ jego syn jest wymieniony w umowie raczej
ze względu na zobowiązanie niż w celu zapłaty.
108. 108. Jeśli ktoś postanowi: "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć aurei, dopóki żyję?", może zgodnie z prawem
zażądać dziesięciu aurei natychmiast, ale jego spadkobierca może zostać wykluczony przez wyjątek na
podstawie nieformalnej umowy; jest bowiem jasne, że ten, kto postanowił, że pieniądze będą mu wypłacane "do
czasu kalend", może w rzeczywistości wnieść pozew o nie po nadejściu kalend, ale zostanie wykluczony przez
wyjątek na podstawie umowy. Również spadkobierca osoby, której przyznano dożywotnio służebność gruntową,
będzie uprawniony do prawa drogi, ale może zostać wykluczony przez wyjątek na podstawie nieformalnej
umowy.
109. Ten, kto się umawia w następujący sposób: "Czy obiecujesz, że zapłacisz przed następnymi kalendami?",
nie różni się od tego, kto się umawia na zapłatę w kalendy.
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110. Osoba, która posiada własność nieruchomości bez użytkowania, może zgodnie z prawem zastrzec, że
użytkowanie zostanie przeniesione na nią; ponieważ wstawia do zobowiązania coś, czego nie ma w tym czasie,
ale co może mieć później.
111. 111. Jeśli zawrę z tobą umowę o posiadłość semproniańską, a następnie zawrę z innym o tę samą
posiadłość, bez prawa użytkowania, to pierwsza umowa nie zostanie odnowiona, ponieważ nie zostaniesz
zwolniony przez przeniesienie na mnie ziemi bez prawa użytkowania; ale nadal mogę wytoczyć przeciwko tobie
proces o odzyskanie prawa użytkowania wspomnianej ziemi. Co w takim razie należy zrobić? Kiedy przeniesie
Pan na mnie grunt, również ten, z którym zawarłem umowę o grunt bez użytkowania, będzie zwolniony z
odpowiedzialności.
112. Jeśli Sezjusz obiecuje mi, pod warunkiem, tego samego niewolnika, którego zobowiązałem się
bezwzględnie wobec Titiusa, a gdy warunek jest w toku i gdy Titius nie dotrzyma go, niewolnik umrze, mogę
natychmiast wytoczyć powództwo przeciwko Titiusowi, a warunek zostanie spełniony, Sezjusz nie będzie
odpowiedzialny. Gdybym jednak wydał Titiusowi zwolnienie, Seius byłby związany, gdyby warunek został
spełniony. Jest więc ta różnica, że po śmierci niewolnika majątek, za który Seius był odpowiedzialny, przestaje
istnieć, ale po zwolnieniu niewolnik, którego Seius obiecał, nadal pozostaje.
113. Tenże, Digest, Księga LIII.
Jeśli ktoś obiecuje, że zapłaci dziesięć aurei, jeśli Titius zostanie konsulem, to nawet jeśli przyrzekający umrze w
czasie, gdy warunek jest aktualny, pozostawi swojego spadkobiercę odpowiedzialnym.
114. Tenże, Digest, Księga LIV.
Ten, kto zastrzega użytkowanie gruntu, a potem sam grunt, podobny jest do tego, kto zastrzega część gruntu, a
potem całość, ponieważ nie rozumie się, że grunt jest przenoszony, jeśli zastrzega się użytkowanie. Z drugiej
strony, jeśli ktoś zastrzega się do gruntu, a następnie do użytkowania, przypomina tego, kto zastrzega się do
całości, a następnie do części. Gdy ktoś zastrzega sobie prawo przejazdu, a potem prawo przechodu, to
późniejsze zastrzeżenie jest nieważne, podobnie jak nieważne jest zastrzeżenie sobie przez kogoś dziesięciu
aurei, a potem pięciu. Podobnie, jeśli ktoś zastrzega się do upraw, a potem do korzystania z ziemi, zastrzeżenie
jest nieważne; chyba że we wszystkich tych przypadkach wyraźnie oświadczy, że czyni to z zamiarem zawarcia
nowego zastrzeżenia, ponieważ wtedy pierwsze zobowiązanie wygasło, prawo do działania powstanie z
drugiego, a prawo przejścia i korzystania z ziemi, jak również pięć aurei, mogą być egzekwowane.
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115. Tenże, Digest, Księga LXXXVIII.
Ilekroć ktoś zastrzega, że oliwa ma być dostarczona w określonym dniu lub pod jakimś warunkiem, jej wartość
powinna być oszacowana w dniu, w którym zobowiązanie staje się wymagalne, bo wtedy można jej żądać; w
przeciwnym razie odniesie się korzyść z obiecującego.
116. Ulpianus, O Edykcie, Księga XX.
Ta sama zasada obowiązuje, gdy ktoś przewiduje dostarczenie pewnej ilości oliwy do Kapui, gdyż należy ją
oszacować w chwili, gdy można się jej domagać, czyli gdy tylko dana osoba może przybyć na wyznaczone
miejsce.
117. Julianus, O Urseius Per ox, Księga II.
Postanowienie sformułowane w następujący sposób: "Czy obiecujesz mi zapłacić taką a taką sumę pieniędzy,
jeśli nie mianujesz mnie swoim spadkobiercą?" jest nieważne, ponieważ takie postanowienie jest sprzeczne z
dobrymi obyczajami.
118. Tenże, O Minicjuszu, księga II.
Jeśli niewolnik, po zakazie swego pana, zobowiąże się do zapłacenia pieniędzy przez kogoś innego, to i tak czyni
przyrzekającego odpowiedzialnym wobec swego pana.
119. Africanus, Pytania, Księga VI.
Gdy ktoś postanawia w następujący sposób: "Jeśli z Azji przypłynie statek lub Tacyt zostanie konsulem", to bez
względu na to, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy, postanowienie to zacznie obowiązywać, ale nie
stanie się tak po raz drugi. Gdy bowiem jeden z dwóch odrębnych warunków nie zostanie spełniony, ten, który
zostanie spełniony, z konieczności sprawi, że postanowienie będzie skuteczne.
120. Tenże, Pytania, Księga VII.
Zawarto następujące postanowienie: "Jeśli Tycjusz zostanie konsulem, czy obiecujesz płacić dziesięć sestercji
rocznie, od dnia dzisiejszego?". Warunek został spełniony po trzech latach; czy nie można zasadnie wątpić, czy
można wszcząć postępowanie w celu wymuszenia zapłaty za ten czas? Odpowiedź brzmiała, że postanowienie
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jest ważne, i że należy rozumieć, iż zapłata należy się nawet za te lata, które upłynęły, zanim warunek został
spełniony, ponieważ chodziło o to, że jeśli Tycjusz zostanie konsulem, to dziesięć sestercji musi być płacone co
roku, i że nawet czas, który upłynął, powinien być wliczony.
121. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Wszystko, co można dodać, a co jest obce postanowieniu i nie ma związku z obecną umową, będzie uważane za
zbędne, ale nie spowoduje unieważnienia zobowiązania; na przykład, jeśli powiesz: "Śpiewam o broni i
człowieku, obiecuję", postanowienie będzie ważne.
122. Jeśli jednak dokonano jakiejkolwiek zmiany w oznaczeniu majątku lub osoby, której dotyczy transakcja,
uważa się, że nie stanowi to przeszkody. Jeśli bowiem niewolnik zastrzegł sobie denary, będziesz zobowiązany,
jeśli obiecasz aurei w tej samej wysokości. A jeśli niewolnik żąda od Lucjusza, swego pana, a ty obiecujesz
zapłacić Titiusa, który jest tą samą osobą, będziesz za to odpowiedzialny.
123. Paulus, O Lex Aelia Sentia, Księga III.
Jeśli nieletni, który ukończył dwadzieścia lat, zawrze ze swoim dłużnikiem umowę o wykupienie niewolnika, nie
należy jej wykonywać. Jeśli jednak małoletni ma dwadzieścia pięć lat, to nie można mu przeszkodzić, ponieważ
ustawa mówi o małoletnim w tym wieku.
124. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Ważne jest następujące zastrzeżenie: "Czy obiecujesz zagwarantować zapłatę dziesięciu tysięcy sestercji!".
125. Osoba, która zobowiązała się, że ktoś dopilnuje, aby wypłacono jej dziesięć aurei, nie może wnieść pozwu o
zwrot tej sumy, ponieważ przyrzekający może zostać zwolniony przez udzielenie wypłacalnego poręczenia, jak
mówi Labeo, a Celsus również stwierdza w szóstej księdze Digestów.
126. Paulus, O Edykcie, Księga II.
Gdy przewiduję karę, jeśli nie pożyczysz mi jakiejś sumy pieniędzy, to jest pewne, że to zastrzeżenie jest ważne.
Jeśli jednak postanawiam tak: "Czy obiecujesz pożyczyć mi pewną sumę pieniędzy?", to postanowienie jest
niejasne, ponieważ zawiera to, co leży w moim interesie,
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127. Ulpianus, O Edykcie, Księga VII.
Gdy nieżyjący człowiek nie może być przedstawiony w sądzie, nie ponosi się kary za coś, co jest niemożliwe;
podobnie jak gdy ktoś, zobowiązawszy się do wydania Stichusa, który nie żyje, przewiduje karę, gdyby go nie
wydano.
128. Tenże, O Edykcie, Księga XI.
Pewna kobieta, która dała posag mojemu rodakowi, Glabrio-Izydorowi, kazała mu obiecać ten posag dziecku,
gdyby ona umarła w czasie małżeństwa, co też uczyniła. Uznano, że powództwo z tego tytułu nie może być
uwzględnione, gdyż osoba nie mogąca mówić nie może tego uczynić.
129. Tenże, O Edykcie, Księga XIII.
Ilekroć przewidujemy karę, aby jakaś czynność mogła być wykonana, wyrażamy się właściwie w następujący
sposób: "Jeśli nie będzie wykonana w ten sposób". Jeżeli jednak kara polega na tym, aby jakiś czyn nie został
wykonany, to powinniśmy wyrazić się następująco: "Jeżeli zostanie wykonane coś przeciwnego do tego".
130. Tenże, O Edykcie, Księga XX.
Postanowienia nie są dzielone, gdy odnoszą się do rzeczy, które nie mogą być podzielone, jak na przykład prawo
drogi każdego rodzaju, przywilej prowadzenia wody i inne służebności. Sądzę, że ta sama zasada obowiązuje,
gdy ktoś zobowiązuje się do wykonania jakiejś czynności, na przykład do dostarczenia ziemi, wykopania rowu,
wybudowania domu; lub do pewnych usług, lub do czegokolwiek innego w tym rodzaju, ponieważ ich podział
unieważnia postanowienie. Celsus jednak w trzydziestej ósmej księdze Digestów powiada, że Tubero uważał, iż
w przypadku, gdy ustalamy, że coś ma być zrobione, a nie jest to zrobione, należy zapłacić pewną sumę
pieniędzy, i że nawet w tego rodzaju transakcjach umowa jest podzielona; zgodnie z tym Celsus powiada, że
można uznać, iż powództwo powinno być przyznane, w zależności od okoliczności sprawy.
131. Gdy ktoś tak się umawia: "Jeśli dzieło nie zostanie ukończone przed kalendami marca, czy obiecujesz
zapłacić sumę pieniędzy równą wartości dzieła?", obietnica nie będzie datowana na dzień rozpoczęcia dzieła, ale
po kalendach marca, ponieważ osoba, która składa obietnicę, nie może być pozwana przed kalendami marca.
132. Oczywiste jest, że jeśli ktoś zobowiązał się do podpierania domu, nie będzie trzeba czekać, aż dom się
zawali, zanim wniesie się pozew; ani, jeśli dom ma być zbudowany, czekać, aż upłynie czas, w którym mógłby

3101

być zbudowany; ale jak tylko promisor jest w zwłoce w budowie domu, wtedy pozew może być wniesiony,
ponieważ czas ustalony na wykonanie zobowiązania upłynął.
133. Paulus, O edyktach, księga XXIV.
Niekiedy wykonanie zobowiązania bezwzględnego jest opóźnione ze względu na naturę rzeczy; na przykład, gdy
ktoś zobowiązał się w odniesieniu do nienarodzonego dziecka, przyszłych plonów lub domu, który ma być
zbudowany, wtedy prawo do wniesienia powództwa powstaje, gdy tylko dostawa może być dokonana, zgodnie z
naturą rzeczy. I znowu, jeśli ktoś postanawia, że zapłata ma być dokonana w Kartaginie, podczas gdy on jest w
Rzymie, to milcząco rozumie się, że czas jest wliczony w to, co będzie konieczne do zużycia, aby udać się do
Kartaginy. Tak samo, jeśli ktoś się umawia z wolnym strzelcem na jego usługi, to ich czas nie upłynie, zanim nie
zostaną określone i nie wykonane.
134. Gdy niewolnik należący do majątku czyni zastrzeżenie, to nie ma ono mocy ani skutku, chyba że do majątku
weszło, tak jak gdyby było dokonane pod warunkiem. Ta sama zasada dotyczy niewolnika, który znajduje się w
rękach wroga.
135. Obiecujący Stichus, oferując go po zwłoce, oczyszcza się z tej zwłoki. Jest bowiem rzeczą pewną, że
wyjątek z powodu oszustwa zabrania tego, kto odmawia przyjęcia pieniędzy, które mu się daje.
136. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga VIII.
Niektóre postanowienia są pewne, a inne niepewne.
137. Postanowienie jest pewne, gdy przez samą wzmiankę o nim, jego natura i wysokość są z góry znane, jak na
przykład: dziesięć aurei, posiadłość toskańska, niewolnik Stichus, sto miar najlepszej afrykańskiej pszenicy, sto
dzbanów najlepszego kampańskiego wina.
138. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Gdy jednak nie jest jasne, co jest przedmiotem zapisu, a jego charakter lub ilość są nieokreślone, należy
powiedzieć, że zapis jest niepewny.

3102

139. 139. Dlatego też, gdy ktoś przewiduje działkę ziemi bez żadnego konkretnego określenia, albo niewolnika w
sposób ogólny, bez wymienienia jego imienia, albo wino lub pszenicę bez podania ich rodzaju, to zawarł w
zobowiązaniu coś niepewnego.
140. Jest to tak dalece prawdziwe, że jeśli ktoś zastrzega się w następujący sposób: "Czy obiecujesz mi dać sto
miar dobrej afrykańskiej pszenicy i sto dzbanów dobrego kompanijskiego wina?", to będzie się uważało, że
zobowiązał się do rzeczy niepewnych, ponieważ można znaleźć coś lepszego niż coś dobrego, z tego powodu
nazwa "dobry" nie określa żadnego artykułu, ponieważ wszystko, co jest lepsze niż dobre, jest również samo w
sobie dobre. Gdy jednak ktoś zastrzega się do "najlepszego", to rozumie się, że chodzi o artykuł, którego
doskonałość zajmuje pierwsze miejsce, co powoduje, że określenie to odnosi się do czegoś, co jest pewne.
141. 141. Jeśli ktoś zastrzega sobie prawo do użytkowania pewnej części ziemi, to rozumie się, że wprowadził do
swojego zobowiązania coś niejasnego. Taka jest obecna praktyka.
142. 142. Jeśli ktoś postanawia, że każde dziecko, które urodzi się niewolnicy Aretuzie, lub plony z posiadłości
Tusculan zostaną mu oddane, to wątpliwe jest, czy można uznać, że zobowiązał się do czegoś, co jest pewne. Z
natury sprawy wynika jednak, że to postanowienie dotyczy przedmiotu niepewnego.
143. 143. Jeśli jednak ktoś zastrzega się do wina, oliwy lub pszenicy, które znajdują się w pewnym magazynie, to
rozumie się, że zastrzega się do czegoś, co jest pewne.
144. Kiedy jednak ktoś umawia się z Tacytem w następujący sposób: "Czy obiecujesz mi zapłacić to, co Seius
jest mi winien?", a także ten, kto zastrzega w następujący sposób: "Czy obiecujesz mi zapłacić to, co jesteś mi
winien, zgodnie z twoim testamentem?", wstawia do swojego zobowiązania coś, co jest niepewne, nawet jeśli
Seius jest winien pewną sumę lub pewna suma jest mu należna zgodnie z testamentem, chociaż te przypadki
trudno odróżnić od tych, które wymieniliśmy w odniesieniu do wina, oliwy lub pszenicy przechowywanych w
magazynie. Z drugiej strony, uważa się, że poręczyciele obiecali coś pewnego, pod warunkiem, że ten, za kogo
się zobowiązali, jest winien coś, co jest pewne; chociaż można ich również zapytać: "Czy uważacie się za
odpowiedzialnych za to?".
145. Uważa się, że każdy, kto zobowiązuje się do czegoś, co ma być zrobione lub nie ma być zrobione,
zobowiązuje się do tego, co jest niepewne: do czegoś, co ma być zrobione, jak na przykład "wykopanie rowu,
zbudowanie domu, wydanie wolnej własności"; do czegoś, co nie ma być zrobione, jak na przykład "że nie zrobisz
nic, aby uniemożliwić mi chodzenie i jeżdżenie po twojej ziemi, lub że nie podejmiesz żadnych kroków, aby
uniemożliwić mi posiadanie niewolnika Erosa".
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146. Gdy ktoś zastrzega się do jednej lub drugiej rzeczy, na przykład do dziesięciu aurei lub do niewolnika
Stichusa, nie jest bezzasadne pytanie, czy zawarł w swoim zobowiązaniu coś, co było pewne lub niepewne. Te
przedmioty są bowiem konkretnie określone, a niepewność istnieje tylko co do tego, który z nich powinien być
dostarczony. Jednak ten, kto zastrzegł sobie wybór, dodając następujące słowa: "Któregokolwiek bym nie chciał",
może być uważany za osobę, która zastrzegła sobie coś, co jest pewne, ponieważ może utrzymywać, że ma
prawo dać tylko niewolnika lub dziesięć aurei. Ten jednak, kto nie zastrzega dla siebie wyboru, zastrzega się do
czegoś, co jest niepewne.
147. Ten, kto zastrzega się co do kwoty głównej i wszelkich odsetek, uważa się, że postanowił coś, co jest
zarówno pewne, jak i niepewne; a jest tyle zastrzeżeń, ile jest rzeczy.
148. Następujące postanowienie: "Czy obiecujesz przenieść posiadłość Tusculan?" pokazuje, że przedmiot jest
pewny i zawiera postanowienie, że cała własność nieruchomości zostanie przeniesiona na zamawiającego w taki
czy inny sposób.
149. Paulus, O Edykcie, Księga XVIII.
Gdy postanawiam o jednej lub drugiej rzeczy, którąkolwiek bym wybrał, wybór jest osobisty i dlatego wybór tego
rodzaju dotyczy niewolnika lub syna pod władzą ojcowską. Jeśli jednak ten, kto się decyduje, umrze przed
dokonaniem wyboru, zobowiązanie przechodzi na spadkobierców.
150. Gdy postanawiamy, że coś dasz lub uczynisz, to w postanowieniu uwzględnia się tylko to, co jest należne w
chwili obecnej, a nie to, co może być należne później, na przykład z tytułu wyroków. Dlatego w postanowieniu
umieszcza się słowa: "To, co musisz zapłacić", "albo teraz, albo w określonym czasie". Dzieje się tak dlatego, że
osoba, która zastrzega, aby coś zapłacić, ma odniesienie do pieniędzy, które są już należne. Jeśli jednak chce on
określić cały dług, mówi: "To, co musisz zapłacić albo teraz, albo w określonym czasie".
151. Tenże, O Edykcie, Księga LVIII.
Gdy obiecuje się pieniądze na określony dzień, pod karą, a obiecujący umrze przed nadejściem tego dnia, kara
zostanie poniesiona, chociaż majątek nie został przyjęty.
152. Tenże, O Edykcie, Księga LXII.
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Jeśli syn pod władzą ojcowską, po zastrzeżeniu warunku, zostanie wyemancypowany, a następnie warunek
zostanie spełniony, to ojciec będzie uprawniony do działania; ponieważ przy zastrzeżeniach bierze się pod uwagę
czas zawarcia umowy.
153. Przy umowie o działkę ziemi nie uwzględnia się upraw, które istnieją w chwili zawierania umowy.
154. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Jeśli zabezpieczenie zostało dostarczone agentowi osoby, która była obecna, nie ma wątpliwości, że powództwo
w sprawie stipulation będzie przysługiwało zleceniodawcy.
155. Tenże, W sprawie edyktu, księga LXXIV.
Ilekroć język klauzuli jest niejednoznaczny, najwygodniej jest przyjąć znaczenie, które jest korzystne dla
zachowania własności, o której mowa.
156. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVII.
Ilekroć ktoś obiecuje wydać kogoś przed sądem, a nie przewiduje kary (np. gdy obiecuje wydać swojego
niewolnika lub wolnego), powstaje pytanie, czy postanowienie to staje się skuteczne. Celsus mówi, że nawet jeśli
w umowie nie było napisane, że należy zapłacić karę, jeśli dana osoba nie zostanie wydana, to rozumie się, że
ten, kto złożył obietnicę, będzie odpowiedzialny za interes swojego przeciwnika, aby ją wydać. To, co mówi
Celsus, jest prawdą, ponieważ ten, kto obiecuje, że wyda kogoś przed sądem, obiecuje, że podejmie
odpowiednie kroki, aby to uczynić.
157. Jeśli pełnomocnik obiecuje, że wyda kogoś bez kary, to można utrzymywać, że zawarł umowę nie dla
własnej korzyści, lecz dla korzyści osoby, którą reprezentuje; a jeszcze bardziej uzasadnione jest zapewnienie,
że postanowienie pełnomocnika obejmuje wartość rzeczy, o którą chodzi.
158. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVIII.
Nikt nie może zawrzeć ważnego zastrzeżenia dotyczącego własnej własności, ale może zawrzeć zastrzeżenie
dotyczące jej ceny. Mogę prawnie zastrzec, że moja własna własność zostanie mi zwrócona.
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159. Jeżeli niewolnik, który ma być wydany, umrze po tym, jak przyrzekający się nie wywiązał z zobowiązania,
ten ostatni będzie nadal odpowiedzialny, tak jakby niewolnik żył. Uważa się za niewypłacalnego tego, kto woli
wnieść sprawę do sądu niż dokonać zwrotu.
160. Paulus, O Edykcie, Księga LXXII.
Umowa zawierana jest między zobowiązującym się a zobowiązanym, a zatem gdy jeden z nich obiecuje
drugiemu, że coś zapłaci lub wykona jakąś czynność, nie ponosi odpowiedzialności, gdyż każdy musi obiecać za
siebie. A ten, kto zapewnia, że nie ma żadnego oszustwa związanego z transakcją i że nie będzie żadnego, nie
dokonuje po prostu dezawuacji, ale obiecuje, że dopilnuje, aby nie popełniono żadnego oszustwa. Ta sama
zasada odnosi się do następujących postanowień, a mianowicie: "że zainteresowana strona będzie mogła
posiadać nieruchomość" oraz "ani ty, ani twój spadkobierca nie uczynicie nic, aby temu zapobiec".
161. Jeśli w momencie zapisu na Stichusa będę miał na myśli innego niewolnika, a ty jeszcze innego, to
transakcja będzie nieważna. Takie było też zdanie Arystotelesa w odniesieniu do wyroków. Lepsza jednak opinia
jest taka, że należy uznać za żądanego tego, kogo kupujący miał na myśli; bo chociaż ważność zapisu zależy od
zgody obu stron, to jednak wyrok jest wydawany przeciwko jednemu z nich bez jego zgody, a zatem należy
raczej wierzyć powodowi; w przeciwnym razie pozwany zawsze zaprzeczy, że wyraził zgodę.
162. Jeśli, gdy ja żądam Stichusa lub Pamphilusa, ty obiecujesz dać mi jednego z nich, to jest postanowione, że
nie będziesz odpowiedzialny i że nie udzielono odpowiedzi na interrogację.
163. Inaczej ma się sprawa z sumami pieniędzy, jak na przykład: "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć, czy
dwadzieścia aurei?". W tym przypadku bowiem, choć obiecujesz dziesięć, odpowiedź została udzielona
prawidłowo, ponieważ uważa się, że osoba obiecała mniejszą z dwóch sum pieniędzy.
164. I znowu, jeśli zastrzeżę kilka rzeczy, na przykład dla Stichusa i Pamphilusa, choć może obiecałeś jedną z
nich, będziesz odpowiedzialny, gdyż uważa się, że odpowiedziałeś w jednym z tych dwóch postanowień.
165. Nie mogę prawnie zastrzec niczego, co jest święte lub religijne, albo co było przeznaczone na użytek
publiczny, jak targ lub świątynia, albo człowiek wolny; chociaż to, co święte, może stać się profanum, a to, co było
przeznaczone na użytek publiczny, może powrócić do użytku prywatnego, a człowiek wolny może stać się
niewolnikiem. Gdy bowiem ktoś przyrzeka, że da coś, co jest profanum lub stichus, będzie zwolniony z
odpowiedzialności, jeśli rzecz stanie się święta lub stichus uzyska wolność, bez żadnego jego działania. Te
rzeczy nie staną się też ponownie przedmiotem zobowiązania, jeśli na mocy jakiegoś prawa własność ponownie
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stanie się profanum, a Stichus, będąc wolnym, zostanie ponownie sprowadzony do stanu poddaństwa; ponieważ
to, co jest przedmiotem zarówno zwolnienia, jak i zobowiązania, nie może być ani dostarczone, ani nie
dostarczone. Jeśli bowiem właściciel statku, który obiecał, rozbiera go na części i odbudowuje z tych samych
materiałów, to zobowiązanie zostaje odnowione, ponieważ jest to ten sam statek. Stąd Pediusz stwierdza, że
można powiedzieć, iż jeśli zastrzeżę sto dzbanów wina z pewnej posiadłości, to powinienem poczekać, aż
zostanie zrobione, a jeśli zostało zrobione i zostało zużyte bez winy przyrzekającego, to znowu powinienem
poczekać, aż zostanie zrobione więcej i będzie można je dostarczyć; i podczas tych zmian zobowiązanie albo
pozostanie w zawieszeniu, albo zacznie działać. Te przypadki są jednak niepodobne, ponieważ kiedy obiecuje
się wolnemu człowiekowi, nie jest konieczne czekanie do czasu jego niewolnictwa, ponieważ tego rodzaju
postanowienie w odniesieniu do wolnego człowieka nie powinno być zatwierdzone; na przykład: "Czy obiecujesz
dostarczyć So-and-So, kiedy stanie się on niewolnikiem? "Czy obiecujesz przenieść tę ziemię, gdy z świętej i
religijnej stanie się profanum?", ponieważ takie postanowienie nie obejmuje zobowiązania w obecnym czasie, a
tylko takie rzeczy, które ze swej natury są możliwe, mogą być wprowadzone do zobowiązania. Uważa się, że
zastrzegamy nie gatunek, ale rodzaj wina; i w tym przypadku czas jest milcząco włączony. Wolny człowiek należy
do pewnego gatunku i nie jest zgodne ani z prawem cywilnym, ani naturalnym oczekiwać, że wypadek lub
niekorzystny los przytrafi się człowiekowi, który jest wolny, ponieważ bardzo właściwie prowadzimy nasze sprawy
w odniesieniu do takiej własności, która może być natychmiast poddana naszemu użytkowaniu i własności. Jeśli
statek jest rozebrany z zamiarem użycia jego desek do jakiegoś innego celu, chociaż właściciel może zmienić
zdanie, należy powiedzieć, że oryginalny statek został zniszczony i że jest to inny statek. Jeżeli jednak wszystkie
deski zostały usunięte w celu naprawy statku, nie uważa się, że pierwotny statek został zniszczony, a kiedy
materiały są ponownie połączone, staje się on znowu tym samym; tak jak wtedy, gdy belki są zabrane z domu z
zamiarem zastąpienia ich, nadal należą do domu. Jeśli jednak dom zostanie rozebrany do poziomu ziemi, to
nawet jeśli te same materiały zostaną zastąpione, będzie to już inna budowla. Dyskusja ta odnosi się do
przepisów pretorianów, które przewidują przywrócenie własności i powstaje pytanie, czy jest to ta sama
własność.
166. 166. Jeśli zarezerwowałem coś pod lukratywnym tytułem, a otrzymam to pod takim tytułem, to rezerwacja
wygasa. Jeśli zostanę spadkobiercą, zastrzeżenie wygasa przez własność. Jeżeli jednak, będąc spadkobiercą,
zmarły powierzył mi w spadku nieruchomość, można wytoczyć powództwo z tytułu zapisu. Ta sama zasada
obowiązuje, gdy spadek został zapisany warunkowo, ponieważ jeśli sam dłużnik zapisałby nieruchomość pod
warunkiem, nie zostanie zwolniony. Gdyby jednak warunek nie został spełniony, a nieruchomość pozostałaby w
posiadaniu spadkobiercy, nie byłoby już podstawy do wytoczenia powództwa.
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167. 167. Gdybym zapisał na rzecz Stichusa, który nie żyje, choć tak jest, i można by wytoczyć powództwo
osobiste o jego odzyskanie, tak jak można to uczynić wobec złodzieja, Sabinus mówi, że zawarłem ważny zapis.
Jeśli jednak zastrzeżenie jest dokonane w innych okolicznościach, jest ono nieważne, bo chociaż niewolnik może
być należny, to jednak przez jego śmierć przyrzekający jest zwolniony z odpowiedzialności. Byłby więc tego
samego zdania, gdybym zapisał się za zmarłego niewolnika, gdy dłużnik jest w zwłoce.
168. Jeśli ktoś obiecuje, że wyda niewolnicę, która jest w ciąży, w pewnym miejscu, to chociaż może ją wydać
bez dziecka, rozumie się, że wyda ją w tym samym stanie.
169. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIV.
Jeśli wyznaczę ci budowę domu i upłynie czas, w którym mógłbyś go zbudować, to dopóki nie wniosę sprawy do
sądu, jest ustalone, że zostaniesz uwolniony, jeśli zbudujesz ten dom. Jeśli jednak już wniosę pozew, to nie
będzie dla ciebie korzystne, jeśli go zbudujesz.
170. Tenże, O Edykcie, Księga LXXV.
Przy wykonywaniu zobowiązania należy pamiętać, że istnieją cztery rzeczy, które należy rozważyć: czasami
bowiem możemy odzyskać coś od każdego poszczególnego spadkobiercy, a czasami konieczne jest wniesienie
pozwu o cały majątek, który nie może być podzielony; i znowu, powództwo może być wniesione o część majątku,
podczas gdy dług nie może być zapłacony, chyba że w całości; i są przypadki, w których powództwo musi być
wniesione o cały majątek, chociaż roszczenie może dopuszczać podział płatności.
171. W pierwszym przypadku chodzi o przyrzekającego pewną sumę pieniędzy, ponieważ zarówno żądanie, jak i
zapłata zależą od dziedzicznych udziałów w majątku.
172. Drugi przypadek odnosi się do pewnej pracy, którą spadkodawca zlecił do wykonania. Wszyscy
spadkobiercy są odpowiedzialni łącznie, ponieważ efekt pracy nie może być podzielony na odrębne części.
173. Jeżeli postanowię, że ani ty, ani twój spadkobierca nie uczynicie nic, aby przeszkodzić mi w korzystaniu z
prawa drogi, i że w razie gdybyście to uczynili, zapłacicie określoną sumę pieniędzy, a jeden z kilku
spadkobierców przyrzekającego przeszkodzi mi w korzystaniu z prawa drogi, to zdaniem najlepszych autorytetów
wszyscy spadkobiercy będą związani czynem jednego z nich, ponieważ chociaż jeden z nich przeszkodził mi w
korzystaniu z prawa drogi, to jednak nie przeszkodził mi częściowo, ale pozostali mogą być zwolnieni z
odpowiedzialności przez powództwo działowe.
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174. Roszczenie może być żądane w części, gdy wszystko musi być zapłacone, jak na przykład, gdy zastrzegam
dla niewolnika, który nie jest wyraźnie wskazany, bo roszczenie jest podzielone, ale nie może być spełnione,
chyba że w całości; w przeciwnym razie może to być dokonane przez przeniesienie części różnych niewolników,
które zmarły nie mógł zrobić, aby uniemożliwić mi uzyskanie tego, co postanowiłem. Ta sama zasada będzie
obowiązywać, jeśli ktoś obiecałby dziesięć tysięcy sestercji lub niewolnika.
175. Pozew może być wniesiony o całą kwotę, a zapłata części spowoduje zwolnienie, gdy wszczynamy
postępowanie z powodu eksmisji; ponieważ spadkobiercy sprzedawcy powinni być wszyscy razem powiadomieni
i wszyscy muszą bronić sprawy, a jeśli jeden z nich tego nie zrobi, wszyscy będą odpowiedzialni, ale każdy
będzie zobowiązany do zapłaty tylko proporcjonalnie do swojego udziału w spadku.
176. Podobnie, jeśli zostałaby zawarta następująca klauzula: "Jeśli posiadłość Tycjana nie zostanie przekazana,
czy obiecujesz zapłacić sto aurei?", kara stu aurei nie zostanie poniesiona, chyba że cała posiadłość zostanie
przekazana, a przekazanie pozostałych udziałów w ziemi nie przyniesie żadnej korzyści, jeśli jedna ze stron
odmówi przekazania swojego udziału; podobnie jak zapłata części długu wierzycielowi nie jest wystarczająca do
zwolnienia zastawionej własności.
177. Jeżeli ktoś, kto stanie się odpowiedzialny pod pewnym warunkiem, przeszkodzi w spełnieniu tego warunku,
to mimo to będzie za niego odpowiedzialny.
178. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Kiedy mówi się, że jest tyle postanowień, ile jest rzeczy, to dotyczy to tylko sytuacji, kiedy rzeczy są wymienione
w postanowieniu, ale jeśli nie są wymienione, to jest tylko jedno postanowienie.
179. Paulus, O Edykcie, księga LXXV.
Nikt nie może prawnie zastrzec czegoś, co jest jego, na wypadek, gdyby to do niego należało.
180. Tenże, O Plaucjuszu, księga VI.
Jeśli jednak poręczyciel ofiaruje niewolnika, a dłużnik główny jest w zwłoce i niewolnik umrze, to poręczycielowi
należy udzielić ulgi. Jeśli jednak poręczyciel zabije niewolnika, dłużnik główny zostanie zwolniony, ale przeciwko
poręczycielowi może być wniesiony pozew na podstawie klauzuli.
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181. Tenże, O Plaucjuszu, księga IX.
Jeżeli dzierżawię ziemię dzierżawcy na pięć lat, a po upływie trzech lat postanawiam, co następuje: "Czy
przyrzekasz wszystko, co jesteś zobowiązany zapłacić lub uczynić?", to w tym postanowieniu nie ma nic więcej,
jak tylko to, co ma być uczynione w tym czasie; ponieważ w postanowieniu nie ma nic poza tym, co jest już
należne. Gdyby jednak dodać: "To, co będziesz zobowiązany zapłacić lub uczynić", zobowiązanie będzie
odnosiło się do przyszłości.
182. Pomponiusz, O Plaucjuszu, Księga III.
Gdy postanowimy, że jeśli kapitał nie zostanie zapłacony, co miesiąc będzie należna kara zamiast odsetek
ustawowych, to nawet jeśli uda się uzyskać wyrok w sprawie kapitału, kara będzie nadal rosła, ponieważ jest
pewne, że kapitał nie został zapłacony.
183. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVII.
Gdybym zapisał niewolnika, a on by umarł bez niczyjej zwłoki, to nawet gdyby przyrzekający go zabił, można by
wszcząć postępowanie sądowe. Czy jednak, gdy przyrzekający zaniedbuje go w chorobie, będzie za to
odpowiedzialny? Jeśli rozważymy, czy tak jest, to w przypadku, gdy wytoczono powództwo o odzyskanie
niewolnika, a ten, który go posiadał, zaniedbywał go, ten ostatni będzie odpowiedzialny na podstawie
niedbalstwa; podobnie jak w przypadku, gdy ktoś, kto obiecał wydać niewolnika, do którego odnosi się
postanowienie, jest uważany za niedbałego w czynieniu czegoś, a nie w powstrzymywaniu się od czynienia
czegoś. Ta ostatnia opinia powinna być zatwierdzona, ponieważ ten, kto obiecuje zapłacić, jest odpowiedzialny
za zapłatę, a nie za wykonanie jakiejś konkretnej czynności.
184. 184. Jeśli jednak majątek istnieje, ale nie może być wydany, jak na przykład działka ziemi, która stała się
religijna lub święta, lub niewolnik, który został manumitted, lub nawet zdobyte przez wroga, zaniedbanie jest
określona w następujący sposób: jeśli majątek należał do promisor w czasie postanowienia, lub stał się jego
później, a którykolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń miał miejsce, nadal będzie odpowiedzialny. To samo
będzie miało miejsce, jeśli stało się to za pośrednictwem innej osoby, po tym jak niewolnik został wyalienowany
przez przyrzekającego. Jeśli jednak niewolnik należał do kogoś innego, a coś takiego wydarzyło się za
pośrednictwem kogoś innego, przyrzekający nie będzie odpowiedzialny, ponieważ nic nie zrobił, chyba że coś
takiego wydarzyło się po tym, jak zwlekał z zapłatą. Julianus akceptuje to rozróżnienie. I znowu, jeśli niewolnik,
który należał do przyrzekającego, został mu odebrany z tego powodu, że miał być wolny pod pewnym
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warunkiem, należy uznać, że jest on w takiej samej sytuacji, jak gdyby obiecał niewolnika innemu, ponieważ
niewolnik przestał należeć do niego bez żadnego działania z jego strony.
185. Powstaje pytanie, czy jeśli nie wiedząc, że jest dłużnikiem niewolnika, zabije go, to czy będzie za to
odpowiedzialny? Julianus uważa, że tak jest w przypadku, gdy ktoś, nie wiedząc, że został zobowiązany do
wydania niewolnika, manumituje go.
186. Następnie rozważmy zasadę ustanowioną przez starożytnych, a mianowicie, że jeśli dłużnik jest winny
zaniedbania, to zobowiązanie nadal istnieje. Jak należy to rozumieć? I rzeczywiście, jeśli dłużnik działa w taki
sposób, że nie jest w stanie zapłacić, konstytucja staje się łatwa do zrozumienia. Jeśli jednak jest on tylko w
zwłoce, może powstać wątpliwość, czy jeśli nie będzie później zwlekał, to czy poprzednia zwłoka zostanie
usunięta. Celsus twierdzi, że ten, kto zwleka z dostarczeniem obiecanego Stichusa, może się z tego wykręcić,
oddając później niewolnika; jest to bowiem kwestia odnosząca się do tego, co jest właściwe i sprawiedliwe, a w
tego rodzaju sprawach często popełnia się zgubne błędy, polegając zbytnio na autorytecie nauki prawa. Ta opinia
jest prawdopodobnie poprawna i została przyjęta przez Julianusa. Gdy bowiem pojawia się kwestia
odszkodowania, a przypadek obu stron jest taki sam, dlaczego pozycja tego, kto posiada własność, nie miałaby
być lepsza od pozycji tego, kto próbuje ją uzyskać?
187. Zobaczmy teraz, do jakich osób ma zastosowanie ta konstytucja. Trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy: po
pierwsze, musimy zapytać, jakie osoby są odpowiedzialne za trwanie zobowiązania, a po drugie, dla kogo
powodują jego trwanie. Dłużnik główny z pewnością utrwala zobowiązanie, ale czy można mieć wątpliwości, że
inni dłużnicy również je utrwalają? Pomponiusz uważa, że tak, ponieważ dlaczego poręczyciel miałby wygasić
swoje zobowiązanie przez swój własny czyn? Opinia ta jest słuszna, dlatego też zobowiązanie jest utrwalone
zarówno w ich osobach, jak i w osobach ich następców, a także w osobach ich pomocników, czyli poręczycieli, z
tego powodu, że dali oni swoje przyrzeczenie w odniesieniu do niego w każdych okolicznościach.
188. Zobaczmy, czy syn pod ojcowską kontrolą, który złożył obietnicę na polecenie ojca, może przedłużyć
zobowiązanie tego ostatniego przez zabicie niewolnika. Pomponiusz uważa, że może to zrobić, ponieważ
rozumiemy, że osoba, która wydaje rozkaz, jest współwinna.
189. Skutkiem tego przepisu jest to, że niewolnik może być nadal żądany, ale uważa się, że może być przyznane
zwolnienie lub przyjęte poręczenie z powodu zobowiązania. Istnieje pewna wątpliwość, czy to zobowiązanie
może być odnowione, z tego powodu, że nie możemy zastrzec niewolnika, który nie istnieje, lub pieniędzy, które
nie są należne. Myślę, że odnowienie może być dokonane, jeśli jest to uzgodnione między stronami; jest to
również opinia Julianusa.
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190. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVIII.
Jeśli tak postanowię: "Czy przyrzekasz, że nic nie zrobisz, aby przeszkodzić mi lub mojemu spadkobiercy w
usunięciu mojego rocznika?", to powództwo zostanie przyznane także mojemu spadkobiercy.
191. Tenże, O Witeliuszu, Księga III.
Jeśli zastrzeżę w następujący sposób: "Czy przyrzekasz, że nie uczynisz nic, co przeszkodziłoby mi w zabraniu
jednego z niewolników, których masz?". Będę miał prawo do wyboru.
192. Marcellus, Digest, Księga III.
Pewien człowiek zażądał, aby dostarczono mu pszenicy. Jest to kwestia faktu, a nie prawa. Dlatego też, jeśli miał
na myśli pewien rodzaj pszenicy, to znaczy pszenicę o określonej jakości lub w określonej ilości, uważa się, że
zostało to określone. W przeciwnym razie, jeśli zamierzał określić rodzaj pszenicy i ilość, a tego nie zrobił, uważa
się, że niczego nie zastrzegł, a zatem druga strona nie jest zobowiązana do dostarczenia jednej miary pszenicy.
193. The Same, Digest, Księga V.
Gdy ktoś się umawia na budowę domu, nabywa zobowiązanie tylko wtedy, gdy jest oczywiste, w jakim miejscu
chciał, aby dom został zbudowany, i gdy jest zainteresowany, aby tam został zbudowany.
194. Tenże, Digest, Księga XII.
Gdy ktoś jest mi winien niewolnika na mocy postanowienia, a on go zaskoczy na gorącym uczynku i bezkarnie
zabije, nie można mu wytoczyć powództwa pretorskiego.
195. Celsus, Digest, Księga XXVI.
Jeśli ustalę, co następuje: "Czy stawisz się w sądzie? A jeśli tego nie uczynisz, czy wydasz centaura?", to
postanowienie będzie takie samo, jak gdybym tylko obiecał stawić się w sądzie.
196. Zgodnie z prawem mogę się z tobą umówić w następujący sposób: "Czy przyrzekasz, że zapłacisz w imieniu
Titiusa?". Nie jest to bowiem podobne do postanowienia, że "Titius coś da", ale na jego podstawie mogę

3112

wytoczyć powództwo, jeśli mam w tym jakiś interes; a zatem jeśli Titius jest wypłacalny, nie mogę nic odzyskać
na podstawie tego postanowienia, bo jaki mam interes w nakłanianiu cię do zrobienia czegoś, podczas gdy jeśli
tego nie zrobisz, będę równie pewny swoich pieniędzy?
197. "Czy obiecujesz, że zapłacisz mi dziesięć aurei, jeśli się z tobą ożenię?" Myślę, że w tym przypadku, po
wykazaniu właściwej przyczyny, można odmówić powództwa; mimo to, nierzadko istnieje podstawa do tego
rodzaju zastrzeżenia. Ta sama zasada obowiązuje, gdy mąż umawia się z żoną w ten sposób, gdy nie ma
odniesienia do posagu.
198. Marcellus, Digest, Księga XX.
Myślę, że własność, która należy do mnie, może być zastrzeżona pod warunkiem, tak jak mogę zastrzec prawo
drogi do kawałka ziemi, chociaż ziemia może nie należeć do mnie w tym czasie. Jeśli jednak tak się nie stanie, a
ja zastrzeżę pod warunkiem grunt należący do kogoś innego, a następnie grunt ten stanie się moim na podstawie
intratnego tytułu, to zastrzeżenie to zostanie natychmiast unieważnione. Jeżeli właściciel gruntu zastrzeże sobie
prawo drogi pod warunkiem, warunek ten zostanie unieważniony, gdy tylko grunt zostanie zbyty; i tak jest z
pewnością w opinii tych władz, które twierdzą, że zobowiązania, które zostały prawnie zaciągnięte, wygasają, gdy
warunki, pod którymi istnieją, stają się takie, że nie mogłyby zostać ustanowione pod nimi.
199. Powstaje pytanie, kiedy pozew może być wniesiony na podstawie następującego postanowienia: "Czy
obiecujesz, że będziesz podpierał taki a taki dom?". Nie jest konieczne, aby czekać, aż dom się zawali, ponieważ
jest to w interesie umawiającego się, że powinien on być podpierany, a nie, że nie powinien być; mimo to
postępowanie nie może być właściwie wszczęte, jeśli nie upłynął wystarczający czas dla osoby, która zamierza
go podpierać.
200. Celsus, Digest, Księga XXXVIII.
To, co jest wymagane, aby zobowiązanie było wiążące, uważa się za pominięte, jeśli nie jest to jasno wyrażone
słowami; i prawie zawsze interpretujemy to na korzyść przyrzekającego, ponieważ ustalający mógł nadać
postanowieniom szersze znaczenie; ale z drugiej strony, przyrzekający nie powinien być wysłuchany, jeśli w jego
interesie leży, aby umowa była uważana za odnoszącą się do pewnych statków lub pewnych niewolników.
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201. Jeśli ustalę, co następuje: "Czy obiecujesz zapłacić, jeśli w ciągu dwóch lat nie wstąpisz na Kapitol?". Nie
mogę zgodnie z prawem wnieść pozwu przed upływem tych dwóch lat; bo chociaż słowa te są dwuznaczne, to
jednak rozumie się je w ten sposób: "Jeśli jest absolutną prawdą, że nie wstąpił pan na Kapitol".
202. Modestinus, Reguły, Księga VIII.
Warunek, który odnosi się zarówno do przeszłości, jak i do teraźniejszości, albo natychmiast unieważnia
zobowiązanie, albo w żadnym wypadku nie odracza jego wykonania.
203. Tenże, O receptach, księga IV.
Osoby, które osiągnęły wiek dojrzały, mogą wiązać się postanowieniem bez swoich kuratorów.
204. Tenże, Opinie, księga V.
Sprzedawcy zapewniali nabywcy zabezpieczenie przed eksmisją do wysokości jego udziału, a także specjalnie
obiecywali, że będą odpowiedzialni za wszystkie wydatki, które mógłby ponieść nabywca, który był szafarzem,
gdyby sprawa trafiła do sądu. Po śmierci nabywcy, jeden ze sprzedających wniósł pozew, twierdząc, że cena jest
mu należna; spadkobiercy nabywcy, którzy udowodnili, że cena została zapłacona, zażądali, zgodnie z
postanowieniem, zwrotu kosztów poniesionych w związku z obroną. Modestinus uznał, że jeśli sprzedający
zobowiązali się do pokrycia wydatków poniesionych w procesie o ustalenie własności nieruchomości, to wydatki
te nie mogą być w żaden sposób pobrane na podstawie tej klauzuli, gdy jeden ze sprzedających wnosi pozew o
zwrot zapłaconej już ceny.
205. Tenże, Pandekty, Księga V.
Wolny człowiek nie może być przedmiotem umowy, ponieważ nie można żądać jego wydania, ani nie można
zapłacić jego wartości, tak samo jak nie można żądać za martwego niewolnika lub za ziemię w rękach wroga.
206. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XI.
Jeśli niewolnik zgodził się zapłacić pewną sumę pieniędzy za swoją wolność i udzielił poręczenia w tym celu, to
mimo że może zostać poddany manumisji przez inną osobę, poręczenie to będzie jednak prawnie wiążące,
ponieważ zapytanie nie miało na celu sprawdzenia, przez kogo został poddany manumisji, lecz jedynie
dowiedzenie się, czy został poddany manumisji.
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207. Tenże, Listy, Księga II.
Postanowiłem, że albo Damas albo Eros będą mi dane. Kiedy dałeś mi Damasa, byłem w zwłoce z jego
przyjęciem. Damas nie żyje. Czy uważasz, że mam prawo do powództwa na podstawie tego postanowienia? Na
to Massurius Sabinus odpowiedział, że zgodnie z jego opinią nie możesz wnieść pozwu na podstawie klauzuli; on
bowiem słusznie uznał, że jeśli dłużnik nie zwleka z zapłatą tego, co jest mu należne, jest natychmiast zwolniony
z odpowiedzialności.
208. Tenże, Listy, Księga VI.
Gdy ktoś zobowiązuje się do jednej z kilku działek ziemi, które noszą tę samą nazwę, a wspomniana działka nie
ma określonego przeznaczenia, to zobowiązuje się do czegoś, co jest niepewne; to znaczy, że zobowiązuje się
do takiej działki ziemi, jaką przyrzekający może mu dać. Wola przyrzekającego jest jednak zawieszona, dopóki to,
co zostało obiecane, nie zostanie dostarczone.
209. Tenże, Listy, Księga VIII.
Pytam, czy uważasz, że następujący zapis jest niehonorowy, czy nie. Pewien naturalny ojciec wyznaczył na
swego dziedzica syna, którego Tycjusz adoptował pod warunkiem, że zostanie on uwolniony od ojcowskiej
kontroli. Przybrany ojciec odmówił mu emancypacji, chyba że ten zgodziłby się na zapłacenie pewnej sumy
pieniędzy przez osobę trzecią w zamian za jego uwolnienie. Po jego emancypacji, syn wszedł do majątku, a
następnie ojciec, zgodnie z warunkami wspomnianej klauzuli, zażądał pieniędzy. Odpowiedź brzmiała: Nie sądzę,
aby podstawa tego postanowienia była niehonorowa, gdyż w przeciwnym razie nie emancypowałby syna. Nie
można też uznać warunków tego zapisu za niesprawiedliwe, jeśli ojciec adopcyjny chciał uzyskać jakąś korzyść,
dzięki której jego syn miałby dla niego większe poważanie po jego emancypacji.
210. Tenże, Listy, Księga X.
Umówiłem się z Titiusem w następujący sposób: "Jeśli jakaś kobieta wyjdzie za mnie za mąż, czy obiecujesz dać
mi dziesięć aurei jako posag?". Powstało pytanie, czy takie postanowienie jest ważne. Odpowiedź brzmiała, że
jeśli obiecano mi posag, zastrzegając w następujący sposób: "Czy obiecujesz wypłacić mi dziesięć aurei tytułem
posagu, bez względu na to, jaką kobietę poślubię?", to nie ma powodu, dla którego pieniądze nie miałyby być
należne, jeśli warunek został spełniony. Gdy bowiem warunek zależny od działania jakiejś osoby, która jest
niepewna, może stworzyć zobowiązanie, jak na przykład: "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć aurei, jeśli ktoś
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wejdzie na Kapitol?" lub "Jeśli ktoś zażąda ode mnie dziesięciu aurei, czy obiecujesz zapłacić tyle samo?", nie
ma powodu, dla którego nie należałoby udzielić takiej samej odpowiedzi, jak w przypadku, gdy obiecano posag.
211. Nie jest ważna żadna obietnica, która zależy od woli osoby, która ją składa. 109. Pomponiusz, O Kwintusie
Muciusie, Księga III.
Jeśli postanowię: "Czy zapłacisz mi dziesięć czy piętnaście aurei?", to dziesięć będzie należne. Jeśli zaś
postanowię: "Czy zapłacisz po roku, czy po dwóch latach?", pieniądze będą należne po dwóch latach; ponieważ
w postanowieniach najmniejsza suma pieniędzy i najdłuższy okres czasu są uważane za włączone do
zobowiązania.
212. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga IV.
Gdybym zapisał dziesięć aurei dla siebie i dla Titiusa, gdy nie jestem pod jego kontrolą, to dziesięć aurei nie
będzie mi się należało, lecz tylko pięć, gdyż druga połowa zostanie odliczona; gdy bowiem niewłaściwie
zapisałem na rzecz obcego, mój udział nie zostanie zwiększony do tego stopnia.
213. Jeżeli postanowię z tobą w następujący sposób: "Czy obiecujesz dać mi jakąkolwiek odzież damską, która
należy do ciebie?", to należy wziąć pod uwagę intencję ustanawiającego, a nie obiecującego, i zwrócić uwagę na
to, co istniało, a nie na to, co obiecujący miał w tym czasie na myśli. Dlatego, jeśli przyrzekający był
przyzwyczajony do noszenia kobiecej szaty, będzie ona nadal należna.
214. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga V.
Jeżeli postanowię, że nie zrobisz nic, aby przeszkodzić mi w korzystaniu z pewnego domu, a ty nie przeszkodzisz
mi, lecz przeszkodzisz mojej żonie; albo z drugiej strony, jeżeli moja żona uczyni to zastrzeżenie, a ty
przeszkodzisz mi w korzystaniu z tego domu, to czy to zastrzeżenie staje się skuteczne? Słowa te powinny być
rozumiane w ich najszerszym znaczeniu, ponieważ nawet jeśli ja zastrzegam, że nie zrobisz nic, aby
uniemożliwić mi korzystanie z jakiegokolwiek prawa drogi, a ty nie uniemożliwiasz mi tego, ale przeszkadzasz
innemu, który wchodzi w moim imieniu, należy uznać, że postanowienie staje się skuteczne.
215. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XV.
Jeśli ktoś zastrzega "Stichus lub Pamphilus, którykolwiek z nich mu się podoba", może żądać dowolnego z nich,
którego wybierze, i tylko on będzie objęty zobowiązaniem. Jeśli jednak pyta się, czy może on zmienić zdanie i
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zażądać drugiego, należy zbadać warunki zastrzeżenia, aby upewnić się, czy jego warunki są wyrażone w
następujący sposób: "Ten, którego bym wybrał", czy "Ten, którego mogę wybrać". Jeśli użyto pierwszego z tych
sformułowań, to po dokonaniu wyboru, zastrzegający nie może zmienić zdania; jeśli jednak słowa dopuszczają
możliwość dyskusji i brzmią: "Ten, którego mogę wybrać", to może on swobodnie zmienić zdanie, dopóki nie
podejmie ostatecznej decyzji.
216. Jeśli ktoś postanawia w następujący sposób: "Czy dasz mi zabezpieczenie na sto aurei? "Prokulus mówi, że
w umowie o zabezpieczenie zawsze bierze się pod uwagę interes poręczającego, ponieważ czasami obejmuje on
cały kapitał, jak na przykład wtedy, gdy poręczający nie jest wypłacalny, a czasami mniej, gdy dłużnik jest tylko
częściowo wypłacalny; a znowu nie wynosi nic, jeśli dłużnik jest tak bogaty, że nie mamy żadnego interesu w
żądaniu od niego zabezpieczenia; ale przy ocenie wypłacalności osób należy brać pod uwagę ich uczciwość, a
nie wartość ich majątku.
217. Prokulus, Listy, Księga II.
Kiedy zastrzegam dla siebie, co następuje: "Prokulusie, jeśli dzieło nie zostanie ukończone, jak tego pragnę,
przed kalendami czerwca, czy obiecujesz zapłacić taką a taką sumę tytułem kary?" i przedłużam czas; czy
sądzisz, że można powiedzieć, iż dzieło nie zostało wykonane, jak tego pragnąłem, przed kalendami czerwca,
skoro ja sam dobrowolnie dałem więcej czasu na jego ukończenie? Prokulus odpowiedział, że nie bez powodu
należy rozróżniać, czy przyrzekający nie ukończył dzieła przed czerwcowymi kalendami, jak to zostało ustalone w
umowie, czy też, skoro dzieło nie mogło być ukończone przed tą datą, przyrzekający przedłużył czas do kalend
sierpniowych. Jeżeli bowiem zamawiający przedłużył termin, gdy dzieło nie mogło być ukończone przed
czerwcowymi kalendami, to moim zdaniem kara umowna byłaby należna; nie ma bowiem znaczenia, czy przed
czerwcowymi kalendami upłynął jakiś czas, w którym zamawiający nie chciał, aby dzieło zostało ukończone przed
tą datą, to znaczy, że nie oczekiwał, że zostanie wykonane coś, co nie mogło być wykonane. Albo, jeśli ta opinia
jest błędna, to nawet jeśli zamawiający umrze przed Kalendami Czerwca, kara nie zostanie poniesiona; ponieważ
będąc martwym, nie mógł wyrazić swojej woli, a po jego śmierci pozostałby pewien czas na ukończenie dzieła. I
jestem prawie skłonny uwierzyć, że kara zostałaby poniesiona, nawet gdyby nie zostało wystarczająco dużo
czasu na ukończenie dzieła przed Kalendami Czerwca.
218. Gdy ktoś coś sprzedaje i obiecuje, że udzieli kupującemu poręczenia, i gwarantuje, że sprzedana rzecz
będzie wolna od obciążeń, a kupujący chce, aby rzecz była wolna od wszelkich zastawów, a ten, który obiecał, że
tak będzie, nie wywiązuje się z umowy, pytam, jakie jest prawo? Proculus odpowiedział, że sprzedawca będzie
odpowiedzialny do wysokości interesu powoda, zgodnie z wysokością odszkodowania ustalonego przez sąd.
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219. Ulpianus, O Sabinusie, księga XVII.
Jeśli zobowiązuję się do przeniesienia określonego kawałka ziemi w określonym dniu, a przyrzekający jest
odpowiedzialny za to, że nie został on przeniesiony w tym dniu, mogę odzyskać odszkodowanie w wysokości
mojego interesu w tym, że opóźnienie nie miało miejsca.
220. Papinianus, Pytania, Księga II.
Zastrzegłem, co następuje: "Czy przyrzekasz stawić się w określonym miejscu, a jeśli tego nie uczynisz, zapłacić
pięćdziesiąt aurei?". Jeśli przez pomyłkę w postanowieniu pominięto godzinę, gdy uzgodniono, że masz się
stawić w określonym dniu, postanowienie będzie niedoskonałe. To tak samo, jak gdyby coś, co można zważyć,
policzyć lub zmierzyć, zostało przeze mnie ustalone bez podania wagi, ilości lub miary; lub gdyby miał być
zbudowany dom, a miejsce nie zostało wymienione; lub gdyby przekazano działkę ziemi bez podania jej opisu.
Jeśli jednak od początku było jasne, że możesz się stawić w dowolnym dniu, a jeśli tego nie uczynisz, musisz
zapłacić określoną sumę pieniędzy, takie postanowienie byłoby ważne, tak jak każde inne dokonane pod
warunkiem, i nie stałoby się skuteczne, zanim nie zostałoby ustalone, że osoba, która złożyła obietnicę, nie może
się stawić.
221. Gdybym jednak postanowił tak: "Czy obiecujesz zapłacić sto aurei, jeśli nie wejdziesz na Kapitol lub nie
pojedziesz do Aleksandrii?", to postanowienie nie staje się natychmiast skuteczne, nawet jeśli mógłbyś wejść na
Kapitol lub pojechać do Aleksandrii, ale dopiero wtedy, gdy stanie się pewne, że nie możesz wejść na Kapitol ani
pojechać do Aleksandrii.
222. I znowu, jeśli ktoś zastrzeże w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić sto aurei, jeśli nie wydasz
Pamfilusa?" Pegaz powiada, że zastrzeżenie to nie nabiera mocy zanim nie stanie się niemożliwe wydanie
Pamfilusa. Sabinus natomiast uważa, że zgodnie z intencją stron umowy, powództwo może być wytoczone po
tym, jak niewolnik mógł zostać wydany, ale nie można wszcząć postępowania na podstawie tej klauzuli, o ile to,
że nie został wydany, nie było winą przyrzekającego. Podtrzymuje on tę opinię na przykładzie spadku
pozostawionego na utrzymanie. Mucjusz stwierdził bowiem, że jeśli spadkobierca był w stanie zapewnić
utrzymanie, a tego nie uczynił, natychmiast stawał się odpowiedzialny za zapisane pieniądze. Zasada ta została
przyjęta ze względu na jej użyteczność, jak również ze względu na wolę zmarłego i naturę samej rzeczy. Można
więc przyjąć pogląd Sabinusa, jeśli zapis nie zaczyna się od warunku, np.: "Czy obiecujesz zapłacić taką a taką
sumę, jeśli nie wydasz Pamfilusa?". Ale co by było, gdyby postanowienie było wyrażone w następujący sposób:
"Czy obiecujesz wydać Pamphilusa, a jeśli tego nie uczynisz, czy obiecujesz zapłacić taką a taką sumę?". Byłoby
to niewątpliwie prawdą, gdyby udowodniono, że intencją było, iż jeśli niewolnik nie zostanie dostarczony, zarówno
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niewolnik, jak i pieniądze będą należne. Jeśli jednak obiecano, że tylko pieniądze będą należne, jeśli niewolnik
nie zostanie wydany, można by podtrzymać tę samą opinię; ponieważ ustalono, że intencją stron było, aby
niewolnik został wydany lub pieniądze zapłacone.
223. Tenże, Pytania, Księga IV.
Jeśli po żądaniu dziesięciu aurei od Titiusa, umówisz się z Maeviusem na wszystko, czego nie możesz uzyskać
od Titiusa, nie ma wątpliwości, że Maevius może być zmuszony do przyjęcia odpowiedzialności za zapłatę całej
sumy. Jeśli jednak wytoczysz przeciw Titiusowi proces o dziesięć aurei, to Maevius nie będzie zwolniony z
odpowiedzialności, dopóki Titius nie zapłaci wyroku. Paulus mówi, że Maevius i Titius nie są odpowiedzialni na
podstawie tego samego zobowiązania, ale Maevius jest odpowiedzialny pod warunkiem, że nie będziesz mógł
ściągnąć tej kwoty od Titiusa. Dlatego też po wytoczeniu powództwa przeciwko Titiusa, Maevius nie zostanie
zwolniony z odpowiedzialności, ponieważ nie wiadomo, czy będzie winien pieniądze, czy nie; a jeśli Titius zapłaci,
Maevius nie zostanie zwolniony, ponieważ nie był odpowiedzialny, ponieważ warunek, od którego zależało
postanowienie, nie został spełniony; a Maevius nie może zostać pozwany, dopóki warunek postanowienia jest w
toku, ponieważ nie można od niego żądać niczego zgodnie z prawem, dopóki Titius nie zostanie wyczerpany.
224. Tenże, Pytania, Księga XII.
Jeżeli po ustaleniu stu niewolników, których wybiorę ja i mój spadkobierca, pozostawię dwóch spadkobierców,
zanim dokonam wyboru, zapis będzie podzielony przez tę liczbę. Inaczej jednak będzie, jeśli spadkobierca
odniesie sukces po wybraniu niewolników.
225. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Człowiek, który jest wolny i służy mi w dobrej wierze jako niewolnik, składa obietnicę mnie jako stipulatorowi; i to
postanowienie jest prawie całkowicie ważne pod każdym względem, nawet jeśli obiecuje mi coś, co jest moją
własnością. Bo cóż innego można powiedzieć, aby wykazać, że wolny człowiek nie jest odpowiedzialny? A
jednak, gdybym obiecał tej samej osobie, co osoba zobowiązująca się, w podobnych okolicznościach, będę
odpowiedzialny. Jakże bowiem będzie on miał prawo do powództwa przeciwko mnie, które nabyłby na moją
korzyść, gdyby zawarł umowę z osobą trzecią? Dlatego w tym względzie należy go porównać do niewolnika, w
którym ktoś korzysta z użytkowania, lub do niewolnika innego, który służy w dobrej wierze. Gdy jednak niewolnik
przyrzeka użytkownikowi lub niewolnik innego, który służy w dobrej wierze nabywcy, w odniesieniu do rzeczy,
która należy do któregoś z nich, powództwo De peculia nie zostanie uwzględnione przeciwko panu, ponieważ w
tego rodzaju przypadkach osoby te są uważane za panów.
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226. "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć aurei dzisiaj?" Powiedziałem, że pieniądze mogą być żądane właśnie tego
dnia, i że powód nie może być uznany, że postąpił zbyt wcześnie, nawet jeśli dzień zastrzeżenia się nie skończył,
co byłoby prawem w innych okolicznościach. To bowiem, co nie powinno być żądane w określonym czasie, nie
może być w tym czasie zapłacone; a w podanym przypadku uważa się, że dzień jest wstawiony nie w celu
odroczenia powództwa, lecz w celu wykazania, że może ono być rozpoczęte natychmiast.
227. "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć aurei mnie, czy Titiusowi, któregokolwiek z nich wybiorę?" Jeśli chodzi o
zapłatę dla mnie, to. postanowienie jest pewne, ale jeśli chodzi o zapłatę dla niego, to jest niepewne. Przypuśćmy
bowiem, że w moim interesie leży, aby zapłata została dokonana Titiusowi, a nie mnie, gdyż obiecałem karę, jeśli
zapłata nie zostanie dokonana Titiusowi?
228. Tenże, Pytania, Księga XXXVI.
Klauzula mająca na celu zapobieżenie oszustwu, która jest umieszczona na końcu klauzuli, nie odnosi się do tych
części umowy, co do których jest wyraźne postanowienie.
229. Tenże, Pytania, Księga XXXVII.
Jeśli postanawiam: "Czy obiecujesz zapłacić sumę stu aurei?", mimo że rozumie się klauzulę: "Pod warunkiem,
że będzie sto aurei", to ten dodatek nie ustanawia warunku, bo jeśli nie będzie stu aurei, to postanowienie jest
nieważne; a postanowiono, że klauzula, która nie odnosi się do przyszłości, lecz do teraźniejszości, nie jest
warunkowa, nawet jeśli umawiające się strony mogą nie znać prawdy w tej sprawie.
230. Tenże, Opinie, Księga XI.
Jeżeli obie strony umowy zgadzają się na postanowienie, że w transakcji nie zostało lub nie zostanie popełnione
żadne oszustwo, można wnieść pozew o niepewną kwotę, aby postanowienie zostało wyrażone w bardziej
właściwy sposób.
231. Kobieta, która mieszkała w tym samym domu z mężczyzną z zamiarem poślubienia go, zobowiązała się
wobec niego do zapłacenia dwustu aurei, jeśli w czasie trwania małżeństwa powróci on do swojego zwyczaju
utrzymywania konkubiny. Moim zdaniem, nie było powodu, dla którego kobieta nie mogłaby odzyskać pieniędzy
na mocy tego postanowienia, jeśli warunek został spełniony, ponieważ umowa była zgodna z dobrymi
obyczajami.
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232. Pewien człowiek, wygnany na wyspę, złożył obietnicę, której postanowienie brzmiało następująco: "Czy
obiecujesz, że zapłacisz, kiedy umrzesz?" Postanowienie to nie stanie się skuteczne, jeśli nie umrze osoba, która
je złożyła.
233. Postanowienie dotyczące oszustwa wiąże spadkobiercę tego, kto składa obietnicę, przez sam akt tego
ostatniego; podobnie jak w przypadku innych umów, na przykład mandatu i depozytu.
234. Scaevola, Digest, Księga XXVIII.
Pewien człowiek, który pożyczył w Rzymie pieniądze, które miały być zapłacone w ciągu trzech miesięcy w
odległej prowincji, przyrzekł, że zapłaci je tam, a kilka dni później powiedział swojemu wierzycielowi w obecności
świadków, że jest gotów zapłacić pieniądze w Rzymie, jeśli odliczona zostanie kwota, którą zapłacił mu jako
odsetki. Powstało pytanie, czy po złożeniu oferty na całą kwotę, do której był zobowiązany na mocy klauzuli,
można żądać od niego, gdy stanie się ona wymagalna, w miejscu, w którym obiecał ją zapłacić. Odpowiedź
brzmiała, że stipulator mógł żądać jej w dniu, w którym stała się wymagalna, i w miejscu, w którym zgodził się ją
zapłacić.
235. Kallimachus pożyczył pieniądze od Stichusa, niewolnika Seiusa, w prowincji Syria, w celu wykorzystania go
w handlu morskim z miasta Berytus do Brindisi. Pożyczka była na dwieście dni potrzebnych na podróż, była
zabezpieczona zastawem i hipoteką towarów zakupionych w Berytusie, które miały być przewiezione do Brindisi,
a także obejmowała to, co miało być zakupione w Brindisi i przewiezione do Berytusu; strony uzgodniły, że gdy
Kallimach dotrze do Brindisi, powinien stamtąd odpłynąć drogą morską przed następnymi Idami Września, wraz z
innymi towarami, które zakupił i umieścił na statku; lub jeśli przed upływem tego czasu nie zakupi towaru i nie
opuści wspomnianego miasta, natychmiast zwróci całą sumę, tak jakby podróż została zakończona, i zapłaci tym,
którzy zażądają pieniędzy, wszystkie wydatki poniesione na przewiezienie ich do Rzymu; a Kallimach obiecał
Stichusowi, niewolnikowi Lucjusza Titiusa, jako gwarantowi, że wszystko to wiernie zapłaci i wykona. A gdy
zgodnie z umową, przed wspomnianymi wyżej dniami, towar został umieszczony na statku, Kallimach wraz z
Erosem, współniewolnikiem Stichusa, wyruszył w drogę powrotną do Syrii; Po tym, jak statek został utracony, a
Kallimach, zgodnie z ustaleniami, umieścił towar na statku wypływającym z Berytusu w czasie, gdy powinien był
zwrócić pieniądze, które miały być zawiezione do Rzymu, powstało pytanie, czy może skorzystać na zgodzie
Erosa, który był z nim i któremu jego pan nie pozwolił ani nie nakazał zrobić nic więcej w sprawie pieniędzy po
dniu, który był ustalony na ich zapłatę, niż zawieźć je do Rzymu zaraz po ich otrzymaniu; i czy Kallimach nadal
będzie odpowiedzialny w procesie o dostarczenie pieniędzy panu Stichusowi. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z
podanymi faktami, byłby odpowiedzialny. Pytam też, skoro Kallimach wypłynął po wspomnianym dniu, za zgodą
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Erosa, wspomnianego niewolnika, czy ten ostatni mógł pozbawić swego pana prawa do działania po tym, jak
zostało ono przez niego nabyte. Odpowiedź brzmiała, że nie może tego uczynić, ale że istniałaby podstawa do
wyjątku, gdyby to niewolnikowi pozostawiono decyzję, czy pieniądze mają być wypłacone w dowolnym czasie i
miejscu, które on wybierze.
236. Flawiusz Hermes podarował niewolnika Stichusa, aby ten mógł zostać poddany manumisji, i zawarł w
stosunku do niego następujące postanowienie: "Jeśli wspomniany niewolnik Stichus, którego dziś przekazałem ci
jako darowiznę w celu jego obalenia, nie zostanie obalony i uwolniony w odpowiedniej formie przez ciebie i
twojego dziedzica (pod warunkiem, że nie przeszkodzi temu jakieś oszustwo z mojej strony), Flawiusz Hermes
zażądał pięćdziesięciu aurei tytułem kary, a Klaudiusz obiecał zapłacić tę sumę". Zapytałem, czy Flawiusz
Hermes może wystąpić przeciwko Klaudiuszowi z powództwem o wolność Stichusa. Odpowiedź brzmiała, że w
podanych faktach nie ma nic, co by mu to uniemożliwiało. Zapytałem również, czy gdyby spadkobierca Flawiusza
Hermesa chciał ściągnąć karę od spadkobiercy Klaudiusza, to czy ten ostatni mógłby darować Stichusowi
wolność, aby zostać zwolnionym z kary. Odpowiedź brzmiała, że może. Pytam też, czy gdyby spadkobierca
Flawiusza Hermesa nie chciał wnieść pozwu przeciwko spadkobiercy Klaudiusza z wyżej podanego powodu, to
czy wolność, do której Stichus miał prawo zgodnie z umową zawartą między Hermesem a Klaudiuszem, o czym
świadczy wspomniany wyżej zapis, powinna być nadal przyznana przez spadkobiercę Klaudiusza. Odpowiedź
brzmiała, że tak należy uczynić.
237. Pewni współspadkobiercy, po podziale ziem należących do pewnej posiadłości, pozostawili jedną działkę we
wspólnym posiadaniu, pod warunkiem, że jeśli ktoś będzie chciał zbyć swoją część, powinien ją sprzedać albo
współspadkobiercom, albo następcy tych ostatnich, za sumę stu dwudziestu pięciu aurei. Strony zastrzegły sobie
wzajemnie, że jeśli któraś z nich naruszy tę umowę, zapłaci sto aurei tytułem kary. Kobieta, która była jedną ze
współspadkobierczyń, zawiadomiwszy często opiekunów dzieci swojego współspadkobiercy, w obecności
świadków, i zażądawszy od nich, aby albo kupili, albo sprzedali wspomnianą działkę ziemi, zgodnie z umową, a
opiekunowie nic nie zrobili, zapytałem, czy gdyby kobieta sprzedała tę ziemię obcej osobie, można by od niej
ściągnąć karę stu aurei. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami, w takich okolicznościach może ona
wnieść wyjątek na podstawie złej wiary.
238. Ageriusz, syn pozostający pod kontrolą ojca, obiecał niewolnikowi Publiusza Maeviusa, że zapłaci mu
wszystko, co zostanie uznane za dług jego ojca wobec Publiusza Maeviusa. Powstało pytanie, ile będzie winien,
ponieważ jego ojciec zmarł zanim kwota została ustalona; a jeśli pozew zostałby wniesiony przeciwko jego
spadkobiercy lub innemu następcy i wydano by decyzję w odniesieniu do długu, czy Agerius byłby
odpowiedzialny. Odpowiedź brzmiała, że jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, klauzula nie będzie
obowiązywać.
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239. Seia, spadkobierca jednego opiekuna, zawarłszy umowę opartą na ugodzie ze spadkobiercą wychowanki,
spłacił większą część długu, a na resztę dał zabezpieczenie; wspomniany spadkobierca jednak natychmiast
odmówił dotrzymania umowy, wytoczył powództwo opiekuńcze, a przegrawszy sprawę, odwołał się do
właściwego sędziego, a następnie od niego do cesarza; odwołanie to zostało uznane za nieuzasadnione.
Ponieważ spadkobierca podopiecznego zwlekał z otrzymaniem od spadkobiercy opiekuna pieniędzy
wymienionych w postanowieniu, nigdy nawet nie zażądawszy ich wydania, powstało pytanie, czy od spadkobiercy
opiekuna należałyby się teraz odsetki. Odpowiedź brzmi, że skoro Seia nie była w zwłoce w przekazaniu
pieniędzy przewidzianych w tym postanowieniu, odsetki nie byłyby prawnie należne.
240. Dwaj bracia podzielili między siebie majątek i zobowiązali się wzajemnie, że nie uczynią nic przeciwko temu
podziałowi, a jeśli któryś z nich naruszy umowę, to zapłaci drugiemu karę. Po śmierci jednego z nich, pozostały
przy życiu brat wytoczył powództwo o majątek przeciwko jego spadkobiercom, twierdząc, że jest on mu należny
zgodnie z warunkami trustu zapisanego przez jego ojca; wyrok został wydany przeciwko niemu na tej podstawie,
że zawarł on kompromis w tej sprawie. Powstało pytanie, czy kara została nałożona. Odpowiedź brzmiała, że
zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, kara byłaby należna.

Część 3. Dotycząca zobowiązań ustnych.
241. Papinianus, Definicje, Księga I.
Postanowienie dotyczące przestępstwa, które zostało lub ma zostać popełnione, jest nieważne od samego
początku.
242. Tenże, Definicje, księga II.
"Czy obiecujesz, że w ciągu dwóch lat zbudujesz dom w takim a takim miejscu?" Postanowienie to nie wejdzie w
życie przed upływem dwóch lat, nawet jeśli składający przyrzeczenie nie powinien go zbudować, a nie pozostało
wystarczająco dużo czasu, aby go ukończyć; postanowienia postanowienia, którego czas został ustalony na
początku, nie mogą być zmienione przez coś, co może się wydarzyć później, a zostało to wprowadzone do
umowy w celu zmuszenia kogoś do stawienia się w sądzie; to znaczy, postanowienie nie wejdzie w życie przed
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wyznaczonym terminem, nawet jeśli jest pewne, że nie pozostało wystarczająco dużo czasu, aby wywiązać się z
umowy.
243. Paulus, Pytania, Księga II.
Gdy postanawiamy w następujący sposób: "Cokolwiek masz dać, zapłacić lub uczynić", to w takim postanowieniu
nie ma nic więcej niż to, co jest należne w danym momencie, ponieważ nie przewiduje ono niczego innego.
244. Tenże, Pytania, Księga III.
Gdzie postanawiam: "Jeśli Tytus zostanie konsulem, to czy od tego dnia obiecujesz płacić dziesięć aurei
rocznie?". Jeśli po trzech latach warunek zostanie spełniony, można żądać trzydziestu aurei.
245. Titius zawarł z Maeviusem umowę o działkę ziemi z zastrzeżeniem jej użytkowania, a także o użytkowanie
tej samej ziemi. Są to dwa postanowienia, a w użytkowaniu, które ktoś obiecuje sam z siebie, jest mniej niż w
tym, które towarzyszy własności. Wreszcie, jeżeli przyrzekający odda użytkowanie, a zastrzegający utraci je
przez nieużytkowanie, a następnie przekaże grunt z zastrzeżeniem użytkowania, będzie zwolniony z
odpowiedzialności. To samo jednak nie ma miejsca w przypadku tego, kto obiecuje grunt bez żadnego
zastrzeżenia i przekazuje użytkowanie, a następnie, utraciwszy użytkowanie, przekazuje własność gruntu bez
niego; w pierwszym przypadku zostanie on bowiem zwolniony przez przeniesienie użytkowania, ale w drugim nie
zostanie zwolniony z żadnej części zobowiązania, chyba że przekaże grunt wraz ze wszystkimi prawami z nim
związanymi na rzecz zastrzegającego.
246. "Ja, Chryzogonus, niewolnik Flawiusza Kandydusa i jego pełnomocnik, oświadczam na piśmie w obecności
mego pana, który również podpisał i opieczętował ten dokument, że otrzymawszy tysiąc denarów jako pożyczkę
od Juliusza Zosy, pełnomocnika Juliusza Kwintyliana, który jest nieobecny, wspomniany Zosa, wolny człowiek i
pełnomocnik wspomnianego Kwintyliana, zastrzegł, że pieniądze te zostaną wypłacone Kwintylianowi lub jego
spadkobiercy, uprawnionemu do ich otrzymania, w najbliższe kalendy listopada; Mój pan, Kandydus, przyrzekł, a
Juliusz Zosa zastrzegł, że jeśli pieniądze nie zostaną wypłacone we wspomnianym dniu, za czas, w którym suma
pozostanie niezapłacona, należne będą odsetki w wysokości ośmiu denarów. Flawiusz Kandydus, mój pan, złożył
tę obietnicę i podpisał niniejszy dokument". Podałem to jako moją opinię, że nie możemy nabyć żadnego
zobowiązania za pomocą jakiejkolwiek wolnej osoby, która nie podlega naszej władzy, lub nie służy nam w dobrej
wierze jako niewolnik. Jest jasne, że jeśli wolny człowiek płaci w naszym imieniu sumę pieniędzy, która albo
należy do niego, albo do nas, aby mogła być nam wypłacona, nabywa dla nas zobowiązanie pożyczki; ale to, co
wolny człowiek zastrzega, że ma być wypłacone swojemu patronowi, jest nieważne, tak że nie przynosi korzyści
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osobie, która jest nieobecna i ma być uczyniona głównym wierzycielem, nawet w zakresie otrzymania zapłaty.
Pozostaje jeszcze ustalić, czy po przeliczeniu pieniędzy strona umowy może odebrać pożyczoną sumę; zawsze
bowiem, gdy pożyczamy pieniądze i postanawiamy o tych samych pieniądzach, nie powstają dwa zobowiązania,
lecz tylko jedno ustne. Oczywiste jest, że jeśli najpierw policzono monety, a następnie zawarto klauzulę, nie
można powiedzieć, że odeszło się od naturalnego zobowiązania. Gdy po tym następuje zastrzeżenie i ustalone
są odsetki bez wymienienia nazwiska osoby do nich uprawnionej, nie ma to tej samej wady; ale nie należy
uważać na niekorzyść patrona, że uwolniony ustalił odsetki na korzyść tego, kto jest uprawniony do kapitału; a
zatem zastrzeżenie odsetek przyniesie korzyść uwolnionemu, ale będzie on zmuszony do oddania ich swojemu
patronowi; ponieważ, co do zasady, w zastrzeżeniach należy brać pod uwagę słowa, z których wynika
zobowiązanie. Rzadko wydaje się, że intencja obejmuje czas lub warunek, a nigdy osobę, chyba że jest to
wyraźnie stwierdzone.
247. Jeśli zastrzeżę, że masz się stawić w sądzie, a jeśli tego nie uczynisz, że dasz coś, czego nie może
dostarczyć przyrzekający, to drugie zastrzeżenie jest pominięte, a pierwsze pozostaje ważne i będzie tak samo,
jak gdybym tylko zastrzegł, że masz się stawić w sądzie.
248. Scaevola, Pytania, Księga V.
Jeśli wychowanek, bez upoważnienia swego opiekuna, przyrzeka Stichusowi, że da poręczenie, a niewolnik
umrze po tym, jak wychowanek się nie wywiązał, poręczyciel nie będzie z tego tytułu odpowiedzialny; nie można
bowiem rozumieć, że się nie wywiązał, jeśli nie ma prawa żądania. Poręczyciel odpowiada jednak w takim
zakresie, w jakim może być pozwany za życia niewolnika lub później, jeśli sam popadnie w zwłokę.
249. Paulus, Pytania, Księga X.
Gdy są dwie strony umowy i jedna z nich zobowiąże się do czegoś, co jest ważne, a druga do czegoś, co jest
nieważne, to nie można prawidłowo zapłacić temu, wobec kogo przyrzekający nie jest odpowiedzialny, ponieważ
nie płaci się mu w imieniu innego, lecz na podstawie jego własnego zobowiązania, które nie ma mocy ani skutku.
Z tego samego powodu, gdy ktoś zastrzega się dla Stichusa lub Pamphilusa, a zobowiązanie jest ważne tylko w
odniesieniu do jednego z nich, ponieważ drugi należy do zastrzegającego, a nawet jeśli przestałby do niego
należeć, nie można legalnie dokonać dostawy, ponieważ oba przedmioty zastrzeżenia odnoszą się do
zobowiązania, a nie do zapłaty.
250. Scaevola, Pytania, Księga XII.
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Jeśli ktoś postanawia w następujący sposób: "Czy zapłacisz dziesięć aurei, jeśli przypłynie statek, a Tycjusz
zostanie konsulem?", to pieniądze nie będą należne, jeśli nie nastąpią oba te wydarzenia. Ta sama zasada
obowiązuje w odwrotnym przypadku: "Czy obiecasz, jeśli statek nie przypłynie, a Tycjusz nie zostanie konsulem",
ponieważ konieczne jest, aby żadna z tych rzeczy nie miała miejsca. Poniższa pisemna umowa przypomina to, a
mianowicie: "Jeśli statek nie przypłynie, a Titius nie zostanie konsulem". Gdy jednak postanowienie brzmi
następująco: "Czy zapłacisz, jeśli przypłynie statek lub Titius zostanie konsulem?", wystarczy, aby jedno z tych
wydarzeń miało miejsce. Z drugiej strony, jeśli jest to wyrażone w następujący sposób: "Czy zapłacisz, jeśli statek
nie przybędzie, lub Titius nie zostanie konsulem?", wystarczy, jeśli tylko jedna z tych rzeczy nie będzie miała
miejsca.
251. Paulus, Pytania, Księga XV.
Kiedy mówi się, że ojciec prawnie zastrzega dla syna to samo, co dla siebie, to jest to prawdą o tyle, o ile chodzi
o sprawy, które mogą być nabyte przez ojca na mocy jego prawa władzy ojcowskiej. W przeciwnym razie,
postanowienie będzie nie ważne, jeśli ustawa odnosi się do syna osobiście; na przykład, jeśli przewiduje, że
powinien on mieć prawo do posiadania nieruchomości lub do korzystania z prawa drogi. Z drugiej strony, syn,
przewidując, że jego ojciec będzie korzystał z prawa drogi, nabywa je dla niego; co więcej, nabywa dla ojca to,
czego sam nie może indywidualnie uzyskać.
252. Scaevola, Pytania, Księga XIII.
Julianus powiada: "Jeżeli postanowię, że ani ty, ani Tytus, twój spadkobierca, nie zrobicie nic, aby mi
przeszkodzić w korzystaniu z prawa drogi", to nie tylko Tytus będzie odpowiedzialny, jeżeli zrobi coś, aby temu
zapobiec, ale także jego współspadkobiercy.
253. Osoba, która postanowiła, że pewien obszar ziemi zostanie przekazany jej lub Titiusowi, nawet jeśli ziemia
zostanie przekazana Titiusowi, może nadal domagać się jej, aby mieć gwarancję przeciwko eksmisji; jest ona
bowiem zainteresowana, ponieważ może odzyskać ziemię od Titiusa w ramach powództwa mandatowego. Jeśli
jednak Titius jedynie interweniował w celu dokonania darowizny, można powiedzieć, że główny dłużnik jest
natychmiast zwolniony przez jej wydanie.
254. Paulus, Pytania, Księga XV.
Gdy ktoś podejmuje się opieki nad synem innego człowieka i obiecuje temu, kto go oddaje pod jego opiekę, że
zapłaci mu pewną sumę pieniędzy, jeśli ten będzie go traktował inaczej niż syna, a po tym, jak wypędzi go z
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domu, lub w chwili jego śmierci nie pozostawi mu nic w testamencie, pytam, czy to postanowienie wejdzie w życie
i czy jest jakaś różnica, czy młodzieniec, o którym mowa, jest synem, przybranym dzieckiem, czy krewnym tego,
kto się na niego powołuje. Ponadto pytam, czy jeśli ktoś prawnie odda swojego syna do adopcji, a postanowienie
zostanie dokonane jak wspomniano powyżej, a jego ojciec adopcyjny wydziedziczy go lub wyemancypuje, to czy
postanowienie będzie skuteczne? Odpowiedziałem, że postanowienie jest ważne w obu przypadkach. Dlatego,
jeśli cokolwiek zostanie zrobione z naruszeniem umowy, postanowienie będzie skuteczne. Ale w przypadku, w
którym istniała zgodna z prawem adopcja, najpierw zastanówmy się, czy pozew może być wniesiony, jeśli osoba
wydziedziczona lub wyemancypowana jest adoptowanym synem, ponieważ ojciec jest przyzwyczajony do
robienia tych rzeczy w odniesieniu do swojego syna, a zatem nie traktował go inaczej niż mógłby to zrobić ze
swoim własnym synem. Dlatego ten, kto został wydziedziczony, może wnieść powództwo z powodu nieuctwa. Ale
co powiemy, jeśli zasłużył na wydziedziczenie? Jest oczywiste, że wyemancypowany syn nie jest uprawniony do
tego środka, stąd ojciec adopcyjny powinien zgodzić się zapłacić określoną sumę, jeśli go wyemancypował lub
wydziedziczył. Jednak w tym przypadku, gdyby postanowienie weszło w życie, można by zapytać, czy
wydziedziczony syn powinien mieć prawo do twierdzenia, że akt był nieuczciwy; zwłaszcza jeśli był naturalnym
spadkobiercą swojego ojca, a jeśli przegrałby sprawę, czy można by mu odmówić powództwa na podstawie
postanowienia. Gdyby jednak nie można było odmówić tego postanowieniom, a syn przegrałby sprawę, nie
można by mu odmówić prawa do odebrania należnych pieniędzy. W odniesieniu do tego, kto nie adoptował go,
nie widzę, jak należy rozumieć następującą klauzulę: "Jeśli traktowałby go inaczej niż jako syna". Czy mamy w
tym przypadku wymagać wydziedziczenia lub emancypacji, czynności, które nie mogą być wykonane przez
obcego człowieka? Jeśli ten, który adoptował syna zgodnie z prawem, nie robi nic przeciwnego warunkom
umowy, kiedy korzysta ze swojego prawa jako ojciec, to nie mówi nic, kiedy odnosi się do tego, kto tego nie robi.
Mimo to można powiedzieć, że postanowienie staje się skuteczne.
255. 255. Gdy syn pod ojcowską kontrolą postanawia: "Czy będziesz odpowiedzialny za wszystkie pieniądze,
które pożyczę Titiusowi?" i po wyemancypowaniu się pożycza mu pieniądze, jego poręczenie nie będzie nic
winne ojcu, ponieważ główny dłużnik nie jest wobec niego odpowiedzialny.
256. Scaevola, Pytania, Księga XIII.
Jeżeli postanowię w następujący sposób: "Czy przyrzekasz, że ani ty, ani twój spadkobierca nie będziecie
używać siły?" i wniosę przeciwko tobie pozew, ponieważ użyłeś wobec mnie przemocy, to jakikolwiek czyn tego
rodzaju popełniony przez spadkobiercę nadal będzie podlegał warunkom zawartym w umowie; może ona bowiem
odnieść skutek, nawet jeżeli spadkobierca użyje później siły, ponieważ nie odnosi się jedynie do pojedynczego
aktu przemocy. Tak samo bowiem jak osoba spadkobiercy, tak również każdy akt lub akty przemocy przez niego
popełnione są uwzględnione, aby można było wydać przeciwko niemu wyrok w wysokości odsetek drugiej strony.
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Albo, jeśli chcemy, aby postanowienie było następujące: "Czy przyrzekasz, że nic nie zostanie zrobione przez
ciebie lub przez twojego spadkobiercę?", tak, że może to dotyczyć tylko pierwszego popełnionego aktu przemocy,
a jeśli to nastąpi, postanowienie nie będzie skuteczne po raz drugi, ze względu na jakikolwiek czyn spadkobiercy.
Jeśli więc dojdzie do wytoczenia powództwa na podstawie tego aktu przemocy, nic więcej nie można zrobić na
podstawie tego postanowienia. Nie jest to prawdą.
257. Paulus, Opinie, Księga XV.
Tytia, która miała syna z poprzedniego męża, wyszła za mąż za Gajusza Sezjusza, który miał córkę; przy
zawieraniu małżeństwa zawarli umowę, że córka Gajusza Sezjusza ma być zaręczona z synem Tytii, i
sporządzono w tym celu dokument z karą, jeśli któraś ze stron postawi przeszkodę w zawarciu małżeństwa.
Gajusz Seius zmarł w czasie trwania małżeństwa, a jego córka odmówiła poślubienia swego narzeczonego.
Pytam się, czy spadkobiercy Gajusza Seneki są odpowiedzialni za to postanowienie. Odpowiedź brzmi, że
zgodnie z podanym stanem faktycznym, jak i dobrymi obyczajami, nie można wszcząć postępowania na
podstawie tego zapisu, przy czym przeciwko stronie wnoszącej pozew można by powołać się na wyjątek ze
względu na złą wiarę, ponieważ uważa się za niehonorowe, aby małżeństwa, które mają się odbyć w przyszłości
lub które już zostały zawarte, były utrudniane przez nakładanie kar.
258. Ten sam autorytet uważa, że na ogół sprawy, które są zawarte w preliminarzu, są również rozumiane jako
powtórzone w postanowieniu, tak że umowa nie staje się nieważna z powodu takiego powtórzenia.
259. Ten sam autorytet orzekł, że Septymiusz, przewidziawszy wypłatę pieniędzy za pomocą instrumentów
pisemnych, jak również odsetek w wysokości sześciu procent, które zostały złożone Semproniuszowi, a
transakcja ta miała miejsce między osobami, które były obecne, należy rozumieć, że nawet w odniesieniu do
Lucjusza Titiusa, postanowienia klauzuli zostały już zaakceptowane.
260. Ten sam autorytet był zdania, że jeśli zawarto kilka różnych umów, a następnie zawarto jedną klauzulę w
odniesieniu do wszystkich z nich, to nawet jeśli było tylko jedno zapytanie i jedna odpowiedź, to było tak samo,
jakby każda umowa stanowiła oddzielną klauzulę.
261. Scaevola, Opinie, Księga V.
Jeśli ktoś złożyłby następującą obietnicę: "Zapłacę ci dziesięć aurei w dniu, w którym zażądasz ich zapłaty, oraz
odsetki od nich co trzydzieści dni", to pytam, czy odsetki będą należne od dnia zawarcia umowy, czy od
momentu, w którym zażądano zapłaty kwoty głównej. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem
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faktycznym, odsetki będą należne od dnia zawarcia umowy, chyba że zostanie wyraźnie udowodnione, że
intencja była inna.
262. Zadano również pytanie, czy powinienem zapłacić pieniądze zaraz po ich zażądaniu. Odpowiedź brzmiała,
że zgodnie z podanym stanem faktycznym, odsetki zaczynają być należne od dnia, w którym dokonano zapisu.
263. Seia zawarła umowę z Lucjuszem Titiusem, że ponieważ on polecił jej kupić dla niego ogród, to gdy otrzyma
całą jego cenę wraz z odsetkami, przeniesie na niego własność ogrodu. Zaraz potem uzgodnili, że powinien on
zapłacić jej całą sumę przed pierwszymi kalendami kwietnia i otrzymać ogród. Ponieważ Lucjusz Tytus nie
zapłacił całej sumy wraz z odsetkami przed pierwszym kwietnia, ale był gotów zapłacić resztę wraz z odsetkami w
rozsądnym terminie, a jeśli Seia odmówiła przyjęcia tej sumy, to nie z jego winy nie została ona zapłacona,
powstaje pytanie, czy jeśli Lucjusz Tytus nadal jest gotów zapłacić całą sumę Sei, to czy może wytoczyć
powództwo na podstawie tego postanowienia. Odpowiedź brzmiała, że może, jeśli niedługo potem odda
pieniądze, a kobieta nie poniesie żadnej szkody z powodu zwłoki; wszystko to należy poddać pod decyzję sądu.
264. Tycjusz oświadczył na piśmie, że Seja oddała mu niewolnika pod warunkiem, że nie dostanie się on w ręce
jego brata, syna, żony ani szwagra. Seia tak postanowiła, Tycjusz zgodził się na to, a po upływie dwóch lat zmarł,
pozostawiając dwóch spadkobierców: Seię i brata, którym wyraźnie zapewniono, że niewolnik nie może należeć.
Powstało pytanie, czy Seja może wytoczyć powództwo na podstawie tego zapisu przeciwko temu bratu, który był
jej współspadkobiercą. Odpowiedź brzmiała, że może to zrobić w zakresie swojego udziału.
265. Córka, która wszczęła postępowanie przeciwko testamentowi jako nieudolnemu, a następnie zawarła ze
spadkobiercami kompromis w postaci klauzuli, w której umieszczono klauzulę dotyczącą oszustwa, wystąpiła do
prefekta z powództwem o uznanie testamentu za sfałszowany, ale nie była w stanie tego udowodnić. Pytam, czy
można ją pozwać na podstawie klauzuli dotyczącej oszustwa. Odpowiedziałem, że to, co zostało zrobione
później, nie ma nic wspólnego z klauzulą.
266. Paulus, Opinie, Księga V.
Jeśli majątek, którego dotyczy postanowienie, ma różne nazwy o tym samym znaczeniu, nie wpływa to na
ważność zobowiązania, jeśli jedna strona używa jednej nazwy, a druga drugiej.
267. 267. Jeżeli ktoś postanowi, że będzie miał prawo drogi, aby mógł dotrzeć do swojej ziemi, a następnie,
przed ustanowieniem służebności, zbywa tę ziemię lub jej część, zastrzeżenie będzie nieważne.
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268. Wenuleusz, Zobowiązania, Księga I.
Czynności strony zawierającej umowę i składającej obietnicę powinny być ciągłe, jednak w taki sposób, aby
można było pozwolić na krótką przerwę i udzielić odpowiedzi stronie zawierającej umowę z niewielkim
opóźnieniem. Gdyby jednak po zadaniu pytania coś innego zostało uczynione, zastrzeżenie będzie nieważne,
choćby nawet tego samego dnia udzielił na nie odpowiedzi.
269. Jeśli ja zapiszę się na niewolnika, a ja będę miał jednego niewolnika, a ty innego, to transakcja będzie
nieważna; ponieważ zapis jest ważny przez zgodę obu stron.
270. Kiedy postanowiłem w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić w Efezie?", pewien czas jest
implikowany. Powstaje pytanie, jaki czas należy rozumieć? Lepszym zdaniem jest skierowanie całej sprawy do
sądu, to znaczy do arbitra, który oceni, ile czasu pilna głowa domu będzie potrzebowała, aby być w stanie
dokonać tego, co obiecał zrobić; tak, że gdy ktoś zgodził się zapłacić w Efezie, nie będzie zmuszony do
podróżowania z wielką prędkością dzień i noc, i kontynuować swoją podróż bez względu na każdy rodzaj pogody;
Nie powinien też podróżować tak spokojnie, aby wydawało się, że zasługuje na winę; lecz należy wziąć pod
uwagę porę roku, jak również wiek, płeć i stan zdrowia przyrzekającego, aby mógł działać tak, aby przybyć
szybko, to znaczy w czasie, który większość ludzi jego rangi zwykle zużywa na odbycie podróży. Po upływie tego
czasu, nawet gdyby pozostał w Rzymie, nie byłby w stanie zapłacić pieniędzy w Efezie; i tak mógłby zostać
pozwany, czy to z własnej winy, że nie zapłacił w Efezie, czy też z tego powodu, że mógłby zapłacić tam przez
innego, czy też gdziekolwiek. Wszystko bowiem, co jest należne w określonym czasie, może być zapłacone
przed tym czasem, choć nie można się tego domagać. Jeśli jednak, po skorzystaniu z poczty lub po odbyciu
niezwykle korzystnej podróży morskiej, dotrze do Efezu wcześniej niż ktokolwiek inny mógłby to zrobić,
natychmiast stanie się odpowiedzialny, ponieważ kiedy cokolwiek jest określone przez czas lub przez wykonanie
czynności, nie ma już podstaw do domysłów.
271. I znowu, gdy ktoś obiecuje, że zbuduje dom, nie ma potrzeby szukać wszędzie robotników i spieszyć się,
aby pozyskać jak największą ich liczbę; ani też, z drugiej strony, czy obiecujący powinien zadowolić się tylko
jednym lub dwoma, ale umiarkowana liczba powinna być pozyskana zgodnie z postępowaniem sumiennego
budowniczego, przy czym należy również wziąć pod uwagę czas i miejsce. Podobnie, jeśli praca nie zostanie
rozpoczęta, to oszacowana zostanie tylko ta, która mogłaby zostać ukończona w czasie przerwy, a jeśli po
upływie czasu, który byłby wymagany do ukończenia domu, zostanie on później zbudowany, wykonawca będzie
zwolniony z odpowiedzialności, tak jak osoba, która obiecuje się poddać, jeśli zrobi to w dowolnym czasie po tym.
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272. Należy rozważyć, czy ktoś, kto obiecał zapłacić sto aurei, staje się odpowiedzialny natychmiast, czy też
zobowiązanie pozostaje w zawieszeniu, dopóki nie będzie mógł zebrać pieniędzy. A co jeśli nie ma pieniędzy w
domu i nie może znaleźć swojego wierzyciela? Te sprawy różnią się jednak od naturalnych przeszkód i dotyczą
zdolności do zapłaty. Ta zdolność jest jednak reprezentowana przez łatwość lub trudność osoby, a nie odnosi się
do tego, co jest obiecane; w przeciwnym razie, jeśli ktoś zgodziłby się dostarczyć Stichus, upewnimy się, gdzie
jest Stichus; lub czy to robi wielką różnicę, gdy dostawa ma być dokonana w Efezie, lub gdy osoba, będąc w
Rzymie, obiecuje dostarczyć coś, co jest w Efezie; ponieważ to również odnosi się do zdolności do dawania,
ponieważ jest coś wspólnego w zapłacie pieniędzy i dostarczeniu niewolnika, a to jest, że obiecujący nie może
natychmiast zrobić ani jednego, ani drugiego. I ogólnie rzecz biorąc, przyczyna trudności odnosi się do
niedogodności dla obiecującego, a nie do ingerencji zamawiającego; aby nie twierdzono, że ten, kto obiecał
oddać niewolnika należącego do innego, nie może tego uczynić, ponieważ jego pan nie chce go sprzedać.
273. Jeśli umawiam się z kimś, kto nie może zrobić tego, co jest możliwe do zrobienia dla innego, Sabinus mówi,
że zobowiązanie jest prawnie zaciągnięte.
274. Gdy ktoś zastrzega się pod następującym warunkiem: "Jeśli Titius sprzeda miejsce święte lub religijne, targ
lub świątynię", lub cokolwiek w tym rodzaju, co zostało na zawsze przeznaczone do użytku publicznego, a
warunek ten nie może być w żadnym wypadku legalnie spełniony, lub jeśli przyrzekający nie może uczynić tego,
co jest uzgodnione, to postanowienie to nie będzie miało żadnej mocy ani skutku, tak jak gdyby wprowadzono do
niego warunek niemożliwy z natury. Nie ma też znaczenia, że prawo może ulec zmianie i to, co obecnie
niemożliwe, może stać się możliwe w przyszłości, gdyż postanowienie należy interpretować nie według prawa
przyszłego, lecz według prawa obecnego.
275. Labeo mówi, że kiedy ustalamy, że coś ma być zrobione, to zwyczajowo, a nawet bardziej wskazane jest,
aby dodać klauzulę karną, jak następuje: "Jeżeli to nie będzie zrobione w ten sposób". Gdy zaś zastrzegamy się,
że coś nie może być uczynione, przewidujemy, co następuje: "Jeśliby coś przeciwnego miało być uczynione". A
gdy zastrzeżemy łącznie, że pewne rzeczy mają być zrobione, a inne nie, należy dodać następujące
postanowienie, a mianowicie: "Jeżeli nie zrobisz tego lub jeżeli zrobisz coś przeciwnego do tego".
276. Ponadto należy pamiętać, że to, co postanowimy, że będzie darowane, nie może być nabyte tylko przez
jednego z naszych spadkobierców, ale musi być nabyte przez wszystkich. Gdy jednak postanawiamy, że coś ma
być uczynione, tylko jeden z nich może być prawnie uwzględniony.
277. Tenże, Stipulacje, Księga IV.
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Gdy ktoś postanawia, że coś ma mu być dane w pewne dni targowe, Sabinus powiada, że może tego żądać po
pierwszym dniu. Natomiast Prokulus i inne autorytety szkoły konkurencyjnej uważają, że można żądać tego tak
długo, jak długo pozostaje najmniejsza część określonego dnia targowego. Zgadzam się z Prokulusem.
278. Gdy zastrzeżę bezwzględnie, jak następuje: "Czy obiecujesz dać to, czy tamto?", możesz zmienić zdanie w
odniesieniu do tego, co masz dać, tak często, jak chcesz; ponieważ istnieje różnica między intencją, która jest
wyrażona, a taką, która jest domniemana.
279. Tenże, Stipulations, Księga VI.
Gdy usiłujemy coś uzyskać na mocy podwójnego zastrzeżenia, spadkobiercy sprzedawcy powinni być wszyscy
pozwani o całą kwotę i wszyscy powinni bronić sprawy; a jeśli jeden z nich tego nie uczyni, nie będzie korzystne
dla innych, aby podjąć obronę, ponieważ sprzedaż musi być broniona w całości, ponieważ jej natura jest
niepodzielna. Jeśli jednak jeden z nich jest w zwłoce, wszyscy są za takich uważani, a zatem wszyscy będą
odpowiedzialni i każdy z nich będzie zobowiązany do zapłaty proporcjonalnie do swojego udziału w
nieruchomości.
280. Paulus, O Neratiusie, Księga III.
Po zaproponowaniu kilku rzeczy zgodzono się na następujące postanowienie: "Czy obiecujesz, że wszystko, co
zostało wyżej wymienione, zostanie przekazane?". Lepsza opinia jest taka, że jest tyle postanowień, ile rzeczy.
281. W odniesieniu do następującego zastrzeżenia: "Czy obiecujesz zapłacić te pieniądze w wyznaczonym dniu
za rok, dwa i trzy lata?" wśród starożytnych istniały różne opinie. Paulus: Ja uważam, że w tym przypadku są trzy
postanowienia na trzy różne sumy pieniędzy.
282. Chociaż jest ustalone, że zobowiązanie wygasa, jeśli warunki są takie, że nie może się ono rozpocząć, nie
jest to prawdą we wszystkich przypadkach. Na przykład wspólnik nie może zastrzec sobie prawa drogi
jakiegokolwiek rodzaju na rzecz gruntu stanowiącego wspólną własność, a mimo to, jeśli ten, który to zastrzegł,
pozostawi dwóch spadkobierców, zastrzeżenie nie wygaśnie. Również służebność nie może być nabyta przez
kilku właścicieli, ale to, co zostało nabyte, może być zachowane na rzecz współwłasności. Dzieje się tak, gdy
część nieruchomości służebnej lub tej, której przysługuje służebność, staje się własnością innego właściciela.
283. Gaius, O zobowiązaniach ustnych.
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Jeśli niewolnik, lub syn pod kontrolą ojca, zastrzega się w następujący sposób: "Czy obiecujesz dać ten artykuł
lub ten, w zależności od tego, co chcę?", ani ojciec, ani pan, ale tylko syn lub niewolnik, może zdecydować o
wyborze jednego z artykułów.
284. Jeśli w postanowieniu zawarta jest obca osoba, na przykład: "Którykolwiek z artykułów wybierze Titius", to
postanowienie nie ma prawa żądać żadnego z nich, chyba że Titius go wybrał.
285. Mimo, że wychowanek może legalnie zawierać umowy od chwili, gdy może mówić we własnym imieniu, to
jednak, jeśli jest pod kontrolą ojca, nie będzie odpowiedzialny, chyba że z jego upoważnienia; ale dziecko, które
osiągnęło wiek dojrzewania i jest pod kontrolą ojca, jest zwykle odpowiedzialne tak, jakby było głową rodziny. To,
co zauważyliśmy w odniesieniu do nieletniego, można również powiedzieć, że ma zastosowanie do syna pod
kontrolą ojcowską, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzewania.
286. Jeżeli ja postanawiam: "Czy obiecujesz zapłacić mnie czy Titiusa?", a ty odpowiadasz, że zapłacisz mnie, to
zdaniem wszystkich autorytetów odpowiedziałeś prawidłowo na to zapytanie, ponieważ jest ustalone, że prawo
do zobowiązania nabyłem tylko ja, ale tylko Titius powinien być zapłacony.
287. Jeżeli między osobami, które znajdują się w Rzymie, zostałoby zawarte następujące postanowienie: "Czy
obiecujesz zapłacić w dniu dzisiejszym w Kartaginie?", to niektóre autorytety uważają, że takie postanowienie nie
zawsze obejmuje to, co jest niemożliwe; może się bowiem zdarzyć, że zarówno składający jak i składający
przyrzeczenie powiadomili jakiś czas wcześniej swojego pełnomocnika, że postanowienie zostanie zawarte w
określonym dniu, a składający przyrzeczenie polecił swojemu stewardowi, aby dokonał zapłaty, a składający
przyrzeczenie, aby ją odebrał; ponieważ, jeżeli zostałoby zawarte w ten sposób, postanowienie byłoby ważne.
288. Gdy postanawiam dla siebie lub dla Titiusa, mówi się, że nie mogę postanawiać jednej rzeczy dla siebie, a
innej dla niego, jak na przykład dziesięciu aurei dla siebie lub niewolnika dla Titiusa. Jeśli jednak to, co było
specjalnie przeznaczone dla Titiusa, zostanie mu przekazane, to chociaż przyrzekający nie zostanie zwolniony z
mocy prawa, to jednak może powołać się na wyjątek w drodze obrony.
289. Można jednak ustalić różne daty, na przykład: "Czy obiecujesz mi zapłacić w kalendy stycznia, czy Titiusowi
w kalendy lutego?", a także, ponownie, można uzgodnić bliższą datę w odniesieniu do Titiusa, w następujący
sposób: "Czy zobowiązujesz się zapłacić mi w kalendy lutego, a Titiusowi w kalendy stycznia?". W tym przypadku
rozumiemy, że zastrzeżenie oznacza: "Jeśli nie zapłacisz Titiusowi w Kalendy stycznia, czy obiecujesz zapłacić
mi w Kalendy lutego?".
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290. Co więcej, mogę się zastrzec dla siebie bezwzględnie, albo dla Titiusa pod warunkiem. Z drugiej strony, jeśli
zastrzeżę dla siebie pod warunkiem, a dla Titiusa bezwzględnie, cały zapis będzie nieważny, chyba że warunek
dotyczący mnie osobiście nie zostanie spełniony: to znaczy, że dodatkowe zobowiązanie nie będzie ważne,
dopóki nie wejdzie w życie to, które odnosi się tylko do mnie indywidualnie. Można to jednak ustalić w ten sposób
tylko wtedy, gdy okaże się, że Titius został dodany bezwarunkowo; w przeciwnym razie, gdybym zastrzegł w
następujący sposób: "Jeśli statek przybędzie z Afryki, czy obiecujesz zapłacić mnie, czy Titiusowi?" uważa się, że
Titius został dodany pod tym samym warunkiem.
291. Z tego wynika, że jeśli jeden warunek jest nałożony w odniesieniu do mnie, a drugi w odniesieniu do Titiusa,
a ten, który ma odniesienie do mnie, nie powinien być spełniony, cały zapis będzie bez mocy lub skutku; ale jeśli
mój warunek, jak również warunek Titiusa jest przestrzegany, płatność może być dokonana do Titiusa, nadal, jeśli
warunek powinien zawieść w odniesieniu do niego, to będzie uważane za nie dodane.
292. Z tego wszystkiego wynika, że chociaż nie można dodać innej osoby, to jednak postanowienie jest ważne,
jeśli o nas chodzi.

Tyt. 2. O odpowiedzialności dwóch lub więcej przyrzekających.

293. Modestinus, Reguły, Księga II.
Tego, kto zastrzega, nazywa się wykonawcą zastrzeżenia; tego, kto przyrzeka, uważa się za wykonawcę
obietnicy.
294. Javolenus, O Plautiusie, Księga III.
Gdy dwie osoby przyrzekły lub zobowiązały się do zapłaty tej samej sumy pieniędzy, każda z nich z mocy prawa
jest zobowiązana i jest zobowiązana do zapłaty całej sumy. Dlatego, po zgłoszeniu żądania, całe zobowiązanie
zostaje zwolnione przez zwolnienie jednej z nich.
295. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVII.
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Novation nie jest skuteczna, gdy jest dwóch promissorów. Bo chociaż jeden z nich może odpowiedzieć pierwszy,
a drugi związać się po pewnym czasie, to w rezultacie musimy uznać, że pierwsze zobowiązanie nadal istnieje, a
drugie jest akcesoryjne. Nie ma większej różnicy, czy strony odpowiedziały razem, czy osobno, jeśli ich zamiarem
jest, aby było dwóch współdłużników i aby nie doszło do nowacji.
296. Jeżeli jest dwóch współdłużników solidarnych, można żądać całej kwoty od jednego z nich. Z natury
zobowiązania zaciągniętego przez dwóch współpromotorów wynika, że każdy z nich jest zobowiązany do zapłaty
całej kwoty i że można jej żądać od każdego z nich; nie ma też wątpliwości, że od każdego z nich można żądać
połowy, tak jak od dłużnika głównego i poręczyciela. Ponieważ jest tylko jedno zobowiązanie, tylko jedna suma
pieniędzy jest należna, a jeśli jeden z nich ją zapłaci, obaj będą zwolnieni z odpowiedzialności; lub jeśli zapłaci ją
drugi, zwolnienie z odpowiedzialności również nastąpi.
297. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIV.
Dwaj współpromotorzy są prawnie odpowiedzialni niezależnie od tego, czy zapyta się ich: "Czy przyrzekacie
obaj?", a oni odpowiedzą "Ja" lub "My", czy też zapyta się ich: "Czy przyrzekacie jako jednostki?", a oni
odpowiedzą "My przyrzekamy".
298. Julianus, Digest, Księga XXII.
Nie ma nikogo, kto by nie wiedział, że można obiecywać usługi innych osób, a także, że można dać poręczenie w
tego rodzaju zobowiązaniu, a zatem, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w takich okolicznościach zawrzeć
umowę między dwoma zamawiającymi lub dwoma obiecującymi; jak na przykład wtedy, gdy dwaj wspólnie
zamawiający zawierają umowę o wykonanie tej samej pracy przez tego samego rzemieślnika; lub z drugiej
strony, gdy dwaj rzemieślnicy, wykwalifikowani w tym samym zawodzie, obiecują wykonać tę samą pracę i stają
się wspólnie promującymi.
299. The Same, Digest, Księga LII.
Jeśli spodziewam się mieć dwóch komiwojażerów i przesłuchuję ich obu, ale tylko jeden odpowiada, to sądzę, że
lepsza jest opinia, że ten, który odpowiada, jest odpowiedzialny; ponieważ przesłuchanie nie jest skierowane do
obu pod warunkiem, że nie powstanie zobowiązanie, jeśli tylko jeden odpowie.
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300. Gdy jest dwóch współpromotorów, nie wątpię, że stipulator może otrzymać poręczenie od obu lub tylko od
jednego z nich.
301. Jeśli ktoś, kto jest przesłuchiwany przez dwóch współzobowiązanych, odpowie jednemu z nich, że obiecuje,
będzie odpowiedzialny tylko przed nim.
302. Dwóch współoficjentów można niewątpliwie związać w taki sposób, że uwzględnia się czas, w którym każdy
z nich udziela odpowiedzi. Rozsądny odstęp czasu, jak również zwykła transakcja (pod warunkiem, że nie jest
sprzeczna z zobowiązaniem), nie stanowi przeszkody dla odpowiedzialności dwóch współpromotorów. Również
poręczyciel, który będąc przesłuchiwanym, odpowiada pomiędzy dwiema odpowiedziami współpromotora, nie
jest uważany za naruszającego ich odpowiedzialność, ponieważ nie upłynął długi okres czasu i nie została
dokonana żadna czynność sprzeczna z warunkami zobowiązania.
303. Florentinus, Institutes, Księga VIII.
Jeden z dwóch komplementariuszy może być związany od określonego dnia lub warunkowo, ponieważ ani dzień,
ani warunek nie stanowią przeszkody, aby ten, który jest bezwzględnie odpowiedzialny, nie mógł być pozwany.
304. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Intencję stron umowy należy określić na podstawie następujących słów: "To, co obiecaliśmy ci dostarczyć, jako
stipulator", ponieważ jeśli obie strony stały się współpromotorami, a jedna z nich jest nieobecna, nie będzie ona
zobowiązana, ale ta, która jest obecna, będzie odpowiedzialna za całą kwotę; lub jeśli nie są one
współpromotorami, tylko on będzie odpowiedzialny za swoją część.
305. Papinianus, Pytania, Księga XXVII.
Jeśli złożę ten sam przedmiot w tym samym czasie u dwóch osób, polegając na dobrej wierze obu z nich, za jego
pełną wartość: lub jeśli pożyczam ten sam przedmiot, w podobny sposób, dwóm osobom, stają się one współpromotorami; z tego powodu, że odpowiedzialność jest ponoszona nie tylko na mocy postanowień, ale także w
innych umowach, na przykład kupna, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, depozytu, pożyczki lub testamentu; tak jak
gdyby, na przykład, spadkodawca, po wyznaczeniu kilku spadkobierców, powiedział: "Niech Titius i Maevius
zapłacą dziesięć aurei Semproniusowi. "
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306. Jeżeli ktoś, składając majątek w depozyt dwóm osobom, przewiduje, że tylko jedna z nich będzie
odpowiedzialna za zaniedbanie, to jest zupełnie oczywiste, że nie są oni współuprawnionymi, ponieważ zostały
na nich nałożone różne obowiązki. Nie należy jednak przyjmować tego samego poglądu w przypadku, gdy obaj
przyrzekli, że będą odpowiedzialni za niedbalstwo, a następnie, na mocy porozumienia, jeden z nich został
zwolniony z odpowiedzialności za niedbalstwo; ponieważ późniejsze porozumienie zawarte z jednym z nich nie
może zmienić sytuacji prawnej i naturalnego obowiązku, który na początku czynił ich obu współmałżonkami.
Dlatego też, jeśli są oni wspólnikami i obaj byli winni zaniedbania, porozumienie zawarte z jednym z nich będzie
również korzystne dla drugiego.
307. Kiedy ustalam z dwoma prokurentami, że pieniądze będą mi wypłacane w różnych miejscach Kapui, należy
wziąć pod uwagę czas odnoszący się do każdego z nich. Bo choć przyjęli oni na siebie to, co jest w istocie
jednym zobowiązaniem, to jednak może ono ulec zmianie, jeśli chodzi o każdego z promissorów.
308. Tenże, Pytania, Księga XXXVII.
Jeśli dwaj współpromotorzy nie są partnerami, to fakt, że stipulator jest winien pewną sumę pieniędzy jednemu z
nich, nie będzie korzystny dla drugiego.
309. Tenże, Opinie, Księga XI.
Stwierdza się, że przyjęcie współpromotorów, którzy poręczyli za siebie nawzajem, nie jest bezprawne. Dlatego,
jeśli stipulator chce podzielić swoje powództwo (bo nie jest do tego zmuszony), może pozwać tę samą osobę
zarówno jako dłużnika głównego, jak i poręczyciela drugiego, w celu odzyskania różnych części należnej kwoty;
tak samo, jak gdyby występował z oddzielnymi powództwami przeciwko dwóm głównym współpromotorom.
310. Gdy w pisemnej umowie stwierdzono, że So-and-So oraz So-and-So zobowiązali się do zapłaty stu aurei, a
nie dodano, że zobowiązali się wspólnie, uznano, że każdy z nich zobowiązał się jedynie do zapłaty swojego
udziału.
311. Z drugiej strony, gdy postanowiono: "Juliusz Karpus zobowiązuje się zapłacić tyle aurei, a my, Antoninus
Achilles i Korneliusz Dius, obiecujemy je zapłacić", to każdy z przyrzekających będzie winien swoją część,
ponieważ nie dodano, że każdy z nich obiecał odpowiadać w całości, co czyni ich wszystkich wspólnie
odpowiedzialnymi.
312. Venuleius, Stipulations, Księga II.
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Jeśli z dwóch osób, które mają zamiar związać się obietnicą, jedna odpowie dzisiaj, a druga następnego dnia, nie
będą oni wspólnie odpowiedzialni, a ten, który odpowiedział następnego dnia, nie jest nawet uważany za
odpowiedzialnego - jako ten, który się zobowiązał, lub jako ten, który odwrócił się w celu załatwienia innych spraw
- nawet jeśli odpowiedział po zawarciu wspomnianej transakcji.
313. Jeśli umówię się na dziesięć aurei z Titiusem i podopiecznym bez upoważnienia jego opiekuna lub z
niewolnikiem i uznam ich za dwóch wspólnie odpowiedzialnych, Julianus mówi, że tylko Titius będzie
zobowiązany; jeśli jednak niewolnik złoży obietnicę, to w procesie o jego peculium należy przestrzegać tej samej
zasady, jak gdyby był wolny.
314. Tenże, Postanowienia, Księga III.
Jeżeli przyrzekający stałby się spadkobiercą osoby współodpowiedzialnej z nim, należy powiedzieć, że jest on
związany dwoma zobowiązaniami; w przypadku bowiem, gdy istnieje pewna różnica między zobowiązaniami, jak
w przypadku poręczyciela i dłużnika głównego, ustala się, że jedno zobowiązanie jest anulowane przez drugie.
Jeżeli jednak zobowiązania są tego samego rodzaju, nie można ustalić, dlaczego jedno z nich miałoby zostać
unieważnione, a nie drugie. W związku z tym, jeśli jeden ze współwłaścicieli stanie się spadkobiercą drugiego,
będzie uprawniony do dwóch różnych zobowiązań.
315. Paulus, Podręczniki, Księga II,
A nawet w postanowieniach pretorianów może być dwóch współuprawnionych.
316. Gaius, O zobowiązaniach ustnych.
Jeśli Tytus i ja coś postanowimy, a będzie to rozumiane jako odnoszące się do jednego z nas, to nie możemy
działać jako współstrybutorzy w odniesieniu do całej kwoty, jak na przykład wtedy, gdy postanowimy o
użytkowaniu lub o tym, że majątek zostanie nam przekazany w posagu, co stwierdził Julianus. Twierdzi on
również, że jeśli Titius i Seius zastrzegają dziesięć aurei lub Stichus, który należy do Titius, nie powinni być
uważani za dwóch joint-stipulator, ponieważ tylko dziesięć aurei będzie należne Titiusowi i Stichusowi, lub
dziesięć aurei będzie należne Seiusowi. Wynika z tego, że bez względu na to, czy zapłaci on jednemu z tych
dostawców dziesięć aurei, czy też przekaże Stichusa Secjuszowi, nadal będzie odpowiedzialny wobec drugiego;
należy jednak uznać, że jeśli zapłaci dziesięć aurei któremuś z nich, będzie zwolniony z odpowiedzialności, jeśli
chodzi o drugiego.
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317. Tenże, O zobowiązaniach ustnych, Księga III.
Jeśli tylko jeden z dwóch współwłaścicieli w danym czasie wszczyna postępowanie sądowe, to przyrzekający nie
zostanie zwolniony przez przekazanie pieniędzy drugiemu.
318. Paulus, O Plaucjuszu, księga VIII.
Gdy niektórzy spadkobiercy są specjalnie obciążeni dziedzictwem lub wszyscy są nim obciążeni z wyjątkiem
jednego, Atilicinus, Sabinus i Cassius twierdzą, że wszyscy oni są odpowiedzialni za dziedzictwo proporcjonalnie
do ich udziałów w spadku, ponieważ spadek ich wiąże. Ta sama zasada obowiązuje, gdy wymienieni są wszyscy
spadkobiercy.
319. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga V.
Gdy dwóch współzobowiązanych jest do wydania tego samego niewolnika, działanie jednego z nich szkodzi
drugiemu.
320. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXXVII.
Gdy dwaj współzobowiązani są winni tę samą sumę pieniędzy, a jeden z nich jest zwolniony z tego obowiązku z
powodu utraty praw obywatelskich, drugi nie będzie zwolniony. Jest to bowiem wielka różnica, czy wypłaca się
pieniądze, czy zwalnia się osobę; ponieważ gdy jeden jest zwolniony, a zobowiązanie nadal istnieje, drugi
pozostaje odpowiedzialny; dlatego też, jeśli jeden z nich został wykluczony z wody i ognia, poręczenie drugiego
będzie później odpowiedzialne.

Tit. 3. O postanowieniach niewolników.

321. Julianus, Digest, Księga LII.
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Kiedy niewolnik zawiera umowę, nie ma różnicy, czy robi to dla siebie, czy dla swego pana, czy też zgadza się na
zapłatę, nie wymieniając żadnej z zainteresowanych stron1.
322. Jeśli twój niewolnik, który służy mi w dobrej wierze, ma peculium, które należy do ciebie, a ja pożyczę je
Titiusowi, to pieniądze nadal pozostaną twoje; jeśli zaś niewolnik postanowi, że te same pieniądze ma mi
wypłacić, to nie dokona ważnej czynności. Dlatego możesz odzyskać te pieniądze w drodze powództwa.
323. Jeśli niewolnik, który jest wspólną własnością twoją i moją, pożyczy pieniądze ze swojego peculium, które
należy tylko do ciebie, to zaciągnie dla ciebie zobowiązanie; jeśli zaś zastrzeże, że te same pieniądze ma
wypłacić mnie, to nie zwolni dłużnika, jeśli chodzi o ciebie, ale obaj będziemy mieli prawo do powództwa; ja z
powodu zastrzeżenia, a ty z powodu pożyczenia twoich pieniędzy; dłużnik jednak nie może mnie zaskarżyć,
chyba że w drodze wyjątku z powodu oszustwa.
324. To, co mój niewolnik postanawia wypłacić mojemu niewolnikowi, uważa się za to samo, co gdyby on
postanawia na moją korzyść. Podobnie to, co on zastrzega dla twojego niewolnika, jest tym samym, co gdyby
zastrzegł na twoją korzyść; tak że pierwsze zastrzeżenie tworzy zobowiązanie, ale drugie nie ma żadnej mocy ani
skutku.
325. 325. Niewolnik posiadany wspólnie podtrzymuje część dwóch niewolników; jeśli więc mój niewolnik
postanawia na korzyść innego niewolnika posiadanego wspólnie przeze mnie i przez ciebie, to w umowie ustnej
tego rodzaju obowiązuje ta sama zasada, jak gdyby uczyniono dwa postanowienia, jedno dla mojego niewolnika
indywidualnie, a drugie dla twojego w ten sam sposób. I nie powinniśmy myśleć, że tylko połowa jest nabyta na
moją korzyść, a druga połowa nie jest w ogóle nabyta, ponieważ sytuacja niewolnika posiadanego wspólnie jest
taka, że gdy jeden współwłaściciel może nabyć przez swoje pośrednictwo, a drugi nie może, to jest tak samo, jak
gdyby ten pierwszy sam miał moc nabycia.
326. Jeżeli niewolnik, będący przedmiotem użytkowania, zastrzega się na rzecz użytkownika lub właściciela; na
przykład, jeżeli zastrzega się tylko na rzecz użytkownika, zastrzeżenie jest nieważne, ponieważ mógłby nabyć
prawo do działania na rzecz obu stron poprzez majątek użytkownika. Jeśli jednak zastrzegł coś innego, właściciel
może wytoczyć powództwo, a jeśli przyrzekający zapłaci użytkownikowi wieczystemu, będzie zwolniony z
odpowiedzialności.
327. Kiedy niewolnik, którego współwłaścicielami są Titius i Maevius, postanawia w następujący sposób: "Czy
obiecujesz zapłacić Titiusowi dziesięć aurei w kalendy, a jeśli nie zapłacisz mu dziesięciu aurei w kalendy, czy
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obiecujesz zapłacić dwadzieścia Maeviusowi?", to wydaje się, że są to dwa postanowienia. Jeśli dziesięć aurei
nie zostanie zapłacone w kalendy, każdy ze współwłaścicieli może wytoczyć powództwo na podstawie tego
postanowienia, ale ze względu na drugie zobowiązanie obiecane przez Maeviusa, Titius będzie wykluczony przez
wyjątek z powodu oszustwa.
328. Ulpianus, O Sabinusie, księga IV.
Niewolnik, który jest współwłasnością dwóch osób, nie może zastrzec dla siebie, chociaż jest dobrze ustalone, że
może to zrobić dla swojego pana, ponieważ nie nabywa bezpośrednio dla swojego pana, ale nabywa
zobowiązanie przez siebie na jego korzyść.
329. Tenże, O Sabinusie, księga V.
Jeśli niewolnik należący do ludu rzymskiego, do gminy lub do kolonii zawrze klauzulę, to sądzę, że będzie ona
ważna.
330. Tenże, O Sabinusie, księga XXI.
Jeśli niewolnik posiadający wspólną własność zastrzega się dla siebie i dla jednego ze swoich panów, to jest to to
samo, co gdyby zastrzegł się dla wszystkich swoich panów i dla jednego z nich; tak na przykład, jeśli zastrzega
się dla Titiusa i Maeviusa, i dla Maeviusa, to można uznać, że trzy czwarte należy się Titiusowi, a jedna czwarta
Maeviusowi.
331. Tenże, O Sabinusie, księga XLVIII.
Niewolnik będący własnością wspólną jest własnością wszystkich swoich panów i nie należy, że tak powiem, w
całości do żadnego z nich, lecz do każdego proporcjonalnie do jego niepodzielnego udziału; tak że posiadają oni
swoje udziały raczej na zasadzie wzajemnego porozumienia niż cieleśnie. Stąd, jeśli on zastrzega coś, lub
dokonuje nabycia w inny sposób, nabywa dla wszystkich swoich właścicieli proporcjonalnie do ich udziału w nim.
Jest on jednak dozwolone, aby zastrzec specjalnie dla jednego z jego panów, lub przyjąć nieruchomości
dostarczane w celu nabycia go dla niego samego. Jeśli jednak nie dokona on zastrzeżenia na rzecz jednego z
panów, lecz na polecenie jednego z nich, to zgodnie z naszą praktyką nabywa on nieruchomość wyłącznie na
rzecz tego, na którego polecenie dokonał zastrzeżenia.
332. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVI.
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Ofilius bardzo słusznie twierdzi, że przy przyjmowaniu przez dostawę, składaniu na przechowanie i pożyczaniu
do użytku nabycie następuje tylko na rzecz osoby, która to zleca. Takiego zdania są również Kasjusz i Sabinus.
333. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Jeśli więc zdarzy się, że niewolnik będzie miał czterech panów i postanowi na rozkaz dwóch z nich, to nabędzie
tylko na rzecz tych, którzy wydali rozkaz; a lepsza opinia jest taka, że nie nabywa dla nich po równo, ale
proporcjonalnie do ich własności. Jestem tego samego zdania, jeśli jest powiedziane, że zastrzegł dla nich po
imieniu. Bo jeśli nie zapisał na rozkaz wszystkich, lub dla każdego z nich po imieniu, nie powinniśmy mieć
wątpliwości, że nabył dla wszystkich proporcjonalnie do ich własności, a nie w równych udziałach.
334. Jeżeli niewolnik posiadany wspólnie z jednym z dwóch wspólników zawarł umowę na rzecz drugiego, to
zapłata należy się tylko jemu. Jeśli jednak zastrzeżenie to ma charakter absolutny, bez dodawania czegokolwiek,
niewolnik nabywa udziały na rzecz pozostałych wspólników, z wyjątkiem tego, którego właścicielem jest
przyrzekający. Jeżeli zaś zastrzegł on na polecenie jednego ze wspólników, zasada będzie taka sama, jak gdyby
wyraźnie zastrzegł, że zapłata ma być dokonana na rzecz wspomnianego wspólnika. Niekiedy jednak, choć nie
może on zastrzec konkretnie na rzecz któregoś ze swoich panów lub na jego polecenie, to jednak Julianus
uważa, że nabywa on dla niego samego; tak samo, gdy zastrzeże coś, co nie może być nabyte przez obu, jak na
przykład służebność do posiadłości w Kornelii, która należy do Semproniusza, jednego z jego dwóch panów, to
również nabywa ją dla niego samego.
335. Gaius, O sprawach.
To samo dotyczy sytuacji, gdy jeden z jego panów żeni się i obiecuje posag temu niewolnikowi.
336. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Podobnie, jeśli niewolnik dwóch panów, Titiusa i Maeviusa, zastrzegł sobie niewolnika Titiusa, nabywa go dla
tego jedynego, do którego on nie należy. Jeśli natomiast zapisuje Stichusa w następujący sposób: "Czy
obiecujesz dostarczyć go Maeviusowi i Titiusowi?", nabywa go w całości dla Maeviusa, ponieważ to, czego nie
może nabyć dla jednego ze swoich panów, należy w całości do drugiego, który jest zainteresowany tym
zobowiązaniem.
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337. Jeżeli niewolnik ma dwóch panów i zapisuje się "jednemu lub drugiemu" z nich, powstaje pytanie, czy zapis
jest ważny. Kasjusz mówi, że jest nieważne, a Julianus przyjmuje jego opinię, co jest naszą praktyką.
338. Julianus, Digest, Księga LII.
Gdy jednak postanowienie brzmi następująco: "Czy chcesz zapłacić Titiusowi dziesięć aurei, czy przekazać
działkę ziemi Maeviusowi?" z tego powodu, że nie jest pewne, co do którego z nich nabywa się prawo do
działania, postanowienie to uważa się za nieważne.
339. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Jeśli w tym wypadku zastrzega dla "siebie" lub dla "jednego lub drugiego z jego panów", to należy przyjąć
twierdzenie Julianusa, że zastrzeżenie jest nieważne. Ale czy to tylko dodatek jest nieważny, czy też całe
postanowienie jest bez mocy i skutku? Sądzę, że sam dodatek jest nieważny, ponieważ kiedy wypowiada słowa
"dla mnie", nabywa prawo do działania na mocy umowy dla wszystkich swoich panów; ale czy można płacić
innym, na przykład obcemu? Myślę, że można im płacić tak samo, jak wtedy, gdy zapisuję dla siebie lub dla
Titiusa. A zatem, gdy zastrzeżenie jest dokonane dla "jednego lub drugiego z jego panów", dlaczego nie jest ono
ważne, lub dlaczego zapłata nie będzie ważna? Powodem tego jest to, że nie możemy ustalić osoby, do której
odnosi się to postanowienie i kto jest uprawniony do zapłaty.
340. Paulus, Pytania, Księga X.
Gdy bowiem obie strony są zdolne do przyjęcia zobowiązania, nie możemy stwierdzić, która z nich została
dodana, ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby wnieść pozew.
341. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVIII.
Gdy niewolnik zastrzega się dla swego pana lub dla obcego, istnieją obie części umowy: zastrzeżenie na korzyść
pana i zapłata w odniesieniu do obcego; ale w tym przypadku równość unieważnia zarówno zastrzeżenie, jak i
zapłatę.
342. Julianus, O Urseius Ferox, Księga III.
Mój niewolnik, będąc w rękach złodzieja, postanowił, że zostanie mu oddany. Sabinus zaprzecza, że należy mu
się ten ostatni, bo gdy zawarł to postanowienie, nie służył mu jako niewolnik. Ja jednak nie mogę wnieść pozwu
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na podstawie tej umowy, ponieważ w czasie, gdy niewolnik ją zawarł, nie służył mi. Jeśli jednak zawarł umowę,
nie wymieniając złodzieja osobiście, prawo do powództwa zostanie nabyte przeze mnie, ale ani powództwo
mandatowe, ani żadne inne nie powinno być przyznane złodziejowi przeciwko mnie.
343. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Jeśli mój niewolnik postanowi, że majątek ma być przekazany mnie, jemu samemu lub współniewolnikowi, albo
nie wskaże żadnej konkretnej osoby, nabywa na moją korzyść.
344. Paulus, Reguły, Księga IV.
Niewolnik należący do majątku, który wyraźnie zastrzega, że zapłata zostanie dokonana na rzecz przyszłego
spadkobiercy, nie tworzy żadnego zobowiązania, ponieważ w chwili zawarcia tego postanowienia spadkobierca
nie był jego właścicielem.
345. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IX.
Jeżeli niewolnik, którego ty i ja jesteśmy współwłaścicielami, zażąda prawa drogi jakiegokolwiek rodzaju, nie
wymieniając naszych nazwisk, a tylko ja posiadam przyległy grunt, nabędzie on prawo drogi wyłącznie dla mnie.
Jeśli ty również posiadasz działkę, służebność zostanie nabyta dla mnie w całości.
346. Papinianus, Pytania, Księga XXVII.
Gdy niewolnik jest współwłasnością Maeviusa i peculium castrense, a syn pod ojcowską kontrolą, do którego
należy peculium, umrze w czasie służby wojskowej, a zanim wyznaczony spadkobierca wejdzie w posiadanie
majątku, wspomniany niewolnik odstąpi, to cały zapis będzie przysługiwał wspólnikowi, który w międzyczasie jest
jedynym właścicielem niewolnika; ponieważ majątek, jeszcze nie istniejący, nie jest podatny na podział. Gdyby
bowiem ktoś odważył się twierdzić, że syn pod kontrolą ojcowską ma spadkobiercę, majątek nie byłby w
konsekwencji uznany za już istniejący, ponieważ przywilej Konstytucji Cesarskiej pozwala synowi pod kontrolą
ojcowską rozporządzać swoim peculium za pomocą testamentu. Przywilej ten pozostaje w zawieszeniu, zanim
testament zostanie potwierdzony przez przyjęcie spadku.
347. Jeśli niewolnik Titiusa i Maeviusa postanowi, że udział Maeviusa zostanie mu przyznany, będzie to
nieważne; jeśli jednak postanowi, że ma on zostać przyznany Titiusowi, zostanie on nabyty przez Titiusa. Jeśli
postanowienie jest sformułowane po prostu, na przykład: "Czy obiecujesz dać udział, który należy do Maevius?"
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bez dodawania słów "do mnie", to prawdopodobnie prawdą jest, że ponieważ postanowienie nie było w żaden
sposób wadliwe, przyniesie ono korzyść osobie, która jest uprawniona do korzystania z niego.
348. Niewolnik, którego pan został zabrany przez wroga, postanowił, że coś zostanie przekazane jego panu.
Chociaż to, co on po prostu postanowił lub otrzymał od kogoś innego, należałoby do spadkobiercy jeńca, zasada
jest inna w odniesieniu do syna osobiście, ponieważ nie był on pod kontrolą ojcowską w czasie, gdy dokonał
zapisu, i nie był, jak niewolnik, później włączony do majątku spadkowego. Mimo to, w podanym przypadku można
zadać pytanie, czy na podstawie tego zastrzeżenia, będzie się uważać, że nie nabył on nic dla spadkobiercy, tak
jak gdyby niewolnik należący do majątku zastrzegł się dla zmarłego, lub nawet dla jego przyszłych
spadkobierców. Ale w tym przypadku, niewolnik będzie na tej samej stopie co syn, ponieważ jeśli ten ostatni
postanowi, że ma być oddany ojcu, który był w niewoli, sprawa pozostanie w zawieszeniu, a jeśli ojciec umrze,
będąc w rękach wroga, postanowienie będzie uważane za bezwartościowe i bezskuteczne, ponieważ syn
postanowił dla innego, a nie dla siebie.
349. Gdy niewolnik, który jest przedmiotem użytkowania, wynajmuje swoje usługi i z tego powodu zastrzega
sobie coroczną wypłatę pieniędzy, Julian twierdzi, że po wygaśnięciu użytkowania, zastrzeżenie na resztę czasu
zostanie nabyte przez właściciela nieruchomości. Wydaje mi się, że ta opinia jest poparta najlepszymi powodami.
Jeżeli bowiem umowa za jego usługi została zawarta np. na pięć lat, a nie wiadomo, jak długo będzie trwało
użytkowanie, to na początku każdego roku należne w tym czasie pieniądze będą należały do użytkownika. W
związku z tym zastrzeżenie nie przechodzi na inną osobę, ale jest nabywane przez każdą osobę tylko w zakresie
dozwolonym przez prawo. Jeżeli bowiem niewolnik zawarłby następujące postanowienie: "Czy obiecujesz
zapłacić mi tyle pieniędzy, ile do tej pory ci zapłaciłem?", nie wiadomo, kto będzie uprawniony do wytoczenia
powództwa na podstawie tego postanowienia, ponieważ gdybym wypłacił pieniądze z majątku należącego do
użytkownika lub z tego, co zostało uzyskane dzięki pracy niewolnika, należałyby one do użytkownika; jeżeli
jednak pochodziłyby z innego źródła, zostałyby nabyte na rzecz właściciela.
350. Scaevola, Pytania, Księga XIII.
Jeśli niewolnik innego pana, który służy w dobrej wierze dwóm panom, nabywa rzecz za pomocą własności
jednego z nich, rozsądek podpowiada, że nabywa ją całkowicie na korzyść tego, którego własność została użyta,
niezależnie od tego, czy w tym czasie służył jednemu czy obu swoim panom; w przypadku bowiem prawdziwych
panów, ilekroć coś jest nabywane na korzyść obu, jest nabywane dla każdego proporcjonalnie do jego udziału,
ale jeśli nie jest nabywane tylko dla jednego z nich, drugi będzie miał prawo do całości. Dlatego ta sama zasada
będzie miała zastosowanie w podanym przypadku i niewolnik, który należy do innego, a służy tobie i mnie w
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dobrej wierze, nabędzie dla mnie tylko to, co zostanie uzyskane przez użycie mojej własności, a nie może nabyć
dla ciebie, ponieważ zysk nie pochodzi z niczego, co jest twoje.
351. Paulus, Pytania, Księga XV.
Wolny człowiek, który służy mi w dobrej wierze, zawiera umowę dotyczącą mojej własności lub własnej pracy na
rzecz Stichusa, który do niego należy. Lepsza jest opinia, że nabywa on dla mnie, ponieważ gdyby był moim
niewolnikiem, nabyłby na moją korzyść i nie powinno się mówić, że jest on niejako włączony w swoje własne
peculium. Gdyby jednak zapisał Stichusowi, który należy do mnie, w odniesieniu do mojej własności, to nabędzie
dla siebie.
352. Labeo podał następujący przypadek. Ojciec, umierając bezpotomnie, pozostawił syna i córkę, którzy byli pod
jego władzą. Córka zawsze przypuszczała, że nie otrzyma nic z majątku ojca, a potem jej brat miał córkę i
umierając zostawił ją w niemowlęctwie. Opiekunowie nakazali niewolnikowi, który należał do jej dziadka, aby
umówił się z człowiekiem, który sprzedał majątek dziadka, na wszystkie pieniądze, które wpadną mu w ręce.
Proszę o pisemną opinię, czy na mocy tej umowy cokolwiek zostało nabyte na rzecz podopiecznej. Paulus: To
prawda, że niewolnik, który jest posiadaczem w dobrej wierze i zawiera umowę w odniesieniu do majątku pana,
któremu służy, nabywa dla swego posiadacza. Jeśli jednak majątek pochodzący z majątku dziadka był posiadany
wspólnie i stanowił część majątku, który został sprzedany, nie można uznać, że niewolnik zobowiązał się do
zapłaty całej sumy majątku należącego do wychowanki, a zatem nabywa on na rzecz obu właścicieli.
353. Venuleius, Stipulations, Księga I.
Jeśli niewolnik będący współwłaścicielem postanawia w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić w Kalendy
stycznia dziesięć aurei Titiusowi lub Maeviusowi, w zależności od tego, który z nich będzie żył w tym czasie?".
Julianus powiada, że umowa jest nieważna, gdyż postanowienie nie może pozostawać w zawieszeniu, a nie
wiadomo, przez którą z tych dwóch osób pieniądze zostaną nabyte.
354. Neratius, Opinie, Księga II.
Niewolnik, któremu przysługuje użytkowanie, nie może, wykorzystując własność swego pana, zawrzeć ważnego
zapisu na rzecz użytkownika, ale może zawrzeć ważny zapis na rzecz swego właściciela, wykorzystując
własność należącą do użytkownika.
355. Paulus, On Plautius, księga IX.
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Ta sama zasada dotyczy przypadku, gdy użytkowanie nieruchomości zostało komuś zapisane w testamencie.
356. Neratius, Opinie, księga II.
Jeśli użytkowanie należy do dwóch osób, a niewolnik zapisał się na swoje usługi u jednej z nich, ta ostatnia
nabywa je tylko do wysokości swojego udziału w użytkowaniu.
357. Venuleius, Stipulations, Księga XII.
Gdy niewolnik, który wchodzi w skład majątku, zawrze umowę i otrzyma poręczenie, a po zawarciu umowy
powstanie wątpliwość, czy czas zaczyna biec od daty zawarcia umowy, czy od daty przyjęcia majątku, podobnie
jak w przypadku, gdy niewolnik, którego pan jest w rękach wroga, otrzymał poręczenie, Kasjusz uważa, że czas
należy liczyć od daty, kiedy można wytoczyć proces przeciwko stronom, to znaczy po zawarciu umowy lub
powrocie pana z niewoli na mocy prawa postliminium.
358. Paulus, Podręczniki, Księga I.
Użytkowanie nie może istnieć bez osoby, a zatem niewolnik należący do majątku nie może zgodnie z prawem
ustanowić użytkowania. Mówi się jednak, że użytkowanie może być mu zapisane, ponieważ jego czas nie
rozpoczyna się natychmiast, podczas gdy bezwarunkowe postanowienie nie może pozostać w zawieszeniu. Ale
co jeśli zastrzeżenie zostało dokonane pod warunkiem? Nie będzie ono ważne nawet w tym przypadku, ponieważ
zastrzeżenie otrzymuje swoją moc od chwili obecnej, chociaż prawo do działania, które z niego wynika, może
pozostać w zawieszeniu.
359. Tenże, Podręczniki, Księga II.
Niewolnik będący we wspólnym posiadaniu, niezależnie od tego, czy dokonuje zakupu, czy też zastrzega, nawet
jeśli wypłaca pieniądze ze swojego peculium, które należy do jednego z jego panów, to jednak nabywa dla nich
obu. Przypadek niewolnika będącego w użytkowaniu jest jednak inny.
360. Gaius, O zobowiązaniach ustnych, Księga III.
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Jeśli niewolnik zobowiązuje się wobec swego pana lub użytkownika w odniesieniu do rzeczy należących do jego
pana, Julianus mówi, że nabywa on zobowiązanie na rzecz swego pana, a użytkownik może być spłacony tak
samo jak ten, kto został przyłączony.
361. Jeśli niewolnik będący w posiadaniu wspólnym zawarł umowę dotyczącą majątku należącego do jednego z
jego panów, lepiej jest uważać, że umowa ta została zawarta na rzecz obu panów, ale ten, którego majątek został
wykorzystany przy zawieraniu umowy, może właściwie skorzystać z powództwa o podział lub powództwa
partnerskiego, aby odzyskać swój udział. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli niewolnik nabywa dla jednego
ze swoich panów przez jego pracę.
362. 362. Jeżeli każdy z dwóch panów zażąda, aby to samo dziesięć aurei otrzymał niewolnik, który jest ich
współwłasnością, a tylko jeden z nich udzielił odpowiedzi, to będzie dwóch współubiegających się, ponieważ
ustalono, że pan może zażądać zapłaty od swojego niewolnika.
363. Tak jak niewolnik nabywa dla jednego ze swoich panów sam, jeśli ten zastrzegł dla niego nazwisko, tak też
postanowiono, że jeśli nabywa on własność w imieniu jednego ze swoich panów, nabywa ją dla niego sam.
Podobnie, jeśli pożycza pieniądze, które mają być wypłacone jednemu z jego panów, lub prowadzi jakąkolwiek
inną działalność, może wyraźnie przewidzieć, że własność zostanie zwrócona lub płatność zostanie dokonana
tylko jednemu z nich.
364. Powstało pytanie, czy niewolnik wchodzący w skład majątku może zastrzec na rzecz przyszłego
spadkobiercy. Prokulus mówi, że nie może, bo w tym czasie był obcy. Kasjusz jest zdania, że może, ponieważ
ten, kto później zostanie spadkobiercą, uważa się za następcę zmarłego w chwili jego śmierci. Powód ten jest
poparty faktem, że całe ciało niewolników jest rozumiane jako reprezentujące zmarłego w momencie jego śmierci,
chociaż spadkobierca może nie pojawić się przez jakiś czas. Stąd jest jasne, że korzyść z postanowienia
niewolnika jest nabyta dla spadkobiercy.
365. Paulus, O Edykcie, Księga LXXII.
Jeśli niewolnik posiadany wspólnie postanawia w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć aurei
mojemu panu i takie samo dziesięć innemu?", mówimy, że jest dwóch joint-stipulatorów.
366. Tenże, O Plaucjuszu, księga I.
Niewolnik innego, przez wyraźne zastrzeżenie dla osoby trzeciej, nie nabywa dla swego pana.
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367. Tenże, O Plaucjuszu, księga VIII.
Jeśli niewolnik z polecenia użytkownika lub posiadacza w dobrej wierze, w takich okolicznościach, że nie może
nabyć dla nich, nabywa dla swego pana. Ta sama zasada nie ma zastosowania, jeśli ich nazwiska są
umieszczone w postanowieniu.
368. Tenże, O Plaucjuszu, księga IX.
Jeżeli dwie osoby mają użytkowanie niewolnika, a tenże niewolnik zastrzega się wyraźnie na rzecz jednej z nich,
w odniesieniu do majątku należącego do obu, Sabinus twierdzi, że chociaż odpowiada on tylko wobec jednej z
nich, to należy rozważyć, w jaki sposób drugi użytkownik wieczysty może uzyskać przysługujący mu udział,
ponieważ nie istnieje między nimi wspólnota praw. Lepszą opinią jest uznanie, że można wnieść powództwo
pretorskie o podział.
369. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Jeśli człowiek wolny lub niewolnik, który należy do innego i służy w dobrej wierze, postanawia w odniesieniu do
własności osoby trzeciej, na polecenie tego, kto go posiada, Julianus mówi, że wolny nabędzie dla siebie, ale
niewolnik dla swego pana, ponieważ prawo do rozkazywania przysługuje tylko jego panu.
370. Jeśli dwóch współuprawnionych ma użytkowanie z niewolnika, lub ten służy im w dobrej wierze, a na rozkaz
jednego z nich zawrze umowę ze swoim dłużnikiem, to nabędzie on na rzecz tylko tego pana.
371. Javolenus, O Plaucjuszu, księga II.
Jeśli niewolnik, który został wyswobodzony na mocy testamentu, ale nie wie, że jest wolny, pozostaje jako część
spadku i żąda pieniędzy dla spadkobiercy, spadkobiercy nie będą mieli prawa do niczego, jeśli wiedzieli, że został
wyswobodzony na mocy testamentu, ponieważ jego służba nie może być uznana za legalną, jeśli służy tym,
którzy wiedzieli, że jest wolny. Ten przypadek różni się od przypadku wolnego człowieka, który po nabyciu służy
w dobrej wierze jako niewolnik, ponieważ w tym przypadku opinia jego samego i nabywcy jest zgodna co do jego
stanu. Ten jednak, kto wie, że człowiek jest wolny, choć może nie znać jego stanu, nie może być uznany za
posiadacza.
372. Modestinus, Reguły, Księga VII.
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Niewolnik należący do majątku może zgodnie z prawem postanowić na korzyść przyszłego spadkobiercy, jak
również na korzyść majątku.
373. Javolenus, Epistoły, księga XIV.
Gdy niewolnik, którego pan uznał za porzuconego przez siebie, coś sobie postanowi, jego czyn jest nieważny,
ponieważ ten, kto uważa własność za porzuconą, całkowicie ją odrzuca i nie może korzystać z usług kogoś, kto
nie chce, aby do niego należała. Jeśli jednak został zagarnięty przez kogoś innego, może nabyć na jego rzecz
przez zastrzeżenie, gdyż jest to rodzaj darowizny. Istnieje wielka różnica między niewolnikiem, który wchodzi w
skład majątku, a tym, który jest uważany za porzuconego; jeden z nich bowiem zachowuje prawo dziedziczenia i
nie może być uważany za porzuconego ten, kto podlega w całości prawu dziedziczenia, drugi zaś, porzucony
umyślnie przez swego pana, nie może być uważany za dostępnego do użytku tego, przez kogo został odrzucony.
374. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga III.
Kiedy niewolnik posiadany wspólnie postanawia w następujący sposób: "Czy przyrzekasz zapłacić Lucjuszowi
Titiusowi i Gajuszowi Seiusowi?" (którzy są jego panami), będą oni mieli prawo do równych udziałów zgodnie z
warunkami umowy. Jeśli jednak postanowi on w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić mojemu panu?",
będą oni mieli prawo do udziału proporcjonalnego do ich własności. Jeśli jednak postanowi: "Czy obiecujesz
zapłacić Lucjuszowi Titiusowi i Gajuszowi Secjuszowi?", to można mieć wątpliwości, czy będą oni mieli równe
udziały, czy tylko proporcjonalne do wysokości udziału każdego z nich. Ważne jest również, aby upewnić się, co
zostało dodane jedynie w celu wyjaśnienia, a co przewiduje druga część postanowienia, która jest główna.
Ponieważ nazwiska są wymienione jako pierwsze, wydaje się, że bardziej rozsądne jest to, że klauzula została
nabyta na ich korzyść w równym stopniu, ponieważ nazwiska mistrzów są podane w celu oznaczenia.
375. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga V.
Jeśli mój niewolnik umawia się z moim wyzwoleńcem na "usługi, które ma mu świadczyć", to Celsus mówi, że
umowa jest nieważna. Byłoby jednak inaczej, gdyby zobowiązał się bez dodania słowa "on".
376. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXII.
Gdy niewolnik, któremu przysługuje użytkowanie, wyraźnie zastrzega na rzecz właściciela coś, co ma pochodzić
z majątku użytkownika lub z jego własnych usług, zostaje on nabyty na rzecz właściciela majątku. Należy jednak
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podjąć środki w celu ustalenia, przez jakie działania użytkownik wieczysty może odzyskać go od właściciela
nieruchomości. I znowu, jeśli niewolnik służy nam w dobrej wierze i wyraźnie zastrzega na rzecz swojego pana
coś, co może nabyć dla nas, nabędzie to dla niego. Musimy zbadać, jakim działaniem możemy to od niego
odzyskać, a to, co nasz Gajusz powiedział na ten temat, nie jest bezzasadne, a mianowicie, że w obu
przypadkach własność może być odzyskana od właściciela przez osobiste powództwo.
377. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXXIII.
Każde zobowiązanie, które niewolnik zaciągnął będąc w naszej służbie, chociaż skutek tego postanowienia mógł
być odroczony do czasu jego alienacji lub manumisji, on i tak nabędzie na naszą korzyść, ponieważ kiedy zawarł
umowę, jego władza do tego była nasza. Ta sama zasada obowiązuje, gdy syn pod kontrolą ojcowską zawiera
umowę, bo nawet jeśli odłożyłby jej wykonanie do czasu swojej emancypacji, będziemy mieli prawo do korzyści z
tego samego; pod warunkiem jednak, że działał w sposób oszukańczy.
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Księga XLVI
1. O poręczeniach i mandatariuszach.
2. O nowacjach i delegacjach.
3. W zakresie płatności i zwolnienia.
4. Dotyczące zwolnienia.
5. Dotyczące warunków pretorianów.
6. W sprawie zabezpieczenia majątku wychowanka lub małoletniego.
7. Dotyczące zabezpieczenia płatności wyroku.
8. Dotyczące zabezpieczenia ratyfikacji.

Tit. 1. Dotyczące poręczeń i mandatariuszy.

Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXXIX.
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Do każdego zobowiązania można dodać poręczyciela.
(1) Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Poręczyciel może być wzięty za majątek, który został pożyczony do użytku lub zdeponowany, i będzie
odpowiedzialny; nawet jeśli depozyt lub pożyczka zostały złożone w ręce niewolnika lub podopiecznego, ale tylko
wtedy, gdy ci, za których udzielono zabezpieczenia, byli winni oszustwa lub zaniedbania.
2. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
Uznaje się, że ten, kto obiecał złożyć zabezpieczenie, dotrzymał postanowienia, jeśli dał w tym celu kogoś, kto
może być pociągnięty do odpowiedzialności i pozwany. Jeśli jednak da niewolnika lub syna podlegającego
władzy ojcowskiej, w okolicznościach, w których powództwo De peculia nie może zostać przyznane, lub kobietę,
która może skorzystać z pomocy dekretu senatu, należy stwierdzić, że nie dotrzymał on warunku złożenia
zabezpieczenia. Jeśli daje on poręczenie, które nie jest wypłacalne, to oczywiste jest, że należy uznać, iż
wywiązał się on z umowy, ponieważ ten, kto przyjął poręczenie, zatwierdził go jako wypłacalnego.
3. Tenże, O Sabinusie, księga XLV.
Poręczenie może być udzielone w sprawie o mandat lub o prowadzenie działalności gospodarczej, którą
zamierzam wytoczyć przeciwko osobie, za którą poręczyłem.
(1) Poręczyciel odpowiada nie tylko sam, lecz także pozostawia w odpowiedzialności swego spadkobiercę,
ponieważ zajmuje stanowisko dłużnika.
0. Tenże, O Sabinusie, księga XLVI.
Julianus mówi, że generalnie rzecz biorąc, ten, kto staje się spadkobiercą osoby, za którą poręczył, jest
zwolniony z odpowiedzialności, jeśli chodzi o tę osobę, i odpowiada tylko jako spadkobierca głównego dłużnika.
Wreszcie, mówi on, że jeśli poręczyciel staje się spadkobiercą tego, za którego uczynił się odpowiedzialnym,
będzie odpowiedzialny jako główny dłużnik, ale będzie zwolniony jako poręczyciel; nadal główny dłużnik, który
jest następcą głównego dłużnika, jest odpowiedzialny na podstawie dwóch zobowiązań, ponieważ nie można
ustalić, które z nich unieważnia drugie; ale w przypadku poręczyciela i głównego dłużnika, można to łatwo ustalić,
ponieważ zobowiązanie głównego dłużnika jest bardziej wiążące. Jeśli istnieje jakakolwiek różnica między
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zobowiązaniami, można uznać, że jedno z nich jest unieważnione przez drugie. Jeśli jednak oba zobowiązania
mają tę samą moc i nie można ustalić, dlaczego jedno z nich miałoby zostać unieważnione, a nie drugie, odsyła
on do przykładu, w którym chce pokazać, że nie ma nic nowego w tym, że dwa zobowiązania mogą istnieć w tym
samym czasie u tej samej osoby. Oto jego przykład. Jeśli jeden z dwóch współoficjentów stanie się spadkobiercą
drugiego, będzie on zobowiązany do dwóch zobowiązań. Podobnie, jeśli jeden ze współwłaścicieli stanie się
spadkobiercą drugiego, będzie on podlegał dwóm różnym zobowiązaniom. Oczywiste jest, że gdyby wszczął
postępowanie na podstawie jednego z nich, skorzystałby z obu; to znaczy, ponieważ natura dwóch zobowiązań,
które posiadał, jest taka, że jeśli jedno z nich zostanie wniesione do sądu, drugie również zostanie
unieszkodliwione.
512. Tenże, O Sabinusie, księga XLVII.
Umówiłem się z dłużnikiem, ale nie wziąłem poręczenia, a potem chcę, żeby mi je dano. Jeśli dodam
poręczyciela, będzie on odpowiedzialny.
(1) Nie ma różnicy, czy zobowiązuję poręczyciela bezwzględnie, czy od określonego czasu, czy też pod jakimś
warunkiem.
(2) Poręczenie może być udzielone zarówno dla zobowiązania przyszłego, jak i przeszłego, o ile jest to
zobowiązanie naturalne.
6. Ulpianus, Digest, Księga LIII.
Tam bowiem, gdzie to, co zostało zapłacone, nie może być odzyskane, należy przyjąć poręczenie za to naturalne
zobowiązanie.
(0) Ulpianus, O Sabimisie, księga XLVII.
W języku greckim poręczenie przyjmuje się w następujący sposób: "W mojej dobrej wierze, rozkazuję, mówię,
pragnę", albo "pragnę, z pewną determinacją umysłu". Jeśli jednak ktoś powie "potwierdzam", będzie to to samo,
co gdyby wypowiedział słowa "mówię".
13824. Należy również pamiętać, że poręczenie może być dostarczone dla każdego rodzaju zobowiązania, czy to
w odniesieniu do nieruchomości, ustnie, czy przez zgodę.
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13825. Należy również pamiętać, że poręczenie może być udzielone każdemu, kto jest odpowiedzialny na mocy
prawa pretorskiego.
13826. Poręczenie może być przyjęte po przyłączeniu się do sprawy, ponieważ zobowiązanie cywilne i naturalne
pozostaje. Przyznał to Julianus i taka jest nasza praktyka. Jeśli więc dłużnik główny przegra sprawę, powstaje
pytanie, czy może skorzystać z wyjątku, gdyż nie jest zwolniony z mocy prawa. Jeśli nie został on przyjęty do
zapłaty wyroku, lecz jedynie do postępowania sądowego, słusznie uważa się, że może on skorzystać z wyjątku.
Jeżeli jednak został on przyjęty do prowadzenia całej sprawy, nie będzie mógł skorzystać z wyjątku.
13827. W przypadku poręczenia udzielonego przez opiekuna testamentowego, będzie on odpowiedzialny.
13828. Jeżeli jednak powództwo pochodzi z przestępstwa, uważamy, że lepsza jest opinia, że poręczyciel będzie
odpowiedzialny.
13829. I ogólnie rzecz biorąc, nikt nie ma wątpliwości, że poręczenie może być otrzymane we wszystkich
rodzajach zobowiązań.
13830. Do wszystkich, którzy są odpowiedzialni za innych, stosuje się następującą zasadę: mianowicie, jeśli są
oni wykorzystywani w celu nałożenia na nich surowszych warunków, postanowiono, że nie będą oni w ogóle
odpowiedzialni. Oczywiste jest, że mogą one być akceptowane w sprawach mniejszej wagi, z tego powodu
poręczenie jest bardzo poprawnie brane na małą kwotę. I znowu, gdy główny dłużnik jest absolutnie
odpowiedzialny, poręczenie może być związane od pewnego czasu, lub pod pewnym warunkiem. Jeśli jednak
dłużnik główny odpowiada pod warunkiem, a poręczyciel bezwzględnie, zostaje on zwolniony.
13831. Gdyby ktoś zobowiązał się do wydania Stichusa i otrzymał poręczenie w następującej formie: "Czy
obiecujesz w dobrej wierze wydać Stichusa lub zapłacić dziesięć aurei?". Julianus powiada, że poręczyciel nie
będzie związany, bo jego warunek jest utrudniony, tak że gdyby Stichus przypadkiem umarł, nadal byłby
odpowiedzialny. Marcellus natomiast twierdzi, że nie jest on odpowiedzialny, nie tylko dlatego, że jego warunek
jest bardziej uciążliwy, ale także dlatego, że został przyjęty raczej do innego zobowiązania. Wreszcie, nie można
przyjąć poręczenia za osobę, która obiecała zapłacić dziesięć aurei, jak następuje: "Czy obiecujesz zapłacić
dziesięć aurei, czy dostarczyć Stichusa?", chociaż w tym przypadku jego warunek nie jest bardziej uciążliwy.
13832. Julianus mówi też, że jeśli ktoś zastrzegł sobie niewolnika lub dziesięć aurei i wziął poręczenie w
następujący sposób: "Czy obiecujesz dostarczyć niewolnika lub zapłacić dziesięć aurei, cokolwiek zechcę?",
poręczenie nie będzie wiążące, ponieważ jego warunek jest bardziej uciążliwy.
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13833. Z drugiej strony, gdy ktoś żąda "niewolnika lub dziesięciu aurei, zależnie od tego, co sobie życzy", może
prawidłowo wziąć poręczenie pod następującymi warunkami: "Dziesięć aurei lub niewolnik, zależnie od tego, co
sobie życzysz", gdyż Julianus mówi, że w ten sposób stan poręczenia ulega poprawie.
13834. Ale jeśli zapytam dłużnika głównego w następujący sposób: "Stichus i Pamphilus?", a poręczyciela w
następujący sposób: "Stichus, czy Pamphilus?". Postawię pytanie właściwie, ponieważ stan poręczenia staje się
mniej uciążliwy.
13835. Nie ma żadnych wątpliwości, że jeden poręczyciel może być wzięty za innego poręczyciela.
8. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga XXVI.
Poręczenie może być wzięte za część pieniędzy lub za część majątku.
9. Ulpianus, Dysputy, księga VII.
Gdy wierzyciel ma wątpliwości, czy poręczyciele są wypłacalni, a jeden z nich, wybrany przez niego do procesu,
gotów jest udzielić zabezpieczenia, aby jego współporęczyciele mogli zostać pozwani za swoje udziały na jego
ryzyko, uważam, że powinien zostać wysłuchany, ale tylko pod warunkiem, że zaoferuje zabezpieczenie i że
wszyscy jego współporęczyciele, o których mówi się, że są wypłacalni, będą w zasięgu ręki. Albowiem nabycie
wierzytelności nie zawsze jest łatwe, gdy spłata całego długu nie jest wolna od trudności.
0. Pozew jest podzielony między poręczycieli, jeżeli nie zaprzeczają oni swojej odpowiedzialności. Jeżeli bowiem
zaprzeczają, nie powinno się przyznawać korzyści z podziału. Syn pod kontrolą ojca może udzielić
zabezpieczenia za ojca, a jego czynność nie będzie bezskuteczna. Przede wszystkim dlatego, że kiedy staje się
on swoim własnym panem, może być pociągnięty do odpowiedzialności do wysokości swoich środków; a poza
tym, wyrok może być wydany przeciwko niemu, nawet jeśli pozostaje on pod władzą ojca. Zobaczmy jednak, czy
jego ojciec będzie odpowiedzialny z tego powodu, że uważa się, iż działał na jego polecenie. Myślę, że ta zasada
ma zastosowanie do wszystkich umów; ale jeśli poręczył za ojca bez wiedzy tego ostatniego, to powództwo nie
będzie zasadne; jednak pozew może być wniesiony przeciwko ojcu na tej podstawie, że postępowanie było na
korzyść jego majątku. Oczywiste jest, że jeśli wyemancypowany syn zapłacił dług, powinien być uprawniony do
słusznego powództwa, a to samo powództwo może być wniesione przez niego, jeśli pozostaje pod kontrolą ojca i
zapłacił pieniądze dla tego ostatniego, z jego peculium castrense.
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23. Julianus, Digest, Księga XII.
Jeśli ktoś pożyczył pieniądze synowi pozostającemu pod władzą ojcowską z naruszeniem dekretu senatu, a syn
nie żyje, nie może wziąć poręczenia od ojca, ponieważ nie przysługuje mu żadne powództwo, ani cywilne, ani
pretorskie, przeciwko ojcu, a nie istnieje majątek, za który poręczyciele mogliby odpowiadać.
23. Tenże, Digest, Księga XLIII.
Oczywiste jest, że poręczenie może być prawidłowo podjęte w związku z powództwem De peculio, które będzie
przysługiwało przeciwko ojcu.
23. Tenże, Digest, Księga XIV.
Jeśli pożyczysz dziesięć aurei Titiusowi, na moje polecenie, i wytoczysz przeciwko mnie powództwo mandatowe,
Titius nie będzie zwolniony z odpowiedzialności; ale nie powinienem otrzymać wyroku na twoją korzyść, chyba że
scedujesz na mnie prawa do powództwa, które masz przeciwko Titiusowi. Podobnie, jeśli wytoczycie powództwo
przeciwko Titiusowi, nie zostanę zwolniony, lecz będę wam odpowiadał tylko za kwotę, której nie możecie
ściągnąć od Titiusa.
23. Tenże, Digest, Księga XLVII.
Kiedy główny dłużnik staje się spadkobiercą swojego poręczyciela, obowiązek poręczenia wygasa. Co w takim
razie należy zrobić? Jeśli dłużnik główny zostanie pozwany o wierzytelność i skorzysta z wyjątku, do którego
poręczenie było uprawnione, należy udzielić repliki in factum, ponieważ można odwołać się do jednego z nich na
podstawie oszustwa.
23. The Same, Digest, Księga LI.
Jeżeli zawarłeś ze mną umowę bez żadnego wynagrodzenia, a ja dałem poręczenie i nie chcę, aby skorzystał z
wyjątku, lecz wolę, aby zapłacił, aby mógł wytoczyć przeciwko mnie powództwo mandatowe, należy mu przyznać
wyjątek, nawet wbrew mojej zgodzie; ma on bowiem większy interes w zatrzymaniu swoich pieniędzy niż w
odzyskaniu ich od dłużnika głównego, po zapłaceniu poręczycielowi. Jeśli jeden z dwóch poręczycieli, którzy
odpowiadają przed tobą za dwadzieścia aurei, zapłaci ci lub obieca zapłacić ci pięć aurei, abyś nie musiał go
pozywać, drugi nie zostanie zwolniony; jeśli zaś przystąpisz do odebrania od niego piętnastu aurei, nie
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przeszkodzi ci w tym wyjątek. Jeśli spróbuje Pan odebrać pozostałe pięć aurei od byłego poręczyciela, może Pan
zostać wykluczony na podstawie wyjątku z powodu oszustwa.
(23) The Same, Digest, Księga LIII.
Poręczyciel nie może być odpowiedzialny wobec osoby, wobec której nie jest odpowiedzialny główny dłużnik.
Jeśli więc niewolnik, który jest wspólną własnością Titiusa i Semproniusa, ma być oddany Titiusowi, a jego
poręczyciel zostanie zapytany: "Czy obiecujesz oddać go Titiusowi, czy Semproniusowi?". Titius, rzeczywiście,
może zażądać tego od poręczyciela, ale Sempronius wydaje się być wprowadzony tylko w tym celu, aby płatność
mogła być dokonana na jego rzecz przed włączeniem kwestii do sprawy, podczas gdy Titius nie jest świadomy
tego faktu, lub nie chce, aby to zostało zrobione.
23. Osoba, która obiecała zapłacić w określonym miejscu, jest w pewnym sensie poddana surowszym warunkom
niż gdyby była po prostu przesłuchiwana, ponieważ nie może dokonać zapłaty w innym miejscu niż to, w którym
zgodziła się zapłacić, jeśli ustalający nie chce, aby to uczyniła. Jeśli więc przesłucham dłużnika głównego
bezwzględnie, a poręczenie przyjmę z dodatkiem zapłaty w określonym miejscu, poręczyciel nie będzie ponosił
odpowiedzialności.
24. Nawet gdyby dłużnik główny, będąc w Rzymie, obiecał dokonać zapłaty w Kapui, a zabezpieczenie w Efezie,
poręczenie nie będzie odpowiedzialne bardziej, niż gdyby dłużnik główny obiecał zapłacić pod warunkiem, a
poręczyciel zgodził się to uczynić w określonym dniu, lub obiecał bezwzględnie.
25. Poręczenie może być przyjęte zawsze, gdy istnieje jakiekolwiek zobowiązanie cywilne lub naturalne, które ma
do niego zastosowanie.
26. Zobowiązania naturalne nie są oceniane wyłącznie przez fakt, że można wytoczyć z ich tytułu jakieś
powództwo, ale także wtedy, gdy pieniądze, raz zapłacone, nie mogą być odzyskane. Chociaż bowiem o
dłużnikach naturalnych nie można ściśle powiedzieć, że są dłużnikami, to jednak mogą być za takich uważani, a
ci, którzy otrzymują od nich pieniądze, otrzymali to, do czego byli uprawnieni.
27. 27. Jeśli zawarto umowę, która ma wejść w życie w określonym czasie, a poręczenie zostało przyjęte pod
warunkiem, prawa tego ostatniego pozostają w zawieszeniu, tak że jeśli warunek zostanie spełniony przed
wyznaczonym czasem, nie będzie on odpowiedzialny; ale jeśli czas i warunek się pokrywają lub jeśli warunek
zostanie spełniony po upływie wyznaczonego czasu, będzie on odpowiedzialny.
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28. Kiedy poręczenie zostaje przyjęte pod następującymi warunkami: "Czy będziesz odpowiedzialny, jeśli główny
dłużnik nie zapłaci czterdziestu aurei, które zostały mu pożyczone?", jest prawdopodobne, że intencją było, że
jeśli główny dłużnik nie zapłaci, gdy zostanie wezwany, poręczenie będzie odpowiedzialne; ale jeśli główny
dłużnik, przed otrzymaniem powiadomienia o zapłacie, umrze, poręczenie będzie odpowiedzialne, ponieważ
nawet w tym przypadku prawdą jest, że główny dłużnik nie dokonał zapłaty.
(23) The Same, Digest, Księga LXXXIX.
Zwykle przyznaje się ulgę poręczycielom, zmuszając ich do sprzedaży wszelkich praw do roszczeń, jakie mogą
mieć wobec innych, temu, kto jest gotów zapłacić cały dług.
23. Tenże, Digest, Księga XC.
Ten, kto deleguje swojego dłużnika, rozumie się, że płaci tyle pieniędzy, ile jest mu należne; i dlatego, jeśli
poręczyciel deleguje swojego dłużnika, nawet jeśli nie jest on wypłacalny, można natychmiast wnieść powództwo
mandatowe.
(23) Tenże, O Miniciusie, księga IV.
Niewolnik poręczył za pewną osobę bez wiedzy swego pana i w jego imieniu zapłacił należne pieniądze.
Powstało pytanie, czy pan może odzyskać tę kwotę od osoby, której została ona wypłacona, czy też nie.
Odpowiedź brzmiała, że ważne jest, aby upewnić się, w czyim imieniu niewolnik został poręczony, ponieważ jeśli
zrobił to w odniesieniu do swojego peculium, to jego pan nie mógł odzyskać tego, co zapłacił z jego peculium, ale
wszystko, co zapłacił na rachunek swojego pana, mogło być przez niego odzyskane. Jeśli jednak poręczył za
kwotę wyższą niż jego peculium, wówczas można było odzyskać pieniądze należące do jego pana, które zapłacił,
a to, co zapłacił ze swojego peculium, można było odzyskać w drodze powództwa osobistego.
23. Javolenus, Epistles, Księga XIII.
Jeśli jednak właściciel niewolnika zapłacił pieniądze, nie może ich odzyskać od tego, za kogo poręczył, ale może
to zrobić od osoby, której je zapłacił, ponieważ niewolnik nie może być odpowiedzialny jako poręczyciel. Wynika
stąd, że nie może on ich odzyskać od tego, za kogo poręczył, ponieważ sam jest odpowiedzialny za dług i nie
zostanie zwolniony przez zapłatę pieniędzy należnych z tytułu zobowiązania, za które niewolnik nie był
odpowiedzialny.
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65536. Africanus, Pytania, Księga VII.
Spadkobierca otrzymał poręczenie od dłużnika majątku, a następnie przeniósł ten majątek na mocy dekretu
senatu z Trebeli. Uważa się, że zobowiązanie z tytułu poręczenia pozostaje nienaruszone. W tym przypadku
należy przestrzegać tej samej zasady, która obowiązuje przy przyjęciu poręczenia przez spadkobiercę, wobec
którego wyemancypowany syn uzyskuje praetorskie posiadanie majątku. Dlatego w obu przypadkach prawo do
powództwa przechodzi wraz z majątkiem.
65536. Nie ma nic nowego w tym, że poręczyciel odpowiada na podstawie dwóch różnych zobowiązań za zapłatę
tej samej sumy pieniędzy; jeśli bowiem został przyjęty od pewnego dnia, a następnie został przyjęty w sposób
absolutny, będzie związany obydwoma zobowiązaniami; a jeśli poręczyciel staje się spadkobiercą swojego
współporęczyciela, rezultat będzie taki sam.
65537. Pożyczyłem pieniądze pańskiemu niewolnikowi, pan go poddał manumisji, a następnie przyjąłem go jako
poręczyciela. Jeśli poręczył on za zobowiązanie, które jest płatne do ciebie w ciągu roku, mówi się, że niewolnik
jest odpowiedzialny. Jeśli jednak uczynił to z powodu naturalnego zobowiązania, które jest jego własnym, lepiej
jest uznać, że umowa jest nieważna, ponieważ niezrozumiałe jest, że poręczyciel może stać się odpowiedzialny
za siebie. Ale jeśli ten niewolnik, po manumisji, stałby się spadkobiercą swojego poręczyciela, uważa się, że
obowiązek poręczenia nadal istnieje, i że naturalne zobowiązanie nadal pozostanie, tak że jeśli zobowiązanie
cywilne wygasło, nie może odzyskać tego, co zostało zapłacone. Nie można również twierdzić, że kiedy główny
dłużnik staje się spadkobiercą swojego poręczenia, zobowiązanie poręczenia wygasa, ponieważ wtedy podwójne
zobowiązanie cywilne nie może istnieć w odniesieniu do tej samej osoby. Z drugiej strony, jeśli poręczyciel stałby
się spadkobiercą obalonego niewolnika, to samo zobowiązanie wobec niego będzie nadal istniało, chociaż jest on
naturalnie odpowiedzialny, a nikt nie może być poręczycielem za siebie.
65538. Jeśli stipulator mianuje swojego dłużnika swoim spadkobiercą, unieważnia całkowicie zobowiązanie
poręczyciela, niezależnie od tego, czy zobowiązanie dłużnika było cywilne czy naturalne, ponieważ nikt nie może
wiązać się wobec osoby trzeciej, działając na jej rzecz. Gdy jednak ten sam zapisodawca ustanowi poręczyciela
swoim spadkobiercą, nie ma wątpliwości, że od razu anuluje on jedyne zobowiązanie poręczyciela. Dowodem na
to jest fakt, że jeśli własność majątku dłużnika zostanie przekazana wierzycielowi, należy również stwierdzić, że
poręczyciel nadal pozostaje odpowiedzialny.
65539. Gdy ty i Tytus jesteście wspólnie odpowiedzialni za tę samą sumę pieniędzy, ten, kto poręczył za ciebie,
może również odpowiedzieć jako poręczyciel za Tytusa, chociaż te same pieniądze są należne tej samej osobie; i
to zobowiązanie nie będzie nieważne, jeśli chodzi o wierzyciela. W niektórych przypadkach może to przynieść
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korzyść, na przykład, jeśli stanie się on spadkobiercą tego, za którego wcześniej poręczył; wtedy bowiem, po
wygaśnięciu pierwszego zobowiązania przez połączenie, drugie nadal będzie istniało.
65540. Kiedy poręczyciel staje się spadkobiercą poręczyciela, powstaje pytanie, czy skoro on sam zażądał
zapłaty, niejako od siebie, to czy będzie uprawniony do wytoczenia powództwa mandatowego przeciwko
dłużnikowi głównemu. Odpowiedź brzmiała, że skoro dłużnik główny nadal jest odpowiedzialny, to nie można
uznać, że wierzyciel odebrał pieniądze od siebie, jako poręczyciela. Dlatego też powinien on wnieść powództwo
na podstawie klauzuli, a nie na podstawie mandatu.
65536. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Poręczenie może być przyjęte nawet przed przystąpieniem do spadku, jeśli dłużnik główny nie żyje, ponieważ
spadek pełni funkcję osoby w taki sam sposób jak gmina, dekurion i spółka.
65536. Marcianus, Reguły, Księga IV.
"Jeśli zastrzeżę dziesięć aurei dla siebie lub dla Titiusa", Titius nie może wziąć poręczenia, ponieważ został
dodany tylko w celu zapłaty.
65536. Marcellus, Opinie.
Lucjusz Tycjusz, pragnąc zostać poręczycielem Septymiusza za swojego brata, Secjusza, napisał do niego w
następujący sposób: "Jeśli mój brat cię poprosi, proszę cię, abyś wypłacił mu pieniądze, na moją
odpowiedzialność i na moje ryzyko". Napisawszy ten list, Septicius wypłacił pieniądze Seiusowi; a Titius,
umarłszy potem, pozostawił pewnym spadkobiercom, a wśród nich bratu swemu, Seiusowi, trzecią część swego
majątku. Ponieważ powództwo, które przysługiwało Septicjuszowi przeciwko jego bratu Secjuszowi, wygasło
przez połączenie, z powodu trzeciej części majątku, do której Secjusz stał się spadkobiercą swojego brata
Titiusa, zapytałem, czy Septicjusz może wytoczyć powództwo o całą kwotę przeciwko pozostałym
spadkobiercom. Marcellus odpowiedział, że powództwo mandatowe nie może być wytoczone przeciwko
współspadkobiercom Secjusza o większą część majątku, lecz tylko o ich udziały dziedziczne.
(65536) Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
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Marcellus mówi, że jeśli ktoś poręczy za wychowanka, który zaciągnął zobowiązanie bez upoważnienia opiekuna,
albo za osobę rozrzutną lub obłąkaną, to według lepszej opinii nie będzie miał prawa do ulgi, gdyż powództwo
mandatowe nie będzie przysługiwało na ich korzyść.
65536. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, Księga VIII.
Zgodnie z reskryptem boskiego Hadriana, zobowiązanie nie jest dzielone między poręczycieli z mocy prawa. Jeśli
więc któryś z nich umrze, nie mając spadkobiercy, przed spłaceniem swojej części długu, lub stanie się ubogi,
jego część zobowiązania zostanie dodana do części pozostałych.
65536. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Jeśli jest kilku poręczycieli i jeden z nich został przyjęty całkowicie, a drugi od pewnego czasu lub pod pewnym
warunkiem, to ten, który został przyjęty całkowicie, ma prawo do zwolnienia, dopóki warunek może być spełniony;
to znaczy w taki sposób, że w międzyczasie może być pozwany tylko o udział indywidualny. Jeśli jednak ten,
który został przyjęty pod warunkiem, nie jest wypłacalny w momencie, gdy warunek się spełnia, Pomponiusz
mówi, że sprawa musi być przywrócona do poprzedniego stanu poręczenia absolutnego.
131072. Ponadto, jeśli jeden poręczyciel występuje za drugiego, lub jeśli jest ich kilku, to w odniesieniu do nich
musi być zachowana ta sama zasada, która została ustanowiona przez boskiego Hadriana.
131073. I znowu, jeśli istnieje wątpliwość, czy główny poręczyciel jest wypłacalny czy nie, środki kolejnego
poręczyciela muszą być dodane do jego własnych.
131074. Pomponiusz mówi, że spadkobiercom poręczyciela należy się zwolnienie z długu, tak samo jak samemu
poręczycielowi.
131075. Jeżeli poręczyciel jest jednocześnie dłużnikiem głównym i poręczycielem poręczyciela, to pierwotny
poręczyciel nie może żądać podziału zobowiązania między siebie i tego, który stał się za niego odpowiedzialny,
ponieważ pierwotny poręczyciel zajmuje pozycję dłużnika, a dłużnik nie może żądać podziału zobowiązania
między siebie i swojego poręczyciela. Dlatego też, jeśli jeden z dwóch poręczycieli udziela poręczenia,
zobowiązanie nie jest dzielone w odniesieniu do tego, za kogo stał się odpowiedzialny, ale lepsza opinia jest taka,
że jest ono dzielone w odniesieniu do samego poręczyciela.
23. Paulus, O Edykcie, Księga XXV.
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Jeśli jeden z poręczycieli utrzymuje, że pozostali są wypłacalni, należy przyznać mu wyjątek, że zapłaci, "jeśli
pozostali okażą się niewypłacalni".
(23) Tenże, O akcie, księga XVIII.
Jeśli zawarłem umowę pod niemożliwym warunkiem, nie mogę być zmuszony do udzielenia poręczenia.
23. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga V.
Każdy może poręczyć za drugiego, nawet jeśli przyrzekający nie jest tego świadomy.
23. Ulpianus, O edyktach, księga XXIII.
Jeśli poręczyciel lub ktokolwiek inny chce zapłacić wierzycielowi za dłużnika, zanim roszczenie stanie się
wymagalne, powinien poczekać na dzień, w którym zapłata musi być dokonana.
30. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVI.
Wyjątek odnoszący się do dłużnika głównego, i to nawet wtedy, gdy on nie chce, jak również wszystkie inne
korzyści związane z tym przypadkiem, są dostępne dla poręczyciela i innych akcesoriów, które są
odpowiedzialne.
23. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVII.
Jeśli Tycjusz zapisałby niewolnikowi wolność i ustanowił go swoim spadkobiercą, a ja wcześniej poprosiłem o
niego i otrzymałem zabezpieczenie na jego rachunek na wypadek, gdyby rzeczywiście należał do Tycjusza,
należy stwierdzić, że prawo do powództwa przeciwko niemu powinno zostać przeniesione, a jeśli nie wolno tego
uczynić, postanowienie staje się skuteczne. Gdyby jednak niewolnik należał do mnie, powoda, i nie wszedł na
majątek na mój rozkaz, poręczyciele będą odpowiedzialni na tej podstawie, że nie została podjęta obrona. Jeśli
jednak niewolnik wejdzie na majątek na moje polecenie, postanowienie to znika. Jest oczywiste, że jeśli niewolnik
był mój, a ja odłożyłem przyjęcie spadku do czasu uzyskania korzystnego orzeczenia w sądzie, a następnie
nakazałem mu przyjęcie spadku, a w międzyczasie chcę wszcząć postępowanie z powodu braku obrony,
postanowienie nie będzie obowiązywać, ponieważ arbiter nie podejmie takiej decyzji.
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23. Paulus, O Edykcie, księga LXXII.
Ci, którzy obiecują odpowiedzialność jako poręczyciele, mogą przyjąć na siebie lżejsze, ale nie cięższe brzemię.
Jeśli więc ja sam się umawiam z dłużnikiem głównym, a poręczam za mnie lub za Titiusa, to Julianus uważa, że
stan poręczenia jest lepszy, bo może on zapłacić nawet Titiusowi. Jeżeli zaś umówiłem się z dłużnikiem głównym
o zapłatę dla siebie lub dla Tycjusza, a z poręczycielem tylko o zapłatę dla mnie, to Julianus uważa, że warunek
poręczenia jest bardziej uciążliwy. A gdybym miał się zobowiązać wobec dłużnika głównego do zapłaty na rzecz
Stichusa lub Pamfilusa, a poręczyć tylko na rzecz Stichusa? Czy poręczyciel będzie w lepszym czy gorszym
stanie, jeśli nie będzie miał prawa wyboru? To prawda, że jego sytuacja będzie lepsza, bo będzie zwolniony z
odpowiedzialności przez śmierć Stichusa.
0. Tenże, O Plaucjuszu, księga II.
Gdy ktoś poręcza za niewolnika, odpowiada w całości, nawet jeśli nie ma nic w peculium niewolnika. Oczywiste
jest, że jeśli poręczy za pana, przeciwko któremu ma prawo wystąpić z powództwem De peculia, będzie
odpowiadał tylko do wysokości peculium w chwili wydania wyroku.
23. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Gdy wierzyciel, który ma dłużnika głównego i poręczycieli, otrzymuje pieniądze należne od jednego z poręczycieli
i przenosi na niego swoje prawa do powództwa, można powiedzieć, że już ich nie ma, ponieważ otrzymał to, co
mu się należało, a wszyscy inni są zwolnieni przez tę zapłatę; ale tak nie jest, ponieważ nie otrzymał ich w drodze
zapłaty, ale niejako sprzedał wierzytelność dłużnikowi, i nadal miał prawo do powództwa, ponieważ był
zobowiązany do przeniesienia tych praw na osobę, która mu zapłaciła.
23. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVII.
Jeśli ktoś, kto został zwolniony po upływie czasu na ściągnięcie długu, daje poręczenie, poręczyciel nie będzie
odpowiedzialny, ponieważ zabezpieczenie udzielone przez pomyłkę jest nieważne.
(1) Marcellus, Digest, Księga XX.
Jeżeli postanowię: "Za Stichusa lub Pamphilusa, któregokolwiek z nich wybierze poręczyciel", nie mogę wziąć
poręczenia za Stichusa lub Pamphilusa, któregokolwiek z nich wybierze poręczyciel, ponieważ w jego mocy
byłoby dać inne niż to, które mógłby wybrać główny dłużnik.
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0. Otrzymałem poręczenie od Titiusa, który był mi winien dziesięć aurei warunkowo, zgodnie z warunkami
testamentu, i stałem się jego spadkobiercą, a potem warunek, od którego zależało dziedzictwo, został spełniony,
pytam, czy poręczyciel jest wobec mnie odpowiedzialny. Odpowiedź brzmiała, że jeśli spadek został ci zapisany
pod warunkiem, a po otrzymaniu poręczenia od spadkodawcy stałeś się jego spadkobiercą, to nie możesz
uważać poręczenia za odpowiedzialne, ponieważ nie ma dłużnika, za którego poręczenie może być
odpowiedzialne, a tobie nic się nie należy.
(5888) Modestinus, Reguły, Księga II.
Nie powinno się więc zezwalać temu poręczycielowi na postępowanie przeciwko jego współporęczycielowi; i
dlatego, jeśli z dwóch poręczycieli na tę samą kwotę, jeden, po wybraniu go przez wierzyciela, dokona pełnej
zapłaty, a prawo do powództwa nie zostanie mu przypisane, drugi poręczyciel nie może być pozwany ani przez
wierzyciela, ani przez współporęczyciela.
37. Tenże, Reguły, Księga III.
Jeżeli jest dwóch współdłużników i poręczenie zostało udzielone przez jednego lub obu, może ono być przyjęte
na całą kwotę długu.
38. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Jeżeli poręczenie zostało przyjęte na sumę, która nie może być ściągnięta przez kuratora, a po osiągnięciu
pełnoletności przez małoletniego suma ta mogłaby być ściągnięta przez tego samego kuratora lub przez jego
spadkobierców, a ten, który był małoletni, nie dochodzi swoich praw i staje się niewypłacalny, powództwo
pretorskie może być słusznie wniesione przeciwko poręczycielom.
0. Ten sam autorytet wyraził opinię, że jeśli jeden z kilku mandatariuszy ma wydany przeciwko sobie wyrok w
całości i został powiadomiony o konieczności zapłaty, może on wnieść o przypisanie mu wszystkich praw do
wniesienia powództwa przeciwko tym, którzy nakazali wykonanie tej samej czynności.
(23) Javolenus, Epistles, Księga X.
Jeśli przyjmę poręczenie pod następującymi warunkami: "Czy zgadzasz się być odpowiedzialny za dostarczenie
tysiąca miar pszenicy, za które zapłacisz swoimi pieniędzmi, jako zabezpieczenie za dziesięć aurei, które
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pożyczyłem?", poręczenie nie będzie odpowiedzialne, ponieważ nie może stać się odpowiedzialne za coś innego
niż to, co zostało pożyczone, ponieważ oszacowanie wartości własności, która jest uważana za towar, może być
dokonane w pieniądzu; tak jak suma pieniędzy może być oszacowana w towarze.
23. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga VII.
Jeśli po zawarciu umowy z Titiusem przyjmę cię jako poręczyciela, a potem zawrę umowę z innym na te same
pieniądze i otrzymam innego poręczyciela, to nie będą oni poręczycielami wspólnymi, ponieważ są
poręczycielami dwóch różnych umów.
23. Jawolenus, Listy, Księga XI.
Postanowiłeś, że pewna praca powinna być wykonana ku twojemu zadowoleniu przed upływem określonego
terminu, i otrzymałeś poręczycieli, którzy, jeśli nie zostanie wykonana w określonym czasie, zgodzili się
odpowiadać za kwotę, którą zapłaciłbyś za jej wykonanie; ponieważ praca nie została wykonana, przekazałeś ją
wykonawcy, a ponieważ ten nie dostarczył zabezpieczenia, sam ją wykonałeś. Pytam, czy poręczyciele będą
odpowiedzialni. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z warunkami wspomnianej przez Pana klauzuli, poręczyciele nie
będą odpowiedzialni, ponieważ nie zrobił Pan tego, co zostało uzgodnione w klauzuli, to znaczy nie zawarł Pan
umowy na wykonanie pracy, chociaż zrobił Pan to później; ponieważ umowa, która została zawarta później, była
taka sama, jak gdyby nie została zawarta, ponieważ natychmiast zaczął Pan wykonywać pracę samodzielnie.
(23) Scaevola, Digest, Księga VI.
Poręczyciel sprzedawcy dwóch działek, z których jedna została następnie eksmitowana, został pozwany przez
nabywcę i otrzymał wyrok przeciwko niemu na pewną kwotę. Powstało pytanie, czy mógł on wnieść pozew
przeciwko spadkobiercy sprzedawcy przed czasem, w którym mógł on zostać zmuszony do wykonania wyroku.
Odpowiedź brzmiała, że mógł to zrobić, ale że istniał dobry powód dla sądu, aby zmusić poręczyciela do obrony
lub zwolnienia z odpowiedzialności.
23. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, Księga X.
Ilekroć prawo sprzeciwia się sprzedaży, poręczyciel również zostaje zwolniony; a jest to tym bardziej
uzasadnione, że dłużnik główny może zostać dosięgnięty przez tego rodzaju postępowanie.
23. Papinianus, Pytania, Księga IX.
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Jeśli na dłużnika nałożona jest kara deportacji, Julianus mówi, że nie można przyjąć za niego poręczenia,
ponieważ całe zobowiązanie wobec niego wygasa.
23. 23. Jeśli syn pod kontrolą ojca przyjmuje poręczenie w sprawie dotyczącej jego peculium w następujący
sposób: "Czy odpowiadasz za tyle pieniędzy, ile mogę pożyczyć?", a po uzyskaniu emancypacji pożycza
pieniądze, poręczenie nie będzie odpowiedzialne wobec ojca, jeśli główny dłużnik nie jest, ale ze względu na
człowieczeństwo powinien być odpowiedzialny wobec syna.
23. Tenże, Pytania, Księga X.
Jeśli Titius i Seia staną się poręczycielami za Maeviusa, a kobieta zostanie zwolniona z długu, zasądzimy całą
kwotę od Titiusa, ponieważ mógł on wiedzieć i nie powinien był nie wiedzieć, że kobieta nie może zostać
poręczycielem.
23. Podobne wydaje się następujące pytanie: jeśli jeden z poręczycieli uzyskał całkowity zwrot pieniędzy ze
względu na swój wiek, czy drugi powinien wziąć na siebie cały ciężar zobowiązania? Powinien on jednak być
obciążony nim tylko wtedy, gdy małoletni stanie się później zabezpieczeniem, z powodu niepewności restytucji z
powodu jego wieku. Jeśli jednak małoletni został oszukańczo nakłoniony przez wierzyciela do poręczenia, to
wierzyciel nie powinien być zwolniony z odpowiedzialności wobec drugiego poręczyciela, tak samo jak wtedy, gdy
małoletni, oszukany przez nowację, chciałby, aby mu przyznano powództwo pretorskie wobec jego byłego
dłużnika.
23. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Jeżeli spadkobierca, pomijając dłużnika, który został zwolniony przez testament, wnosi pozew przeciwko
swojemu poręczycielowi, poręczyciel może skorzystać z wyjątku opartego na oszustwie, z powodu nieuczciwego
działania spadkobiercy; ten sam wyjątek przyniósłby korzyść także dłużnikowi głównemu, gdyby został pozwany.
23. Jeśli jeden z dwóch spadkobierców poręczyciela, przez pomyłkę, zapłaci całą należną kwotę, niektóre władze
uważają, że jest on uprawniony do osobistego powództwa, a zatem jego współporęczyciel pozostaje
odpowiedzialny. Uważają oni, że zobowiązanie współspadkobiercy istnieje nadal, nawet jeśli nie zostanie
wniesiony pozew, ponieważ wierzyciel, który myśląc, że jest odpowiedzialny, płaci część temu, który zwolnił się z
całego długu, nie będzie miał prawa do osobistego powództwa o odzyskanie tej części. Jeśli jednak dwóch
poręczycieli zostało przyjętych, na przykład, za dwadzieścia aurei, a jeden z dwóch spadkobierców drugiego
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poręczyciela zapłaci całą sumę należną wierzycielowi, będzie on rzeczywiście uprawniony do osobistego
powództwa o odzyskanie dziesięciu aurei, których nie był prawnie winien. Ale czy mógłby on odzyskać pozostałe
pięć, jeśli drugi poręczyciel był wypłacalny, jest kwestią, którą należy rozważyć. Na początku bowiem,
spadkobierca lub spadkobiercy poręczyciela powinni być wysłuchani, tak samo jak sam poręczyciel, tak aby
każdy z poręczycieli mógł być pozwany o swoją część. W obu przypadkach opinia, że nie można dochodzić
zapłaty sumy pieniędzy, która nie była należna, jest jednocześnie bardziej surowa i wygodniejsza, gdyż Reskrypt
Boskiego Piusa stwierdza to w przypadku poręczyciela, który zapłacił całą kwotę roszczenia.
24. W przypadku poręczyciela, który przyrzekł w Rzymie, że zapłaci pewną sumę pieniędzy w Kapui, a jeśli
przyrzekający będzie w Kapui, powstało pytanie, czy można go natychmiast pozwać. Odpowiedziałem, że
poręczyciel nie byłby natychmiast odpowiedzialny bardziej niż gdyby złożył obietnicę w Kapui, gdy główny dłużnik
nie mógł dotrzeć do tego miasta, i że nie ma różnicy, jeśli nikt "nie ma wątpliwości, że poręczyciel nie byłby
jeszcze odpowiedzialny, z tego powodu, że sam obiecujący nie był. Z drugiej strony, jeśli ktoś powiedziałby, że
ponieważ dłużnik jest w Kapui, poręczenie jest natychmiast odpowiedzialne, nie biorąc pod uwagę czasu, do
którego miał milcząco prawo; rezultatem byłoby to, że w tym przypadku poręczenie mogłoby być pozwane w
czasie, w którym sam dłużnik nie mógłby być, gdyby był w Rzymie. Dlatego też, naszym zdaniem, zobowiązanie
do poręczenia obejmuje dorozumiany warunek koniecznego czasu, do którego obie strony, to znaczy zarówno
promisor, jak i jego poręczenie, są uprawnione; ponieważ, jeśli doszłoby się do innego wniosku, byłoby to
rozumiane jako nałożenie bardziej uciążliwego warunku na poręczyciela, z naruszeniem zasady prawa.
23. Tenże, Pytania, Księga XXXVII.
Wierzyciel, który stał się spadkobiercą części majątku swojego dłużnika, przyjął jako poręczenie swojego
współspadkobiercę. Jeśli chodzi o jego własny udział w spadku, zobowiązanie wygasło przez połączenie lub
(mówiąc bardziej poprawnie) przez uprawnienie do zapłaty. Ale w odniesieniu do udziału współspadkobiercy,
zobowiązanie pozostaje nienaruszone, to znaczy, nie zobowiązanie z tytułu poręczenia, ale zobowiązanie
dziedziczne, ponieważ większe zobowiązanie spowodowało, że mniejsze stało się bez mocy lub skutku.
(23) Tenże, Opinie, Księga III.
Powództwo powinno być podzielone między tych poręczycieli, którzy stali się odpowiedzialni za całą kwotę, a ich
własne równe udziały. Sprawa wyglądałaby inaczej, gdyby użyto następujących słów: "Czy obiecujecie być
odpowiedzialni za całą kwotę, czy za swój udział w majątku", ponieważ wtedy ustalono, że każdy będzie
odpowiedzialny tylko za swój indywidualny udział.

3168

(23) Poręczyciel, który zapłacił część należnej kwoty we własnym imieniu lub w imieniu przyrzekającego, nie
może odmówić wniesienia przeciwko niemu pozwu o podział pozostałej części. Kwota, którą każdy z nich jest
winien indywidualnie, powinna być bowiem podzielona między tych, którzy są wypłacalni w chwili wydania
wyroku. Jednakże, bardziej sprawiedliwe jest odciążenie strony, która zapłaciła w drodze wyjątku, jeżeli druga
strona była wypłacalna w czasie, gdy sprawa została połączona.
(24) Dwóch współdłużników solidarnych udzieliło oddzielnych poręczeń. Wierzyciel nie jest zobowiązany wbrew
swojej woli do podziału czynności pomiędzy wszystkich poręczycieli, lecz tylko pomiędzy tych, którzy stali się
odpowiedzialni za każdego z dłużników. Oczywiste jest, że jeżeli wierzyciel chce podzielić swoje powództwo
pomiędzy wszystkich, nie można mu tego zabronić, tak samo jak w przypadku, gdyby pozwał dwóch dłużników za
ich udziały w długu.
(25) Wierzyciel nie jest zmuszony do sprzedaży zastawu, jeżeli po rezygnacji z zastawu chce pozwać osobę,
która jedynie została poręczona.
(26) Ponieważ powództwo zostało podzielone pomiędzy poręczycieli, niektórzy z nich, po przystąpieniu do
sprawy, przestali być wypłacalni, ale fakt ten nie ma żadnego związku z odpowiedzialnością osoby wypłacalnej,
ani też powód nie będzie chroniony w przypadku jego nieletniości, ponieważ uważa się, że nie został oszukany,
gdy odwoływał się do prawa powszechnego.
(27) W przypadku, gdy majątek poręczyciela, przeciwko któremu wydano wyrok, jest dochodzony przez Skarb
Państwa, a powództwo jest następnie podzielone między poręczycieli, Skarb Państwa będzie uważany za
zajmującego pozycję spadkobiercy.
51. Tenże, Opinie, Księga XI.
Utrata zastawu przez zniszczenie domu dotyka zarówno poręczyciela, jak i dłużnika głównego. Nie ma też żadnej
różnicy, jeśli poręczenie zostało przyjęte w następujący sposób: "Przynajmniej tyle, ile może być zrealizowane
ponad wartość zastawu, jeśli zostanie sprzedane", ponieważ przez te słowa uzgodniono, że cały dług zostanie
włączony.
0. Po podzieleniu powództwa między poręczycieli, jeśli strona, przeciwko której wydano wyrok, przestanie być
wypłacalna, oszustwo lub zaniedbanie opiekunów, którzy mogliby uzyskać wykonanie wyroku, będzie im
szkodzić. Jeżeli bowiem okaże się, że powództwo zostało podzielone między poręczycieli, którzy nie byli
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wypłacalni, w imieniu podopiecznego będzie można wnieść o zwolnienie z odpowiedzialności poprzez całkowity
zwrot kosztów.
1. Jest rzeczą wiadomą, że poręczyciele, którzy zostali udzieleni przez dzierżawców rolnych, odpowiadają za
pieniądze wydane na uprawę ziemi, ponieważ tego rodzaju umowa ściąga na siebie obowiązek dzierżawy. Nie
ma też różnicy, czy stają się oni odpowiedzialni natychmiast, czy po upływie pewnego czasu.
2. Jeśli jest kilku mandatariuszy tej samej sumy pieniędzy i jeden z nich zostanie wybrany do procesu, pozostali
nie są zwolnieni z odpowiedzialności przez jego zwolnienie, ale wszyscy będą zwolnieni przez zapłatę pieniędzy.
53. Tenże, Opinie, Księga XV.
Poręczyciele osoby oskarżonej o popełnienie ciężkiego przestępstwa mogą być prawidłowo pozwani na
podstawie umowy i bez możliwości sprzeciwu wobec wyjątku podniesionego przez wierzyciela, który oskarżył
dłużnika głównego.
54. Paulus, Pytania, Księga III.
Jeśli wierzyciel, który otrzymał poręczenie za pożyczone pieniądze, został oszukany w umowie zastawniczej,
może wytoczyć przeciwne powództwo o zastaw; a w tym powództwie cały jego interes zostanie uwzględniony.
Postępowanie to nie dotyczy jednak poręczyciela, ponieważ stał się on odpowiedzialny nie za zastaw, lecz za
pożyczone pieniądze.
55. Tenże, Pytania, Księga XI.
Jeżeli tak się umówię z Secjuszem: "Czy przyrzekasz, że zapłacisz każdą sumę pieniędzy, którą kiedykolwiek
pożyczę Tytusowi?" i otrzymam poręczenie, a potem bardzo często będę pożyczał Tytusowi pieniądze, to
Secjusz, jak i jego poręczyciele, z pewnością będą odpowiedzialni za wszystkie pożyczone sumy, a wszystko, co
można uzyskać z jego majątku, powinno być zaliczone w równym stopniu na poczet wszystkich długów.
0. Tenże, Pytania, Księga XV.
Jeśli ktoś przysięgnie, że będzie służył osobie, która nie jest wolnym strzelcem, i stanie się jego poręczycielem,
nie będzie za to odpowiedzialny.
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57. 57. Podobnie, gdy syn zawrze umowę z ojcem, a niewolnik ze swoim panem, a poręczenie zostanie przyjęte,
nie będzie on odpowiedzialny; nikt bowiem nie może być związany z tą samą osobą za tę samą rzecz. Natomiast
gdy tłusty ojciec zobowiąże się wobec swego syna, albo pan wobec swego niewolnika, poręczyciel będzie
odpowiedzialny.
58. Jeśli pożyczysz pieniądze należące do kogoś innego, tak jakby były twoje własne, bez żadnego zastrzeżenia,
Pomponiusz mówi, że poręczyciel nie będzie odpowiedzialny. Ale co w przypadku, gdy pieniądze zostały wydane,
a prawo do wniesienia osobistego powództwa o ich zwrot jest ustanowione? Sądzę, że poręczyciel będzie
odpowiedzialny, ponieważ uważa się, że został przyjęty, aby być odpowiedzialnym za wszystko, co może
wyniknąć z wypłaty pieniędzy,
59. Poręczenie może być przyjęte w przypadku kradzieży, a także w przypadku każdego, kto naruszył prawo
akwiliańskie. Inna zasada obowiązuje przy powództwach popularnych.
58. Scaevola, Pytania, Księga XVIII.
Poręczyciel nie może być pozwany, zanim dłużnik główny nie stanie się odpowiedzialny.
0. Paulus, Pytania, Księga XXII.
Jeśli po zawarciu umowy z dzierżawcą otrzymałem poręczenie, to umowa przewiduje wszystkie płatności
czynszu, a zatem poręczyciel będzie odpowiedzialny za wszystkie te płatności.
23. 23. Gdy dłużnik główny swoim czynem utrwala zobowiązanie, to i poręczenie trwa nadal; na przykład, gdy
zwlekał z wydaniem Stichusa, a ten zmarł.
61. Tenże, Opinie, Księga IV.
Paulus uważa, że poręczyciel, na którego przeszły zastawy udzielone przez współporęczycieli, nie wchodzi w
miejsce nabywcy, lecz tylko w miejsce tego, kto otrzymał zastawy, i dlatego musi odpowiadać za plony i odsetki.
62. Scaevola, Opinie, Księga I.
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Uważał on również, że kiedy główny dłużnik został zwolniony przez swojego wierzyciela, w taki sposób, że
pozostało naturalne zobowiązanie, poręczenie nadal jest odpowiedzialne; ale kiedy zobowiązanie przeszło przez
rodzaj nowacji, poręczenie powinno być zwolnione albo z mocy prawa, albo w drodze wyjątku.
(0) Paulus, Opinie, Księga XV.
Jeśli, jak to zostało powiedziane, przy pożyczaniu pieniędzy uzgodniono, że powinny być one wypłacone we
Włoszech, należy rozumieć, że mandatariusz zawarł umowę w ten sam sposób.
63. Scaevola, Opinie, Księga V.
Jeśli poręczyciel powiadomił wierzyciela, aby zmusił dłużnika do zapłaty pieniędzy lub sprzedaży zastawu, a ten
nie próbuje ściągnąć należności, czy poręczyciel może go przed tym uchronić w drodze wyjątku z powodu
oszustwa? Odpowiedź brzmi, że nie może tego zrobić.
64. Tenże, Opinie, Księga VI.
Wierzycielka i jej dłużniczka uzgodniły, że jeśli pożyczone przez nią sto aurei nie zostanie zapłacone tak szybko,
jak tego zażądano, wierzycielka będzie mogła w określonym czasie sprzedać pewne ozdoby, które dała w
zastaw, a jeśli dochód ze sprzedaży wyniesie mniej niż należność główna i odsetki, różnica zostanie wypłacona
wierzycielce; ustanowiono również poręczenie. Pojawiło się pytanie, czy poręczenie będzie odpowiedzialne za
całą kwotę. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie ze stwierdzonym stanem faktycznym, poręczenie będzie
odpowiedzialne tylko za to, co nie zostało zrealizowane w wyniku sprzedaży zastawu.
65. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Poręczyciel, który dał pieniądze osobie niepełnoletniej w wieku 25 lat, a obawiając się ich całkowitego zwrotu,
zapieczętował je i zdeponował w miejscu publicznym, może natychmiast wnieść powództwo z tytułu mandatu.
(1) The Same, Epitomy prawa, Księga VI.
Tak jak główny dłużnik nie jest odpowiedzialny, jeśli nie złoży osobistej obietnicy, tak samo poręczyciele nie są
związani, jeśli sami nie zgodzą się coś zapłacić lub wykonać jakiejś czynności; ponieważ obiecują bez skutku,
gdy umawiają się dla głównego dłużnika, że zapłaci lub coś zrobi, ponieważ obiecywanie działania innego jest
nieważne.
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0. Paulus, O Neratiusie, Księga I.
Jeśli niewolnik należący do kogoś innego zostanie poręczony za Titiusa i zapłaci dług, Titius będzie zwolniony z
odpowiedzialności, jeśli pan niewolnika wytoczy przeciwko niemu powództwo mandatowe; uważa się bowiem, że
ten, kto wytoczy takie powództwo, ratyfikował zapłatę.
67. Tenże, O Neratiusie, księga III.
Po skorzystaniu z wyjątku, który powinien być dla ciebie korzystny, wydano przeciwko tobie niesprawiedliwe
orzeczenie. Na mocy mandatu nie możesz nic odzyskać, ponieważ bardziej sprawiedliwe jest, aby krzywda
wyrządzona tobie nie została naprawiona, niż aby została przeniesiona na kogoś innego; pod warunkiem, że
przez własne zaniedbanie spowodowałeś wydanie niesprawiedliwego orzeczenia przeciwko tobie.
68. Tenże, Dekrety, Księga III.
Postanowiono, aby nie pozywać poręczycieli sędziów, którzy nie przyrzekli odpowiadać za kary lub grzywny.
0. Petroniusz Thallus i inne osoby poręczyli za Aureliusza Romulusa, rolnika dochodowego, na sumę stu aurei
rocznie. Skarb Państwa zajął majątek Romulusa, jako posiadający do niego roszczenie, i pozwał poręczycieli o
zapłatę zarówno kwoty głównej, jak i odsetek, których ci odmówili. Po przeczytaniu zobowiązania poręczycieli,
którzy zobowiązali się jedynie do zapłaty stu aurei rocznie, a nie całej sumy dzierżawy, postanowiono, że nie są
oni odpowiedzialni za odsetki, ale że wszystko, co zostało pobrane z majątku Romulusa, powinno być najpierw
zaliczone na odsetki, a reszta na należność główną; a jeśli wystąpiłby jakikolwiek deficyt, należy odwołać się do
poręczycieli, tak jak w przypadku sprzedaży zastawów przez wierzyciela.
1. Poręczyciele nie mogą być pozywani, gdy główny dłużnik został zwolniony przez ugodę.
150995204. Tryphoninus, Dysputy, Księga IX.
Opiekun ustanowiony dla syna człowieka, wobec którego był odpowiedzialny jako poręczyciel, powinien odebrać
zapłatę od niego samego, a nawet jeśli zostanie zwolniony przez upływ czasu, on, jak również jego spadkobierca,
nadal będą odpowiedzialni w procesie o kuratelę, ponieważ postępowanie jest wszczęte przeciwko niemu z
powodu kurateli, a nie jako poręczycielowi. Jeśli zaś opiekun dokona zapłaty nie jako poręczyciel, lecz jako
powiernik, nawet jeśli został zwolniony przez upływ czasu, orzekłem, że będzie on uprawniony do wytoczenia
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powództwa mandatowego przeciwko głównemu wekslarzowi; prawo do ściągnięcia długu wiąże się bowiem z
obydwoma tymi warunkami; przez zapłatę zwolnił on bowiem głównego wekslarza z zobowiązania, w związku z
którym stał się za niego poręczycielem, i nie tytuł powództwa, lecz uwzględnienie długu powinno być brane pod
uwagę. Bo chociaż opiekun, który jest również odpowiedzialny wobec swojego podopiecznego jako poręczyciel,
dokonał zapłaty z upoważnienia swojego podopiecznego, ponieważ główny wekslarz został zwolniony, to on,
który jest zarówno opiekunem, jak i poręczycielem, również zostanie zwolniony z odpowiedzialności; co nie może
być dokonane z jego własnego upoważnienia, nawet jeśli dokonał zapłaty, nie z zamiarem zwolnienia siebie, ale
szczególnie w celu zwolnienia Titiusa, i będzie miał prawo do powództwa mandatowego przeciwko niemu.
71. Gaius, O zobowiązaniach ustnych, Księga I.
Jeśli z dłużnikiem głównym zawrę umowę warunkową, to mogę związać poręczyciela zarówno tym, jak i innym
warunkiem, o ile je połączę; jeśli bowiem oba nie zostaną spełnione, nie będzie on odpowiedzialny, gdyż dłużnik
główny jest związany tylko jednym warunkiem. Jeśli jednak je rozdzielę, warunek poręczenia stanie się bardziej
uciążliwy i z tego powodu nie będzie on odpowiedzialny; ponieważ, niezależnie od tego, czy warunek będzie
dotyczył obu stron związanych, czy tylko jednej z nich, będzie się uważać, że go dotyczy; podczas gdy główny
dłużnik nie będzie odpowiedzialny, chyba że spełniony zostanie wspólny warunek. Dlatego też, albo poręczenie
nie będzie w ogóle odpowiedzialne, albo - co jest lepszym poglądem - będzie odpowiedzialne, jeśli wspólny
warunek zostanie wcześniej spełniony.
72. Kiedy poręczyciele są przesłuchiwani na podstawie różnych warunków, ważne jest, aby ustalić, który z nich
został spełniony jako pierwszy. Jeśli był to warunek nałożony na dłużnika głównego, poręczenie będzie również
odpowiedzialne, gdy ten warunek zostanie spełniony, tak jakby od samego początku dłużnik główny był
bezwzględnie zobowiązany, a poręczenie było związane pod warunkiem. Z drugiej jednak strony, jeśli warunek
poręczenia zostanie najpierw spełniony, poręczyciel nie ponosi odpowiedzialności, tak jakby od początku był
bezwzględnie związany, a dłużnik główny był związany tylko warunkowo.
73. 73. Gdy dłużnik główny odpowiada za działkę gruntu, a poręczenie zostaje przyjęte za użytkowanie, powstaje
pytanie, czy poręczenie jest odpowiedzialne w mniejszym stopniu, czy też w ogóle jest odpowiedzialne, jako że
obiecało coś innego. Wydaje nam się, że wątpliwe jest, czy użytkowanie jest częścią nieruchomości, czy czymś,
co istnieje samo w sobie. Ponieważ jednak użytkowanie jest prawem związanym z gruntem, byłoby sprzeczne z
prawem cywilnym, aby poręczyciel nie był związany swoją obietnicą.
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74. Poręczenie może być przyjęte przez niewolnika, tak jak jego pan może zgodnie z prawem przyjąć poręczenie
na kwotę mu należną; i nie ma powodu, dla którego poręczenie nie miałoby być przesłuchiwane przez samego
niewolnika.
75. 75. Jeżeli zawrzesz umowę z osobą niepoczytalną, to jest pewne, że nie możesz wziąć poręczenia, ponieważ
nie tylko sama umowa jest nieważna, ale również nie rozumie się, że żaden interes nie został zawarty. Jeśli
jednak przyjmę poręczenie za osobę niepoczytalną, która jest odpowiedzialna z mocy prawa, to poręczenie
również będzie odpowiedzialne.
76. Kiedy powszechnie twierdzi się, że nie można przyjąć poręczenia za przestępstwa, nie należy rozumieć, że
ten, kto został okradziony, nie może wziąć poręczenia na zapłatę kary za kradzież, ponieważ istnieje dobry
powód, aby kary za przestępstwa były płacone; ale raczej w tym sensie, że osoba nie może zobowiązać się do
poręczenia za część korzyści z kradzieży, którą chciałaby, aby przekazał jej ktoś, z kim popełniła przestępstwo;
lub gdy za radą kogoś innego została nakłoniona do popełnienia kradzieży, nie może wziąć od niego poręczenia
w odniesieniu do kary za przestępstwo. W tych przypadkach, poręczenie nie staje się odpowiedzialne, ponieważ
nie zostało udzielone w ważnej transakcji, a partnerstwo w nielegalnym działaniu nie ma żadnej mocy ani skutku.
73. Paulus, Pytania, Księga IV.
Uraniusz Antoninus został mandatariuszem Juliusza Pollio i Juliusza Rufusa za pieniądze, które ci ostatni
pożyczyli od Aureliusza Palmy, będąc współdłużnikami tego ostatniego. Majątek Juliusza przeszedł na rzecz
Skarbu Państwa, a jednocześnie Skarb Państwa stał się spadkobiercą wierzyciela. Mandatariusz twierdził, że
został zwolniony z odpowiedzialności przez prawo łączenia, ponieważ Skarb Państwa stał się następcą
wierzyciela, jak również dłużnika. I rzeczywiście, gdyby był tylko jeden dłużnik, nie wątpię, że poręczyciel, jak
również mandatariusz, zostaliby zwolnieni; ponieważ nawet jeśli powództwo zostałoby wniesione przeciwko
głównemu dłużnikowi, mandatariusz nie zostałby zwolniony, jednak gdy wierzyciel zastąpił dłużnika,
zobowiązanie zostało usunięte, jak gdyby, przez prawo płatności, a mandatariusz został również zwolniony, z
dodatkowej przyczyny, że nikt nie może być mandatariuszem dla tej samej osoby wobec tej samej osoby. Ale
kiedy jest dwóch współpromotorów, a wierzyciel jednego z nich staje się jego spadkobiercą, jest dobry powód,
aby wątpić, czy drugi nie jest również zwolniony; tak jak gdyby pieniądze zostały zapłacone, lub osoba została
usunięta, czy zobowiązanie jest połączone. Myślę, że przez przyjęcie spadku, główny dłużnik jest zwolniony
przez połączenie zobowiązania, i że z tego powodu, jego poręczyciele są również zwolnieni, ponieważ nie mogą
być odpowiedzialni wobec osoby za siebie, i jak nie mogą zacząć być w tej pozycji, tak nie mogą pozostać w niej.
Dlatego też drugi współdłużnik na tę samą sumę pieniędzy nie jest zwolniony, a z tego tytułu ani jego poręczenie,
ani jego mandant nie mogą być zwolnieni z odpowiedzialności. Oczywiste jest, że ponieważ ten, przeciwko
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któremu wydano wyrok w postępowaniu mandatowym, może nawet wybrać swojego wierzyciela, będzie miał
prawo do wyjątku z powodu oszustwa, jeśli pozew zostanie wniesiony przeciwko niemu. Wierzyciel może
wystąpić przeciwko drugiemu dłużnikowi albo o całą kwotę wierzytelności, jeżeli nie było spółki, albo o jej część,
jeżeli dłużnicy byli wspólnikami. Jeśli jednak wierzyciel stałby się spadkobiercą poręczenia, lub poręczenie
spadkobiercą wierzyciela, myślę, że jest ustalone, że główny dłużnik nie zostanie zwolniony przez połączenie
zobowiązania.
74. Jeżeli przypuszczamy, że jeden z dłużników solidarnych zgodził się, aby nie wnosić przeciwko niemu pozwu,
a mandant następnie dokonał zapłaty, może on również wnieść powództwo mandatowe przeciwko osobie, z którą
zawarł porozumienie, ponieważ porozumienie wierzyciela nie pozbawia go prawa do wniesienia powództwa
przeciwko osobie trzeciej.
75. Uznaje się, że mandatariusz ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy poleci wierzycielowi pożyczyć
pieniądze, a ten ma zamiar pożyczyć je na procent.
75. Gaius, O zobowiązaniach ustnych, Księga III.
Jeśli poręczyciel zobowiąże się pod warunkiem, że przypłynie statek z Azji, a ja go przyjmę, rozumiejąc, że to
zobowiązanie będzie go obciążać tylko za życia, i w czasie trwania warunku otrzyma ode mnie zwolnienie, a
poręczyciel umrze, zanim warunek się spełni, mogę natychmiast wnieść pozew przeciwko dłużnikowi głównemu,
ponieważ nawet gdyby warunek się spełnił, nie mógłby nigdy ustanowić zobowiązania wobec tego, kto już nie
żyje, i nie mógłby potwierdzić zwolnienia, którego udzieliłem.
76. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Pewien agent wniósł sprawę do sądu i zapewnił, że jego mocodawca ratyfikuje to, co on zrobił. Po przegranej
sprawie, jego mocodawca, po powrocie, wytoczył proces o tę samą nieruchomość, a pozwany, będąc w jej
posiadaniu, odmówił jej wydania i z tego powodu wydano przeciwko niemu wyrok na znaczną sumę. Poręczyciele
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, ponieważ nie są winni temu, że posiadacz zapłacił karę.

Tyt. 2: O nowacjach i delegacjach.
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(1) Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVI.
Nowacja jest to przeniesienie i przekazanie dawnego długu w inne zobowiązanie cywilne lub naturalne; to
znaczy, gdy z poprzedniego zobowiązania powstaje nowe w taki sposób, że pierwsze zostaje zniszczone;
nowacja bowiem wywodzi swą nazwę od terminu "nowy" i od nowego zobowiązania.
77. Nie ma znaczenia, jaki charakter może mieć pierwsze zobowiązanie, czy jest ono naturalne, cywilne, czy
pretorskie, czy jest ustne, rzeczywiste, czy oparte na zgodzie. Dlatego, jakiekolwiek by ono nie było, może być
ustnie odnowione, o ile następujące po nim zobowiązanie jest wiążące cywilnie lub naturalnie, na przykład gdy
wychowanek przyrzeka bez upoważnienia swego opiekuna.
78. Tenże, O Sabinusie, księga XLVIII.
Wszystkie sprawy są podatne na nowację, ponieważ każda umowa, czy to ustna, czy inna, może być w ten
sposób zastąpiona i przejść z jakiegokolwiek zobowiązania w ustne, pod warunkiem, że wiemy, iż jest to
dokonane w taki sposób, że zobowiązanie jest w ten sposób zmienione. Jeśli jednak tak się nie stanie, będą
istniały dwa zobowiązania.
79. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga I.
Osoba, która została pozbawiona zarządu swoim majątkiem, nie może odnowić swojego zobowiązania, chyba że
poprawi swoje położenie.
80. Ulpianus, O Sabinusie, księga V.
Jeśli przekażę ci kogoś, kto jest mi winien użytkowanie, moje zobowiązanie nie zmienia się przez nowację,
chociaż ten, komu je przekazano, może się przed mną zabezpieczyć przez wyjątek ze względu na złą wiarę lub
przez wyjątek in factum; i to nie tylko wtedy, gdy użytkowanie przysługuje temu, komu je przekazałem, ale nawet
po jego śmierci, ponieważ po mojej śmierci ten, komu przekazano użytkowanie, będzie je nadal posiadał ze
szkodą dla dłużnika. Dotyczy to również wszystkich zobowiązań związanych z daną osobą.
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1. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIV.
Zobowiązanie może być poddane nowacji w określonym czasie, a nawet przed jego nadejściem. Ogólnie rzecz
biorąc, jest ustalone, że postanowienie zawarte na określony czas może stać się nowacją; ale nie można wnieść
pozwu na podstawie tego postanowienia przed upływem tego czasu.
(1) Tenże, O Sabinusie, księga XLVI.
Gdybym się zastrzegł w następujący sposób: "Czy będziesz odpowiedzialny za każdą sumę, której nie będę mógł
ściągnąć od Titiusa, mojego dłużnika?", nie dochodzi do nowacji, ponieważ transakcja nie jest w tym celu. Gdy
ktoś pożyczył pieniądze bez zastrzeżenia i natychmiast je zawiera, jest tylko jedna umowa. To samo należy
powiedzieć w przypadku, gdy najpierw zawarto klauzulę, a pieniądze zostały policzone później.
2. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIV.
Gdy bowiem umawiamy się na pożyczkę, nie sądzę, aby zobowiązanie powstawało z chwilą policzenia pieniędzy,
a następnie z chwilą zawarcia umowy dochodzi do nowacji, ponieważ intencją jest, aby była tylko jedna umowa, a
policzenie pieniędzy rozumie się jako czynność dokonaną jedynie w celu wypełnienia umowy.
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVI.
Jeżeli zastrzeżę, że Stichus ma być mi wydany, a gdy go nie wyda, znów go za niego zastrzeżę, to nie ponosi on
już ryzyka, gdyż odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania została zwolniona.
(1) Jeżeli zapisy lub powiernictwa są zawarte w umowie, a intencją było, aby podlegały nowacji, to następuje ona;
jeżeli zaś były one zapisane w sposób absolutny lub z mocą obowiązującą w określonym czasie, to nowacja
następuje natychmiast. Jeśli jednak były one warunkowe, to nie nastąpi to od razu, ale wtedy, gdy warunek
zostanie spełniony; w przeciwnym razie, gdy ktoś zastrzega sobie określony czas, to natychmiast dokonuje
nowacji, jeśli taki był zamiar, ponieważ jest pewne, że termin ten nadejdzie w pewnym momencie. Jeżeli jednak
ktoś zastrzega się pod warunkiem, nowacja nie staje się natychmiast skuteczna, chyba że warunek zostanie
spełniony.
(2) Gdy ktoś się umawia z Secjuszem, jak następuje: "Czy obiecujesz zapłacić za to, co ustalę z Tycjuszem?", a
ja potem umawiam się z Tycjuszem, czy następuje nowacja, tak że tylko Secjusz będzie odpowiedzialny? Celsus
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twierdzi, że nowacja ma miejsce, pod warunkiem, że taka była intencja, to znaczy, że Syriusz ma być winien to,
co obiecał zapłacić Tacyt. Twierdzi on bowiem, że warunek pierwszego postanowienia jest spełniony i
jednocześnie dochodzi do nowacji. Taka jest nasza praktyka.
(3) Celsus mówi również, że przez zastrzeżenie zapłaty wyroku powództwo o wykonanie wyroku nie podlega
nowacji; i jest to rozsądne, ponieważ w tym zastrzeżeniu chodzi tylko o to, że należy ustanowić poręczenie i że
nie można odstąpić od zobowiązania wynikającego z wyroku.
(4) Jeżeli umówię się z osobą trzecią o dziesięć aurei, które jest mi winien Titius, albo o dziesięć, które jest mi
winien Seius, to Marcellus uważa, że żaden z nich nie jest zwolniony, lecz że osoba trzecia może wybrać tego, za
kogo chce zapłacić dziesięć aurei.
(5) Gdy mąż umawia się z żoną o posag, który obiecał jej obcy człowiek, posag nie zostanie podwojony, ale
postanowiono, że nastąpi nowacja, jeśli taka była intencja. Bo co za różnica, czy ona, czy ktoś inny składa
obietnicę? Jeśli bowiem ktoś inny obiecuje zapłacić to, co jestem winien, może mnie uwolnić od
odpowiedzialności, jeśli czyni to w celu nowacji. Jeśli jednak nie interweniowałby w celu dokonania nowacji, obie
strony będą w rzeczywistości odpowiedzialne, ale jeśli jedna z nich zapłaci, druga zostanie zwolniona. Jeśli
jednak ktoś zastrzeże to, co mi się należy, nie pozbawia mnie prawa do działania, chyba że zastrzeże to za moją
zgodą; ale ten, kto przyrzeka to, co mi się należy, zwalnia mnie od odpowiedzialności, nawet jeśli nie chcę, aby
tak się stało.
4. Tenże, O Sabinusie, księga XLVII.
Jeżeli wychowanek, który zawarł umowę bez upoważnienia opiekuna, osiągnie wiek dojrzały i ratyfikuje ją w celu
dokonania nowacji, prawo do powództwa opiekuńczego wygasa. Jeśli go nie ratyfikuje, nawet jeśli wniesie pozew
o ubezwłasnowolnienie, będzie mu przysługiwało również prawo do powództwa z tytułu ubezwłasnowolnienia, ale
sędzia, który jest właściwy do rozpoznania powództwa o ubezwłasnowolnienie, nie powinien wydać orzeczenia
na niekorzyść opiekuna, nie zwalniając go z tego obowiązku.
6. Uważa się za bezwzględnie obowiązującego tego, kto zastrzegł warunek, który na pewno się spełni.
7. Jeśli ktoś zastrzega sobie podjazd, a potem prawo przejazdu, jego czyn jest nieważny. Również, gdy ktoś
zastrzega użytkowanie, a następnie użytkowanie, jego czynność jest nieważna. Jeżeli jednak zastrzega prawo
przejazdu, a następnie podjazd, zastrzega coś dodatkowo, ponieważ prawo przejazdu to jedno, a prawo jazdy to
drugie.
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7. Paulus, O Sabinusie, księga XI.
Ten, komu można zgodnie z prawem zapłacić, może również dokonać nowacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy ja
zastrzegam dla siebie lub dla Titiusa; Titius bowiem nie może dokonać nowacji, choć można mu zgodnie z
prawem zapłacić.
(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
Przekazać to znaczy dać innego dłużnika wierzycielowi, lub temu, kogo on wskaże, zamiast siebie samego.
8. Przekazanie odbywa się albo przez umowę, albo przez połączenie spraw w sądzie.
12. Paulus, O Edykcie, Księga XXXI.
Jeśli ktoś deleguje dłużnika, o którym wiedział, że może się zabezpieczyć przez wyjątek z powodu oszustwa,
będzie podobny do osoby, która w takich okolicznościach dokonuje darowizny, ponieważ uważa się, że powołuje
się na wyjątek, aby unieważnić swój czyn. Jeśli jednak obiecał wierzycielowi z powodu niewiedzy, ten nie może
odwołać się do wyjątku przeciwko niemu, ponieważ ten ostatni otrzymuje to, co jest jego własnością; ale ten,
który go delegował, będzie odpowiedzialny w osobistym procesie o odzyskanie pieniędzy, lub w sprawie
niepewnej kwoty, jeśli pieniądze nie zostały zapłacone, lub w sprawie pewnej kwoty, jeśli zostały zapłacone; i
dlatego, gdy je zapłacił, może wnieść powództwo na zlecenie.
9. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Jeśli przekażę mojemu wierzycielowi, jako mojemu dłużnikowi, kogoś, kto nie jest mi dłużny, nie będzie podstawy
do wyjątku, lecz powództwo osobiste będzie przysługiwało przeciwko temu, kto go delegował.
(1) Tenże, Dysputy, księga VII.
Ilekroć coś, co jest bezwzględnie należne, jest obiecane warunkowo, w celu stworzenia nowacji, nowacja nie
następuje natychmiast, lecz dopiero po spełnieniu warunku. Dlatego też, jeśli Stichus byłby przedmiotem
zobowiązania i umarłby w czasie, gdy warunek jest w toku, nowacja nastąpi, ponieważ własność, która była
przedmiotem warunku, nie istniała w czasie, gdy warunek został spełniony. Dlatego Marcellus uważa, że nawet
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jeśli Stichus był objęty zobowiązaniem warunkowym, to po tym jak ten, który go obiecał, nie dotrzymał warunków,
to nie dotrzymanie warunków zostanie usunięte, a Stichus nie będzie objęty kolejnym zobowiązaniem.
10. 10. Jeśli jednak ktoś, w celu dokonania nowacji, zastrzega bezwzględnie coś, co jest należne pod warunkiem,
nie tworzy od razu nowacji, chociaż zastrzeżenie bezwzględne wydaje się wywoływać jakiś skutek, lecz nowacja
następuje, gdy warunek się spełni. Warunek bowiem, po jego spełnieniu, powoduje, że pierwsze zastrzeżenie
staje się skuteczne, i przenosi je na drugie. Dlatego, jeśli przyrzekający zostałby deportowany, podczas gdy
warunek jest w toku, Marcellus mówi, że nowacja nie będzie miała miejsca, nawet jeśli warunek się spełni,
ponieważ nie ma nikogo, kto byłby odpowiedzialny, gdy to nastąpi.
11. Julianus, Digest, Księga XIII.
Jeśli wierzyciel przewiduje karę, jeśli płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym czasie, a nowacja ma
miejsce, postanowienie to nie staje się skuteczne.
(1) Florentinus, Institutes, księga VIII.
Niewolnik nie może dokonać nowacji bez zgody swego pana, nawet gdy zobowiązanie dotyczy jego peculium, ale
raczej tworzy nowe zobowiązanie niż odnawia poprzednie.
12. Ulpianus, O Edykcie, Księga VIII.
Każdy może delegować swego dłużnika na piśmie lub gestem, gdy ten nie jest w stanie mówić.
(1) Paulus, O Edykcie, księga LVII.
Gdy nowacja jest właściwie dokonana, wszystkie zastawy i zastaw są zwolnione, a odsetki przestają być należne.
13. Tenże, O Edykcie, księga LXIX.
Wyjątek z powodu oszustwa, który może być przeciwstawiony każdemu, kto deleguje swojego dłużnika, nie
dotyczy wierzyciela, któremu dłużnik jest delegowany. Ta sama zasada odnosi się do wszystkich podobnych
wyjątków, a nawet do tego, który jest przyznawany synowi pod kontrolą ojcowską na mocy dekretu senatu. Nie
może on bowiem skorzystać z wyjątku przeciwko wierzycielowi, któremu został przekazany przez tego, kto
pożyczył pieniądze niezgodnie z Dekretem Senatu, ponieważ składając tę obietnicę, nie czyni się niczego z
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naruszeniem Dekretu Senatu, a zatem nie może on odzyskać tego, co zapłacił, tak samo jak nie może odzyskać
tego, co zapłacił w sądzie. Inaczej rzecz się ma, gdy kobieta obiecała zapłacić wbrew Dekretowi Senatu, gdyż
zabezpieczenie jest zawarte w drugiej obietnicy. Ta sama zasada dotyczy nieletniego, który został oszukany i
oddelegowany; jeśli bowiem jest jeszcze nieletni, zostaje oszukany po raz drugi. Inaczej jest, gdy przekroczył on
wiek dwudziestu pięciu lat, chociaż nadal może uzyskać zwrot przeciwko pierwszemu wierzycielowi. Odmawia się
zatem wyjątków przeciwko drugiemu wierzycielowi; ponieważ w prywatnych umowach i porozumieniach powód
nie może łatwo sprawdzić, jakie transakcje miały miejsce między osobą delegowaną a jego pierwotnym
dłużnikiem; a nawet jeśli wie, powinien symulować, aby nie wydawać się zbyt dociekliwym; a zatem jest to
rozsądne, że wyjątek przeciwko pierwotnemu dłużnikowi powinien być mu odmówiony.
(1) Tenże, O Edykcie, Księga LXXII.
Możemy dokonać nowacji sami, jeśli jesteśmy naszymi panami, albo przez innych, którzy się na to zgodzą.
14. 14. Wychowanek nie może dokonać nowacji bez upoważnienia swego opiekuna; opiekun może to uczynić,
jeśli leży to w interesie jego wychowanka, a także jako pełnomocnik, jeśli ma pieczę nad całym majątkiem swego
mocodawcy.
15. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga I.
Jeśli nakazuję mojemu dłużnikowi, aby ci zapłacił, nie możesz natychmiast, w trakcie ustalania, dokonać nowacji,
chociaż dłużnik, płacąc ci, zostanie zwolniony.
16. Paulus, O Plaucjuszu, księga XIV.
Jeśli ktoś podczas mojej nieobecności porozumie się z moim dłużnikiem w celu dokonania nowacji, a ja potem
ratyfikuję jego czynność, odnawiam zobowiązanie.
17. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga III.
Syn będący pod kontrolą ojca nie może dokonać nowacji czynności ojca bez jego wiedzy.
1. Tenże, O Plaucjuszu, księga V.
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Nowacja nie może powstać z postanowienia, które nie weszło w życie. W przeciwieństwie do tego nie można też
twierdzić, że jeśli zawrę umowę z Titiusem, z zamiarem odnowienia długu, który Sempronius jest mi winien, pod
pewnym warunkiem, a w czasie trwania tego warunku Titius umrze, chociaż warunek mógł być spełniony przed
wejściem w posiadanie majątku, to nastąpi nowacja; w tym przypadku bowiem umowa nie wygasa przez śmierć
przyrzekającego, lecz przechodzi na spadkobiercę, który w międzyczasie reprezentuje majątek.
(1) Celsus, Digest, Księga I.
Nikt nie ma prawa do odnowienia starego długu przez nowację, tylko dlatego, że czasem można mu legalnie
zapłacić. Czasem bowiem zapłata może być właściwie dokonana wobec tych, którzy są pod naszą kontrolą, gdy
żaden z nich nie może sam, zgodnie z prawem, zastąpić starego zobowiązania nowym.
2. Tenże, Digest, Księga III.
Gdy człowiek, któremu Titius jest winien dziesięć aurei, a Seius piętnaście, umawia się z Attiusem, że ten zapłaci
mu tyle, ile jeden lub drugi z nich jest winien, to oba zobowiązania nie podlegają nowacji; lecz Attius może
zapłacić za którekolwiek z nich i uwolnić go. Przypuśćmy jednak, że zostało uzgodnione, że ma on zapłacić jedną
lub drugą z wierzytelności; w przeciwnym razie uznano by, że zobowiązał się on do zapłaty za obie i obie
podlegałyby nowacji, gdyby było to zamierzone.
1. Papinianus, Opinie, Księga III.
Kiedy nabywca, po delegacji przez sprzedawcę, obiecuje pieniądze w następujący sposób: "Cokolwiek jest
konieczne do zapłacenia lub zrobienia z powodu sprzedaży", ma miejsce nowacja; i nie jest on winien nikomu
odsetek za następny czas.
2. Tenże, Definicje, Księga II.
Po ustaleniu wartości nieruchomości Cornelian, następnie ustaliłem wartość ziemi. Jeśli drugie zastrzeżenie nie
zostało dokonane z zamiarem stworzenia nowacji, to nowacja nie będzie miała miejsca; ale drugie zastrzeżenie,
na mocy którego nie ziemia, ale pieniądze są należne, będzie ważne. Dlatego też, jeżeli przyrzekający przeniesie
grunt, drugie postanowienie nie wygaśnie z mocy prawa, nawet gdy powód wytoczy powództwo na podstawie
pierwszego. Wreszcie, jeżeli ziemia jest ulepszona lub uległa pogorszeniu bez winy dłużnika, można uznać
obecny szacunek; a jeżeli, z drugiej strony, żąda się jej wartości, należy przyjąć wycenę w czasie drugiego
zastrzeżenia.
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3. Paulus, Pytania, Księga XXIV.
Istnieje wiele przykładów, które pokazują różnicę istniejącą pomiędzy dobrowolną nowacją a nowacją wynikającą
z wyroku. Przywileje posagu i opieki tracą się, jeśli posag jest włączony do zapisu po rozwodzie, lub jeśli
działanie opieki jest odnowione przez nowację po okresie dojrzewania; jeśli taka była wyraźna intencja, o której
nikt nie wspomniał przy łączeniu spraw. Wnosząc pozew, nie pogarszamy bowiem naszego położenia, lecz je
polepszamy, jak to się zwykle mówi w odniesieniu do działań, które mogą być zakończone przez upływ czasu lub
przez śmierć.
4. Tenże, Opinie, Księga V.
Paulus uważał, że jeśli wierzyciel, z zamiarem dokonania nowacji, tak się umówi z Semproniuszem, że całkowicie
zrzeknie się pierwszego zobowiązania, to ta sama nieruchomość nie może być obciążona przez drugiego
dłużnika bez zgody pierwszego.
5. Venuleius, Stipulations, Księga III.
Jeśli zobowiązuję się, że coś zostanie mi dane, a następnie zobowiązuję się do tego samego wobec tej samej
osoby pod pewnym warunkiem, z zamiarem dokonania nowacji, to aby istniała podstawa do nowacji, rzecz musi
istnieć, chyba że przyrzekający był zobowiązany do jej udzielenia. Jeśli więc jesteś zobowiązany do wydania mi
niewolnika, a nie wywiązujesz się z tego obowiązku, będziesz za to odpowiedzialny nawet wtedy, gdy niewolnik
umrze, a jeśli przed śmiercią niewolnika jesteś już w zwłoce, a ja umówię się z tobą o tego samego niewolnika
pod warunkiem, a niewolnik potem umrze i warunek się spełni, ponieważ jesteś już wobec mnie odpowiedzialny
na mocy tego warunku, nowacja będzie miała miejsce.
6. Jeżeli jest dwóch współzobowiązanych, powstaje pytanie, czy jeden z nich ma prawo do dokonania nowacji i
jakie prawo każdy z nich nabywa dla siebie. Ogólnie rzecz biorąc, ustalono, że płatność może być dokonana na
rzecz jednego z nich i że jeśli jeden z nich wszczyna postępowanie, to wnosi całą sprawę do sądu, podobnie jak
w przypadku zwolnienia jednego z nich, zobowiązanie obu wygasa. Z tego można wywnioskować, że każdy z
nich nabywa dla siebie, tak jak gdyby sam się zobowiązał; z wyjątkiem tego, że każdy z nich, przez czynność
tego, z którym zobowiązanie zostało wspólnie zawarte, może stracić swojego dłużnika. Zgodnie z tym, jeśli jeden
ze współuprawnionych zawrze inną umowę z osobą trzecią, może przez nowację zwolnić ją od odpowiedzialności
wobec drugiego współuprawnionego, jeśli taka była jego wyraźna intencja; a jest to tym bardziej uzasadnione, że
uważamy, iż zastrzeżenie przypomina zapłatę. W przeciwnym razie, co powiemy, gdy jeden z nich deleguje
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wspólnego dłużnika do swojego wierzyciela, a ten ostatni zawiera z nim umowę; albo gdy kobieta nakazuje, aby
obiecano jej mężowi działkę ziemi w drodze posagu; lub gdy miała zamiar wyjść za niego za mąż, powinna mu
obiecać ziemię jako posag? Dłużnik byłby zwolniony, tak dalece jak obie strony są zainteresowane.
7. Paulus, O Neratiusie, Księga I.
Jesteś zobowiązany dostarczyć mi niewolnika, a Seius musi mi zapłacić dziesięć aurei. W celu dokonania nowacji
z jednym z was ustalam, co następuje: "To, co ty lub Seius musicie dać". Oba zobowiązania podlegają nowacji.
Paulus: Jest to rozsądne, ponieważ oba są zawarte w ostatnim zastrzeżeniu.
8. Tryphoninus, Dysputy, Księga VII.
Jeśli Tycjusz, pragnąc uczynić mi darowiznę i będąc przeze mnie upoważniony, przyrzeka mojemu wierzycielowi,
który jest zapisobiercą, to nie będzie on miał prawa wykorzystać tego wyjątku przeciwko niemu w taki sposób,
aby wydać przeciwko niemu wyrok do wysokości jego środków; ale może on słusznie podjąć taką obronę
przeciwko mnie, ponieważ zażądałem tego, co już mu dał. Wierzyciel może jednak ściągnąć dług.
9. Gaius, O zobowiązaniach ustnych, Księga III.
Nie ulega wątpliwości, że syn pod władzą ojcowską lub niewolnik, któremu pozwolono zarządzać własnym
peculium, ma również prawo uczynić długi peculium przedmiotem nowacji, jeśli strony tak postanowią; i to w
każdym przypadku, jeśli jego stan się przez to poprawi. Jeśli bowiem poleci on osobie trzeciej zawrzeć umowę,
nie ma znaczenia, czy czyni to z zamiarem dokonania darowizny, czy też w celu prowadzenia interesów syna lub
niewolnika, i na tej podstawie nabywa on prawo do działania na zlecenie w odniesieniu do peculium.
10. Nie ulega wątpliwości, że krewny osoby obłąkanej lub kurator rozrzutnika ma prawo do nowacji, jeśli jest to
korzystne dla wspomnianej osoby obłąkanej lub rozrzutnika.
11. 11. Jednym słowem, powinniśmy pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie nowacji kilku zobowiązań przez
jedną umowę, jak na przykład, gdy ustalimy, co następuje: "Czy obiecujesz zapłacić to, co Titius i Seius są
zobowiązani zapłacić mi?", bo chociaż są oni odpowiedzialni z różnych powodów, to jednak obaj są zwolnieni
przez prawo nowacji, ponieważ odpowiedzialność obu jest połączona w osobie tego, z którym się teraz
umawiamy.
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Tit. 3. O płatnościach i zwolnieniach.

12. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XLIII.
Ilekroć dłużnik, który ma kilka długów, płaci jeden z nich, ma prawo powiedzieć, który dług woli spłacić, a ten,
który wybierze, zostanie spłacony, ponieważ możemy ustalić pewną zasadę w odniesieniu do tego, co płacimy.
Jeśli jednak nie wskażemy, który dług ma być spłacony, ten, kto otrzymuje pieniądze, ma prawo powiedzieć, na
jakie roszczenie je zaliczy, pod warunkiem, że zdecyduje, iż zostaną one zaliczone na poczet długu, który, gdyby
sam był winien, zapłaciłby, i zostanie zwolniony z odpowiedzialności, jeśli rzeczywiście był winien, to znaczy na
zobowiązanie, które nie jest przedmiotem sporu; lub takie, za które nie zostało udzielone poręczenie, lub które
jeszcze nie stało się wymagalne; wydaje się bowiem całkowicie sprawiedliwe, aby wierzyciel traktował majątek
dłużnika tak, jak traktowałby swój własny. Wierzyciel może zatem wybrać dług, który chce spłacić, pod
warunkiem, że dokona wyboru tak, jak zrobiłby to w odniesieniu do własnego majątku; musi jednak podjąć
decyzję natychmiast, to znaczy zaraz po dokonaniu płatności.
13. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Gdy tak się stanie, wierzyciel powinien mieć prawo nie przyjmować pieniędzy, a dłużnik nie płacić ich, jeśli któryś
z nich chce je przeznaczyć na zaspokojenie jakiejś innej wierzytelności.
14. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
Nie wolno tego jednak czynić po upływie jakiegokolwiek czasu. Skutek jest taki, że ten, kto je otrzymuje, powinien
być zawsze uważany za tego, który zaliczył zapłatę na poczet najbardziej uciążliwego długu, ponieważ uczyniłby
to w odniesieniu do własnego zobowiązania.
15. Jeżeli żadna ze stron nie wypowiedziała się w tej kwestii w odniesieniu do długów, które są płatne w
określonym terminie lub pod określonym warunkiem, dług ten będzie uważany za spłacony, którego dzień
płatności nadszedł.
16. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga III.
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A to odnosi się raczej do długu, który jestem winien we własnym imieniu, niż do takiego, za który dałem
poręczenie; i raczej do takiego, za który grozi kara, niż do takiego, za który nie grozi żadna kara; i raczej do
takiego, za który dano zabezpieczenie, niż do takiego, który został zaciągnięty bez niego.
17. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
W odniesieniu do długów, które są wymagalne w obecnym czasie, postanawia się, że ilekroć wpłaca się
pieniądze bez wskazania, na jaki dług mają być zapisane, należy uznać, że wpłacono je na ten, który jest
najbardziej uciążliwy. Jeśli jednak jeden z nich nie jest bardziej uciążliwy od drugiego, to znaczy, jeśli wszystkie
zobowiązania są do siebie podobne, należy je wpłacić na najstarszy z nich. Dług, który jest udzielony z
zabezpieczeniem, uważa się za bardziej uciążliwy niż ten, który został zaciągnięty bez zabezpieczenia.
18. Jeśli ktoś dał dwa poręczenia, może zapłacić w taki sposób, aby zwolnić jednego z nich.
19. Cesarz Antoninus, wraz ze swoim Boskim Ojcem, stwierdził w Reskrypcie, że gdy wierzyciel uzyskuje swoje
pieniądze poprzez sprzedaż zastawów, a odsetki są należne, niektóre z nich na mocy prawa cywilnego, a
niektóre na mocy prawa naturalnego, to cokolwiek jest płacone w formie odsetek, jest zaliczane na oba rodzaje
zobowiązań; tak na przykład, gdy część odsetek jest należna na mocy postanowienia, a część jest należna w
sposób naturalny, jako rezultat umowy. Jeśli jednak kwota odsetek należnych na podstawie prawa cywilnego nie
jest równa kwocie odsetek należnych na podstawie drugiego prawa, to to, co zostało zapłacone, powinno być
zaliczone na poczet obu zobowiązań, ale nie proporcjonalnie, jak wynika z reskryptu. Jeśli jednak zgodnie z
prawem cywilnym odsetki nie są należne, a dłużnik płaci tylko odsetki, które nie są przewidziane, cesarz
Antoninus wraz z ojcem stwierdził w reskrypcie, że należy je zaliczyć na poczet należności głównej. W dolnej
części Reskryptu dodano następującą klauzulę: "To, co zostało ogólnie postanowione o odsetkach płaconych
jako pierwsze, wydaje się mieć odniesienie do takich odsetek, które dłużnik jest zmuszony zapłacić", a ponieważ
odsetki zapłacone zgodnie z warunkami umowy nie mogą być odzyskane, tak samo jak gdyby nie zostały
zapłacone pod tą nazwą, nie będą uważane za zapłacone na życzenie tego, kto je otrzymał.
20. Pytanie zadaje Marcellus w dwudziestej księdze: czy jeśli ktoś zgodzi się z dłużnikiem, że przyjmie go na
poczet należności głównej i odsetek, to czy zapłata należności głównej i odsetek powinna być proporcjonalna, czy
też najpierw powinny być zapłacone odsetki, a jeśli coś pozostanie, to powinno być zaliczone na poczet
należności głównej? Nie wątpię, że tego rodzaju postanowienie w odniesieniu do kwoty głównej i odsetek
wymaga najpierw zapłaty odsetek, a następnie, jeśli pozostanie jakaś nadwyżka, powinna ona zostać zaliczona
na poczet kwoty głównej.
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21. Paulus, O Plaucjuszu, księga IV.
Nie należy bowiem brać pod uwagę kolejności zapisów, ale to, co wydaje się być intencją stron, musi być
ustalone zgodnie z prawem.
22. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIII.
Gdy coś jest należne zarówno z tytułu zobowiązania, które wiąże się z niesławą, jak i z tytułu zobowiązania, które
nie ma takiego charakteru, uważa się, że zapłata jest dokonywana z tytułu tego, które wiąże się z niesławą. Stąd
też, jeśli coś jest należne z tytułu wyroku lub z tytułu roszczenia, co do którego wyrok nie został wydany, uważam,
że zapłata powinna być zastosowana do wyroku; i Pomponiusz przyjmuje tę opinię. Dlatego w sprawie, w której
zobowiązanie wzrasta przez zaprzeczenie, lub w sprawie dotyczącej kary, należy powiedzieć, że płatność
powinna być uważana za dokonaną na poczet tej ostatniej, przez której uregulowanie nastąpi uwolnienie od kary.
23. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Pomponiusz mówi, że bardzo słusznie stwierdzono, iż jeśli warunki i umowy są takie same, to należy uznać, że
płatność została dokonana proporcjonalnie do wszystkich sum, o których mowa.
24. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
Postanawiam, że zapłata ma być dokonana na moją rzecz lub na rzecz Stichusa, niewolnika Semproniusza.
Zapłata nie może być dokonana Semproniuszowi, choć jest on panem niewolnika.
25. Człowiek, który jest winien dziesięć aurei, przez zapłatę połowy tej sumy zostanie zwolniony z
odpowiedzialności za połowę swojego zobowiązania, a należne mu będzie tylko pozostałe pięć aurei. Podobnie,
gdy ktoś jest winien Stichus i dostarczy jego część, odpowiada za resztę. Jeśli jednak jest dłużnikiem niewolnika,
a wyda część Stichusa, nie przestanie z tego powodu być dłużnikiem niewolnika. W końcu można wytoczyć
przeciwko niemu powództwo o odzyskanie niewolnika. Gdy jednak dłużnik dostarczy pozostałą część Stichusa,
albo gdy wierzyciel jest winien, że go nie przyjął, ten pierwszy zostanie zwolniony.
26. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Gdy zapisuję na siebie lub na Titiusa, Titius nie może wnieść pozwu, dokonać nowacji ani zwolnić; może być
tylko zapłacony.
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27. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VIII.
Jeżeli postanowię, że zapłata ma być dokonana na moją rzecz lub na rzecz podopiecznego, a przyrzekający
zapłaci podopiecznemu bez upoważnienia jego opiekuna, będzie on zwolniony, jeśli o mnie chodzi.
28. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Zapłata może być legalnie dokonana na rzecz prawdziwego agenta. Za prawdziwego agenta uważamy tego,
który został specjalnie upoważniony lub któremu powierzono zarządzanie całym majątkiem zleceniodawcy.
29. Niekiedy jednak zapłata jest legalnie dokonywana na rzecz osoby, która nie jest agentem; jak na przykład
temu, którego imię jest wpisane w postanowieniu, gdy ktoś przewiduje zapłatę dla siebie lub dla Titiusa.
30. 30. Gdyby jednak ktoś polecił mi zapłacić Tycjuszowi, a potem zabronił mu przyjmować pieniądze, a ja, nie
wiedząc, że zabroniono mu je przyjmować, zapłaciłbym mu, będę zwolniony; ale gdybym o tym wiedział, nie będę
zwolniony.
31. Inaczej rzecz się ma, jeśli przypuszczasz, że ktoś zastrzegł dla siebie, albo dla Titiusa. Bo choćby mi zabronił
płacić Titiusa, to jednak będę zwolniony, jeśli mu zapłacę; bo zastrzeżenie ma pewien warunek, którego
zastrzegający nie może zmienić.
32. Ale nawet jeśli zapłacę komuś, kto nie jest prawdziwym agentem, ale mocodawca ratyfikuje płatność, nastąpi
zwolnienie; ratyfikacja jest bowiem równoznaczna z mandatem.
33. Julianus, Digest, Księga LIV.
Dający zlecenie powinien jednak ratyfikować czynność zaraz po tym, jak zostanie o niej poinformowany, ale z
pewną swobodą i tolerancją, która powinna obejmować pewien okres czasu. Podobnie jak w przypadku zapisu,
gdy chodzi o jego przyjęcie lub odrzucenie, należy dopuścić pewien okres czasu, który nie jest ani za mały, ani za
duży, i który można lepiej zrozumieć niż wyrazić słowami.
34. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
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Jeśli ktoś dokona płatności pod warunkiem, że będzie mógł odzyskać pieniądze w procesie osobistym, to jeśli
mocodawca nie ratyfikuje czynności agenta, a on jej nie ratyfikuje, powództwo będzie przysługiwało temu, kto
dokonał płatności.
35. Są opiekunowie, których nazywa się honorowymi; są tacy, którzy są wyznaczeni do udzielania informacji;
jeszcze inni są powołani do prowadzenia spraw; albo ojciec tak nakazuje, aby na przykład jeden z nich zarządzał
kuratelą, albo prowadzenie spraw powierza się jednemu opiekunowi, za zgodą pozostałych; albo pretor wydaje
dekret w tym względzie. Dlatego twierdzę, że bez względu na to, jakiemu opiekunowi może być wypłacona
zapłata, nawet opiekunowi honorowemu (bo to na nim spoczywa odpowiedzialność), jest ona dokonywana w
sposób prawidłowy, chyba że zarządzanie kuratelą zostało mu zabronione przez pretora, bo jeśli tak jest, to
zapłata nie może być mu legalnie wypłacona. Twierdzę, że ta sama zasada obowiązuje, gdy ktoś świadomie płaci
opiekunom oskarżonym o podejrzliwość, ponieważ administracja kurateli jest w tym czasie uważana za
zabronioną.
36. Jeśli płaci się opiekunowi, który został usunięty, dłużnik płaci temu, kto przestał być opiekunem, i z tego
powodu nie zostanie zwolniony.
37. A co, jeśli zapłacił komuś, na kogo miejsce powinien być wyznaczony kurator, na przykład człowiekowi, który
został wygnany na stałe lub tymczasowo? Mówię, że jeśli zapłaci mu przed ustanowieniem kuratora, to powinien
być zwolniony od odpowiedzialności.
38. 38. Nawet jeśli zapłacił kuratorowi, który ma być nieobecny w sprawach publicznych, to zapłata będzie
zgodna z prawem. I rzeczywiście, może mu zapłacić podczas jego nieobecności, pod warunkiem, że inny nie
został wyznaczony na jego miejsce.
39. Zapłata może być właściwie dokonana jednemu opiekunowi, niezależnie od tego, czy opiekunowie są prawni
lub testamentowi, czy też zostali wyznaczeni w wyniku dochodzenia sądowego.
40. Zobaczmy, czy zapłata może być legalnie dokonana na rzecz opiekuna wyznaczonego w celu udzielania
informacji, ponieważ został on wyznaczony do doradzania swojemu współopiekunowi. Ponieważ jednak jest on
opiekunem, a zapłata na jego rzecz nie została zakazana, sądzę, że jeśli zostanie dokonana, nastąpi zwolnienie.
41. Zapłata może być dokonana na rzecz kuratora osoby niepoczytalnej, jak również kuratora osoby, która nie
może sama o siebie zadbać, czy to ze względu na wiek, czy też z innego ważnego powodu. Jest jednak ustalone,
że zapłata może być zgodnie z prawem dokonana na rzecz kuratora oddziału.
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42. Oczywiste jest, że podopieczny nie może płacić bez upoważnienia swojego opiekuna. Jeśli zapłaci pieniądze,
nie stają się one własnością tego, kto je otrzymał, i mogą być odzyskane w drodze powództwa. Oczywiste jest, że
jeśli pieniądze zostały wydane, podopieczny będzie zwolniony z odpowiedzialności.
43. Paulus, O Sabinusie, księga VI.
Płatność nie może być dokonana na rzecz podopiecznego bez upoważnienia jego opiekuna. Nie może on
delegować dłużnika, ponieważ nie może niczego alienować. Jeśli jednak dłużnik mu zapłacił, a pieniądze są
bezpieczne, to na żądanie podopiecznego o zapłatę po raz drugi, dłużnik może go od tego odwieść w drodze
wyjątku z powodu oszustwa.
44. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Jeżeli dłużnikowi udzielono zwolnienia warunkowo, a następnie warunek ten został spełniony, należy rozumieć,
że dłużnik został zwolniony jakiś czas wcześniej. Arystoteles twierdzi, że dzieje się tak nawet wtedy, gdy zapłata
jest faktycznie dokonana, ponieważ uważa, że jeśli ktoś obiecuje pieniądze pod warunkiem i płaci je ze
świadomością, że jeśli warunek zostanie spełniony, zapłatę uważa się za dokonaną, a warunek zostanie
spełniony, to zostaje zwolniony; i nie można wnosić sprzeciwu, ponieważ pieniądze wcześniej stały się
własnością wierzyciela.
45. Tenże, O Sabinusie, księga XIX.
Kasjusz powiada, że jeśli komuś dałem pieniądze, aby mógł zapłacić mojemu wierzycielowi, a on płaci je we
własnym imieniu, to żadna ze stron nie będzie zwolniona. Ja nie będę, bo to nie było zapłacone w moim imieniu,
a on nie będzie, bo zapłacił to, co należało do innego, ale będzie odpowiedzialny na mocy mandatu. Jeśli jednak
wierzyciel wydałby pieniądze nie będąc winnym oszustwa, ten, kto zapłacił je we własnym imieniu, zostanie
zwolniony, z obawy, że gdyby postanowiono inaczej, wierzyciel mógłby odnieść korzyść z transakcji.
46. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Jeśli ktoś płaci niewolnikowi, który został wyznaczony do odebrania pieniędzy, po jego manumisji, jeśli jest to
zgodne z umową jego pana, wystarczy, że nie wiedział, iż niewolnik został poddany manumisji. Jeśli jednak
pieniądze zostały wypłacone z jakiegoś powodu związanego z peculium, to nawet jeśli pan wiedział, że niewolnik
został poddany manumisji, to i tak, jeśli nie wiedział, że został pozbawiony swojego peculium, będzie zwolniony z
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odpowiedzialności. W obu jednak przypadkach, jeśli manumitowany niewolnik uczynił to w celu odebrania
pieniędzy swemu panu, będzie winien kradzieży. Jeśli bowiem polecę mojemu dłużnikowi, aby zapłacił pewną
sumę pieniędzy Titiusowi, a następnie zabronię Titiusowi ją przyjąć, a dłużnik o tym nie wie i zapłaci Titiusowi,
który udaje, że jest pełnomocnikiem, dłużnik będzie zwolniony, a Titius będzie odpowiedzialny w procesie o
kradzież.
47. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXI.
Mój zbiegły niewolnik, podając się za wolnego człowieka, pożyczył ci pieniądze, które mi ukradł. Labeo mówi, że
odpowiadasz przede mną, a jeśli ty, uważając go za wolnego, zapłacisz mu, będziesz zwolniony, jeśli o mnie
chodzi. Jeśli jednak zapłacisz innemu na jego polecenie lub zatwierdzisz taką zapłatę, nie zostaniesz uwolniony,
ponieważ w pierwszym przypadku pieniądze stają się moje i rozumie się, że są wypłacane niejako mnie samemu.
Tak więc mój niewolnik, odbierając to, co pożyczył jako część swojego peculium, zwolni dłużnika, ale jeśli go
deleguje lub dokona nowacji, nie będzie to miało miejsca.
48. Tenże, O Sabinusie, księga XXII.
Jeśli zapłacę ci, dając ci moją rzecz, która była ci należna, ale która była zastawiona na rzecz innego, nie będę
zwolniony, ponieważ własność może być odzyskana od ciebie przez osobę, która otrzymała ją w zastaw.
49. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Jeśli po zawarciu z Titiusem umowy o dziesięć aurei, umówisz się z Seiusem, że zapłaci ci to, czego nie uda ci
się ściągnąć od Titiusa, to nawet jeśli wytoczysz Titiusowi proces o dziesięć aurei, Seius i tak nie zostanie
zwolniony. Co jednak, jeśli Titius, mając wydany przeciwko sobie wyrok, nie będzie w stanie nic zapłacić? Nawet
jeśli najpierw wytoczysz powództwo przeciwko Secjuszowi, Tycjusz nie zostanie w żaden sposób zwolniony z
odpowiedzialności, ponieważ nie jest pewne, czy Secjusz będzie w ogóle coś winien. Wreszcie, jeśli Tycjusz
zwolniłby się z całego długu, nie będzie można uznać, że Seius był dłużnikiem, ponieważ warunek, od którego
zależało jego zadłużenie, nie został spełniony.
50. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLV.
Syn pod władzą ojcowską nie może zwolnić dłużnika ojca wbrew jego zgodzie, gdyż może za niego nabyć
zobowiązanie, ale nie może go zmniejszyć.
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51. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIV.
Możemy być zwolnieni z odpowiedzialności przez zapłatę lub przez stawienie się w sądzie w naszym imieniu,
nawet wbrew naszej zgodzie i bez naszej świadomości.
52. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLVII.
Gdy poręczyciel odpowiada za dziesięć aurei za dwie osoby, odpowiada za dwadzieścia; i czy zapłaci za nie
razem dwadzieścia, czy po dziesięć za każdą z nich, zwolni obu dłużników od odpowiedzialności. Jeśli jednak
zapłaci pięć, zobaczmy, którego z dwóch dłużników zwolni w tym zakresie. Ten wymieniony w zwolnieniu będzie
zwolniony z odpowiedzialności na tę kwotę, a jeśli to nie nastąpi, suma ta powinna być zaliczona na poczet
najstarszego długu. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, gdy piętnaście aurei zostanie zapłaconych, jeśli
jest jasne, jaki był zamiar w odniesieniu do dziesięciu z nich, a pozostałe pięć zostanie zaliczone na poczet
innego zobowiązania. Jeśli jednak nie można ustalić intencji, dziesięć aurei zostanie zaliczonych na poczet
najstarszego skryptu dłużnego, a pięć na poczet drugiego.
53. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXV.
Jeśli ktoś, kto został wyznaczony na spadkobiercę części majątku, zapłaci całą obiecaną przez zmarłego sumę
dziesięciu aurei, zostanie zwolniony z odpowiedzialności za tę część, do której jest uprawniony jako
spadkobierca; pozostałą część może odzyskać w drodze osobistego powództwa. Jeśli jednak, zanim wniesie on
powództwo, pozostałość spadku przypadnie jemu, będzie on również odpowiedzialny za pozostałą część; dlatego
też, jeśli wniesie on powództwo osobiste w celu odzyskania majątku, który nie był należny, myślę, że może on
zostać wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa.
54. Tenże, O Sabinusie, księga XXXV.
Jeśli wierzyciel sprzeda działkę ziemi, która została mu zapisana na hipotekę, i odbierze wszystko, co było
należne, dłużnik zostanie zwolniony. Gdy wierzyciel wyda nabywcy zwolnienie z ceny lub zawrze z nim umowę w
tej sprawie, dłużnik nadal będzie zwolniony. Jeśli jednak niewolnik, który został zastawiony, zostanie sprzedany
przez wierzyciela, dłużnik nie zostanie zwolniony, dopóki niewolnik może być odzyskany na podstawie warunków
sprzedaży warunkowej; podobnie jest w przypadku, gdy zastaw jest sprzedawany z zastrzeżeniem unieważnienia
umowy.
55. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
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Prawo do wniesienia powództwa wynikające z umowy i testamentu istnieje nadal, nawet jeśli majątek, który był
należny, został dostarczony; i chociaż tytuł do niego może być wadliwy, nadal można wnieść powództwo, aby go
odzyskać; tak na przykład, mogę wnieść pozew o działkę ziemi, nawet jeśli została mi przekazana, pod
warunkiem, że pewne prawo gwarantowane przez obligację nie zostało przeniesione.
56. Paulus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Dłużnicy są zwalniani przez zapłatę komukolwiek, kto prowadzi sprawy podopiecznego zamiast jego opiekuna;
jeśli pieniądze stają się częścią majątku podopiecznego.
57. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Kiedy Stichus i Pamphilus są obiecane dwóm osobom, Stichus nie może być wydany jednej, a Pamphilus drugiej,
ale połowa każdego z nich jest należna każdemu wierzycielowi z osobna. Ta sama zasada obowiązuje, gdy ktoś
obiecuje dać dwa Stichusy lub dwa Pamfilusy, albo dziesięciu niewolników innemu niewolnikowi, który należy do
dwóch panów. Albowiem wyrażenie "dziesięciu niewolników", podobnie jak "dziesięć denarów", jest
wieloznaczne, a połowa z dziesięciu może być rozumiana na dwa różne sposoby. Jednak w odniesieniu do
pieniędzy, oliwy, pszenicy i innych tego rodzaju rzeczy, które są zawarte we wspólnym gatunku, wydaje się, że
intencją było, aby zobowiązanie było podzielone przez liczbę, gdy jest to wygodniejsze dla obiecującego i
zastrzegającego.
58. Tenże, O Edykcie, Księga LI.
Jeśli dłużnik zaoferuje pieniądze, które jest mu winien, a jego wierzyciel odmówi ich przyjęcia, pretor odmówi mu
powództwa.
59. Tenże, Dysputy, księga VII.
Między rzemieślnikami istnieje wielka różnica co do ich talentów, charakteru, wiedzy i wykształcenia. Dlatego też,
jeśli ktoś obiecuje zbudować statek, dom lub wykopać rów, i jest specjalnie uzgodnione, że zrobi to własną pracą,
a poręczyciel sam zbuduje budynek lub wykona wykop, bez zgody zleceniodawcy, dłużnik nie będzie zwolniony z
odpowiedzialności. Dlatego też, nawet jeśli poręczyciel doda do umowy następującą klauzulę: "Nic nie zrobisz,
abyś przeszkadzał mi w korzystaniu z mojego prawa drogi", a poręczyciel uniemożliwi mi przejazd, nie
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spowoduje, że umowa stanie się skuteczna; a jeśli zezwoli na korzystanie ze służebności, nie przeszkodzi, aby
umowa stała się skuteczna.
60. Julianus, Digest, Księga XIII.
Jeśli niewolnik pożyczy pieniądze ze swojego peculium, a jego dłużnik, nie wiedząc, że jego pan nie żyje, zapłaci
niewolnikowi, zanim zostanie wpisany do księgi wieczystej, zostanie on zwolniony. Ta sama zasada prawa będzie
miała zastosowanie nawet wtedy, gdy dłużnik wypłaci pieniądze po manumulacji niewolnika, pod warunkiem, że
nie będzie wiedział, że jego peculium nie zostało mu zapisane; Nie ma też różnicy, czy pieniądze zostały mu
przekazane za życia, czy po śmierci jego pana, ponieważ nawet w tym drugim przypadku dłużnik zostanie
zwolniony, tak jak gdyby dłużnik otrzymał od swojego wierzyciela polecenie zapłacenia pewnej sumy pieniędzy
Tycjuszowi; bo chociaż wierzyciel może nie żyć, to jednak nie wypłaca jej tym bardziej Tycjuszowi, o ile nie
wiedział, że ten nie żyje.
61. Tenże, Digest, Księga LII.
Jeśli ktoś postanowi, że jakaś część ziemi zostanie przekazana jemu lub Titiusowi, to nawet jeśli ziemia zostanie
przekazana Titiusowi, to i tak będzie miał prawo do powództwa, jeśli zostanie później eksmitowany; tak samo,
jakby postanowił o niewolniku, a przyrzekający dał Titiusowi jednego, który miał być wolny pod warunkiem, a
niewolnik miałby potem uzyskać wolność.
62. Gdy ktoś, kto obiecał dać Stichusa lub Pamfilusa, zrani Stichusa, nie jest uwolniony przez dostarczenie go,
tak samo jak gdyby tylko obiecał Stichusa, a dostarczył go po tym, jak sam został przez niego zraniony.
Podobnie, gdy ktoś obiecuje wydać niewolnika, a wydaje go zranionego, nie będzie zwolniony z
odpowiedzialności. A jeśli sprawa toczy się w sądzie, a pozwany oddaje niewolnika, który został przez niego
zraniony, powinien otrzymać wyrok przeciwko niemu; a nawet jeśli oddaje niewolnika, który został zraniony przez
kogoś innego, otrzyma wyrok przeciwko niemu, jeśli może oddać innego niewolnika.
63. Tenże, Digest, Księga LIV.
Jeśli ktoś, kto obiecał dać niewolnika lub zapłacić dziesięć aurei tobie lub Tycjuszowi, dostarczy Tycjuszowi część
niewolnika, a potem zapłaci ci dziesięć aurei, może wytoczyć powództwo o zwrot tej części niewolnika nie
przeciwko Tycjuszowi, lecz przeciwko tobie, tak jakby dał Tycjuszowi za twoją zgodą coś, czego mu nie był
winien. Ta sama zasada będzie obowiązywała, jeśli zapłaci dziesięć aurei po śmierci Titiusa; może on bowiem
odzyskać część niewolnika raczej od ciebie niż od spadkobiercy Titiusa.
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64. Jeśli dwóch współwłaścicieli zawrze umowę, że zostanie im wydany niewolnik, a przyrzekający wyda
każdemu z nich różne udziały w różnych niewolnikach, to nie ma wątpliwości, że nie zostanie zwolniony. Jeżeli
jednak obie osoby otrzymają udziały w tym samym niewolniku, następuje zwolnienie, ponieważ wspólne
zobowiązanie ma taki skutek, że to, co zostało zapłacone dwóm osobom, uważa się za zapłacone jednej. Z
drugiej strony, gdy dwaj poręczyciele obiecują, że niewolnik zostanie wydany, a dadzą udziały w różnych
niewolnikach, nie zostaną zwolnieni, ale jeśli dadzą udziały w tym samym niewolniku, zostaną uwolnieni od
odpowiedzialności.
65. Postanowiłem, że dziesięć aurei zostanie mi wypłaconych albo niewolnik zostanie wydany Titiusowi. Jeśli
niewolnik zostanie wydany Tycjuszowi, przyrzekający zostanie zwolniony, jeśli chodzi o mnie; zanim zaś zostanie
wydany, mogę zażądać dziesięciu aurei.
66. Jeśli powierzam Titiusowi wszystkie moje sprawy, a potem, bez wiedzy moich dłużników, zabraniam mu je
prowadzić, ci ostatni, płacąc mu, będą zwolnieni; rozumie się bowiem, że ten, kto powierza komukolwiek swoje
sprawy, nakazuje swoim dłużnikom płacić mu jako swojemu agentowi.
67. Jeśli mój dłużnik, bez mojego upoważnienia, błędnie sądzi, że ma moją zgodę na zapłacenie pieniędzy innej
osobie, nie będzie zwolniony; i dlatego nikt nie będzie zwolniony od odpowiedzialności przez zapłatę agenta,
który dobrowolnie oferuje się do prowadzenia spraw innej osoby.
68. Jeśli zbiegły niewolnik, który twierdzi, że jest wolny, sprzedaje jakieś mienie, postanowiono, że nabywcy nie
są zwolnieni z odpowiedzialności wobec jego pana przez zapłatę zbiegłemu niewolnikowi.
69. 69. Jeżeli zięć płaci posag swojemu teściowi bez wiedzy córki tego ostatniego, nie zostanie zwolniony, ale
może wnieść osobistą skargę o zwrot przeciwko swojemu teściowi, chyba że córka zgodzi się na to, co zrobił.
Zięć w pewnym stopniu przypomina tego, który płaci pełnomocnikowi osoby nieobecnej, ponieważ w przypadku
posagu córka uczestniczy w posagu i jest niejako wspólnikiem w zobowiązaniu.
70. Jeśli ja, chcąc dokonać darowizny na rzecz Titiusa, każę mojemu dłużnikowi zapłacić mu pewną sumę
pieniędzy, to nawet jeśli Titius przyjmie te pieniądze z zamiarem uczynienia ich moimi, dłużnik będzie jednak
zwolniony z odpowiedzialności. Jeśli jednak potem Titius przekaże mi te same pieniądze, staną się one moje.
71. Spadkodawca wyznaczył na swojego spadkobiercę syna pozostającego pod ojcowską kontrolą, od którego
otrzymał poręczenie. Gdyby wszedł on do spadku na polecenie ojca, powstaje pytanie, czy ten ostatni może
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wystąpić z powództwem przeciwko poręczeniu. Stwierdziłem, że w każdym przypadku, gdy główny dłużnik staje
się spadkobiercą tego, który otrzymał poręczenie, poręczyciele zostają zwolnieni, ponieważ nie mogą być
dłużnikami tej samej osoby, na rachunek tej samej osoby.
72. Jeśli złodziej przywróci komuś roszczącemu sobie prawo do majątku, który odebrał od dłużników majątku, ten
ostatni będzie zwolniony.
73. Jeśli zobowiązuję się do zapłacenia dziesięciu aurei lub wydania niewolnika i otrzymam dwóch poręczycieli,
Titiusa i Maeviusa, a Titius zapłaci pięć aurei, to nie zostanie on zwolniony, dopóki Maevius również nie zapłaci
pięciu. Jeśli jednak Maevius dostarczy część niewolnika, obaj pozostaną odpowiedzialni.
74. Każdy, kto może się zabezpieczyć za pomocą wieczystego wyjątku, może odzyskać to, co zapłacił, i dlatego
nie zostanie zwolniony. Stąd też, gdy jeden z dwóch przyrzekających zawrze umowę, że nie będzie się od niego
niczego domagać, nawet jeśli dokona zapłaty, drugi pozostanie jednak odpowiedzialny.
75. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Księga II.
Cokolwiek niewolnik pożyczył lub zdeponował ze swojego peculium, może być mu zgodnie z prawem wypłacone,
chyba że zdarzy się coś, z czego można by wywnioskować, że zapłata została dokonana wbrew zgodzie osoby,
do której niewolnik należał w tym czasie. Jeśli jednak ktoś pożyczy od niego na procent pieniądze, które należały
do jego pana, podczas gdy niewolnik prowadził interesy swego pana za jego zgodą, obowiązuje ta sama zasada.
Uważa się bowiem, że ten, kto zawarł umowę z niewolnikiem, otrzymał od niego pieniądze i wypłacił mu je za
zgodą jego pana.
76. Julianus, O Urseius Ferox, Księga I.
Jeśli mój ojciec umarłby, pozostawiając żonę w ciąży, a ja, jako spadkobierca, zażądałbym spłaty wszystkich
długów, które mu się należały, niektóre autorytety utrzymują, że nadal zachowam swoje prawa do działania, a
jeśli potem nie urodzi się żadne dziecko, to mogę legalnie wnieść pozew, ponieważ prawdą jest, że jestem
jedynym istniejącym spadkobiercą. Julianus mówi, że lepsza opinia jest taka, że cały majątek, do którego byłem
dziedzicem, został przeze mnie zgłoszony, zanim było pewne, że dziecko się nie urodzi; albo czwarta część,
ponieważ mogło się urodzić troje dzieci; albo szósta, ponieważ mogło się urodzić pięcioro. Arystoteles powiedział,
że pięcioro dzieci może się urodzić, ponieważ łono kobiety ma tyle pojemników, i że w Rzymie była kobieta, która
pochodziła z Aleksandrii w Egipcie, która urodziła pięcioro dzieci przy jednym porodzie, z których wszystkie
przeżyły. Uzyskałem na to potwierdzenie w Egipcie.
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77. Tenże, O Urseius Ferox, Księga II.
Ilekroć jeden z kilku poręczycieli zapłacił swoją część za prowadzenie spraw dłużnika głównego, uważa się to za
to samo, jakby dłużnik sam zapłacił część długu, za którą odpowiadał jeden z poręczycieli; nie zmniejsza to
jednak kwoty głównej i tylko poręczyciel, w którego imieniu dokonano płatności, jest zwolniony.
78. Africanus, Pytania, Księga VII.
Gdy ktoś zastrzega, że zapłata ma być dokonana na jego rzecz lub na rzecz Titiusa, lepiej jest sądzić, że będzie
ona właściwie dokonana tylko na rzecz Titiusa, gdy pozostaje on w tym samym stanie, w jakim był w chwili
zawierania umowy. Jeśli jednak został on adoptowany, wysłany na wygnanie, zabroniono mu używania ognia i
wody, lub stał się niewolnikiem, nie można powiedzieć, że dokonano legalnej zapłaty, ponieważ to porozumienie,
a mianowicie "Jeśli pozostanie w tym samym stanie", jest rozumiane jako milcząco zawarte w postanowieniu.
79. Jeżeli nakazuję mojemu dłużnikowi, aby zapłacił Titiusa, a potem zabraniam Titiusowi przyjmowania
pieniędzy, a mój dłużnik, nie wiedząc o tym, płaci mu, to uważa się, że dłużnik jest zwolniony, jeżeli Titius nie
przyjął pieniędzy z zamiarem czerpania z nich korzyści; w przeciwnym razie pozostałyby one własnością
dłużnika, tak jakby miał je ukraść, a więc nie może być zwolniony z mocy prawa; W przeciwnym razie pozostałaby
ona własnością dłużnika, tak jak gdyby miał ją ukraść, a więc nie może być zwolniona z mocy prawa; mimo to
sprawiedliwe jest, aby ulga została mu przyznana w drodze wyjątku, jeśli jest gotów scedować na mnie prawo do
osobistego działania z tytułu kradzieży, które przysługuje mu wobec Titiusa; tak jak to się dzieje, gdy mąż,
pragnąc dokonać darowizny na rzecz żony, poleca swojemu dłużnikowi, aby jej zapłacił. Również w tym
przypadku, ponieważ pieniądze nie stają się własnością kobiety, dłużnik nie zostanie zwolniony, ale może być
chroniony przed mężem w drodze wyjątku, jeśli przeniesie na niego prawo do powództwa, które ma przeciwko
żonie. W podanym przypadku powództwo o kradzież będzie na moją korzyść, po udzieleniu rozwodu, gdy w
moim interesie jest, aby pieniądze nie zostały przywłaszczone.
80. Powództwo De peculia zostało wytoczone przeciwko panu, a po wydaniu przeciwko niemu wyroku, zapłacił
on go. Uznano, że poręczyciele otrzymani za niewolnika zostali zwolnieni, ponieważ te same pieniądze mogą być
użyte do zaspokojenia kilku roszczeń, ponieważ gdy udzielono zabezpieczenia na poczet zapłaty wyroku, a
wyrok został wydany przeciwko pozwanemu i on sam go zapłacił, poręczyciele są zwolnieni nie tylko ze względu
na zaspokojenie wyroku, ale także na mocy klauzuli. Ten przypadek jest całkiem podobny do tego, kiedy
posiadacz majątku, uważając się za spadkobiercę, dokonuje zapłaty, a spadkobierca nie jest zwolniony; dzieje
się tak, ponieważ posiadacz, płacąc pieniądze, które nie były należne w jego własnym imieniu, może je odzyskać.
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81. Jeśli ten, kto obiecał niewolnika, wydaje tego, który ma być wolny pod warunkiem, myślę, że lepszym
zdaniem jest to, że nie powinniśmy czekać na spełnienie warunku, ale że wierzyciel może wnieść osobisty pozew
o odzyskanie. Jeśli jednak w międzyczasie warunek nie zostanie spełniony, przyrzekający zostanie zwolniony, tak
jak gdyby ktoś dokonał płatności przez pomyłkę, podczas gdy warunek był w toku, a powinien zostać spełniony
przed wniesieniem powództwa osobistego. Z pewnością jednak nie można powiedzieć, że gdyby Stichus umarł, a
warunek nie zostałby spełniony, dłużnik zostałby zwolniony, chociaż gdyby warunek nie został spełniony za jego
życia, zostałby uwolniony od odpowiedzialności, ponieważ w tym przypadku w żadnym momencie nie uczyniłeś
niewolnika absolutnie moim. W przeciwnym razie można by również uważać, że jeśli wydasz mi niewolnika, który
jest w użytkowaniu innej osoby, a niewolnik umrze w czasie trwania użytkowania, będziesz uważany za
zwolnionego przez to wydanie; ta opinia nie może być w żaden sposób przyjęta, tak samo jak gdybyś wydał
niewolnika będącego we wspólnym posiadaniu, a on umarł.
82. Gdy ktoś poręcza za osobę, która wróciła po nieobecności w interesach publicznych, i nie ponosi ryzyka bycia
pozwanym z tego powodu, czy poręczyciel jest również zwolniony po upływie roku? Tej opinii Julianus nie przyjął,
nawet jeśli nie istniało uprawnienie do wszczęcia postępowania przeciwko poręczycielowi. W tym przypadku
jednak, zgodnie z warunkami edyktu, zwrot powinien być przyznany w drodze powództwa przeciwko samemu
poręczycielowi, podobnie jak przeciwko poręczycielowi, który zabija obiecanego niewolnika.
83. Jeśli ktoś, kto poręczył za ciebie wobec Titiusa, da zastaw dla dalszego zabezpieczenia swego zobowiązania,
a ty go potem ustanowisz swoim spadkobiercą, to chociaż nie będziesz odpowiedzialny z tytułu poręczenia, to
jednak zastaw pozostanie obciążony. Jeśli zaś ta sama osoba udzieli innego poręczenia i ustanowi cię swoim
spadkobiercą, mówi, że lepiej jest uznać, że zobowiązanie dłużnika, dla którego zostało ustanowione
zabezpieczenie, wygasło, a ten, który stał się jego poręczycielem, również zostanie zwolniony.
84. Tenże, Pytania, Księga VIII.
Jeśli, pragnąc zapłacić pieniądze, złożę je z twego polecenia u asesora, aby je sprawdził, Mela w Dziesiątej
Księdze mówi, że robisz to na własne ryzyko. To prawda, w przypadku, gdy to z twojej winy monety nie zostały
natychmiast sprawdzone, bo wtedy będzie tak samo, jak gdybym był gotów zapłacić, a ty z tego czy innego
powodu odmówiłbyś przyjęcia pieniędzy. W tym przypadku, pieniądze nie zawsze są na twoje ryzyko, bo co by
się stało, gdybym je zaoferował w nieodpowiednim czasie lub miejscu? Myślę, że w rezultacie, nawet jeśli
kupujący i sprzedający, mając niewielkie zaufanie do siebie nawzajem, zdeponują pieniądze i towar, pieniądze
będą na ryzyko kupującego, jeśli on sam wybrał osobę, u której je zdeponował, a ta sama zasada będzie miała
zastosowanie do towaru, ponieważ sprzedaż została dokonana.
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85. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Jeśli ktoś zapłaci za mnie mojemu wierzycielowi, choć ja o tym nie wiem, zyskam prawo do wytoczenia
powództwa o odzyskanie mojego zastawu. Podobnie, jeśli ktoś zapłaci zapisy, zapisobiercy muszą zrezygnować
z posiadania majątku; w przeciwnym razie spadkobierca będzie miał prawo do interdyktu, aby zmusić ich do jego
wydania.
86. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Gdy wierzyciel jest oskarżony o przestępstwo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby jego dłużnicy zapłacili pieniądze;
w przeciwnym razie wiele niewinnych osób zostałoby pozbawionych koniecznych środków obrony.
87. Paulus, O cudzołóstwie, Księga III.
Nie uważa się też za zakazane, aby oskarżony płacił swojemu wierzycielowi.
88. Ulpianus, Reguły, księga II.
We wszystkich przypadkach, w których osoby są zwolnione z odpowiedzialności, zwolnione są również
akcesoria, na przykład poręczenia, a także mienie obciążone hipoteką lub zastawem; z wyjątkiem sytuacji, w
której nastąpiło połączenie między wierzycielem a poręczycielami, główny dłużnik nie jest zwolniony.
89. Marcjanus, Reguły, Księga II.
Przy wypłacie pieniędzy zdarza się czasem, że dwa zobowiązania są spełnione przez jedną płatność w tym
samym czasie; na przykład, gdy ktoś sprzedaje swojemu wierzycielowi własność, która została zastawiona w celu
zabezpieczenia jego długu; zdarza się bowiem, że przez sprzedaż, zobowiązanie długu również wygasa. I znowu,
jeśli wierzyciel zapisuje wychowankowi, który pożyczył pieniądze bez upoważnienia opiekuna, pod warunkiem, że
zapłaci te pieniądze, uważa się, że wychowanek zapłacił je z dwóch powodów: po pierwsze, aby spłacić swój
dług, ponieważ zostanie on zaliczony na poczet części falcydiańskiej spadkobiercy; a po drugie, aby spełnić
warunek umożliwiający mu otrzymanie spadku. Podobnie, jeśli w testamencie zapisane zostało użytkowanie
pewnej sumy pieniędzy, zdarza się, że poprzez jedną wpłatę spadkobierca zostanie zwolniony z obowiązku
nałożonego przez testament i uczyni zapisobiorcę odpowiedzialnym wobec siebie. To samo dzieje się, gdy sąd
nakazał komukolwiek sprzedać lub wydzierżawić nieruchomość innej osobie; albowiem przez sprzedaż lub

3200

wydzierżawienie spadkobierca zostanie zwolniony z obowiązku wynikającego z testamentu i uczyni zapisobiercę
odpowiedzialnym wobec siebie.
90. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Kallippus uważał, że chociaż mąż obiecał żonie, która była stroną umowy, że w przypadku rozwiązania
małżeństwa, ziemia, która była obciążona hipoteką na poczet posagu, zostanie przekazana jako zapłata, to
jednak wystarczające będzie złożenie oferty w wysokości posagu.
91. Ten sam autorytet oświadczył Fronto, że jeśli opiekun nadal zarządza sprawami opiekuńczymi, mimo że
został oskarżony o popełnienie przestępstwa, można mu wypłacić to, co rzeczywiście należy się jego
podopiecznemu.
92. Marcjanus, Reguły, Księga III.
Jeśli ktoś za zgodą wierzyciela dałby mu w zamian za zapłatę jedną rzecz zamiast drugiej i zostałaby ona
wyeksmitowana, to dawne zobowiązanie nadal istnieje. Jeśli zaś nieruchomość zostanie eksmitowana tylko
częściowo, zobowiązanie na całą kwotę pozostaje nienaruszone, ponieważ wierzyciel nie przyjąłby jej, gdyby
istniała jakakolwiek wątpliwość co do tytułu.
93. 93. Ale nawet gdyby, na przykład, zamiast płacić swój dług, darował dwa grunty, a jeden z nich zostałby
eksmitowany, zobowiązanie pozostałoby nienaruszone. Dlatego też, gdy jeden przedmiot jest przekazywany jako
zapłata za inny, następuje zwolnienie z odpowiedzialności i należy on bezwzględnie do osoby, która go
otrzymuje.
94. Ale jeśli ktoś, przez oszustwo, daje w zapłacie działkę ziemi, która jest szacowana na więcej niż jest warta,
nie będzie zwolniony, chyba że uzupełni niedobór.
95. Tenże, Reguły, Księga IV.
Jeżeli zapłata została dokonana na rzecz podopiecznego bez upoważnienia jego opiekuna i wszczęto
dochodzenie w celu ustalenia czasu, w którym odniósł on z niej korzyść, bierze się pod uwagę datę wniesienia
powództwa; czyni się to w celu ustalenia, czy może on ulec przedawnieniu w drodze wyjątku z powodu oszustwa.
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96. 96. Jest oczywiste (jak mówi Scaevola), że jeśli majątek został utracony przed połączeniem spraw, czasami
uważa się, że wychowanek odniósł korzyść majątkową; to znaczy, jeśli kupił coś, co było konieczne, a co
powinno być kupione za jego własne pieniądze. Uważa się bowiem, że zyskał on na tej transakcji przez sam fakt,
że nie stał się uboższy. Stąd też pojawiła się opinia, że macedoński dekret senatu nie ma zastosowania w
przypadku syna pod kontrolą ojcowską, jeśli pożyczył pieniądze na rzeczy niezbędne i je stracił.
97. Marcellus, Opinie.
Titia, aby zapewnić sobie posag, weszła w posiadanie majątku męża i postępowała pod każdym względem tak,
jakby była jego właścicielką, ponieważ pobierała dochody i sprzedawała ruchomości. Pytam, czy to, co zebrała z
majątku męża, powinno być zaliczone na poczet jej posagu? Marcellus odpowiada, że w podanym przypadku nie
wydaje się to niesprawiedliwe, gdyż to, co kobieta zebrała w takich okolicznościach, powinno być raczej uważane
za zapłatę. Jeśli jednak arbiter wyznaczony do rozstrzygania w sprawie zwrotu posagu zażąda również
rozliczenia odsetek, to muszą one być obliczone w taki sposób, że to, co trafiło do rąk kobiety, nie zostanie
odliczone od całej kwoty, ale najpierw zostanie zaliczone na poczet odsetek, do których była uprawniona. Nie jest
to niesprawiedliwe.
98. Marcianus, On the Hypothecary Formula.
Rozumiemy, że suma pieniędzy jest wypłacana w sposób naturalny, gdy jest ona wyliczana wierzycielowi. Jeśli
jednak jest ona wypłacana innemu na jego polecenie, lub jego wierzycielowi, lub komuś, kto wkrótce stanie się
jego dłużnikiem, lub nawet osobie, której zamierza ją podarować, powinien być zwolniony z odpowiedzialności.
Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli wierzyciel ratyfikuje dokonaną płatność. Również w przypadku,
gdy pieniądze są wypłacane opiekunowi, kuratorowi, agentowi, lub jakiemukolwiek następcy, lub niewolnikowi,
który jest stewardem, będzie to ważne. Jeśli zwolnienie, w celu wygaśnięcia hipoteki, jest udzielone za pomocą
klauzuli lub bez niej, termin "płatność" nie może być przyjęty, ale termin "zaspokojenie" może być.
99. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Jeśli obiecawszy ci złoto, dałbym ci w zamian bez twojej wiedzy miedź, nie będę zwolniony, ale nie mogę jej
odzyskać jako zapłaconej bezpodstawnie, ponieważ dałem ją świadomie; jeśli jednak wytoczysz powództwo o
złoto, mogę ci zabronić w drodze wyjątku, jeśli nie zwrócisz miedzi, którą otrzymałeś.
100. Tenże, O Edykcie, Księga IX.
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Stewardowi można właściwie zapłacić, jeśli został zwolniony bez wiedzy dłużnika; jest on bowiem wynagradzany
za zgodą swego pana i jeśli ten, kto mu płaci, nie wie, że jego pan ją cofnął, będzie zwolniony.
101. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Zadośćuczynienie jest równoznaczne z zapłatą.
102. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga V.
Każdy może dokonać zapłaty na rzecz dłużnika, który o tym nie wie, nawet wbrew jego woli; prawo cywilne
bowiem stanowi, że można poprawić stan osoby, która o tym nie wie i nie chce tego uczynić.
103. Paulus, O Edykcie, księga LVI.
Termin "zapłata" ma zastosowanie do każdego zwolnienia z odpowiedzialności dokonanego w jakikolwiek sposób
i odnosi się do istoty zobowiązania, a nie do dostarczenia pieniędzy.
104. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXI.
Gdy ktoś płaci z zamiarem ponownego otrzymania pieniędzy, nie będzie zwolniony, tak jak pieniądze, które są
płacone w celu ich zwrotu, nie są alienowane.
105. Paulus, O Edykcie, księga LXII.
Ten, kto nakazuje płacić, sam jest uważany za płacącego.
106. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXVII.
Jeśli ktoś żąda zapłaty dziesięciu aurei w miodzie, to można mu go dostarczyć przed wszczęciem postępowania
na podstawie tego postanowienia. Jeśli jednak sprawa została już wszczęta i zażądano dziesięciu aurei, to dług
nie może być już zapłacony w miodzie.
107. I znowu, gdybym się umówił, że zapłata ma być dokonana na moją rzecz lub na rzecz Titiusa, a potem
wniósłbym pozew, nie można już dokonać zapłaty na rzecz Titiusa, choć można było tego dokonać przed
przystąpieniem do sprawy.
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108. Tenże, O Edykcie, Księga LXXV.
Jeśli ktoś w dobrej wierze zapłaci osobie, która dobrowolnie zajęła się sprawami innej osoby, to kiedy zostanie
zwolniony? Julianus odpowiada, że będzie zwolniony, gdy zleceniodawca ratyfikuje transakcję. Pyta również, czy
można wytoczyć przeciwko niemu powództwo osobiste o zwrot pieniędzy z tego powodu, zanim zleceniodawca
ratyfikuje transakcję. W odpowiedzi na to, mówi, że jest różnica, z jakim zamiarem została dokonana płatność,
czy została ona dokonana w celu natychmiastowego zwolnienia dłużnika, czy też dopiero po ratyfikacji czynności
przez zleceniodawcę. W pierwszym przypadku pełnomocnik może być pozwany od razu, a następnie, gdy
zleceniodawca ratyfikuje to, co się stało, prawo do wniesienia powództwa wygasa; ale w drugim przypadku nie
powstaje żadna podstawa do wniesienia powództwa, chyba że zleceniodawca odmówi ratyfikacji tego, co zrobił
pełnomocnik.
109. 109. Jeśli wierzyciel, któremu bez jego wiedzy dokonano zapłaty, daje się namówić na przyjęcie pieniędzy,
przyjęcie pieniędzy będzie ważne, jeśli ojciec je ratyfikuje, ale jeśli tego nie zrobi, dłużnik może odzyskać to, co
zapłacił.
110. 110. Gdy jest dwóch współzobowiązanych, a zapłata jest dokonana na rzecz pełnomocnika jednego z nich,
który jest nieobecny, i zanim on ją ratyfikuje, zapłata jest dokonana na rzecz drugiego, ostatnia zapłata, jak
również pierwsza, pozostaje w zawieszeniu, ponieważ nie jest pewne, czy ostatni zobowiązany pobrał coś, co
było należne, czy też nie było należne.
111. Paulus, O Plaucjuszu, Księga II.
Jeśli postanowię w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić mnie czy Titiusa?", a dłużnik zgodzi się
zapłacić mnie, to chociaż powództwo o odebranie pieniędzy na podstawie nieformalnej umowy będzie
rozstrzygane na moją korzyść, to jednak obiecujący może zapłacić temu, który został dodany. Jeśli zaś ja sam
lub Tycjusz z synem pod władzą ojcowską, ojciec może zapłacić Tycjuszowi z peculium, to znaczy, jeśli chce
zapłacić we własnym imieniu, a nie w imieniu syna; gdy bowiem zapłata jest dokonywana na rzecz osoby, która
została dodana, uważa się ją za dokonaną na moją rzecz. Dlatego jeśli zapłata czegoś, co nie jest należne, jest
dokonywana na rzecz osoby, która została dodana, Julianus mówi, że można wytoczyć powództwo przeciwko
ustalającemu, aby to odzyskać, tak że nie ma różnicy, czy ja ci każę płacić Titiusowi, czy też postanowienie było
tak sformułowane na początku.
112. Tenże, O Plaucjuszu, księga IV.
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Kto dał w zapłatę niewolnika, który do niego nie należał, będzie zwolniony, jeśli niewolnik został nabyty przez
lichwiarstwo.
113. Tenże, O Plaucjuszu, księga V.
Gdy to, co ci jestem winien, staje się twoje na zawsze, a tytuł jest doskonały i to, co zostało zapłacone, nie może
być odzyskane, uwolnienie będzie całkowite.
114. Tenże, O Plaucjuszu, księga VIII.
W testamencie poleciłem mojemu stewardowi, aby był wolny, i zapisałem mu jego peculium. Po mojej śmierci
odebrał on pieniądze od moich dłużników. Powstaje pytanie, czy mój spadkobierca może zatrzymać to, co pobrał
ze swojego peculium. Jeśli pobrał pieniądze po wejściu w posiadanie spadku, nie ma wątpliwości, że nie może z
tego tytułu potrącić ich ze swojego peculium, ponieważ będąc wolnym, sam stanie się odpowiedzialny, jeśli
dłużnicy spadku zostaną zwolnieni przez zapłatę. Jeśli jednak steward otrzymał pieniądze przed objęciem
spadku, a dłużnicy zostali zwolnieni przez zapłatę, to kwota ta bez wątpienia może być odliczona od peculium,
ponieważ steward staje się dłużnikiem spadkobiercy przez to, że załatwił jego sprawy lub wypełnił jego mandat.
Jeśli jednak dłużnicy nie zostali zwolnieni, a pan, prowadząc moje interesy, otrzymał od nich zapłatę, a ja nie
ratyfikowałem później pańskiego działania, to jeśli chciałbym wnieść powództwo na podstawie dobrowolnego
pośrednictwa, powstaje pytanie, czy mogę to zrobić prawidłowo, jeśli udzielę zabezpieczenia, aby zabezpieczyć
pana przed stratą. Nie sądzę, aby tak było, ponieważ powództwo na podstawie dobrowolnego przedstawicielstwa
nie może być wniesione z tego powodu, że nie ratyfikowałem transakcji, a zatem dłużnicy pozostają
odpowiedzialni wobec mnie.
115. Tenże, O Plaucjuszu, księga IX.
Gdy dłużnik jest użytkownikiem niewolnika, niewolnik może być uwolniony przez zwolnienie, ponieważ uważa się,
że nabył on własność użytkownika. To samo mówimy w przypadku umowy.
116. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Gdy na mój rozkaz zapłacisz to, co jesteś mi winien mojemu wierzycielowi, jesteś zwolniony, jeśli o mnie chodzi,
a ja jestem zwolniony z odpowiedzialności wobec mojego wierzyciela.
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117. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga I.
Jeśli córka osoby obłąkanej rozwiodłaby się z mężem, postanowiono, że posag może być wypłacony kuratorowi
za zgodą córki lub córce za zgodą kuratora.
118. Tenże, O Plaucjuszu, księga VI.
Jeśli dłużnik podopiecznego, na jego polecenie i bez upoważnienia opiekuna, płaci pieniądze wierzycielowi tego
pierwszego, zwalnia podopiecznego od odpowiedzialności wobec wierzyciela, ale sam pozostaje związany. Może
on jednak zabezpieczyć się w drodze wyjątku. Jeśli jednak nie był dłużnikiem podopiecznego, nie może wnieść
osobistego powództwa o zwrot przeciwko temu ostatniemu, który nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ działał
bez upoważnienia opiekuna; nie może też wnieść powództwa przeciwko wierzycielowi, z którym zawarł umowę
na polecenie innego. Jednakże podopieczny, zwolniony z odpowiedzialności za swój dług, może być pozwany w
procesie pretorskim o kwotę, z której odniósł korzyść majątkową.
119. Marcellus, Digest, Księga XIII.
Jeśli ktoś obiecałby dwóch niewolników i dostarczyłby Stichusa, a potem stałby się właścicielem wspomnianego
Stichusa, to przez dostarczenie go będzie zwolniony z odpowiedzialności. Co do zapłaty pieniędzy jest mniej
wątpliwości, a właściwie prawie żadnych. W Alfenusie Serwiusz mówi, że wierzyciel, który chce przyjąć od
dłużnika mniejszą kwotę niż należna i uwolnić go od odpowiedzialności, może to zrobić przez częste
otrzymywanie od niego sumy pieniędzy, zwracanie jej, a następnie otrzymywanie jej ponownie; Na przykład, jeśli
wierzyciel, któremu dłużnik jest winien sto aurei, jest skłonny zwolnić go po zapłaceniu dziesięciu, a po
otrzymaniu dziesięciu oddaje mu te same monety, a następnie otrzymuje je i zwraca do pełnej kwoty, a w końcu
zatrzymuje je, chociaż nie zostało to przyjęte przez niektóre władze jako wystarczająca zapłata, ponieważ ten, kto
bierze pieniądze, aby je zwrócić, wydaje się raczej, że sam je zapłacił, a nie otrzymał.
120. Tenże, Digest, Księga XVI.
Czy niewolnik, któremu nakazano zapłacić dziesięć aurei wychowankowi i stać się wolnym, jeśli wychowanek jest
spadkobiercą lub warunek jest tylko osobisty, czy niewolnik, dokonując zapłaty wychowankowi pod nieobecność
swego opiekuna, może uzyskać wolność? Pewne trudności powstaną przy porównaniu tego warunku z tym, który
polega na działaniu; na przykład, jeśli niewolnik ma świadczyć swoje usługi na rzecz wychowanka, co może być
dokonane bez interwencji jego opiekuna. A co, jeśli nakazano mu zapłacić osobie obłąkanej, która ma kuratora?
Czy płacąc kuratorowi, zostanie uwolniony? Przypuśćmy, że działkę ziemi pozostawiono komuś pod warunkiem,
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że zapłata będzie dokonana na rzecz małoletniego lub osoby obłąkanej. Należy pamiętać, że we wszystkich tych
przypadkach zapłata może być legalnie dokonana na rzecz opiekuna lub kuratora, ale nie jest ważna, jeśli jest
dokonana na rzecz osoby obłąkanej lub podopiecznego, z obawy, że to, co zostało zapłacone, może zostać
utracone przez ich słabość. Nie było bowiem intencją spadkodawcy, aby warunek został uznany za spełniony bez
względu na to, w jaki sposób dokonano zapłaty.
121. Celsus, Digest, Księga XXIV.
Jeśli oddasz niewolnika jako zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę, a ktoś inny ma prawo użytkowania tego
niewolnika lub został on zastawiony w zamian za dług wobec Titiusa, ten, na którego korzyść został wydany
wyrok przeciwko tobie, może spowodować wykonanie wyroku i nie trzeba będzie czekać, aż wierzyciel go
eksmituje. Jeśli jednak użytkowanie wygasłoby lub obowiązek zastawu zostałby zwolniony, myślę, że nastąpi
zwolnienie.
122. The Same, Digest, Księga XXVI.
Wszystko, co zostało obiecane w określonym terminie, może być dane lub zapłacone natychmiast, ponieważ cały
czas pośredni jest rozumiany jako pozostawiony wolny dla przyrzekającego w celu dokonania płatności.
123. Tenże, Digest, Księga XXVII.
Gdy postanowiłem wypłacić dziesięć aurei sobie lub Tycjuszowi, przyjmuję pięć; przyrzekający może prawidłowo
wypłacić pozostałe pięć Tycjuszowi.
124. 124. Jeżeli poręczyciel płaci pełnomocnikowi wierzyciela, a ten zatwierdza zapłatę po upływie czasu, w
którym poręczyciel mógł być zwolniony, to jednak z tego powodu, że poręczyciel zapłacił, gdy był jeszcze
odpowiedzialny z tytułu poręczenia, nie może odzyskać tego, co zapłacił, i jest tak samo uprawniony do
powództwa mandatowego przeciwko dłużnikowi głównemu, jak gdyby zapłacił wierzycielowi, gdy był obecny.
125. 125. Jeżeli wierzyciel, nie wiedząc o tym, że zapłata została dokonana na rzecz jego pełnomocnika, daje
zwolnienie niewolnikowi lub synowi dłużnika, a ten następnie dowiaduje się o zapłacie i ją odrzuca, zostaje ona
potwierdzona, a zwolnienie, którego udzielił, nie ma mocy ani skutku. Z drugiej strony, jeśli nie ratyfikuje on
zapłaty, zwolnienie pozostaje ważne.
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126. Jeżeli jednak, nie wiedząc o płatności, wszczyna postępowanie sądowe i ratyfikuje płatność w trakcie
trwania procesu, strona, przeciwko której wniesiono powództwo, zostanie zwolniona; ale jeśli nie ratyfikuje, wyrok
zostanie wydany przeciwko pozwanemu.
127. Marcellus, Digest, Księga XX.
Jeśli ktoś, kto jest winien dziesięć aurei, ofiaruje je swojemu wierzycielowi, a ten, bez żadnego powodu, odmawia
ich przyjęcia, po czym dłużnik traci je bez własnej winy, może się bronić w drodze wyjątku na podstawie
oszustwa, nawet jeśli, po otrzymaniu zawiadomienia, nie dokona zapłaty; nie jest bowiem sprawiedliwe, aby
odpowiadał za utracone pieniądze, ponieważ nie odpowiadałby, gdyby wierzyciel chciał je przyjąć. Dlatego to, co
wierzyciel zwlekał z otrzymaniem, powinno być uważane za zapłacone. I z pewnością, jeśli niewolnik stanowił
część posagu, a mąż go ofiarował, a niewolnik umarł, lub jeśli ofiarował pieniądze i stracił je, po tym jak kobieta
odmówiła przyjęcia niewolnika lub pieniędzy, przestaje on być odpowiedzialny z mocy prawa.
128. 128. Jeśli jesteś mi winien Stichusa i zwlekasz z jego wydaniem, obiecując go pod pewnym warunkiem, a
gdy warunek jest w toku, Stichus umiera, ponieważ pierwsze zobowiązanie nie może być odnowione, zobaczmy,
czy można wnieść pozew o odzyskanie niewolnika, jeśli nie było żadnego postanowienia. W odpowiedzi można
jednak stwierdzić, że gdy dłużnik przyrzekł wierzycielowi pod warunkiem, nie wydaje się, aby był w zwłoce z
wydaniem niewolnika. Prawdą jest bowiem, że ten, kto został powiadomiony i odmówił wydania niewolnika,
będzie zwolniony z odpowiedzialności, jeśli go później odda.
129. A jeśli wierzyciel zawrze umowę z inną osobą, bez wiedzy dłużnika? Również w tym przypadku dłużnik
powinien być uważany za zwolnionego od odpowiedzialności, tak jak gdyby ktoś zaoferował niewolnika w imieniu
dłużnika, a zamawiający odmówiłby jego przyjęcia.
130. Taką samą opinię wydano w przypadku, gdy człowiek, po tym jak skradziono mu niewolnika, zastrzegł pod
warunkiem wszystko, co złodziej był w stanie zapłacić lub zrobić; złodziej będzie zwolniony z odpowiedzialności w
procesie o odzyskanie, jeśli właściciel niewolnika odmówi jego przyjęcia, gdy zostanie mu on zaoferowany.
Gdyby jednak umowa została zawarta w czasie, gdy niewolnik znajdował się na prowincji, i przypuśćmy, że zanim
złodziej lub przyrzekający mógł wejść w jego posiadanie, niewolnik umarłby, nie byłoby podstawy do
zastosowania zasady, o której wspomnieliśmy powyżej, ponieważ z powodu nieobecności niewolnika nie można
by uznać, że został on oddany.
131. Zastrzegłem sobie Stichusa i Pamphilusa, kiedy Pamphilus należał do mnie. Jeśliby przestał być mój, nie
będzie zwolniony przez wydanie Pamfilusa; nie uważa się bowiem, że w odniesieniu do niewolnika Pamfilusa
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została zawarta jakakolwiek umowa, czy to w formie zobowiązania, czy zapłaty. Gdy jednak ktoś zobowiązuje się
do wydania niewolnika, to przez wydanie jednego z niewolników, którzy należeli do niego w chwili zawierania
umowy, przyrzekający zostanie zwolniony. I rzeczywiście, wydaje się, że ten, kto się zobowiązał do wydania
niewolnika, nie należał w tym czasie do przyrzekającego, co wynika z treści umowy. Załóżmy, że postanowienie
brzmiało następująco: "Czy obiecujesz oddać jednego z niewolników, których Semproniusz pozostawił?". Gdyby
Semproniusz pozostawił trzech, jeden z nich należałby do zastrzegającego; zobaczmy zaś, gdyby pozostali dwaj
niewolnicy, którzy należeli do kogoś innego, umarli, czy zobowiązanie nadal by istniało. Lepsza opinia jest taka,
że zobowiązanie wygasa, chyba że pozostały niewolnik należący do zastrzegającego przestanie być jego
własnością przed śmiercią pozostałych dwóch.
132. 132. Jeśli ktoś, kto jest dłużnikiem niewolnika, wydaje Stichusa, który ma prawo do wolności na podstawie
umowy powierniczej, nie uważa się, że niewolnik został uwolniony. Jego wydanie niewolnika jest bowiem
mniejsze niż to, które miałoby miejsce, gdyby oddał go jeszcze w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną
szkodę. Czy zatem ta sama zasada będzie obowiązywała, jeśli wyda on grabarza, lub innego zdegradowanego
niewolnika? W tym przypadku nie możemy zaprzeczyć, że oddał niewolnika, ale różni się to od poprzednich,
ponieważ ma niewolnika, którego nie można mu odebrać.
133. Obiecujący niewolnika musi dostarczyć takiego niewolnika, którego zamawiający będzie mógł poddać
manumitacji, jeśli będzie tego chciał.
tak.
134. Tenże, Digest, Księga XXXI.
Dałem poręczenie na dwadzieścia sestercji i zastaw na dziesięć, aby zabezpieczyć trzydzieści sestercji, które
pożyczyłem. Wierzyciel odebrał dziesięć przez sprzedaż zastawu. Czy ta suma dziesięciu sestercji pomniejsza
cały dług (jak twierdzą niektóre władze), jeśli dłużnik, płacąc dziesięć, nic o tym nie powiedział, czy też (co jest
moim zdaniem) poręczyciel ma prawo być zwolniony z odpowiedzialności za te sestercje od wszystkiego, co jest
należne, z tego powodu, że wspominając o tym, dłużnik mógł do tego doprowadzić, a ponieważ nic nie
powiedział, uważa się raczej, że miał zamiar zapłacić to, co zostało zabezpieczone? Jestem raczej skłonny
sądzić, że właściciel zobowiązania powinien mieć prawo do zaliczenia tego, co zostało zapłacone na poczet tej
części wierzytelności, za którą dłużnik był odpowiedzialny solidarnie.
135. Modestinus, Reguły, Księga III.
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To, co jest pobierane od dłużnika jako kara, powinno przynosić korzyść wierzycielowi.
136. Tenże, Reguły, księga VIII.
Tak jak zwolnienie unieważnia wszystkie poprzednie działania aż do tego momentu, tak połączenie powoduje ten
sam skutek; jeśli dłużnik staje się spadkobiercą swojego wierzyciela, połączenie spadku unieważnia powództwo o
odzyskanie długu.
137. Tenże, Opinie, Księga VI.
Modestinus twierdzi, że po dokonaniu zapłaty wszystkiego, co było należne na rachunek powierniczy bez żadnej
umowy, jeśli po pewnym czasie prawa do działania zostały scedowane, cesja jest nieważna, ponieważ żadne
takie prawo nie pozostaje. Jeśli jednak zostało to uczynione przed zapłatą lub jeśli strony uzgodniły, że prawa do
działania powinny być przeniesione, a zapłata została dokonana, a następnie nastąpiła cesja, prawa do działania
pozostają nienaruszone, ponieważ nawet w tym ostatnim przypadku wydaje się, że cena tych, które zostały
przeniesione, została zapłacona, a nie że prawo, które istniało w tym czasie, zostało wygaszone.
138. Tenże, Pandekty, Księga VII.
Pan nie może zawrzeć ze swoim niewolnikiem umowy o jego usługi na czas przed uzyskaniem przez niego
wolności.
139. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XI.
Kiedy pieniądze należące do kogoś innego są wypłacane bez wiedzy lub zgody właściciela, nadal pozostają jego
własnością. Jeśli są one zmieszane z innymi pieniędzmi, tak że nie można ich oddzielić, to według Ksiąg Gajusza
należą do osoby, która je otrzymała; tak że na korzyść właściciela działa powództwo o kradzież przeciwko temu,
kto wypłacił pieniądze.
140. Tenże, Epistoły, Księga X.
Pieniądze, które jesteście mi winni, lub jakakolwiek inna własność, którą nakazuję wam przedstawić w mojej
obecności, gdy to zostanie uczynione, powoduje, że natychmiast zostajecie uwolnieni, a własność należy do
mnie. Ponieważ bowiem nikt nie jest w faktycznym posiadaniu tej własności, jest ona nabyta przeze mnie i jest
niejako uważana za dostarczoną mi manu longa.
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141. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga IV.
Z zobowiązania można się wywiązać w ten sam sposób, w jaki zostało ono zaciągnięte. Dlatego też, gdy
zawarliśmy umowę dotyczącą jakiejś rzeczy, powinna być ona wykonana przez przekazanie samej rzeczy, jak na
przykład, gdy pożyczamy jakiś artykuł do konsumpcji, a jego wartość w pieniądzu ma być podana w zamian; a
gdy zawarliśmy umowę na coś ustnie, zobowiązanie powinno być wykonane przez dostarczenie artykułu lub
przez słowa. Przez słowa, gdy obiecujący otrzymuje zwolnienie; przez dostawę rzeczy, gdy to, co zostało
obiecane, jest dane. Podobnie przy kupnie, sprzedaży lub dzierżawie, jeśli jest to dokonane przez zwykłą zgodę,
umowa może być rozwiązana przez przeciwne porozumienie.
142. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga VI.
Gdybym przewidział zapłatę dla siebie lub dla Titiusa, a Titius by umarł, nie możesz zapłacić jego spadkobiercy.
143. Jeśli Tytus złożyłby w moich rękach naczynie i umarłby, pozostawiając kilku spadkobierców, a niektórzy z
nich powiadomiliby mnie, abym je dostarczył, najlepiej będzie, jeśli pretor, po zwróceniu się do niego, nakaże mi
dostarczenie naczynia niektórym spadkobiercom, a wtedy nie będę odpowiadał za depozyt wobec pozostałych;
jeśli jednak dostarczę je w dobrej wierze i bez nakazu pretora, będę zwolniony; lub, co jest bardziej prawdziwe,
nie będę odpowiadał za zobowiązanie wynikające z depozytu. Najlepiej jednak uczynić to na polecenie sędziego.
144. Prokulus, Listy, Księga V.
Gdyby Korneliusz dał w posagu należącą do niego działkę ziemi w imieniu Seneki jej mężowi, nie przewidując jej
zwrotu, a uczynił to w taki sposób, że między Seneką a jej mężem zostałaby zawarta umowa, że w razie rozwodu
ziemia zostanie zwrócona Korneliuszowi; Nie sądzę, aby w razie rozwodu mąż mógł bezpiecznie zwrócić ziemię
Korneliuszowi, jeśli Seja mu tego zabroni; tak jak w przypadku, gdy nie zawarto nieformalnej umowy, kobieta po
rozwodzie nakazałaby zwrócić ziemię Korneliuszowi, a następnie, zanim to nastąpi, zabroniła mu tego, to nie
mogłaby mu jej bezpiecznie zwrócić. Jeśli jednak, zanim Seia zabroniła tego zrobić, jej mąż powinien zwrócić
ziemię Korneliuszowi, a nie miał powodu sądzić, że jeśli to zrobi, ona się na to nie zgodzi, nie sądzę, że byłoby
lepiej lub bardziej sprawiedliwie wydać ziemię Sei.
145. Pomponiusz, Różne fragmenty, Księga XIV.
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Jeśli pożyczę pieniądze twojemu niewolnikowi, a potem go kupię, a on po wyswobodzeniu zapłaci mi, to nie może
odzyskać pieniędzy.
146. Prokulus, Listy, Księga VII.
Pan wytoczył powództwo De peculia przeciwko panu za dług jego niewolnika i uznano, że poręczyciele nie zostali
zwolnieni. Jeśli ten sam niewolnik, któremu powierzono zarząd jego peculium, zapłaci pieniądze, to dobrze
przeczytałeś, że zabezpieczenia zostaną zwolnione.
147. Kallistratus, Edykt monarszy, Księga I.
Mniej niż cała kwota jest płacona albo według ilości, albo według czasu.
148. Paulus, O Edykcie, księga VIII.
Zgodnie z naszą praktyką, nie można prawidłowo dokonać zapłaty na rzecz pełnomocnika w procesie; jest
bowiem absurdem, aby była ona dokonywana przed rozstrzygnięciem sprawy na rzecz osoby, której nie
przyznano prawa do wykonania wyroku. Jeśli jednak zostanie mu ona przekazana w celu zapłaty, zostanie on
zwolniony po dokonaniu zapłaty.
149. Celsus, Digest, Księga XX.
Jeśli dług został zapłacony przez mojego agenta, nie mogę go odzyskać, ponieważ jeśli ktoś wyznacza agenta do
załatwiania wszystkich swoich spraw, uważa się, że polecił mu wypłacić wierzycielom pieniądze, do których są
uprawnieni, i nie trzeba czekać, aż zleceniodawca ratyfikuje transakcję.
150. Scaevola, Digest, Księga V.
Ojciec zmarł bezpotomnie i pozostawił córkę jako spadkobierczynię. Jej matka prowadziła swoje interesy i
spowodowała, że jej majątek został sprzedany przez bankierów, a wszystko to zostało zapisane na ich
rachunkach. Bankierzy wypłacili cały dochód ze sprzedaży, a następnie, przez około dziewięć lat, matka
zajmowała się wszystkim, co miało być zrobione w imieniu jej nieletniej córki, a w końcu wydała ją za mąż i
przekazała jej swój majątek. Powstało pytanie, czy dziewczynka miała prawo do jakiegokolwiek powództwa
przeciwko bankierom, skoro to nie ona, ale jej matka określiła cenę sprzedaży darowanej im nieruchomości.
Odpowiedź brzmiała, że jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy bankierzy są zwolnieni z odpowiedzialności
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prawnej po wpłaceniu pieniędzy, należy uznać, że są oni zwolnieni z odpowiedzialności. Klaudiusz: Pozostaje
bowiem następujące pytanie w odniesieniu do upoważnienia do działania, a mianowicie, czy cena nieruchomości,
o której bankierzy wiedzieli, że należy do małoletniego, okazała się być zapłacona w dobrej wierze matce, która
nie miała prawa zarządu. W związku z tym, gdyby wiedzieli o tym, nie byliby zwolnieni z odpowiedzialności, to
znaczy pod warunkiem, że matka okazałaby się niewypłacalna.
151. The Same, Digest, Księga XXIX.
Pewien wierzyciel w odniesieniu do kilku swoich wierzytelności i zapisów podał, co następuje: "Ja, Titius Maevius,
potwierdzam, że otrzymałem i mam w swoich rękach (na co dałem zwolnienie Gaiusowi Titiusowi) całe saldo na
rachunku, po obliczeniu pieniędzy, na które Stichus, niewolnik Gaiusa Titiusa, dał mi weksel". Powstało pytanie,
czy można wnieść pozew o ściągnięcie innych weksli, które nie były podpisane przez Stichusa, a jedynie przez
samego dłużnika. Odpowiedź brzmiała, że wygasło tylko to zobowiązanie, na które, jak stwierdzono, dokonano
zapłaty.
152. Lucjusz Tacyt napisał do Secjusza, który był mu winien czterysta sestercji na dwóch wekslach, z których
jeden opiewał na sto, a drugi na trzysta, aby przesłał mu sumę weksla na sto od Maeviusa i Septiciusza. Pytam
się, czy Secjusz byłby zwolniony, gdyby twierdził, że zapłacił też Maeviusowi i Septiciusowi sumę z banknotu na
trzysta sestercji? Odpowiedziano, że jeśli wierzyciel nie polecił mu zapłacić sumy trzystu sestercji lub nie
potwierdził zapłaty po jej dokonaniu, to nie zostanie zwolniony.
153. Lucjusz Tacyt w dwóch różnych postanowieniach, z których jedno przewidywało piętnaście aurei z wysokim
oprocentowaniem, a drugie dwadzieścia z niższym, związał się z Seiusem na tę samą datę w ten sposób, że
weksel na dwadzieścia aurei miał być zapłacony jako pierwszy, to znaczy w dniu Id września. Dłużnik, po upływie
terminu płatności obu postanowień, zapłacił dwadzieścia sześć aurei, a wierzyciel nie podał, na podstawie
którego postanowienia dokonano płatności. Pytam, czy to, co zostało zapłacone, zwalniało zobowiązanie, które
było najpierw wymagalne; to znaczy, czy należy uznać, że kwota główna w wysokości dwudziestu aurei została
zapłacona, a pozostałe sześć zostało zapłacone jako odsetki. Odpowiedziałem, że zwyczajowo tak to się
rozumie.
154. Tenże, Digest, Księga XXVII.
Syn, jako spadkobierca, zarządzał majątkiem ojca, pożyczył Semproniuszowi pieniądze stanowiące jego część,
które ten otrzymał w ratach, a następnie, będąc nieletnim, odrzucił majątek. Powstało pytanie, czy kuratorowi
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spadku po ojcu przysługiwałoby prawo do słusznego powództwa przeciwko Semproniuszowi. Odpowiedź
brzmiała, że nic nie wskazuje na to, że ten, kto zapłacił to, co pożyczył, nie powinien być zwolniony.
155. Labeo, Epitomes of Probabilities Paulusa, księga VI.
Jeśli twój dłużnik nie chce być przez ciebie zwolniony, a jest przy tym obecny, nie może być przez ciebie
zwolniony wbrew swojej woli. Paulus: Ponadto możesz zwolnić dłużnika, jeśli jest obecny, nawet bez jego zgody,
zastępując go kimś, z kim uzgodnisz spłatę długu z zamiarem dokonania nowacji; a nawet jeśli nie dasz mu
zwolnienia, to i tak, jeśli chodzi o ciebie, dług natychmiast wygasa, ponieważ jeśli będziesz próbował go ściągnąć,
to zostaniesz wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa.
156. Pomponiusz, Listy, Księga IX.
Jeśli obiecasz mi wydać niewolnika należącego do kogoś innego, lub jeśli nakazano ci to w testamencie, a
niewolnik ten zostanie poddany manumisji przez swego pana, zanim będziesz zobowiązany wydać go mnie,
manumisja ta będzie miała taki sam skutek jak śmierć, bo jeśli niewolnik umrze, nie będziesz za niego
odpowiedzialny.
157. Jeśli jednak ktoś, kto obiecał dać niewolnika, a po wyznaczeniu go przez pana na spadkobiercę, wyda go
pod warunkiem, że będzie wolny, zostanie zwolniony.
158. Scaevola, Questions Publicly Discussed.
Jeśli jest dwóch współwłaścicieli i jeden z nich mianuje drugiego swoim spadkobiercą, zobaczmy, czy
zobowiązanie nie zostanie połączone. Zostało postanowione, że nie zostanie ono połączone. Jaka była korzyść z
tej decyzji? Jeśli spadkobierca wnosi pozew, aby zmusić do wydania mu nieruchomości, musi ona zostać mu
wydana albo dlatego, że jest spadkobiercą, albo dlatego, że ma do niej prawo we własnym imieniu. W tym
przypadku istnieje jednak wielka różnica, ponieważ jeśli jeden z umawiających się może być przedawniony przez
tymczasowy wyjątek wynikający z umowy, ważne jest, aby wiedzieć, czy spadkobierca wnosi pozew we własnym
imieniu, czy jako spadkobierca, tak aby w ten sposób można było ustalić, czy będzie podstawa do wyjątku, czy
nie.
159. Również w przypadku, gdy jest dwóch prominentów solidarnych i jeden z nich wyznacza drugiego swoim
spadkobiercą, zobowiązanie nie zostanie połączone.
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160. Jeśli jednak dłużnik główny uczyni spadkobiercę swoim poręczycielem, zobowiązanie zostanie połączone. I
można uznać za ogólną zasadę, że jeśli do zobowiązania głównego dołącza się zobowiązanie akcesoryjne, to
oba zostają połączone, ale jeśli są dwa zobowiązania główne, to jedno z nich dodaje się do drugiego raczej w
celu wzmocnienia powództwa, a nie w celu doprowadzenia do połączenia.
161. Jaka jest zasada, gdy poręczyciel ustanawia dłużnika głównego swoim spadkobiercą? Zgodnie z opinią
Sabinusa, choć Proculus się od niej nie zgadza, zobowiązanie zostanie połączone.
162. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Jeśli ktoś, komu dłużnik zapłacił pieniądze należące do kogoś innego, nadal domaga się zapłaty tego, co mu się
należy, podczas gdy wspomniane pieniądze są w jego rękach, i nie oferuje zwrotu tego, co otrzymał, będzie on
wykluczony przez wyjątek z powodu oszustwa.
163. Jeżeli jednak pożyczam pieniądze, które są własnością wspólną, lub je wypłacam, to w odniesieniu do
mojego udziału powstaje natychmiast roszczenie i zwolnienie, niezależnie od tego, czy bierze się pod uwagę
niepodzielny wspólny udział w pieniądzach, czy też pieniądze te rozpatruje się nie pod względem ich cielesnego
istnienia, lecz pod względem ich wartości.
164. Kiedy jednak poręczyciel płaci pieniądze należące do kogoś innego w celu zwolnienia się z
odpowiedzialności i zostają one wydane, może wytoczyć powództwo mandatowe. Dlatego, jeśli płaci pieniądze,
które ukradł, może wnieść powództwo o mandat po zapłaceniu kwoty wyroku uzyskanego w procesie o kradzież
lub w procesie o odzyskanie mienia.
165. Favius Januarius do Papinianusa, Pozdrowienie: Titius był winien Gaiusowi Seiusowi pewną sumę pieniędzy
na warunkach powiernictwa, a także o tyleż więcej z innego powodu, której nie był w stanie ściągnąć, ale która po
jej zapłaceniu nie mogła być odzyskana. Niewolnik, który był pełnomocnikiem Titiusa, zapłacił podczas
nieobecności swego pana sumę pieniędzy równą kwocie jednej z wierzytelności i oświadczył, że powinna być ona
zaliczona na poczet całego długu. Zapytałem, na poczet której wierzytelności należy zaliczyć wpłaconą kwotę.
Odpowiedź była taka, że jeżeli Secjusz oświadczył Titiusa, że zapłata powinna być zaliczona na poczet całego
długu, to termin "dług" wydaje się wskazywać tylko na sumę należną z tytułu zaufania, a nie na tę, o którą nie
mógł wnieść pozwu i po której zapłacie nie można było odzyskać pieniędzy. Ponieważ jednak niewolnik, który był
agentem Titiusa, wypłacił pieniądze podczas nieobecności swojego pana, własność tych pieniędzy nie przeszłaby
na wierzyciela na mocy takiego zobowiązania, w którym można by się odwołać do wyjątku, nawet gdyby płatność
została rzekomo dokonana na poczet tego długu; ponieważ nie jest prawdopodobne, aby pan wyznaczył swojego
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niewolnika do zapłacenia pieniędzy z tytułu długu, który nie powinien zostać spłacony, tak samo jak nie jest
prawdopodobne, aby dokonał zapłaty z peculium w celu uwolnienia niewolnika od odpowiedzialności jako
poręczyciela, którą niewolnik przyjął bez odniesienia do korzyści płynących z jego peculium.
166. Tenże, Pytania, Księga XXVIII.
"Czy obiecujesz wydać Stichusa lub Pamphilusa, któregokolwiek bym sobie życzył?" Jeden z niewolników nie
żyje, można żądać tylko tego, który przeżył, chyba że nastąpiła zwłoka w wydaniu tego, który umarł, a którego
powód wybrał; wtedy bowiem tylko ten, który umarł, powinien był zostać wydany, tak jakby był jedynym objętym
zobowiązaniem.
167. Gdy przyrzekający miał prawo wyboru, a jeden z niewolników umarł, można żądać tylko tego, który pozostał
przy życiu. Jeśli jednak jeden z nich umrze z winy dłużnika, ponieważ miał on prawo wyboru, chociaż w
międzyczasie można żądać tylko tego, kto może być wydany, dłużnik nie może żądać oszacowanej wartości
tego, który umarł, jeśli okazałby się on znacznie mniej wartościowy niż drugi; z tego powodu, że zasada ta została
ustanowiona na korzyść powoda i w celu ukarania przyrzekającego. Jeśli jednak ten drugi niewolnik umarłby
później bez winy dłużnika, to w żadnym wypadku nie można wnieść powództwa na podstawie zapisu, ponieważ
ten ostatni w chwili śmierci nie spowodował, że zapis stał się skuteczny. Ale ponieważ oszustwo z pewnością nie
powinno pozostać bezkarne, powództwo na tej podstawie może być, nie bez racji, zastosowane. Zasada jest
inna, jeśli chodzi o osobę poręczyciela, jeśli zabije on niewolnika, który został mu obiecany, ponieważ będzie on
odpowiedzialny w powództwie na podstawie klauzuli, tak jak byłby odpowiedzialny, gdyby dłużnik zmarł nie
pozostawiając spadkobiercy.
168. Przyjęcie spadku czasami łączy zobowiązanie z mocy prawa; na przykład, gdy wierzyciel wchodzi do spadku
po dłużniku, jako jego spadkobierca, lub, z drugiej strony, dłużnik wchodzi do spadku po wierzycielu. Niekiedy
miejsce zapłaty zajmuje sytuacja, w której wierzyciel, który pożyczył pieniądze podopiecznemu bez upoważnienia
opiekuna, staje się jego spadkobiercą; nie rezerwuje on bowiem z majątku jedynie sumy, którą podopieczny
zyskał, ale całą kwotę długu. Czasami zdarza się, że nieważne zobowiązanie zostaje potwierdzone przez
przyjęcie spadku; jeśli bowiem spadkobierca, który przekazał spadek zgodnie z dekretem senatu w Treblince,
staje się spadkobiercą beneficjenta trustu, lub kobieta, która poręczyła za Titiusa, staje się jego spadkobierczynią,
zobowiązanie cywilne zaczyna tracić przywilej wyjątku ze względu na dziedziczenie osoby, która była
odpowiedzialna z mocy prawa, ponieważ nie należy przychodzić z odsieczą kobiecie, która przyjmuje
odpowiedzialność we własnym imieniu.
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169. Powszechne stwierdzenie, że poręczyciel, który staje się spadkobiercą dłużnika głównego, jest zwolniony z
odpowiedzialności jako poręczyciel, jest prawdziwe, gdy zobowiązanie dłużnika głównego jest większe. Jeżeli
bowiem dłużnik główny odpowiadał tylko za siebie, to poręczyciel będzie zwolniony. Z drugiej strony nie można
powiedzieć, że zobowiązanie poręczyciela nie wygasa, jeżeli dłużnik ma własną obronę osobistą; Jeśli bowiem
pożyczył on w dobrej wierze pieniądze małoletniemu, mającemu dwadzieścia pięć lat, a ten je stracił i zmarł w
czasie, w którym mógł domagać się całkowitego zwrotu, pozostawiając poręczyciela swojemu spadkobiercy,
trudno uznać, że prawo z ustawy pretorianów, dzięki któremu małoletni mógł uzyskać zwolnienie, chroni
zobowiązanie poręczyciela, które było prawem głównym i do którego zobowiązanie poręczyciela miało charakter
akcesoryjny, bez uwzględnienia ustawy pretorianów. W związku z tym, zwolnienie z długu zostanie przyznane w
wyznaczonym terminie poręczycielowi, który stanie się spadkobiercą małoletniego.
170. Zobowiązanie naturalne wygasa z mocy prawa, na przykład przez zapłatę pieniędzy, jak również przez
sprawiedliwą umowę lub przez przysięgę; ponieważ więź słuszności, przez którą samo jest podtrzymywane,
zostaje rozwiązana przez sprawiedliwość umowy, dlatego mówi się, że poręczenie udzielone przez nieletniego
jest zwolnione z tych powodów.
171. Powstało pytanie, czy ktoś może zastrzec w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić dziesięć aurei
mnie, czy mojemu synowi?" lub w następujący sposób: "Mnie, czy mojemu ojcu?". Rozróżnienie w takich
przypadkach może być dokonane bardzo poprawnie, ponieważ kiedy syn zastrzega, ojciec jest dodawany tylko
wtedy, gdy postanowienie nie może być nabyte dla niego; z drugiej strony, nic nie stoi na przeszkodzie, aby syn
był dodawany, gdy ojciec zastrzega, ponieważ gdy ojciec zastrzega dla syna, rozumie się, że zastrzega dla
siebie, gdy nie robi tego wyraźnie. W tym przypadku jest jasne, że syn jest dodawany nie w odniesieniu do
zobowiązania, lecz w celu zapłaty.
172. Zastrzegam, że użytkowanie zostanie przyznane mnie lub Titiusowi. Jeśli Titius utraci swoje prawa cywilne,
nie utraci prawa do zapłaty, ponieważ możemy postanowić w następujący sposób: "Czy obiecujesz zapłacić mnie
lub Titiusowi, gdyby jego status się zmienił?".
173. W przypadku dodania lunatyka lub podopiecznego, pieniądze mogą być prawidłowo wypłacone jego
opiekunowi lub kuratorowi, jeśli płatność może być legalnie dokonana również im w celu spełnienia warunku.
Zasada ta, zdaniem Labeo i Pegaza, powinna być przyjęta ze względu na jej ogólną dogodność. Można ją
przyjąć, jeśli pieniądze zostały wykorzystane na rzecz podopiecznego lub chorego na obłęd. Tak jest również w
przypadku, gdy ktoś otrzymuje polecenie zapłacenia panu i płaci swemu niewolnikowi, aby ten mógł zapłacić
swemu panu. Ale jeśli ktoś ma rozkaz zapłacić niewolnikowi, a płaci swojemu panu, to nie rozumie się, że spełnił
warunek, chyba że płaci mu za zgodą niewolnika. To samo zdanie należy odnieść do płatności, jeśli
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Semproniusz, po ustaleniu, że dziesięć aurei ma być wypłacone jemu lub Stichusowi, niewolnikowi Maeviusa,
dłużnik powinien zapłacić pieniądze Maeviusowi, panu niewolnika.
174. Gdy wierzyciel jest w posiadaniu majątku swego dłużnika, który do niego nie należy, i uzyskuje z niego tyle,
ile uwolniłoby spadkobiercę, gdyby inny posiadacz majątku mu zapłacił, nie można powiedzieć, że poręczyciele
są zwolnieni, bo nie można zakładać, że ten, od którego majątek został wyeksmitowany, zapłacił pieniądze.
175. Jesteś winny oszustwa, aby uniknąć posiadania tego, co zabrałeś z nieruchomości należącej do innej osoby.
Jeśli posiadacz sam odda nieruchomość lub zapłaci jej wycenioną wartość w sądzie, transakcja będzie na twoją
korzyść, ponieważ powód nie ma już żadnego interesu w tej sprawie. Jeżeli jednak, będąc uprzednio pozwanym,
dokona Pan zapłaty z tytułu popełnionego przez siebie oszustwa, nie przyniesie to żadnej korzyści posiadaczowi
nieruchomości.
176. Jeśli na mój rozkaz pożyczysz pieniądze Titiusowi, umowa tego rodzaju przypomina umowę zawartą między
opiekunem a dłużnikiem jego podopiecznego; i dlatego, jeśli mandatariusz zostanie pozwany i zostanie wydany
przeciwko niemu wyrok, rozsądek podpowiada, że dłużnik nie zostanie zwolniony, nawet jeśli pieniądze zostały
wypłacone, ale wierzyciel musi przenieść swoje prawa do powództwa przeciwko dłużnikowi na mandatariusza,
aby ten pierwszy mógł mu zapłacić. Ma to związek z porównaniem, które przeprowadziliśmy w odniesieniu do
opiekuna i dłużnika jego podopiecznego; ponieważ opiekun jest odpowiedzialny wobec swojego podopiecznego
za to, że nie wniósł pozwu przeciwko swojemu dłużnikowi, gdy pozew zostanie wniesiony przeciwko jednemu z
nich, drugi nie zostanie zwolniony; a jeśli opiekun ma wyrok wydany przeciwko niemu, fakt ten nie przyniesie
korzyści dłużnikowi. Ponadto zwykle stwierdza się, że przeciwny pozew o kuratelę powinien być wniesiony
przeciwko podopiecznemu, aby zmusić go do przeniesienia swoich praw do powództwa przeciwko dłużnikom.
177. Jeżeli wierzyciel z własnej winy przegrałby sprawę przeciwko dłużnikowi, to prawdopodobnie nie uzyskałby
nic od mandanta w drodze powództwa o mandat, ponieważ sam był winien, że nie mógł scedować swoich praw
na mandanta.
178. Jeśli między kupującym a sprzedającym, zanim cokolwiek zostało dostarczone przez któregokolwiek z nich,
zostanie uzgodnione, że sprzedaż powinna zostać unieważniona, poręczenie, które zostało otrzymane, zostanie
zwolnione po rozwiązaniu umowy.
179. The Same, Opinie, Księga XI.
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Dłużnik podopiecznego, otrzymawszy pełnomocnictwo od swojego opiekuna, wypłacił pieniądze wierzycielowi
tego ostatniego. Zwolnienie będzie miało miejsce, jeśli zostanie udowodnione, że zostało to dokonane bez
jakiegokolwiek oszukańczego porozumienia z opiekunem. Jednakże w przypadku oszustwa, wierzyciel opiekuna
będzie odpowiedzialny wobec podopiecznego na podstawie interdyktu opartego na oszustwie, jeśli zostanie
ustalone, że w nim uczestniczył.
180. Gdy wychowanka stała się spadkobierczynią sędziego pokoju, który w sposób oszukańczy wyznaczył
opiekuna dla innego małoletniego, jej opiekunowie zawarli z nim ugodę. Wychowanka odmówiła ratyfikacji tego
kompromisu. Zostanie jednak zwolniona z pieniędzy opiekuna, a opiekunowie nie mogą wnieść skargi
pretorianów przeciwko nieletniemu, który otrzymał to, do czego był uprawniony. Oczywiste jest, że jeśli nieletni
wolałby zwrócić pieniądze opiekunowi swojej podopiecznej, po unieważnieniu transakcji, będzie miał prawo do
skargi pretoriańskiej przeciwko wspomnianej podopiecznej, która była spadkobierczynią sędziego.
181. Siostra, której należał się spadek po bracie, który był spadkobiercą, po wytoczeniu powództwa o odebranie
spadku poszła na ugodę, a zadowolona z noty dłużnika nie podjęła dalszych kroków w celu uzyskania spadku.
Uznano, że mimo braku delegacji i zwolnienia, ryzyko związane z wekslem nadal spoczywa na niej. W związku z
tym, gdyby po zawarciu umowy wystąpiła z roszczeniem o spadek, mogłaby zostać prawnie wykluczona na
podstawie wyjątku opartego na umowie.
182. W przypadku zastawu na dwóch umowach jednocześnie, wierzyciel powinien zaliczyć każdą sumę, którą
otrzyma na poczet tych dwóch umów, proporcjonalnie do wysokości każdego długu, a wybór nie zależy od jego
woli, ponieważ dłużnik przedłożył wartość majątku zastawionego na wspomniane umowy jako wspólną. Uznano,
że w przypadku rozdzielenia dat i odpowiedzialności za nadwyżkę wartości zastawów, pierwsze zobowiązanie
zostanie zgodnie z prawem spłacone z ceny otrzymanej za zastaw, a drugie z nadwyżki tejże.
183. Gdy ktoś, kto został powołany na spadkobiercę, zastanawia się, czy przyjąć spadek, a pieniądze zostały
wypłacone zastępcy przez pomyłkę w celu zwolnienia z długu, a następnie spadek przypada jemu, znika
przyczyna warunku. Z tego tytułu wygasa zobowiązanie z tytułu długu.
184. Tenże, Definicje, Księga II.
Kiedy dłużnik płaci pieniądze na poczet kilku wierzytelności i nie wskazuje, której z nich chce się pozbyć, uważa
się, że pierwszeństwo ma ta, która wiąże się z niesławą; następnie ta, z którą związana jest kara; po trzecie ta,
która jest zabezpieczona hipoteką lub zastawem nieruchomości; a po niej pierwszeństwo ma zobowiązanie
indywidualne, a nie takie, za które odpowiada inna osoba, jak na przykład zobowiązanie poręczyciela. Starożytne
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władze ustanowiły tę zasadę, ponieważ wydawało im się prawdopodobne, że sumienny dłużnik, jeśli zostanie
odpowiednio poinformowany, będzie prowadził swoje interesy w ten sposób. Gdy nie zachodzi żaden z tych
warunków, płatność powinna być najpierw dokonana na najstarsze roszczenie. Jeśli zapłacona kwota jest
większa niż wymagana przez pojedynczy dług, a pierwsze zobowiązanie, które jest uprzywilejowane, zostało
wykonane, nadwyżka będzie uważana za zaliczoną na poczet drugiego, albo w celu pełnego zaspokojenia, albo
w celu zmniejszenia go do tego stopnia.
185. Paulus, Pytania, Księga XV.
Pewien człowiek obciążył swój majątek, a następnie ustanowił dodatkowy zastaw na jednej z działek ziemi,
obiecując ją jako posag dla swojej córki, a następnie przeniósł ją. Jeśli ta ostatnia zostałaby eksmitowana przez
wierzyciela, należy uznać, że mąż może postępować zgodnie z obietnicą posagu, tak jak gdyby ojciec dał w
posagu córce niewolnika, który miał być wolny pod warunkiem, lub spadek, który został zapisany warunkowo;
ponieważ dostarczenie tych rzeczy nie może uwolnić od odpowiedzialności, to znaczy, chyba że są one pewne,
że pozostaną nienaruszone.
186. Inaczej należy sądzić o pieniądzach lub dobrach, które mecenas, zgodnie z prawem faworytów, bierze dla
siebie po śmierci swego wyzwoleńca; albowiem czynność ta, jako niedawna, nie może cofnąć zwolnienia od
odpowiedzialności, jeśli zostało ono raz uzyskane.
187. Małoletni, który ukończył dwadzieścia pięć lat, a został oszukany przez wierzyciela, może skorzystać z tej
zasady i uzyskać zwrot wszystkiego, co zapłacił na poczet długu.
188. 188. Gdy ojciec płaci pieniądze należące do castrense peculium, należy rozumieć to tak, jakby płacił tym, co
należy do innego; chociaż może pozostać w posiadaniu tego, komu zostały zapłacone, jeśli syn umarłby
pierwszy, i to intestatowo. Ale uważa się je za nabyte tylko wtedy, gdy syn umrze, a wydarzenie zadeklarowało,
do kogo one należą. Jest to jeden z przypadków, w których rzeczy, które pojawiają się później, pokazują, co
wydarzyło się wcześniej.
189. Mogę zawrzeć ważne postanowienie, że dziesięć aurei zostanie wypłacone mi lub Titiusowi bezwzględnie w
Kalendy; lub warunkowo mi w Kalendy stycznia, lub Titiusowi w Kalendy lutego. Może powstać wątpliwość co do
jej ważności, jeśli ma być wypłacona mnie w Kalendy lutego, a Titiusowi w Kalendy stycznia. Lepiej jednak
powiedzieć, że postanowienie to jest ważne, gdyż jako że postanowienie to odnosi się do ustalonego czasu,
płatność nie może być dokonana na moją rzecz przed Kalendami Lutymi, a zatem może być również dokonana
na jego rzecz.
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190. Gdy ktoś zastrzega się dla siebie lub dla Titiusa i mówi, że jeśli nie zapłacisz Titiusowi, to musisz mu
zapłacić, uważa się, że zastrzegł się warunkowo. Dlatego też, nawet jeśli postanowienie brzmiało: "Czy zgadzasz
się zapłacić mi dziesięć aurei, czy Titiusowi pięć?", a pięć zostanie zapłaconych Titiusowi, to dłużnik główny
będzie zwolniony, jeśli chodzi o postanowienie. Można to przyznać, jeśli było wyraźnie powiedziane, że jeśli nie
zapłacimy Titiusowi, to na przyrzekającego zostanie nałożona kara. Ale tam, gdzie ktoś zastrzega się tylko dla
siebie lub dla Titiusa, Titius jest dodany tylko ze względu na zapłatę; a zatem, gdy pięć aurei zostało mu
zapłacone, pozostałe pięć nadal pozostaje w zobowiązaniu. Z drugiej zaś strony, jeśli postanowię, że pięć aurei
zostanie zapłaconych mnie, a dziesięć jemu, a pięć zostanie zapłaconych Titiusowi, to warunki tego
postanowienia nie pozwalają mi na zwolnienie. Co więcej, jeśli on zapłaci dziesięć, a nie zażąda zwrotu pięciu, to
dziesięć będzie mi się należało w ramach powództwa mandatowego.
191. Postanawiam, że zapłata ma nastąpić na moją rzecz w Rzymie lub na rzecz Titiusa w Efezie. Zobaczmy, czy
przez zapłatę Tycjuszowi w Efezie dłużnik będzie zwolniony od odpowiedzialności wobec mnie. Jeśli są to różne
akty, jak uważa Julianus, to sprawa nie jest taka sama. Ponieważ dłużnik jest zwolniony z powodu zapłaty, która
jest główną rzeczą, będzie zwolniony nawet wtedy, gdy postanowię, że Stichus ma być wydany mnie, a
Pamphilus Titiusowi, a on wyda Pamphilusa Titiusowi; ale gdy postanowię tylko o akcie, na przykład o budowie
domu na moim gruncie lub na gruncie Titiusa, jeśli on zbuduje na gruncie Titiusa, to czy nie nastąpi zwolnienie?
Nikt bowiem nie powiedział, że jeśli jeden akt jest wydany za drugi, to następuje zwolnienie. Lepsza opinia jest
taka, że w tym przypadku ma to miejsce, ponieważ nie uważa się, że jeden akt jest wykonywany za drugi, ale
wybór przyrzekającego jest realizowany.
192. Jeśli niewolnik będący w użytkowaniu czyni to w odniesieniu do majątku użytkownika lub na rzecz
właściciela majątku, lub na rzecz samego użytkownika, to takie postanowienie jest nieważne. Jeśli jednak
zastrzeżenie dotyczy własności właściciela, na korzyść tego ostatniego lub na korzyść użytkownika, zastrzeżenie
jest ważne, ponieważ w tym przypadku użytkownik może jedynie otrzymać zapłatę, ale nie może nabyć żadnych
zobowiązań.
193. Obiecałem ziemię należącą do kogoś innego, a właściciel wybudował na niej dom. Powstaje pytanie, czy to
postanowienie wygasa. Odpowiedziałem, że jeśli obiecałem niewolnika innego, a on zostanie poddany manumisji
przez swego pana, to będę zwolniony. Twierdzenie Celsusa nie jest przyjęte; to znaczy, że jeśli ten sam
niewolnik zostanie ponownie sprowadzony do stanu poddaństwa na mocy jakiegokolwiek prawa, będzie uważany
za innego niewolnika. I nie używa on podobnego argumentu, gdy mówi, że jeśli po tym, jak obiecałeś statek,
właściciel tego samego statku rozbierze go na części, a następnie odbuduje z tych samych materiałów, będziesz
za to odpowiedzialny. W tym przypadku bowiem statek jest tym samym, który obiecałeś dostarczyć, tak że
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zobowiązanie wydaje się być raczej zawieszone niż wygasłe. Przypadek ten byłby podobny do tego, który
dotyczy obalonego niewolnika, jeśli przypuszczamy, że statek został rozebrany z zamiarem przekształcenia
materiałów, z których się składał, do innych celów, a następnie właściciel zmienił zdanie i złożył je ponownie. Ten
ostatni statek wydaje się być innym statkiem, tak jak niewolnik wydaje się być innym człowiekiem. Jednakże
ziemia, na której dom został zbudowany, powoduje, że powstaje rozróżnienie, ponieważ nie przestaje istnieć; i
dalej, można się jej domagać i zapłacić jej oszacowaną wartość, ponieważ ziemia jest częścią domu, a nawet
większą jego częścią, ponieważ nawet powierzchnia należy do niej. Odmienne zdanie należy jednak wydać, jeśli
niewolnik, który został obiecany, zostałby pojmany przez wroga, gdyż w tych okolicznościach nie można się go
domagać, tak jakby czas na to jeszcze nie nadszedł; jeśli jednak powróciłby na mocy prawa postliminium, można
by się go domagać zgodnie z prawem, gdyż to zobowiązanie pozostaje w zawieszeniu, ale ziemia nadal istnieje,
tak jak wszystkie inne materiały, z których składa się budynek. Wreszcie prawo dwunastu tablic przewiduje, że
człowiek może odzyskać drewno przymocowane do jego domu, ale w międzyczasie zakazuje ich usuwania i
nakazuje, aby wypłacono ich oszacowaną wartość.
194. Paulus, Opinie, Księga IV.
Stwierdza, że dłużnik nie powinien być zmuszony do otrzymania swoich pieniędzy w innej własności, jeśli
poniesie przez to jakąkolwiek stratę.
195. Tenże, Opinie, Księga X.
Gdy w jakiejś prowincji mianuje się kuratorów lub opiekunów, pytam, czy pieniądze, które zostały pożyczone
przez nich na procent w tej prowincji, pod warunkiem, że zostaną wypłacone w Rzymie, mogą być im tam
wypłacone, skoro wspomniani kuratorzy lub opiekunowie nie sprawowali zarządu nad majątkiem we Włoszech; a
jeśli wypłata zostanie im wypłacona, to czy dłużnik zostanie zwolniony. Paulus uważał, że pieniądze należne
podopiecznemu mogą być wypłacane jego opiekunom, którzy prowadzą jego sprawy, i że ci, którzy zostali
wyznaczeni na opiekunów w prowincji, zazwyczaj nie zarządzają sprawami swoich powierników we Włoszech,
chyba że opiekunowie w prowincji wyraźnie postanowią, że wypłata ma być dokonana w Rzymie.
196. Tenże, Opinie, Księga XV.
Paulus uważał, że ci, którzy są zobowiązani do równych udziałów zgodnie z warunkami trustu, nie wydają się być
zwolnieni, ponieważ niektórzy z ich kolegów, przez pomyłkę, wnieśli więcej niż było należne.
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197. Paulus uważał również, że zobowiązanie dłużnika, który płaci, jest jedną rzeczą, a roszczenie wierzyciela,
który sprzedaje zastaw, jest inną; ponieważ kiedy dłużnik płaci sumę pieniędzy, w jego mocy jest określenie, na
podstawie jakiego zobowiązania ją płaci. Kiedy zaś wierzyciel sprzedaje zastaw, może zaliczyć jego cenę nawet
na poczet czegoś, co jest tylko z natury należne, i dlatego po odliczeniu tego naturalnego długu może żądać
reszty jako należnej.
198. Scaevola, Opinie, Księga V.
Wierzyciel odroczył przyjęcie pieniędzy zaoferowanych przez swojego dłużnika, aby otrzymać je w innym czasie.
Pieniądze te, których używał wówczas rząd, zostały wkrótce potem wycofane z obiegu na polecenie gubernatora,
jako zawierające zbyt dużo miedzi. Pewne pieniądze należące do nieletniego, które były przechowywane w celu
zainwestowania ich w dobre banknoty, również stały się bezwartościowe. Pojawiło się pytanie, kto będzie
zmuszony ponieść tę stratę? Odpowiedziałem, że zgodnie z podanymi faktami, ani wierzyciel, ani opiekun nie
będą zmuszeni do jej poniesienia.
199. Strony pożyczki zgodziły się co do kwoty głównej długu, ale były uwikłane w spór dotyczący odsetek,
ostatecznie w apelacji zdecydowano, że odsetki, które zostały zapłacone, nie mogą być odzyskane i nie będą
później należne. Pytam, czy pieniądze, które zostały zapłacone, powinny być zaliczone na poczet odsetek, jak
twierdził powód, czy też powinny być wykorzystane do zmniejszenia kwoty głównej. Odpowiedziałem, że jeśli ten,
kto zapłacił, powiedział, że zrobił to w celu zaliczenia na poczet kapitału, to nie powinny być one zaliczone na
poczet odsetek.
200. Waleriusz, niewolnik Lucjusza Titiusa, sporządził następujące pokwitowanie: "Otrzymałem od Mariusza
Marinusa taką a taką sumę aurei, która ma być zaliczona na poczet większej sumy". Pytam, czy kwota ta
powinna być zaliczona na poczet przyszłego roku, gdyż stanowiła saldo za rok ubiegły. Odpowiedziałem, że
zapłata powinna być traktowana jako kredyt na każdą sumę, która była wcześniej należna.
201. Titius pożyczył pewną sumę pieniędzy, obiecał płacić odsetki w wysokości pięciu procent i płacił je przez
kilka lat, a następnie, bez żadnej umowy w tym względzie, lecz przez pomyłkę i niewiedzę, płacił odsetki w
wysokości sześciu procent. Jeśli błąd zostałby odkryty, zapytałem, czy kwota, którą zapłacił ponad odsetki
uzgodnione w umowie, pomniejszyłaby kwotę główną. Odpowiedź była taka, że jeśli przez pomyłkę zapłacił
więcej odsetek niż był winien, to nadwyżka powinna być zaliczona na poczet kapitału.
202. Maecianus, Trusts, Księga II.
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Kiedy dłużnik mający kilka długów płaci pieniądze, Julianus słusznie twierdzi, że należy je uznać za zaliczone na
poczet zobowiązania, które w momencie ich płacenia mógł być zmuszony zaspokoić w całości.
203. Tenże, Powiernictwa, Księga VIII.
Płatności i zwolnienia dokonane przez spadkobiercę przed przekazaniem majątku powinny być ratyfikowane.
204. Paulus, O prawie falcydiańskim.
Kiedy mówimy w odniesieniu do spadkobiercy, że powinien on niezwłocznie zwrócić poręczycielowi spadkodawcy
to, co poręczyciel zapłacił przed przyjęciem spadku, należy rozumieć, że dopuszcza on pewną niewielką zwłokę,
gdyż nie musi od razu przychodzić z workiem pieniędzy.
205. Gaius, O zobowiązaniach ustnych, Księga II.
Czym innym jest możliwość zapłacenia Tycjuszowi zgodnie z postanowieniem, a czym innym, gdy odbywa się to
za moim przyzwoleniem. Jeśli bowiem zapłata jest dokonana zgodnie z postanowieniem, to wierzyciel może
zostać legalnie spłacony, nawet jeśli mu tego zabronię; jeśli jednak pozwolę na zapłatę, to nie będzie ona
legalna, jeśli przed jej dokonaniem powiadomię przyrzekającego, aby nie płacił.
206. Pomponiusz, Enchiridion, księga II.
Z zobowiązania ustnego można się wywiązać w sposób naturalny lub cywilny. W sposób naturalny, np. przez
zapłatę, lub gdy rzecz wymieniona w postanowieniu przestała istnieć bez winy przyrzekającego. W sposób
cywilny jest ono spełnione, na przykład przez zwolnienie, jak wtedy, gdy prawa zobowiązanego i przyrzekającego
są zjednoczone w jednej osobie.
207. Paulus, Podręczniki, Księga II.
Jeśli ktoś, w posłuszeństwie mojemu mandatowi, uczyni postanowienie, które ma być wykonane po mojej śmierci,
to zgodnie z prawem zostanie mu zapłacone, ponieważ takie jest prawo zobowiązań. Dlatego może on być
legalnie zapłacony, nawet wbrew mojej zgodzie. Gdy jednak nakazałem mojemu dłużnikowi, aby zapłacił komuś
po mojej śmierci, zapłata nie będzie legalnie dokonana, ponieważ mandat jest unieważniony przez śmierć.
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Tit. 4. Odnośnie do wydania.
208. Modestinus, Reguły, Księga II.
Zwolnienie jest to uwolnienie od odpowiedzialności poprzez wzajemne przesłuchanie, dzięki któremu obie strony
są zwolnione od przestrzegania tego samego kontraktu.
209. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
Stwierdza się, że wychowanek może być zwolniony z odpowiedzialności przez zwolnienie, bez upoważnienia
opiekuna.
210. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Nikt nie może być uwolniony od odpowiedzialności przez pełnomocnika, ani też nikt nie może być zwolniony
przez zwolnienie bez pełnomocnictwa.
211. Pomponius, O Sabinusie, księga IX.
Zwolnienie nie może być udzielone pod warunkiem.
212. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIV.
Zwolnienie od określonego czasu nie ma żadnej mocy ani skutku, ponieważ zwolnienie zwalnia z
odpowiedzialności w taki sam sposób jak zapłata.
213. Tenże, O Sabinusie, księga XLVII.
Jeżeli zawarto kilka postanowień, a przyrzekający żąda zwolnienia, jak następuje: "Czy potwierdzasz otrzymanie
tego, co ci obiecałem?" i jest jasne, do czego się odnosi, to tylko to będzie rozporządzane przez zwolnienie. Jeśli
nie jest to jasne, wszystkie postanowienia wygasają, pod warunkiem, że pamiętamy, że jeśli ja zamierzałem
przyznać zwolnienie z jednego długu, a ty prosiłeś o zwolnienie z innego, transakcja będzie nieważna.
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214. Tenże, O Sabinusie, Księga L.
Jest pewne, że zwolnienie może być dokonane w następujący sposób: "Czy potwierdzasz otrzymanie dziesięciu
aurei?", a druga strona odpowiada "Tak".
215. Tenże, O Sabinusie, księga XLVIII.
Powstaje pytanie, czy bezskuteczne zwolnienie może obejmować ważną umowę. Obejmuje ono umowę, chyba
że intencja jest inna. Ktoś może powiedzieć: "Czy w takim razie nie może to być zgoda?". Dlaczego nie może
być? Przypuśćmy, że ten, kto dokonuje zwolnienia, będąc w pełni świadomym, że będzie ono bezskuteczne,
udziela go; kto mógłby wątpić, że nie było żadnej umowy, skoro nie miał zgody wymaganej do uznania jej za
ważną?
216. Skoro niewolnik posiadany wspólnie może zastrzec się za jednego ze swoich panów, może również
otrzymać zwolnienie za niego, a czyniąc to, całkowicie zwalnia go z odpowiedzialności. Oktawenus jest tego
samego zdania.
217. Niewolnik będący współwłaścicielem może otrzymać zwolnienie od jednego z panów za zwolnienie
drugiego; tego samego zdania jest Labeo. Wreszcie w Księdze prawdopodobieństwa mówi on, że jeśli niewolnik
zawarł umowę ze swoim pierwszym panem na korzyść drugiego, który jest jego wspólnikiem, to może żądać
zwolnienia od drugiego, a przez to zwolnić swojego pierwszego pana, którego sam związał zobowiązaniem. Stąd
zdarza się, że zobowiązanie zostaje zaciągnięte i unieważnione przez tego samego niewolnika.
218. Tylko umowa ustna może być rozwiązana przez zwolnienie, ponieważ niszczy ono zobowiązanie ustne, jako
że samo jest ustne; to bowiem, co nie zostało zawarte słowami, nie może być przez nie unieważnione.
219. Syn pod władzą ojcowską nie wiąże ojca cywilnie przez przyrzeczenie, lecz sam się wiąże. Stąd syn pod
władzą ojcowską może prosić o zwolnienie, aby być zwolnionym z odpowiedzialności, ponieważ sam jest
związany; ale ojciec, zadając pytania w odniesieniu do zwolnienia, nie wywołuje żadnego skutku prawnego,
ponieważ nie on sam, lecz jego syn jest związany. Ta sama zasada odnosi się do niewolników; niewolnik może
zostać zwolniony przez zwolnienie, a nawet zobowiązania pretora wygasają, jeśli są przeciwko panu, ponieważ
taka jest nasza praktyka, a zwolnienie jest częścią prawa narodów. Dlatego uważam, że zwolnienie może być
wyrażone w języku greckim, pod warunkiem, że użyta zostanie ta sama formuła, co w łacinie, czyli "Czy
potwierdzasz otrzymanie tylu denarów?". "Potwierdzam".
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220. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
Część postanowienia może być unieważniona przez zwolnienie, jak wtedy, gdy ktoś mówi: "Czy potwierdzasz
odbiór pięciu z dziesięciu sestercji, które obiecałem ci zapłacić?". A także gdyby ktoś zapytał: "Czy potwierdzasz
otrzymanie połowy tego, co ci obiecałem?".
221. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVI.
Jeśli jednak przedmiotem zapisu nie są pieniądze, lecz jakiś inny majątek, na przykład niewolnik, można udzielić
zwolnienia na część tego majątku, tak jak można udzielić go na rzecz jednego z kilku spadkobierców.
222. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
Jednym ze sposobów nabycia jest uwolnienie właściciela od zobowiązania; a zatem niewolnik, któremu ktoś
oddał w użytkowanie, może, uzyskując zwolnienie, uwolnić się od użytkownika, ponieważ będzie się uważało, że
nabył własność tego ostatniego. Nawet jeśli mamy tylko korzystanie z nieruchomości, ta sama zasada ma
zastosowanie. To samo mówimy w odniesieniu do osoby, która służy nam w dobrej wierze jako niewolnik, jak
również do innych osób podlegających naszej władzy.
223. Jeśli jednak uwolnię niewolnika, który sam obiecał mi zapłacić, to nie mogę skorzystać z żadnego
powództwa pretorskiego przeciwko jego panu, które jest przyznawane w odniesieniu do peculium lub z tytułu
korzyści majątkowych.
224. 224. Gdy niewolnik należący do majątku, przed jego zawarciem, prosi o zwolnienie, które zmarły obiecał mu
dać, sądzę, że lepsza jest opinia, że zostanie on uwolniony od odpowiedzialności, tak że w ten sposób sam
majątek zostanie zwolniony.
225. Ale nawet jeśli pan jest w rękach wroga, należy powiedzieć, że zwolnienie jest potwierdzone przez prawo
postliminium; niewolnik może bowiem zastrzec dla swojego pana, który jest w rękach wroga.
226. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVI.
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Wszystko, co jest należne od określonej daty lub pod pewnym warunkiem, może być rozporządzane przez
zwolnienie. Wydaje się jednak, że można to zrobić tylko wtedy, gdy warunek jest spełniony lub gdy nadszedł
czas.
227. Ulpianus, O Sabinusie, księga L.
Lepiej powiedzieć, że zobowiązanie za usługi przyrzeczone przez przysięgę wolnego człowieka może być
wygaszone przez zwolnienie.
228. 228. Jeśli to, co jest przedmiotem umowy, nie może być podzielone, zwolnienie części nie będzie miało
mocy ani skutku, jak na przykład w przypadku służebności związanej z majątkiem wiejskim lub miejskim.
Oczywistym jest, że jeżeli przedmiotem zapisu jest użytkowanie, np. nieruchomości Tycjana, to zwolnienie może
dotyczyć jej części, a użytkowanie pozostałej części gruntu będzie nadal istniało. Jeżeli natomiast ktoś
zastrzegłby prawo drogi, a postanowienie dotyczy prawa przejazdu lub przechodu, to jest ono bezskuteczne.
Opinia ta powinna być również przyjęta, jeśli zwolnienie jest dokonane dla podjazdu. Jeżeli jednak zwolnienie
dotyczy zarówno przejścia, jak i przejazdu, to skutkiem będzie zwolnienie tego, kto obiecał prawo przejazdu.
229. Jest rzeczą pewną, że każdy, kto umawia się o działkę i zgadza się na zwolnienie użytkowania lub prawa
drogi przez tę działkę, popełnia czyn, który czyni zwolnienie nieważnym; ponieważ ten, kto udziela zwolnienia,
musi to uczynić w odniesieniu do całego prawa lub tej jego części, która jest zawarta w postanowieniu. Te rzeczy
jednak nie są częściami składowymi gruntu, tak samo jak gdyby ktoś, zastrzegłszy dom, miał zwolnić się z
odpowiedzialności za kamienie lub okna, albo za ścianę, albo za pokój.
230. Jeżeli ktoś, kto ustanowił użytkowanie, zwalnia się z obowiązku użytkowania, a czyni to w przekonaniu, że
należy mu się tylko użytkowanie, nie dochodzi do zwolnienia. Jeśli jednak uczynił to w celu odliczenia go od
użytkowania, podczas gdy użytkowanie może być ustanowione bez użytkowania, należy uznać, że zwolnienie
jest ważne.
231. Gdy ktoś, kto zobowiązał się do kupna niewolnika, daje pokwitowanie za Stichus, Julianus w Pięćdziesiątej
Czwartej Księdze Digestów mówi, że zwolnienie ma skutek, a mianowicie wygasa całe zobowiązanie; to bowiem,
co przyrzekający może zapłacić przyrzekającemu, nawet wbrew jego zgodzie, będąc przedmiotem zwolnienia,
zwalnia tego pierwszego od odpowiedzialności.

3228

232. Gdy ktoś umawia się o działkę ziemi, postanowiono, że klauzula odnosząca się do oszustwa nie może być
zawarta w zwolnieniu, ponieważ nie stanowi to części długu, ponieważ to, co jest należne, jest jedną rzeczą, a to,
co jest zwolnione, jest inną.
233. 233. Jeśli ktoś żąda Stichusa lub dziesięciu aurei pod pewnym warunkiem i otrzymuje Stichusa lub dziesięć
aurei, a w czasie trwania warunku Stichus umiera, to dziesięć aurei pozostaje w zobowiązaniu, tak jakby
zwolnienie nie zostało udzielone.
234. 234. Jeżeli poręczyciel został zwolniony z długu w sytuacji, gdy dłużnik główny był odpowiedzialny z tytułu
majątku, ale nie słownie, to czy on również zostanie zwolniony? Zgodnie z naszą praktyką, chociaż dłużnik
główny nie jest związany słownie, to jednak jest zwolniony z odpowiedzialności z powodu zwolnienia udzielonego
poręczycielowi.
235. Jeśli udzielono poręczenia za zapis płatny pod pewnym warunkiem i zwolniono go, zapis staje się
wymagalny, gdy tylko spełniony zostanie warunek, od którego zależy jego płatność.
236. Jeśli ktoś zawrze z poręczycielem następującą umowę: "Czy obiecujesz, że będziesz odpowiedzialny za to,
co ja pożyczę Titiusowi?", a następnie, zanim pożyczy mu pieniądze, zwolni poręczyciela, główny dłużnik nie
zostanie zwolniony, ale kiedy pieniądze zostaną mu pożyczone, będzie za nie odpowiedzialny. Bo chociaż
uważamy, że poręczenie nie jest zwolnione zanim pieniądze zostaną pożyczone dłużnikowi głównemu, to jednak
ten ostatni nie może być zwolniony przez zwolnienie, które poprzedza jego zobowiązanie.
237. 237. Opiekun lub kurator osoby niepoczytalnej nie może wyrazić zgody na zwolnienie, ani też nie może tego
uczynić pełnomocnik, lecz wszystkie te osoby muszą dokonać nowacji, ponieważ w ten sposób mogą udzielić
zwolnienia. Zwolnienie nie może też być dokonane na ich rzecz, ale jeśli najpierw dokona się nowacji, mogą być
zwolnieni przez zwolnienie. Mamy zwyczaj stosować ten środek w odniesieniu do osoby nieobecnej, kiedy
umawiamy się z kimś w celu dokonania nowacji tego, co ten pierwszy jest nam winien, i w ten sposób zwalniamy
tego, z którym się umawialiśmy. Skutek jest taki, że nieobecny zostaje zwolniony przez nowację, a obecny
zostaje uwolniony od odpowiedzialności przez zwolnienie.
238. Dziedzic, jak również następcy pretorianów, mogą zwolnić innych i być zwolnieni w ten sposób.
239. Jeśli jeden z kilku współstipulatorów udziela zwolnienia, to dotyczy ono całej kwoty, która jest
należnej.
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240. Paulus, O Sabinusie, księga XII.
Jeśli zwolnienie nie jest zgodne z postanowieniem i jeśli to, co jest w nim zawarte, nie jest prawdziwe, to jest ono
niedoskonałe; ponieważ słowa nie mogą być unieważnione przez słowa, jeśli nie są ze sobą zgodne.
241. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVII.
Jeśli ktoś, kto obiecał Stichusowi, zadaje następujące pytanie: "Ponieważ obiecałem Stichusowi, czy
potwierdzasz odbiór Stichusa i Pamfilusa?" sądzę, że pokwitowanie jest ważne, a wzmianka o Pamfilusie jest
tylko zbyteczna; podobnie jak tam, gdzie człowiek, który obiecał dziesięć aurei, czyni następujące zapytanie:
"Ponieważ obiecałem ci dziesięć aurei, czy potwierdzasz odbiór dwudziestu?", będzie zwolniony z
odpowiedzialności za dziesięć.
242. Ulpianus, Dysputy, Księga VII.
Gdy zwolnienie jest udzielone jednej z kilku osób, które są odpowiedzialne, nie będzie zwolniony tylko on sam,
ale także wszyscy, którzy są odpowiedzialni razem z nim; ilekroć zwolnienie jest udzielone jednej z dwóch lub
więcej osób, które są odpowiedzialne za to samo zobowiązanie, inni są również zwolnieni, nie dlatego, że
zwolnienie zostało im udzielone, ale dlatego, że ten, który został uwolniony od odpowiedzialności przez
zwolnienie, był uważany za spłacającego dług.
243. Jeżeli udzielono poręczenia za zapłatę wyroku i udzielono mu zwolnienia, osoba, przeciwko której wydano
wyrok, jest również zwolniona z odpowiedzialności.
244. Julianus, Digest, Księga LIV.
Jeśli ktoś żąda niewolnika lub dziesięciu aurei, a otrzymuje pokwitowanie na pięć, to wygasa część zobowiązania
i może żądać pięciu lub połowy niewolnika.
245. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Zwolnienie i uwolnienie od odpowiedzialności może być udzielone w jednej lub w kilku umowach, zarówno
pewnych, jak i niepewnych, lub w odniesieniu do niektórych, z zastrzeżeniem innych, lub dla wszystkich, z
jakiegokolwiek powodu.
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246. Oto wzór zastrzeżenia i zwolnienia, sporządzony przez Gallusa Aquiliusa: "Wszystko, co mi jesteś winien lub
będziesz winien z jakiegokolwiek powodu, teraz lub po upływie pewnego czasu, o co mogę teraz lub będę mógł
wnieść przeciwko tobie pozew, z roszczeniem lub prawem do ściągnięcia; lub jakąkolwiek moją własność, którą
posiadasz, trzymasz lub posiadasz, i całą wartość którejkolwiek z wyżej wymienionych rzeczy, Aulus Agerius
zobowiązał się, a Numerius Nigidius obiecał zapłacić. Numerius Nigidius zapytał Aulusa Ageriusa, czy potwierdza
otrzymanie tego, co mu obiecał, a Aulus Agerius zwolnił Numeriusa Nigidiusa z tego obowiązku."
247. Ulpianus, Reguły, Księga II.
Jeśli zwolnienie zostanie udzielone komuś, kto nie jest związany słowami, ale majątkiem, nie zostanie on
zwolniony z odpowiedzialności, ale może się bronić w drodze wyjątku na podstawie złej wiary lub nieformalnej
umowy.
248. Między zwolnieniem a pokwitowaniem istnieje następująca różnica: przez zwolnienie następuje całkowite
uwolnienie od odpowiedzialności, nawet jeśli pieniądze nie zostały zapłacone; natomiast pokwitowanie nie ma
tego skutku, chyba że pieniądze zostały rzeczywiście zapłacone.
249. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVII.
Gdy zwolnienie zostało udzielone w odniesieniu do klauzuli przewidującej zapłatę wyroku, Marcellus mówi, że
pozostałe części umowy wygasają, ponieważ nie mogą być wnoszone, chyba że w celu umożliwienia
rozstrzygnięcia sprawy.
250. Venuleius, Stipulations, Księga XI.
Jeżeli zawrę umowę w celu dokonania nowacji spadku, który został mi zapisany pod pewnym warunkiem, i
zrzeknę się prawa do niego, zanim warunek się spełni, syn Nerwy mówi, że nawet gdyby warunek się spełnił, nie
będę miał prawa do powództwa na podstawie testamentu, ponieważ nowacja miała miejsce, ani nie będę mógł
wnieść powództwa na podstawie umowy, ponieważ prawo do tego wygasło przez zrzeczenie się.
251. Gaius, O zobowiązaniach ustnych, Księga III.
Niewolnik nie może zwolnić się na rozkaz swego pana.
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252. Labeo, Epitomes of Probabilities, autorstwa Paulusa, księga V.
Gdybym ci wydał, nie będę z tego powodu zwolniony od odpowiedzialności, jeśli chodzi o ciebie. Paulus: Gdy
jednak na podstawie umowy zawarto umowę najmu, dzierżawy, kupna lub sprzedaży, a rzecz nie została jeszcze
wydana, to nawet jeśli tylko jedna ze stron umowy wyraziła zgodę na zwolnienie, wszystkie one będą zwolnione z
odpowiedzialności.

Tit. 5. O postanowieniach pretorianów.

253. Ulpianus, O edyktach, Księga LXX.
Są trzy rodzaje postanowień pretorianów: sądowe, ostrożnościowe i wspólne.
254. Nazywamy tak te postanowienia sądowe, które są wnoszone w związku z wyrokiem, w celu uzyskania jego
ratyfikacji, aby mógł być zapłacony, lub zawiadomienia w związku z budową nowego dzieła.
255. 255. Postanowienia ostrożnościowe to takie, które zastępują pozew i są wprowadzane w celu umożliwienia
wniesienia nowego powództwa; są to postanowienia dotyczące zapisów i kurateli, aby umożliwić ratyfikację i
zapobiec grożącej szkodzie.
256. Postanowienia wspólne to te, które są zawierane w celu spowodowania stawienia się strony w sądzie.
257. Należy pamiętać, że wszystkie postanowienia mają z natury rzeczy charakter ostrożnościowy, gdyż w
umowach tego rodzaju chodzi o to, aby za ich pomocą zapewnić osobie większe bezpieczeństwo i ochronę.
258. Niektóre z tych postanowień pretorianów wymagają zabezpieczenia, inne tylko obietnicy; ale bardzo niewiele
jest takich, które wymagają samej obietnicy, a gdy się je wymieni, okaże się, że te, które są wymienione, nie są
obietnicami, ale zobowiązaniami z zabezpieczeniem.
259. Postanowienie dokonane w odniesieniu do ogłoszenia o nowym dziele czasami zawiera zabezpieczenie, a
czasami obietnicę. A zatem, po jakim zawiadomieniu o zaprzestaniu nowego dzieła powinno być dane
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zabezpieczenie? Jak powinno być ono udzielone? Zabezpieczenie musi być udzielone dla dzieła, które jest
zbudowane na prywatnej własności, ale gdzie jest zbudowany na gruntach publicznych, zwykła obietnica będzie
wystarczająca. Jednakże ci, którzy zawierają umowę we własnym imieniu, obiecują; ci, którzy zawierają umowę w
imieniu innych, dostarczają zabezpieczenia.
260. Podobnie w przypadku zagrożenia szkodą, czasem składa się obietnicę, a kiedy indziej daje się
zabezpieczenie; kiedy bowiem cokolwiek jest budowane w strumieniu publicznym, dostarcza się zabezpieczenia,
ale w odniesieniu do domów składa się zwykłą obietnicę.
261. Stipulation dla podwójnego odszkodowania jest obietnicą, chyba że porozumienie zostało zawarte, że
bezpieczeństwo powinno być dostarczone.
262. Jeśli jednak istnieje jakaś kontrowersja, np. jeśli w celu zdenerwowania przeciwnika stwierdza się, że należy
zawrzeć ugodę, pretor powinien rozstrzygnąć sprawę w sposób syntetyczny i albo nakazać złożenie
zabezpieczenia, albo odmówić jego złożenia.
263. Jeśli jednak coś ma być dodane, usunięte lub zmienione w postanowieniu, to należy to do kompetencji
pretora.
264. Paulus, O edyktach, księga LXXIII.
Postanowienia pretorskie przewidują albo zwrot mienia, albo nieokreśloną kwotę,
265. Tak jak na przykład postanowienie dotyczące ogłoszenia nowego dzieła, w którym przewidziano, że
wszystko zostanie przywrócone do poprzedniego stanu. Dlatego, czy powód lub pozwany umrze, pozostawiając
kilku spadkobierców; i czy któryś z nich zyska, czy przegra sprawę, wszystko musi być przywrócone do
poprzedniego stanu; bo dopóki cokolwiek pozostaje, nie może się okazać, że dokonano całkowitej restytucji.
266. 266. Postanowienie obejmuje nieokreśloną kwotę, kiedy jest zawarte porozumienie, że wyrok zostanie
zapłacony, że zleceniodawca potwierdzi to, co zostało zrobione, że nie zostanie wyrządzona szkoda i inne tego
rodzaju rzeczy. W odniesieniu do nich można powiedzieć, że są one podzielone między spadkobierców, chociaż
można utrzymywać, że postanowienie zawarte przez zmarłego, które zstępuje po nim, nie może, w osobach jego
spadkobierców, uczynić ich stanu odmiennym. Z drugiej jednak strony, jest rzeczą zupełnie rozsądną, że jeśli
jeden ze spadkobierców spadkodawcy wygra swoją sprawę, postanowienie stanie się skuteczne w odniesieniu do
jego udziału, ponieważ wynika to ze słów postanowienia: "Tyle, ile warta jest nieruchomość".
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267. Jeśli jednak jeden ze spadkobierców przyrzekającego jest w posiadaniu całego majątku, Julianus mówi, że
wyrok musi być wydany przeciwko niemu w całości. Można mieć wątpliwości, czy on sam, jak również jego
poręczyciele, są odpowiedzialni na mocy postanowienia, czy też w ogóle są odpowiedzialni; jest też kwestią
sporną, czy postanowienie to staje się skuteczne. Jeżeli posiadacz umrze po połączeniu się spadkobierców,
jeden ze spadkobierców nie powinien otrzymać wyroku przeciwko niemu na większą część niż ta, do której jest
uprawniony z majątku, nawet jeśli jest w posiadaniu całej ziemi.
268. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXIX.
Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich postanowieniach pretorianów zapewnione jest zabezpieczenie, nawet dla
agentów.
269. Paulus, O Edykcie, księga LXXV.
Postanowienia pretorianów są często wtrącane, gdy bez winy postanawiającego zabezpieczenie przestaje
istnieć.
270. Tenże, O Edykcie, księga XLVIII.
We wszystkich klauzulach pretorianów należy zauważyć, że jeśli mój pełnomocnik zawrze klauzulę na moją
korzyść, to na mocy tej klauzuli, jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna, powództwo zostanie wytoczone na
moją korzyść. To samo dzieje się, gdy faktor jest w takim położeniu, że przez jego osobistą interwencję
mocodawca straci swój towar; na przykład, gdy jego własność ma być sprzedana, ponieważ pretor powinien
przyjść z pomocą mocodawcy.
271. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
We wszystkich postanowieniach pretorianów, w których coś ma być uprzednio wykonane, a jeśli nie zostanie
wykonane, nakładamy karę, postanowienie wchodzi w życie ze względu na karę.
272. Ulpianus, O edyktach, księga XIV.
Zabezpieczenie pretorianów wymaga, aby osoby stawiały się same, i nikt nie może zastąpić tego rodzaju
zabezpieczenia zastawem lub złożeniem pieniędzy albo przedmiotów ze złota lub srebra.
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273. Papinianus, Pytania, Księga V.
Paulus mówi, że gdy ktoś zostanie powołany pod warunkiem i zostanie uznany za zdolnego do władania
majątkiem, będzie zmuszony do udzielenia zabezpieczenia zastępcy, ale na bardziej odległą datę. Pretor nie
chce bowiem, aby korzyść, którą przyznaje, stała się źródłem oszustwa, a człowiek może się wydawać, że żąda
zabezpieczenia w celu dokuczenia, gdy inny go poprzedza.
274. Kiedy spadek został zapisany Maeviusowi i Titiusowi, pod przeciwnymi warunkami, zabezpieczenie jest
zapewnione obu, ponieważ obaj oczekują spadku zgodnie z testamentem zmarłego.
275. Wenuleusz, Postanowienia, księga I.
W postanowieniach pretorianów, jeśli język jest niejednoznaczny, obowiązkiem pretora jest jego interpretacja,
gdyż należy ustalić jego intencję.
276. Ulpianus, Opinie, księga I.
Odpowiada Walerianus. Jeśli pretor, który poprzednio nakazał zabezpieczenie na trzy lata, po upływie tego czasu
nakazuje je na dłużej, ponieważ chce, aby pierwsze postanowienie zostało zaniechane, uważa się, że uczynił
wyjątek dla tych, którzy byli związani pierwszym postanowieniem.
277. Venuleius, Actions, Księga VIII.
W umowach, które zawierają przyrzeczenie tyle, ile warta jest nieruchomość, wygodniej jest podać konkretną
sumę, ponieważ często trudno jest udowodnić wysokość udziału każdej z osób, o których mowa, i sprowadza się
to do bardzo małej sumy.

Tit. 6. Dotyczące zabezpieczenia majątku wychowanka lub małoletniego.
278. Paulus, O Edykcie, Księga XXIV.
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W przypadku zabezpieczenia majątku wychowanka, postępowanie na podstawie tego zapisu może być wszczęte
w każdym przypadku, w którym można wytoczyć powództwo opiekuńcze.
279. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXIX.
Jeśli małoletni jest nieobecny lub nie może mówić we własnym imieniu, może to uczynić jego niewolnik. Jeśli nie
ma niewolnika, należy mu kupić niewolnika. Jeśli jednak nie ma za co kupić niewolnika lub nie jest to celowe,
uważamy, że niewolnik publiczny może z całą pewnością działać w obecności pretora.
280. Tenże, O Edykcie, Księga XXXV.
Albo pretor może wyznaczyć kogoś, komu można dać zabezpieczenie.
281. Tenże, O Edykcie, księga LXXIX.
Taki niewolnik nie nabywa na rzecz małoletniego z mocy prawa, bo nie nabywa; ale może być przyznana
małoletniemu akcja pretorska oparta na tym postanowieniu.
282. Małoletni otrzymuje jednak gwarancję na mocy tego postanowienia, poprzez zabezpieczenie.
283. Należy pamiętać, że nie tylko opiekun jest związany tym zastrzeżeniem, ale także ten, kto dokonuje
transakcji w zastępstwie opiekuna, jak również ich poręczyciele.
284. Ten, kto nie załatwiał spraw, nie ponosi odpowiedzialności, bo nie można wytoczyć powództwa o kuratelę
przeciwko temu, kto jej nie załatwiał, ale powinien być pozwany w procesie pretorskim, bo wycofał się na własne
ryzyko, a i tak ani on sam, ani jego poręczyciele nie będą odpowiadać w procesie opartym na tym zastrzeżeniu.
Dlatego należy go zmusić, aby podjął się zarządzania trustem, aby mógł być pociągnięty do odpowiedzialności na
podstawie klauzuli.
285. 285. Uznaje się, że postanowienie to staje się skuteczne z chwilą wygaśnięcia kurateli i że wtedy
poręczyciele zaczynają ponosić odpowiedzialność. Zasada ta jest odmienna w odniesieniu do kuratora. Inaczej
jest też w przypadku, gdy ktoś prowadził działalność gospodarczą w zastępstwie kuratora. Dlatego też tego
rodzaju postanowienia, w przypadku gdy istnieje opiekun, stają się skuteczne z chwilą ustania opieki, ale w
przypadku gdy ktoś działający jako opiekun zarządzał trustem, należy uznać, że gdy tylko majątek zaczyna być
niepewny, postanowienie staje się skuteczne.
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286. 286. Zobaczmy, czy postanowienie będzie skuteczne, gdy opiekun zostanie pojmany przez wroga. W tym
przypadku pojawia się trudność, ponieważ kuratela jest zakończona, choć istnieje perspektywa jej odnowienia.
Uważam, że powództwo może zostać wniesione.
287. Ogólnie rzecz biorąc, należy pamiętać, że niezależnie od tego, z jakich powodów stwierdziliśmy, że
powództwo opiekuńcze nie może zostać wytoczone, z tych samych powodów można stwierdzić, że może zostać
wytoczone na podstawie postanowień umownych w celu zachowania majątku podopiecznego.
288. Jeśli ktoś, kto został ustanowiony kuratorem, nie będzie zarządzał kuratelą, należy stwierdzić, że
postanowienie nie jest skuteczne; w tym przypadku należy jednak powtórzyć to, co powiedzieliśmy w odniesieniu
do kuratora, z tą różnicą, że postanowienie staje się skuteczne, gdy majątek przestaje być zabezpieczony, a
poręczyciele stają się odpowiedzialni i prawo do wniesienia powództwa zostaje przywrócone.
289. Postanowienie to odnosi się do wszystkich kuratorów, niezależnie od tego, czy zostali ustanowieni dla
dzieci, które osiągnęły wiek dojrzały, czy dla tych, które tego wieku nie osiągnęły, czy też zostali ustanowieni dla
rozrzutników, osób obłąkanych lub innych, dla których jest to zwyczajowo czynione.
290. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Jeśli syn, który znajduje się pod kontrolą obłąkanego, postanawia o zachowaniu jego majątku, nabywa
zobowiązanie wobec ojca.
291. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVII.
Niewolnik małoletniego musi zastrzec, jeśli małoletni jest nieobecny lub nie może mówić we własnym imieniu.
Jeśli bowiem jest obecny i może mówić we własnym imieniu, to chociaż jest w takim wieku, że nie jest w stanie
zrozumieć, co robi, to jednak ze względu na wynikającą z tego korzyść postanowiono, że może prawnie stanowić
i działać.
292. Modestinus, Reguły, Księga VI.
Opiekun testamentowy lub kurator nie żąda zabezpieczenia od swojego współpracownika, ale może dać mu
wybór, czy chce przyjąć, czy dać zabezpieczenie.
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293. Ulpianus, O edyktach, księga II.
Chociaż kurator jest ustanawiany dla pewnych określonych celów, to jednak może być wprowadzony zapis o
zachowaniu majątku.
294. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XV.
Gdy wychowanek ustala z opiekunem, że jego majątek ma być zabezpieczony, uważa się, że w tym ustaleniu
zawarte jest nie tylko jego dziedzictwo, ale także wszelkie kredyty, ponieważ wszystko, co może stać się
przedmiotem powództwa opiekuńczego, jest objęte tą umową.
295. Africanus, Pytania, Księga III.
Jeśli po osiągnięciu przez wychowanka wieku dojrzałego jego opiekun przez jakiś czas zwlekałby z rozliczeniem
się ze sprawowanego zarządu, to jest pewne, że za zyski i odsetki z tego okresu odpowiada zarówno on, jak i
jego poręczyciele.
296. Neratius, Pergaminy, Księga IV.
Gdy ustanowiono zabezpieczenie na rzecz podopiecznego w celu zachowania jego majątku, postanowienie to
staje się skuteczne, jeśli nie zostanie wykonane to, co powinno zostać przekazane lub uczynione w związku z
opieką. Bo chociaż sam majątek może być zabezpieczony, to nie jest tak, gdy nie jest wykonane to, co powinno
być zapłacone lub uczynione ze względu na opiekę.
297. Papinianus, Pytania, Księga XII.
Jeśli opiekun udzielił kilku poręczeń swojemu podopiecznemu, nie należy czynić różnicy, ale można wystąpić
przeciwko każdemu z nich, tak że prawo do powództwa może być przypisane temu, przeciwko któremu
wniesiono pozew. Nie należy również sądzić, że jest to naruszenie zasady prawa, która mówi, że opiekunowie
powinni być sądzeni proporcjonalnie do udziału w majątku, którym każdy z nich zarządzał; i że mogą być pozwani
o całą kwotę tylko wtedy, gdy majątek nie był pod opieką innych, i gdy udowodniono, że nie oskarżyli jednego z
nich o bycie podejrzanym. Wydaje się, że tego przepisu prawa wymagała zarówno sprawiedliwość sędziego, jak i
obowiązek dobrego obywatela. Ponadto, ci poręczyciele, którzy są odpowiedzialni cywilnie w całości, kiedy inni
występują przeciwko nim, mogą prosić o podzielenie powództwa; ale kiedy podopieczny wnosi pozew, jeśli sam
nie zawarł umowy, a jest w rękach swojego opiekuna i nie wie o wszystkim, korzyść z podzielenia powództwa
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wydaje się być szkodliwa; ponieważ pod jedną kuratelą, wiele niepodobnych kwestii może być przedstawionych
różnym sędziom do rozstrzygnięcia.

Tit. 7. Dotyczące zabezpieczenia płatności wyroku.

298. Paulus, O Edykcie, Księga XXIV.
Postanowienie o zapłacie wyroku staje się skuteczne natychmiast po wydaniu orzeczenia, ale egzekucja zostaje
odroczona na czas przyznany dłużnikowi głównemu.
299. Tenże, O edykcie, księga LXXI.
Po zakończeniu procesu zobowiązanie zostaje umorzone, dlatego uważa się, że poręczyciele nie są
odpowiedzialni za zapłatę wyroku.
300. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXVII.
Jeśli ktoś, mając się stawić przed pewnym sędzią, zawarłby umowę o zapłatę wyroku, a następnie wniósłby
pozew do innego sądu, to umowa nie będzie skuteczna, ponieważ poręczyciele nie poddali się decyzji tego
sędziego.
301. Pełnomocnik, opiekun i kurator mogą zastrzec zapłatę wyroku.
302. Przez pełnomocnika rozumiemy osobę, której przyznano władzę, albo specjalnie w tym celu, albo ogólnie do
zarządzania całym majątkiem. I jest on nawet uważany za pełnomocnika, jeśli jego działania następnie
ratyfikowane.
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303. Powstaje pytanie, czy postanowienie będzie skuteczne, jeśli zdarzy się, że dziecko lub krewny będzie
ingerował w transakcję, lub mąż zrobi to w imieniu swojej żony, osób, od których nie jest wymagane
pełnomocnictwo. Lepsza opinia jest taka, że nie, chyba że upoważnienie zostało udzielone, lub to co zostało
zrobione jest ratyfikowane; bo chociaż są oni upoważnieni przez edykt pretora do działania, to nie czyni ich to
agentami; i dlatego, jeśli ktoś tego rodzaju zaoferuje swoje usługi dobrowolnie, musi ponownie dostarczyć
zabezpieczenie.
304. To, co powiedzieliśmy w odniesieniu do opiekuna, należy jednak rozumieć w ten sposób, że jeśli jest to
osoba, która zarządzała kuratelą, podczas gdy w rzeczywistości nie była opiekunem, nie powinna być określana
tym mianem.
305. Ale nawet jeśli jest on opiekunem, ale nie prowadzi działalności jako opiekun, albo jeśli nie wie, że jest
opiekunem, albo istnieje jakakolwiek inna przyczyna, to trzeba powiedzieć, że postanowienie nie będzie
skuteczne. Edykt pretora przyznaje bowiem prawo do działania w charakterze opiekuna temu, komu została
powierzona opieka, czy to przez ojca, czy przez większość opiekunów, czy przez tych, którzy posiadają
kompetentną jurysdykcję.
306. Pod pojęciem kuratora rozumiemy kuratora osoby obłąkanej płci obojga, podopiecznego płci męskiej lub
żeńskiej, lub jakiejkolwiek innej osoby, na przykład nieletniego, i w tych okolicznościach uważam, że
postanowienie będzie skuteczne.
307. Jeśli przyjmiemy, że chodzi o kuratora wyznaczonego dla jakiegoś regionu lub prowincji, lub dla zarządu
majątkiem we Włoszech, to w rezultacie będziemy mogli powiedzieć, że postanowienie będzie skuteczne tylko
wtedy, gdy będzie on działał w odniesieniu do spraw, które dotyczą jego zarządu.
308. 308. Jeśli pozwany, po złożeniu obietnicy zapłacenia wyroku, straci rozum, powstaje pytanie, czy klauzula
stanie się skuteczna, ponieważ jego sprawa nie została obroniona. Lepsza opinia jest taka, że stanie się ona
skuteczna, jeśli nikt nie pojawi się w celu obrony.
309. Postanowienie nie staje się skuteczne tylko dlatego, że sprawa nie jest broniona, dopóki ktokolwiek może
stawić się w celu podjęcia obrony.
310. Gdy jest kilku poręczycieli, po połączeniu sprawy z jednym z nich w odniesieniu do klauzuli "Ponieważ
sprawa nie jest broniona", dłużnik główny może podjąć się obrony.
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311. Julianus, Digest, Księga LV.
Również ten, przeciwko któremu wytoczono powództwo, powinien zostać zwolniony.
312. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXVII.
Jeśli jednak poręczyciel, który jest stroną w procesie, otrzyma wyrok przeciwko sobie, dłużnik główny na próżno
podejmuje się obrony. Nawet bowiem, gdy zapłata długu nastąpiła po wydaniu wyroku, można wnieść pozew o
zwrot zapłaconej kwoty.
313. Jeżeli nikt inny nie stawi się w tym celu, jeden z kilku poręczycieli lub spadkobierców może podjąć się
obrony.
314. Z tego powodu, że w tym zastrzeżeniu jest kilka wierzytelności zawartych w jednej sumie, gdyby w jednej z
nich zastrzeżenie stało się natychmiast skuteczne, nie może to nastąpić w stosunku do żadnej innej.
315. Zobaczmy teraz, jaka obrona jest wymagana i przez kogo, aby zapobiec wejściu w życie postanowienia.
Jeśli którakolwiek z osób wymienionych jako uprawnione do podjęcia obrony uczyni to, to jest jasne, że sprawa
jest właściwie broniona i że postanowienie nie będzie skuteczne. Jeżeli jednak ktoś, poza wymienionymi powyżej,
zgłosi się do obrony, postanowienie nie będzie w tym przypadku skuteczne; pod warunkiem, że jest on gotów
podjąć się obrony zgodnie z oceną dobrego obywatela, to znaczy przez złożenie zabezpieczenia, ponieważ
uważa się, że podejmuje się jej, jeżeli udzieli zabezpieczenia. Jeśli jednak jest on jedynie gotowy do stawienia
się, a nie zostanie przyjęty, postanowienie będzie skuteczne, ponieważ powództwo nie zostało obronione. Ale
jeśli ktokolwiek go przyjmie, czy to z zabezpieczeniem, czy bez, skutkiem będzie to, że trzeba będzie powiedzieć,
że żadna część zastrzeżenia nie staje się skuteczna, ponieważ ten, kto przyjmuje takiego obrońcę, nie ma nikogo
do winy, tylko siebie.
316. W przypadku, gdy jeden z poręczycieli, którzy dali kaucję za zapłatę wyroku, występuje w celu obrony
sprawy, postanowiono, że postanowienie o zapłacie wyroku nie staje się skuteczne, a wszystkie inne kwestie są
w takim samym stanie, jak gdyby obca osoba podjęła się obrony.
317. W odniesieniu do tej klauzuli pojawiło się pytanie, czy poręczyciele będą odpowiedzialni w powództwie
mandatowym, jeśli zrezygnują z obrony. Lepsza opinia jest taka, że nie byliby odpowiedzialni, ponieważ stali się
tylko poręczycielami na określoną kwotę, a ich mandat dotyczył tego, a nie obrony sprawy.
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318. A gdyby oni sami podjęli się obrony sprawy, czy mogliby wnieść powództwo z tytułu mandatu? W przypadku
przegranej mogliby odzyskać to, co zapłacili w ramach zadośćuczynienia za wyrok, ale w żadnym wypadku nie
mogliby odzyskać kosztów procesu. Gdyby jednak sprawę wygrali, mogliby odzyskać koszty procesu, tak jak w
przypadku mandatu, mimo że nie działali zgodnie z mandatem.
319. Jeżeli jednak kilku poręczycieli jest gotowych podjąć się obrony, zastanówmy się, czy powinni oni
wyznaczyć jednego obrońcę, czy też wystarczy, że każdy z nich podejmie się obrony we własnym zakresie lub
zastąpi obrońcę. Lepszy pogląd jest taki, że o ile nie ustanowią pełnomocnika, czyli jeśli powód sobie tego
zażyczy, to postanowienie będzie skuteczne z uwagi na to, że sprawa nie jest broniona. Kilku spadkobierców
dłużnika jest bowiem zobowiązanych do ustanowienia pełnomocnika z obawy, że jeśli obrona zostanie
podzielona pomiędzy kilka stron, narazi to powoda na niedogodności. Inaczej jest w przypadku spadkobierców
powoda, na których nie nakłada się obowiązku stawiennictwa w sądzie przez jednego pełnomocnika.
320. Należy pamiętać, że aby sprawa mogła być właściwie broniona, musi to nastąpić przed sądem właściwym.
321. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVIII.
Postanowienie o zapłacie wyroku zawiera trzy klauzule: jedną dotyczącą zaspokojenia roszczenia, drugą
dotyczącą obrony sprawy i jeszcze inną przewidującą przeciwdziałanie popełnieniu oszustwa.
7. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVII.
Jeżeli przed przystąpieniem do sprawy pełnomocnik pozwanego otrzyma od swojego klienta zakaz
stawiennictwa, a powód, nie wiedząc o tym, przystąpi do sprawy, to czy postanowienie będzie skuteczne? Nic
innego nie można powiedzieć, jak to, że będzie ono skuteczne. Gdy jednak ktoś, kto wie o zakazie nałożonym na
pełnomocnika, przystępuje do procesu, Julianus nie sądzi, aby klauzula stała się skuteczna. Aby bowiem tak się
stało, nie wystarczy, aby sprawa została połączona z osobą objętą postanowieniem, lecz konieczne jest, aby
roszczenie tej osoby było takie samo, jak w chwili zawarcia postanowienia. Jeżeli więc ten, kto został
ustanowiony pełnomocnikiem, występuje jako spadkobierca swego klienta i jako taki prowadzi sprawę, albo
gdyby czynił to nawet po zakazie, postanowienie nie będzie skuteczne. W przeciwnym razie postanowiono, że
jeśli ktoś, kto broni nieobecnego, złoży poręczenie, a następnie zostanie ustanowiony jego pełnomocnikiem lub
stanie się jego spadkobiercą i poprowadzi sprawę, poręczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.
322. Paulus, O Edykcie, Księga LXXIV.
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Jeśli powód po złożeniu zabezpieczenia, ale przed przystąpieniem do sprawy, stanie się spadkobiercą
posiadacza, to postanowienie wygasa.
323. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Postanowienie o zapłacie wyroku odnosi się do nieokreślonej sumy, ponieważ staje się skuteczne w odniesieniu
do kwoty, którą sędzia może uznać za należną.
324. Modestinus, Pandects, Księga IV.
Jeśli ustanowiono pełnomocnika do obrony, to nakazuje się mu złożenie zabezpieczenia zapłaty wyroku w formie
postanowienia, które nie jest składane przez samego pełnomocnika, lecz przez stronę główną w sprawie. Jeżeli
jednak pełnomocnik broni kogoś, sam jest zmuszony do złożenia zabezpieczenia przez klauzulę zapłaty wyroku.
325. Paulus, O Edykcie, Księga LXXIV.
Jeśli niewolnik, który ma być odzyskany w drodze powództwa cywilnego, umrze, po tym jak sprawa została
połączona, a posiadacz zrezygnuje z powództwa, niektóre autorytety uważają, że poręczyciele dani do zapłaty
wyroku nie będą odpowiedzialni, ponieważ niewolnik umarł, a własność już nie istnieje. Jest to błędne, ponieważ
celowe jest, aby orzeczenie zostało wydane nie tylko w celu zachowania prawa do powództwa w przypadku
eksmisji, ale także ze względu na zyski.
326. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVI.
Gdy pozwany po złożeniu zabezpieczenia spłaty wyroku zostaje sędzią, nie można go postawić przed sądem bez
jego zgody; jeśli jednak pozew nie zostanie obroniony, jak to powinno być w ocenie dobrego obywatela,
poręczyciele będą odpowiedzialni.
327. Ulpianus, Dysputy, Księga VII.
Gdy zawarto klauzulę o zapłatę wyroku, a strona nie broni sprawy, a następnie pozwala na wydanie wyroku
zaocznego, powstaje pytanie, czy klauzula odnosząca się do wyroku staje się skuteczna? Powiedziałem, że
klauzula w umowie zawiera dwie rzeczy: jedną odnoszącą się do obrony sprawy, a drugą do wyroku. Skoro więc
klauzula dotycząca zapłaty wyroku zawiera wszystko w jednej klauzuli, to jeśli zapadnie wyrok lub sprawa nie
zostanie rozstrzygnięta, to bardzo słuszne jest pytanie, czy z któregoś z tych powodów klauzula zacznie
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obowiązywać w odniesieniu do drugiej klauzuli. Na przykład, jeśli ktoś postanowi: "Jeśli statek przypłynie z Azji"
lub "Jeśli Titius zostanie konsulem", to bez względu na to, czy statek przypłynie pierwszy, czy Titius zostanie
konsulem, postanowienie to będzie skuteczne. Jeśli jednak postanowienie staje się skuteczne z powodu
pierwszej klauzuli, nie może tego zrobić z powodu drugiej, nawet jeśli warunek może być spełniony; ponieważ to
jedna z klauzul, a nie obie, sprawia, że postanowienie staje się skuteczne. Należy zatem rozważyć, czy
postanowienie dotyczące zaniechania obrony będzie skuteczne, jeżeli nie zostanie spełnione, czy też należy
uznać, że nie będzie ono skuteczne przed przystąpieniem do sprawy. Ta druga opinia jest lepsza; stąd
poręczyciele nie wydają się być odpowiedzialni w momencie, gdy powództwo nie jest bronione. Dlatego też, jeśli
sprawa, w której obrona jest konieczna, zostanie zakończona przez zapłatę, ugodę, zwolnienie lub w jakikolwiek
inny sposób, postanowiono, że w konsekwencji klauzula, która odnosi się do braku obrony sprawy, przestaje
mieć jakikolwiek skutek.
328. Jeżeli ja, zamierzając wytoczyć powództwo rzeczowe, uzgodnię z poręczycielem pełnomocnika, że zapłaci
on wyrok, a następnie zamierzam wytoczyć powództwo in personam, ale przedtem postanowię wytoczyć inne
powództwo, klauzula ta nie będzie skuteczna, ponieważ wydaje się, że to, co zostało uczynione, odnosi się do
jednej rzeczy, a zawarta klauzula do innej.
329. Julianus, Digest, Księga LV.
Gdy jeden z dwóch poręczycieli, którzy obiecali zapłacić wyrok, płaci swoją część, ponieważ sprawa nie była
broniona, można jednak podjąć obronę, ale ten, który zapłacił, nie może niczego odzyskać, ponieważ zapis
wygasa w odniesieniu do jego części, tak jak gdyby otrzymał zwolnienie.
330. W razie wszczęcia postępowania przeciwko poręczycielom, którzy zobowiązali się do zapłaty wyroku, z
powodu braku obrony, nie jest niesprawiedliwe postanowienie, że zleceniodawca jest zwolniony z
odpowiedzialności za pierwszy wyrok, ponieważ gdyby pominięto to postanowienie, poręczyciele nie mogliby
skorzystać z powództwa mandatowego lub byliby z pewnością zmuszeni do obrony zleceniodawcy przed
pierwszym wyrokiem.
331. Africanus, Pytania, Księga VI.
Następujące postanowienie: "Dopóki sprawa nie będzie broniona", zostaje unieważnione, gdy rozpocznie się
obrona lub gdy obowiązek obrony wygasa.
332. Neratius, Pergaminy, Księga III.
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Gdy chcę wszcząć postępowanie przeciwko jednemu z kilku poręczycieli, z zastrzeżeniem zapłacenia wyroku,
ponieważ sprawa nie została obroniona, a poręczyciel jest gotów zapłacić swoją część, wyrok nie powinien być
wydany na moją korzyść przeciwko niemu. Nie jest bowiem sprawiedliwe, aby był on drażniony powództwem lub
zmuszony do zaprzeczenia, gdy jest gotów zapłacić to, co jest winien, bez wyroku, na mocy którego jego
przeciwnik nie mógłby go zmusić do zapłacenia większej sumy.
333. Venuleius, Stipulations, Księga VI.
Gdy z powodu oszustwa sprawa nie została w pełni obroniona, klauzula wchodzi w życie pod klauzulą dotyczącą
zapłaty wyroku; nie uważa się bowiem, że powództwo zostało należycie obronione zgodnie z opinią dobrego
obywatela, gdy nie podjęto obrony na całą kwotę majątku,
334. Tenże, Dysputy, księga VII.
Dobry obywatel nie uważa za nieobronioną sprawy, w której pretor nie nakazuje tego uczynić.
335. Tenże, Postanowienia, księga IX.
Ostatnia klauzula warunkująca zapłatę wyroku, "że nie ma i nie będzie żadnego oszustwa", wskazuje na stały fakt
na przyszłość. Dlatego też, jeśli ten, który był winny oszustwa umrze, jego spadkobierca pozostanie
odpowiedzialny; ponieważ słowa "nie będzie żadnego" mają szeroki zakres i odnoszą się do wszystkich
nadchodzących czasów, a jeśli oszustwo zostanie popełnione w dowolnym czasie, z tego powodu, że jest
prawdą, że było oszustwo, klauzula ta stanie się operatywna.
336. A tam, gdzie dodaje się następujące zdanie: "Gdyby w tej sprawie popełniono jakiekolwiek oszustwo, czy
obiecujesz zapłacić całą wartość majątku?", przyrzekający będzie podlegał karze, nawet z powodu oszustwa
popełnionego przez obcą osobę.
337. Klauzula dotycząca oszustwa, podobnie jak w przypadku innych postanowień, w których czas nie jest
wyraźnie wymieniony, odnosi się do początku postanowienia.
338. Scaevola, Digest, Księga XX.
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W czasie, gdy strona pozwu broniła się przed Semproniuszem, sędzią, postanowiono, że kwota uznana przez
Semproniusza, sędziego, za należną, powinna być zapłacona. Powód odwołał się od jego decyzji, po czym
sprawa trafiła do właściwego sądu apelacyjnego, który wydał orzeczenie na niekorzyść pozwanego, pojawiło się
pytanie, czy klauzula stanie się skuteczna. Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, nie
stanie się ono skuteczne z mocy prawa. Klaudiusz: Z tego powodu w postanowieniu dodaje się, co następuje:
"Lub ktokolwiek może być podstawiony na jego miejsce".
339. To samo, pytania publicznie dyskutowane.
Gdy jeden z kilku poręczycieli jest pozwany za to, że nie bronił sprawy, a potem jest ona broniona, drugi
poręczyciel może być pozwany w celu przymuszenia do wykonania wyroku. Jeżeli główny poręczyciel umrze,
pozostawiając dwóch spadkobierców i jeden z nich nie będzie bronił sprawy, a drugi będzie bronił, to pierwszy z
nich może być pozwany za zaniechanie obrony, a drugi może być pozwany w celu przymuszenia do wykonania
wyroku, ponieważ uważa się, że te dwie klauzule nie mogą działać przeciwko jednej i tej samej osobie.
Twierdzimy, że klauzula odnosząca się do wyroku zawsze ma pierwszeństwo przed innymi i że tylko ona jest
skuteczna.

Tit. 8. W sprawie zabezpieczenia ratyfikacji.

340. Papinianus, Pytania, Księga XXVIII.
Gdy ktoś zastrzega, że akt zostanie ratyfikowany, choć pozywa się nie tę samą, lecz inną osobę, przeciwko której
nie można wytoczyć powództwa, gdyby ratyfikacja nastąpiła, to postanowiono, że zastrzeżenie to będzie
skuteczne; na przykład gdy pozwanym jest poręczyciel lub inny współwłaściciel, który jest wspólnikiem.
341. Tenże, Opinie, Księga XI.
W umowie ratyfikacyjnej nie należy brać pod uwagę majątku strony obiecującej lub zastrzegającej, lecz jedynie
interes strony zastrzegającej w ratyfikacji transakcji.
342. Tenże, Opinie, Księga XII.
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Małoletni dwudziestopięciolatek, który był wierzycielem, chcąc odebrać swoje pieniądze, człowiek, którego
mianował swoim pełnomocnikiem, dał dłużnikowi gwarancję, że zapłata zobowiązania zostanie ratyfikowana.
Jeśli całkowity zwrot zostanie przyznany, zdecydowano, że pozew o odebranie pieniędzy, które nie były należne,
nie może być wniesiony, a klauzula nie stała się skuteczna. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli
nieletni ratyfikuje działanie fałszywego pełnomocnika. Dlatego też, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone,
powinno być przewidziane, "że jeśli on, lub jego spadkobierca powinien uzyskać pełny zwrot lub ktokolwiek, do
kogo należy przedmiotowa nieruchomość, powinien to zrobić, suma pieniędzy równa wartości nieruchomości
zostanie wypłacona." Gdyby jednak nie było mandatu, należałoby wprowadzić zwykłą klauzulę odnoszącą się do
ratyfikacji, przy czym rozsądniej byłoby zrobić to za zgodą stron umowy. W przeciwnym razie, jeśli nie ma takiej
umowy, a małoletni wierzyciel nie wyrazi zgody, powództwo musi zostać uwzględnione.
343. Fałszywy pełnomocnik udzielił zabezpieczenia na ratyfikację, a przegrawszy sprawę, jego mocodawca
odwołał się od decyzji sędziego i okazało się, że warunek zastrzeżenia nie został spełniony, ponieważ strona
przegrywająca mogła skorzystać ze wspólnego środka odwoławczego. Jeżeli jednak mocodawca, nie
ratyfikowawszy czynności swojego pełnomocnika, odebrałby pieniądze, postanowienie o ratyfikacji stałoby się
skuteczne w odniesieniu do pieniędzy, które otrzymał pan, chociaż sam pełnomocnik nie otrzymałby nic.
4. Scaevola, Pytania, Księga XIII.
Agent wniósł pozew o pięćdziesiąt aurei. Jeśli jego mocodawca wniósłby pozew o sto, poręczyciele, którzy
zobowiązali się do ratyfikacji, byliby odpowiedzialni za pięćdziesiąt oraz za interes, jaki miał dłużnik w oddaleniu
powództwa o pięćdziesiąt.
344. The Same, Opinie, Księga V.
Ratyfikacja odbywa się nie tylko przez słowa, ale także przez czyny: stąd, jeśli mocodawca, zatwierdzając
czynność swojego pełnomocnika, kontynuuje sprawę, którą ten ostatni rozpoczął, postanowienie nie stanie się
skuteczne.
345. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Jeśli opiekun został oskarżony lub jest podejrzany, jego obrońca może zostać zmuszony do złożenia
zabezpieczenia, że jego mocodawca ratyfikuje jego czynność, jeśli opiekun będzie chciał bronić sprawy.
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346. Paulus, Opinie, Księga III.
Jeśli umrze osoba, która nie wie, że wytoczono powództwo o posiadanie jej majątku, jej spadkobierca, w czasie
trwania postępowania, nie może go ratyfikować.
347. Venuleius, Stipulations, Księga XV.
Pewien pełnomocnik wszczął postępowanie o wydanie nieruchomości, a jego przeciwnik został zwolniony,
ponieważ nie był w jej posiadaniu. Następnie, po tym jak wszedł w posiadanie tej samej rzeczy, mocodawca
wytoczył przeciwko niemu powództwo, aby zmusić go do jej wydania. Sabinus twierdzi, że poręczyciele nie
ponoszą odpowiedzialności, ponieważ jest to inna sprawa; nawet gdyby główny zobowiązany wytoczył
powództwo w pierwszej kolejności, a po zwolnieniu jego przeciwnika z powodu nieposiadania rzeczy, wytoczyłby
kolejne, nie byłby wykluczony przez wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej.
348. Jeżeli pełnomocnik pobrał pieniądze od dłużnika i dał mu gwarancję, że jego mocodawca ratyfikuje jego
czynność, a ten ostatni następnie wnosi pozew o tę samą sumę pieniędzy i przegrywa sprawę, postanowienie to
staje się skuteczne; a jeżeli pełnomocnik wypłaca te same pieniądze swojemu mocodawcy bez nakazu
sądowego, można je odzyskać w drodze powództwa osobistego. Jeśli jednak dłużnik wniesie pozew na
podstawie klauzuli, można powiedzieć, że jeśli mocodawca podejmie się obrony swojego agenta, nie może on
niesłusznie skorzystać z wyjątku z powodu złej wiary przeciwko dłużnikowi, ponieważ zobowiązanie pozostaje
naturalne.
349. Jeśli ktoś pozwoli, aby jego status był kwestionowany przez agenta, powinien wziąć od niego
zabezpieczenie, że nie będzie ciągle molestowany z tego powodu, a jeśli mocodawca lub jego przedstawiciele
nie ratyfikują jego czynu, a mianowicie, że agent próbował sprowadzić daną osobę do niewolnictwa; lub jeśli ten
ostatni uzyskał wyrok przeciwko agentowi na korzyść jego wolności, cała wartość majątku musi być mu
wypłacona, gdy jego prawo do wolności zostanie ustalone, to znaczy, w stopniu odpowiadającym jego interesowi,
aby jego status nie był zagrożony, jak również w stopniu odpowiadającym wydatkom poniesionym w procesie.
Labeo uważa jednak, że powinna być zawarta określona suma, ponieważ szacunek wolności może mieć
nieokreślony zakres; uważa się jednak, że zastrzeżenie staje się skuteczne od momentu, w którym mocodawca
odmówił ratyfikacji aktu pełnomocnika. Jednak nie można wnieść powództwa na podstawie tej klauzuli przed
wydaniem wyroku w odniesieniu do wolności rzekomego niewolnika, ponieważ jeśli zostanie ustalone, że był on
niewolnikiem, klauzula staje się nieważna, a jeśli można wnieść jakiekolwiek powództwo, rozumie się, że nabył je
dla swojego pana.
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350. Ulpianus, O Edykcie, Księga IX.
Pełnomocnik, który jest wyznaczony przez opiekuna, musi, w każdym razie, dać zabezpieczenie; ale pełnomocnik
gminy, dyrektor uniwersytetu lub kurator majątku wyznaczony za zgodą wierzycieli, nie jest osobiście
zobowiązany do złożenia zabezpieczenia.
351. Tenże, O Edykcie, Księga LXXX.
Niekiedy, na mocy umowy, następuje zastrzeżenie ratyfikacji aktu; na przykład, gdy agent albo sprzedaje, albo
dzierżawi, albo wynajmuje, albo dokonuje się na jego rzecz płatności:
352. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga VI.
Albo zawiera umowę lub prowadzi jakąkolwiek działalność w imieniu osoby, która jest nieobecna.
353. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXX.
Kto bowiem zawiera umowę, zwykle zastrzega sobie ratyfikację, aby mieć pewniejszą pozycję.
354. Ratyfikować akt to aprobować i uznawać to, co zostało zrobione przez fałszywego agenta.
355. Julianus mówi, że ważne jest, aby wiedzieć, kiedy zleceniodawca powinien ratyfikować płatność dokonaną
na rzecz swojego agenta. Czy należy to uczynić zaraz po otrzymaniu informacji o tym? Czas powinien być
rozumiany z pewną swobodą i nie powinien być ani zbyt długi, ani zbyt krótki, co można lepiej zrozumieć niż
wyrazić słowami. Jaka byłaby więc zasada, gdyby nie ratyfikował jej natychmiast, lecz uczynił to później? To nie
skutkuje ingerencją w wykonywanie jego prawa do działania, a ponieważ nie ratyfikował go w pierwszej
kolejności, mówi, że nadal będzie uprawniony do jego działania. W związku z tym, jeśli zażąda tego, co już
zostało wypłacone jego agentowi, może wnieść pozew na podstawie klauzuli, tak jak gdyby nie oświadczył
później, że ratyfikuje płatność. Uważam jednak, że dłużnik będzie uprawniony do wniesienia powództwa z
powodu oszustwa.
356. Niezależnie od tego, czy ktoś pozywa, czy korzysta z potrącenia, zastrzeżenie, że zleceniodawca ratyfikuje
czynność, staje się natychmiast skuteczne. Bez względu bowiem na to, w jaki sposób ten ostatni może okazać
swoją dezaprobatę wobec tego, co zostało uczynione przez agenta, postanowienie to staje się skuteczne.
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357. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVI.
Jeśli postanowienie, że mocodawca ratyfikuje czynność, stanie się skuteczne, mogę wnieść pozew o cały mój
interes w tej sprawie, to znaczy o wszystko, co straciłem, i wszystko, co mógłbym zyskać.
358. Pomponiusz mówi, że jeśli zapis jest wypłacany agentowi bez władzy sądowej, to musi on dać
zabezpieczenie dla ratyfikacji.
359. Tenże, O Plaucjuszu, księga III.
Jeśli ktoś obiecałby jednemu z dłużników solidarnych, że zleceniodawca ratyfikuje zapłatę i że nie będzie się jej
więcej domagał, należy powiedzieć, że to zastrzeżenie będzie skuteczne, jeśli pieniędzy zażąda strona tego
samego zobowiązania.
360. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Słowa "nie będą ponownie żądane" Labeo rozumie jako żądane w sądzie. Jeżeli jednak dłużnik został wezwany
do sądu i zapewniono go, że się stawi, a proces nie został jeszcze wszczęty, nie sądzę, aby postanowienie
dotyczące dalszego żądania pieniędzy było skuteczne, ponieważ powód nie żąda ich w rzeczywistości, lecz
jedynie zamierza to zrobić. Jeśli jednak pieniądze zostały wypłacone bez wyroku, postanowienie to staje się
skuteczne; jeśli bowiem ktoś skorzysta z potrącenia lub odliczenia przeciwko wierzycielowi, można uznać, że
zażądał pieniędzy, a postanowienie, że pieniądze nie będą żądane po raz drugi, staje się skuteczne. Nawet
bowiem jeśli spadkobierca, przeciwko któremu wydano wyrok, nie zgłosi żądania, to jeśli uczyni którąkolwiek z
tych rzeczy, będzie odpowiedzialny na podstawie testamentu.
361. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga III.
Jeśli agentowi zostanie wypłacona nienależna suma pieniędzy, to na mocy tego postanowienia można
natychmiast wszcząć postępowanie przeciwko agentowi, aby wymusić ratyfikację przez mocodawcę, tak aby
można było ustalić, czy to, co zostało nienależnie wypłacone, powinno być odzyskane od mocodawcy, jeśli on to
ratyfikował, czy też należy wytoczyć osobiste powództwo przeciwko agentowi, jeśli mocodawca nie potwierdzi
transakcji.
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362. Kiedy agent żąda działki ziemi i daje zabezpieczenie (jak to jest w zwyczaju), że jego mocodawca ratyfikuje
jego czynność, a następnie mocodawca sprzedaje ziemię, a nabywca rości sobie do niej prawo, Julianus mówi,
że zastrzeżenie, że transakcja zostanie ratyfikowana, staje się skuteczne.
363. Marcellus, Digest, Księga XXI.
Titius wniósł pozew o dziesięć aurei w imieniu wierzyciela przeciwko dłużnikowi tego ostatniego, a zleceniodawca
ratyfikował część roszczenia. Należy powiedzieć, że część zobowiązania wygasła, tak jak gdyby Tytus ustalił lub
pobrał dziesięć aurei, a wierzyciel zatwierdził nie całość, ale część transakcji. Jeśli więc wyznaczyłem dziesięć
aurei lub stichusów, zależnie od tego, co chcę, a podczas mojej nieobecności Tycjusz zażąda pięciu, a ja
zatwierdzę jego czyn, to to, co zostało uczynione, uważa się za ważne.
364. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVI.
Gdy agent zabezpieczył się, że jego mocodawca lub jego spadkobierca ratyfikuje jego czynność, i gdy jeden ze
spadkobierców mocodawcy ratyfikuje ją, ale drugi nie, nie ma wątpliwości, że postanowienie jest skuteczne, jeśli
chodzi o tę część czynności, która została ratyfikowana, ponieważ staje się ono skuteczne w stosunku do czegoś,
w czym mocodawca jest zainteresowany. Bo nawet jeśli sam zleceniodawca ratyfikuje transakcję w części,
postanowienie nie stanie się skuteczne, z wyjątkiem części, ponieważ czyni to tylko w odniesieniu do tego, w
czym powód ma interes. W związku z tym, postępowanie może być wszczęte kilka razy na podstawie tej klauzuli,
w zależności od interesu powoda: ponieważ on wnosi pozew; ze względu na jego koszt; ze względu na osoby,
które reprezentuje; i ponieważ, gdy wyrok zostanie wydany przeciwko niemu, musi zapłacić. Może się bowiem
zdarzyć, że w ramach klauzuli o zapobieganiu grożącej szkody, zastrzegający może wytoczyć kilka powództw; w
obligacji przewidziano bowiem, że: "Jeżeli cokolwiek spadnie, zostanie podzielone, wykopane lub zbudowane,
powstanie odpowiedzialność". Załóżmy więc, że szkoda jest wielokrotnie wyrządzana. Nie ma wątpliwości, że
postępowanie może być wszczęte, ponieważ jeśli powództwo może być wniesione tylko wtedy, gdy wszystkie
możliwe szkody zostały poniesione, to prawie nieuchronnie wynika z tego, że nie można tego zrobić przed
upływem czasu określonego w postanowieniu, w którym zabezpieczenie zostało dostarczone dla każdej
natychmiastowej szkody, która może być spowodowana. Nie jest to prawidłowe.
365. Paulus, O Sabinusie, księga XIII.
Niezależnie od tego, jaki może być interes zastrzegającego, umowa, w której agent zapewnia, że jego
mocodawca ratyfikuje jego czynność, obejmuje wszystko. Ta sama zasada dotyczy wszystkich klauzul
odnoszących się do oszustwa.
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366. Ulpianus, Disputations, Księga II.
Gdy prawa procesowe wynikają z powództw wnoszonych przez pełnomocnika, jak również z postanowień, które
chce on wprowadzić, musi on dać zabezpieczenie ratyfikacji. Dlatego też, gdy pełnomocnik wprowadza
zastrzeżenie o podwójnym odszkodowaniu, jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia, że zostanie ono
ratyfikowane. Jeżeli natomiast pełnomocnik wprowadza zastrzeżenie dotyczące grożącej szkody, musi on złożyć
zabezpieczenie, że jego mocodawca je ratyfikuje.
367. Tenże, Opinie, Księga I.
Jest rzeczą właściwą, aby zabezpieczenie ratyfikacji przez mocodawcę nie było wymagane w przypadkach, gdy
ktoś w petycji przedstawionej cesarzowi oświadcza, że wyznaczył agenta do działania w jego imieniu w tej
sprawie. Jeśli jednak od pełnomocnika żąda się zabezpieczenia zapłaty wyroku, to będzie on musiał przestrzegać
oczywistej zasady prawa.
368. Julianus, Digest, Księga LVI.
Gdy agent bez wyroku pobiera pieniądze, które nie są mu należne, a jego mocodawca nie ratyfikuje tej płatności,
lecz wszczyna postępowanie w celu ściągnięcia tych samych pieniędzy, poręczyciele będą odpowiedzialni, a
prawo do osobistego powództwa, na mocy którego agent byłby odpowiedzialny, gdyby nie zostało zawarte
postanowienie, wygasa. W każdym przypadku, gdy pieniądze są wypłacane agentowi, a jego mocodawca nie
ratyfikuje tej płatności, uważam, że skutkiem tego jest wygaśnięcie prawa do osobistego powództwa o
odzyskanie należności, a jedynym postępowaniem, do którego uprawniony jest ten, kto wypłacił nienależne
pieniądze, przeciwko agentowi, będzie postępowanie oparte na zastrzeżeniu. Ponadto, poręczyciele muszą
pokryć wydatki poniesione w związku z powództwem. Jeśli jednak zleceniodawca ratyfikuje płatność,
poręczyciele zostaną zwolnieni; ale te same pieniądze mogą być odzyskane od zleceniodawcy w drodze
powództwa osobistego.
369. W przypadku, gdy pełnomocnik pobiera pieniądze należne swojemu mocodawcy bez wnoszenia pozwu,
obowiązuje ta sama zasada, z tą różnicą, że jeśli mocodawca ratyfikował transakcję, nie może później ponownie
zażądać pieniędzy.
370. Jeżeli pełnomocnik pobiera sumę pieniędzy, która nie była należna, przez wszczęcie egzekucji na podstawie
wyroku, można powiedzieć, że niezależnie od tego, czy zleceniodawca ratyfikuje jego czyn, czy nie, poręczyciele
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nie będą odpowiedzialni z tego powodu, że nie było nic, co zleceniodawca mógłby ratyfikować, lub dlatego, że
zastrzegający nie miał żadnego interesu w tym, aby ratyfikacja została dokonana; zatem ten, kto płaci
pełnomocnikowi, ponosi szkodę. Lepiej jest jednak uznać, że jeśli zleceniodawca nie ratyfikuje transakcji,
poręczyciele będą odpowiedzialni.
371. Jeśli jednak agent, który nie został do tego upoważniony, wszczyna postępowanie sądowe w celu odebrania
należnych pieniędzy, lepiej jest uznać, że poręczyciele odpowiadają za całą kwotę, jeśli zleceniodawca nie
ratyfikuje transakcji.
372. Jednak, gdy pełnomocnik złoży odpowiednie żądanie, nie powinien być zmuszony do zagwarantowania, że
mocodawca nie skorzysta z niesprawiedliwości sędziego; ponieważ poręczyciele nigdy nie są odpowiedzialni z
tytułu jakiejkolwiek szkody spowodowanej przez błędne działanie sądu. W tym przypadku lepiej jest uznać, że
poręczyciele są odpowiedzialni jedynie za koszty procesu.
373. Marcellus: Jeśli zleceniodawca nie ratyfikuje transakcji, ale przegra sprawę po jej wniesieniu, nic poza
kosztami nie powinno być zawarte w umowie o ratyfikację.
374. Julianus: Jeśli bez nakazu sądowego zapisy mają być wypłacone pełnomocnikowi osoby, która już nie żyje,
to umowa staje się skuteczna, chyba że spadkobierca ratyfikuje transakcję, czyli jeśli zapisy są należne; nie ulega
bowiem wątpliwości, że w interesie zapisującego jest, aby płatność została ratyfikowana przez spadkobiercę, aby
nie był zmuszony do dwukrotnego wypłacenia tych samych zapisów.
375. Jeżeli w umowie ratyfikacyjnej wyraźnie stwierdzono, że Lucjusz Tycjusz ratyfikuje transakcję, a wyraźnie
chciano pominąć ratyfikację spadkobiercy i innych osób zainteresowanych, trudno uznać, że klauzula dotycząca
oszustwa zaczyna działać. Jeśli wyżej wymienione osoby zostaną pominięte przez nieuwagę, powództwo na
podstawie klauzuli odnoszącej się do oszustwa będzie niewątpliwie uzasadnione.
376. Gdy pełnomocnik wnosi pozew w odniesieniu do nieruchomości, a następnie jego pełnomocnik żąda działki
stanowiącej część tej nieruchomości, klauzula ratyfikacyjna staje się skuteczna, ponieważ gdyby był on
prawdziwym pełnomocnikiem, wyjątek na podstawie powagi rzeczy osądzonej stanowiłby przeszkodę dla jego
pełnomocnika. Postanowienie o ratyfikacji staje się jednak skuteczne na ogół w przypadkach, w których, jeśli
prawdziwy pełnomocnik przystąpi do sprawy, powództwo, jeśli zostanie wniesione przez składającego petycję,
stanie się bezskuteczne, czy to z mocy prawa, czy też w wyniku powołania się na wyjątek.
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377. Gdy ktoś, w imieniu ojca, wnosi powództwo z tytułu poniesionej szkody, ponieważ jego syn został uderzony
lub pobity, będzie zmuszony do objęcia umową również syna; zwłaszcza, że może się zdarzyć, że ojciec umrze,
zanim zostanie poinformowany, że jego pełnomocnik wszczął postępowanie; w ten sposób prawo do wniesienia
powództwa z tytułu szkody powróci do syna.
378. Jeśli krzywda została wyrządzona wnukowi, a pełnomocnik dziadka z tego powodu wnosi pozew za
poniesioną krzywdę, nie tylko syn, ale i wnuk musi być objęty postanowieniem. Bo co powstrzyma zarówno ojca,
jak i syna przed śmiercią, zanim dowiedzieli się, że pełnomocnik wniósł pozew? W tym przypadku byłoby
sprawiedliwe, aby poręczyciele nie byli pociągnięci do odpowiedzialności, gdyby wnuk wniósł pozew za
poniesioną szkodę.
379. Tenże, O Minicjuszu, Księga V.
Agent, wnosząc pozew o odebranie pewnej sumy pieniędzy, dał gwarancję, że nie będzie żądał więcej. Jeśli po
wydaniu wyroku pojawiłaby się inna osoba, która domagałaby się tych samych pieniędzy w charakterze
pełnomocnika, ponieważ ten, który złożył drugie żądanie, nie był w rzeczywistości pełnomocnikiem i z tego
powodu mógłby być wykluczony w drodze wyjątku na podstawie tego, że nie miał upoważnienia, powstaje
pytanie, czy poręczyciele pierwszego pełnomocnika są odpowiedzialni. Julianus jest zdania, że nie są oni
odpowiedzialni. W umowie zostało bowiem przewidziane, że ten, kto ma prawo wytoczyć powództwo w celu
żądania lub ściągnięcia długu, nie uczyni tego, a wszyscy, którzy mają w tym interes, ratyfikują transakcję.
Natomiast ten, kto nie jest pełnomocnikiem, nie jest rozumiany jako osoba, która ma prawo do wniesienia
powództwa, ani jako osoba uprawniona do wysuwania jakichkolwiek roszczeń.
380. Africanus, Pytania, Księga V.
Konieczne jest, aby posiadanie nieruchomości, jeśli zostało uznane przez kogokolwiek oprócz spadkobiercy,
zostało ratyfikowane w określonym czasie, aby można było się go domagać. Dlatego nie może być ratyfikowane
po upływie setnego dnia.
381. Gdyby jednak ten, kto zgłosił żądanie, umarł lub popadł w obłęd, zobaczmy, czy może ono być ratyfikowane,
czy też nie, ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, powinno być ratyfikowane; tak jak w tym przypadku, ratyfikacja ma
miejsce w czasie, gdy osoba roszcząca sobie prawo do posiadania nie może być z niego zadowolona. Skutkiem
tego jest to, że nawet gdyby pełnomocnik żałował, że zgłosił żądanie, ratyfikacja nie mogłaby nastąpić; co jest
absurdalne. Dlatego lepiej jest powiedzieć, że żadna z tych przyczyn nie przeszkadza w ratyfikacji.
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382. Tenże, Pytania, Księga VI.
Ojciec, pod nieobecność córki, zażądał posagu, który został przez niego przekazany, i zapewnił, że ona ratyfikuje
transakcję, ale zmarła zanim to zrobiła. Zaprzeczono, że to postanowienie stało się skuteczne, bo chociaż
prawdą jest, że nie ratyfikowała jego aktu, to jednak jej mąż nie miał żadnego interesu w tym, aby posag
przeszedł na niego, ponieważ cały posag powinien być zwrócony ojcu po śmierci córki.
383. Agent, pobrawszy pieniądze od dłużnika, który mógł zostać zwolniony przez upływ czasu, dał gwarancję, że
jego mocodawca ratyfikuje jego czynność; a następnie, po zwolnieniu dłużnika przez przedawnienie, mocodawca
ratyfikował ją. Stwierdzono, że dłużnik, po raz zwolniony, może wnieść powództwo przeciwko agentowi; a
dowodem na to jest to, że jeśli nie było klauzuli, osobiste powództwo o odzyskanie należności może być
wniesione przeciwko agentowi; ale klauzula została wprowadzona zamiast takiego działania.

Księga XLVII
1. Dotyczące przestępstw prywatnych.
2. W odniesieniu do kradzieży.
3. Dotyczące kradzieży drewna połączonego z budynkiem.
4. Gdzie ktokolwiek, komu warunki testamentu nakazują być wolnym (...)
5. W sprawie kradzieży popełnionych przeciwko kapitanom statków, karczmarzom i właścicielom ziemskim.
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6. W sprawie kradzieży, które rzekomo zostały dokonane przez całą grupę niewolników.
7. Na temat drzew ścinanych ukradkiem.
8. Na temat rabunku mienia przemocą i nieuporządkowanych zgromadzeń.
9. Dotyczące ognia, zniszczenia i rozbicia okrętu, gdy łódź lub okręt są zdobyte siłą.
10. Dotyczące obelg i haniebnych oszczerstw.
11. O samowolnym karaniu przestępstw.
12. O naruszaniu grobów.
13. Dotyczące wymuszeń.
14. O tych, którzy kradną bydło.
15. Co się tyczy oszustwa.
16. Dotyczące tych, którzy ukrywają przestępców.
17. O złodziejach, którzy kradną w łaźniach.
18. O tych, którzy się wyrywają z więzienia, i o grabieżcach.
19. O splądrowaniu majątków.
20. O stellionatus.
21. Dotyczące zniesienia granic.
22. Dotyczące stowarzyszeń i korporacji.
23. Dotyczące akcji ludowych.
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Tit. 1. Dotyczące przestępstw prywatnych.

1. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLV.
Prawo cywilne nakazuje, aby spadkobiercy nie ponosili odpowiedzialności karnej bardziej niż inni spadkobiercy, a
zatem nie mogą być pozywani za kradzież. Ale chociaż nie są oni odpowiedzialni za kradzież, to jednak będą w
stanie zmusić ich do wydania rzeczy, o której mowa, jeśli są w jej posiadaniu lub jeśli dopuścili się oszustwa, aby
uniknąć jej posiadania; ponieważ gdy rzecz zostanie wydana, będą mogli zostać pozwani o jej odzyskanie.
Przeciwko nim można również wytoczyć powództwo osobiste.
(1) Jest również ustalone, że spadkobierca może wnieść powództwo o kradzież, ponieważ ściganie niektórych
przestępstw jest przyznane spadkobiercom. Podobnie, spadkobierca ma prawo do powództwa przyznanego
przez prawo akwiliańskie, ale powództwo z tytułu poniesionej szkody nie może być wytoczone na jego korzyść.
(2) Nie tylko przy powództwie o kradzież, ale i przy innych powództwach wynikających z przestępstw, czy to
cywilnych, czy pretorskich, postanawia się, że przestępstwo idzie za osobą.
2. Tenże, O Sabinusie, księga XLIII.
Gdy kilka przestępstw kryminalnych ma miejsce w tym samym czasie, nie powoduje to bezkarności żadnego z
nich, gdyż jedno przestępstwo nie zmniejsza kary za inne.
3. Dlatego też, gdy ktoś okrada człowieka i zabija go, podlega oskarżeniu o kradzież, ponieważ go okradł, oraz
oskarżeniu akwiliańskiemu, ponieważ go zabił; i żadne z tych działań nie niszczy drugiego.
4. To samo należy powiedzieć, jeśli okradł go przemocą, a następnie zabił go, ponieważ będzie odpowiadał za
rozbój z użyciem przemocy, tak samo jak na podstawie prawa akwiliańskiego.
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5. W przypadku, gdy wytoczono powództwo osobiste niewolnikowi, który dopuścił się kradzieży, powstało pytanie,
czy można je wytoczyć również na podstawie prawa akwiliańskiego. Pomponiusz twierdzi, że można to zrobić,
ponieważ powództwo na podstawie prawa akwiliańskiego wymaga innej wyceny niż powództwo o odzyskanie
skradzionego mienia; prawo akwiliańskie uwzględnia bowiem najwyższą wartość skradzionego przedmiotu w
ciągu roku poprzedzającego przestępstwo; natomiast powództwo osobiste o odzyskanie mienia z tytułu kradzieży
nie sięga dalej niż do czasu połączenia spraw. Jeśli jednak niewolnik popełnił te przestępstwa, to bez względu na
to, pod jakim postępowaniem noxal zostanie wydany, inne prawo do powództwa wygasa.
6. 6. Podobnie, jeśli ktoś bije skradzionego niewolnika biczem, odpowiada za dwa czyny: za kradzież i za
poniesioną szkodę, a jeśli go zabije, odpowiada za trzy czyny.
7. 7. I znowu, jeśli ktoś ukradł niewolnicę należącą do kogoś innego i rozpuścił ją, będzie odpowiadał za dwa
czyny; można go bowiem pozwać za to, że zepsuł niewolnicę, jak również za to, że ją ukradł.
8. Ponadto, jeśli ktoś zrani niewolnicę, którą ukradł, będzie miał podstawy do dwóch pozwów przeciwko niemu:
tego, który jest dozwolony przez prawo akwiliańskie, oraz pozwu o kradzież.
(0) Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga II.
Jeśli ktoś chce wytoczyć powództwo z powodu przestępstwa, a chce to uczynić dla własnej korzyści majątkowej,
musi skorzystać ze zwykłego postępowania i nie można go zmusić do ścigania sprawcy przestępstwa. Jeżeli
jednak chce wnieść pozew o karę w trybie nadzwyczajnym, musi wówczas podpisać oskarżenie o przestępstwo.

Tyt. 2. dotyczący kradzieży.

4. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIX.
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Labeo twierdzi, że słowo "kradzież" pochodzi od terminu oznaczającego czarny, ponieważ przestępstwo to
popełniane jest potajemnie, w ukryciu i przeważnie w nocy; albo od słowa "oszustwo", jak utrzymywał Sabinus;
albo od czasowników brać i wynosić; albo od greckiego terminu określającego złodziei jako fwras. I rzeczywiście,
Grecy sami wywodzili to słowo od czasownika wynosić.
5. Stąd też sam zamiar popełnienia kradzieży nie czyni złodzieja.
6. Tak więc każdy, kto zaprzecza, że depozyt został u niego złożony, nie staje się od razu odpowiedzialny za
kradzież, ale dopiero wtedy, gdy ukrył własność z zamiarem jej przywłaszczenia.
7. Kradzieżą jest oszukańcze posługiwanie się czymkolwiek z zamiarem osiągnięcia z tego korzyści; dotyczy to
zarówno samego przedmiotu, jak i jego użycia lub posiadania, gdy jest to zabronione przez prawo naturalne.
(0) Gaius, O Edykcie, Księga XIII.
Istnieją dwa rodzaje kradzieży: jawna i nie jawna.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Złodziejem jawnym jest ten, którego Grecy nazywają ep' autofwrw ; to znaczy ten, kto został złapany ze
skradzionym towarem.
(23) Nie ma różnicy, przez kogo został złapany, czy przez tego, do kogo należy własność, czy przez innego.
(24) Ale czy jest on jawnym złodziejem tylko wtedy, gdy jest przyłapany na gorącym uczynku, czy też gdy jest
przyłapany gdzie indziej? Lepszą opinią jest, jak mówi również Julianus, że nawet jeśli nie zostanie złapany w
miejscu, gdzie popełnił przestępstwo, jest jednak jawnym złodziejem, jeśli zostanie schwytany ze skradzionym
mieniem, zanim przeniesie je do miejsca, z którego zamierzał je zabrać.
3584. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Miejsce, w którym ktoś zamierza zabrać skradzione mienie, należy rozumieć jako miejsce, w którym spodziewał
się pozostać tego dnia z dochodami z kradzieży.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
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Dlatego też, jeśli ktoś zostanie zatrzymany w miejscu publicznym lub prywatnym, zanim przewiezie skradzione
mienie do miejsca przeznaczenia, które miał w planach, jest uważany za jawnego złodzieja; pod warunkiem, że
zostanie ujęty ze skradzionym przedmiotem w swoim posiadaniu. Stwierdził to również Kasjusz.
23. Jeśli jednak przewiózł skradzioną rzecz do miejsca, do którego zamierzał ją zabrać, nawet jeśli został ujęty z
tą rzeczą w swoim posiadaniu, nie jest oczywistym złodziejem.
23. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Chociaż bowiem kradzież często popełnia się przez samo tylko obchodzenie się z przedmiotem, to jednak na
początku, czyli w momencie popełnienia kradzieży, jest czas, który został ustalony dla określenia, czy sprawca
jest ewidentnym złodziejem, czy też nie.
11. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Jeśli ktoś w poddaństwie popełni kradzież i zostanie złapany po tym, jak został wyswobodzony, sprawdźmy, czy
jest on jawnym złodziejem. Pomponiusz, w dziewiętnastej księdze O Sabinusie, mówi, że nie można go ścigać
jako jawnego złodzieja, ponieważ pochodzenie kradzieży popełnionej w niewoli nie było takie jak jawnej
kradzieży.
12. Pomponiusz w tym samym miejscu bardzo słusznie mówi, że złodziej nie staje się jawnym złodziejem, dopóki
nie zostanie złapany. Co więcej, jeśli popełnię kradzież, zabierając coś z twojego domu, a ty się ukryłeś, aby
uniemożliwić mi zabicie cię, to nawet jeśli widziałeś, że popełniłem kradzież, to i tak nie jest ona jawna.
13. Celsus jednak dodaje do rezultatu wykrycia, że jeśli widziałeś złodzieja na gorącym uczynku kradzieży i
biegniesz naprzód, aby go aresztować, a on ucieka, to jest on jawnym złodziejem.
14. Uważa on, że nie ma większej różnicy, czy złodzieja złapie właściciel posesji, sąsiad, czy przechodzień.
13. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga XIII.
To, czym jest kradzież nie jawna, staje się łatwo widoczne; bo to, co nie jest jawne, z tego właśnie powodu jest
nie jawne.
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0. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Osoba, która może wytoczyć powództwo o kradzież, nie jest uprawniona do dalszego postępowania opartego na
stałym obchodzeniu się z rzeczami zabranymi przez złodzieja, nawet w celu odzyskania jakiegokolwiek akcesu,
który mógłby przypaść własności po jej skradzeniu.
15. Jeżeli wniosę pozew w celu odzyskania mienia od złodzieja, nadal będę uprawniony do powództwa
osobistego. Można jednak powiedzieć, że obowiązkiem sędziego, który jest właściwy do rozpoznania sprawy, jest
nie nakazywać zwrotu mienia, chyba że powód oddali powództwo osobiste. Jeżeli jednak pozwany, po wydaniu
przeciwko niemu wyroku z powództwa osobistego, zapłaci zasądzone odszkodowanie, tak że zostanie całkowicie
zwolniony z odpowiedzialności; lub (co jest lepszym poglądem) jeżeli powód jest gotów zwrócić odszkodowanie,
a niewolnik nie zostanie mu wydany, posiadacz powinien uzyskać wyrok przeciwko niemu na kwotę, na którą
przysięgła druga strona w sądzie.
(0) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Ten, kto był zainteresowany, aby nie doszło do kradzieży, jest uprawniony do wytoczenia powództwa o kradzież.
16. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Strona zainteresowana ma prawo do powództwa o kradzież, jeśli sprawa jest honorowa.
(1) Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Dlatego fulernista, który otrzymał odzież w celu jej wyczyszczenia i naprawy, ma zawsze prawo do powództwa,
ponieważ jest odpowiedzialny za jej bezpieczne przechowywanie. Jeśli jednak nie jest wypłacalny, właściciel
rzeczy może wnieść pozew, gdyż ten, kto nie ma nic do stracenia, nie ponosi ryzyka.
0. Kradzież nie jest przyznawana posiadaczowi w złej wierze, chociaż jest on zainteresowany tym, aby jego
własność nie została skradziona, z tego powodu, że jest to na jego ryzyko. Nikt nie może nabyć prawa do
działania w oparciu o nieuczciwość, a zatem działanie kradzieży jest przyznane tylko posiadaczowi w dobrej
wierze, a nie temu, kto posiada nieruchomość w złej wierze.
1. 1. Jeżeli skradziona rzecz została oddana w zastaw, przyznajemy powództwo o kradzież również
wierzycielowi, chociaż nie stanowi ona części jego majątku. Ponadto, nie tylko przeciwko obcym, ale także
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przeciwko samemu właścicielowi rzeczy, jak stwierdził Julianus, przyznajemy powództwo o kradzież. Stwierdza
się, że przysługuje ono również właścicielowi, a zatem nie jest on odpowiedzialny za kradzież, ale może ją
wytoczyć. Ale czy wierzyciel jest zawsze zainteresowany, czy tylko wtedy, gdy dłużnik jest niewypłacalny?
Pomponiusz uważa, że posiadanie zastawu zawsze leży w jego interesie, co Papinianus potwierdza w Dwunastej
księdze Pytań. Lepiej jest powiedzieć, że w każdym czasie wydaje się to być interesem wierzyciela; i to było
często stwierdzane przez Julianusa.
(1) Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Osoba, której zgodnie z umową należy się rzecz, nie może być oskarżona o kradzież, jeśli rzecz zostanie
skradziona, nawet jeśli dłużnik może być winny tego, że jej nie wydał.
0. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIX.
Jeśli kupiona rzecz nie zostanie wydana temu, kto ją kupił, Celsus mówi, że nie będzie on miał prawa do
powództwa o kradzież, ale sprzedawca może wnieść takie powództwo. Z pewnością będzie on musiał nakazać
kupującemu wytoczenie powództwa o kradzież, jak również powództwa osobistego oraz powództwa o odzyskanie
mienia, a jeśli cokolwiek zostanie uzyskane za pomocą tych postępowań, musi dostarczyć to kupującemu; ta
opinia jest słuszna i przyjęta przez Julianusa. Jest jasne, że ryzyko związane z nieruchomością musi wziąć na
siebie kupujący, pod warunkiem, że sprzedający miał nad nią pieczę przed jej dostarczeniem.
23. Ponadto kupującemu nie przysługuje roszczenie z tytułu kradzieży przed dostawą, i zadano pytanie, czy sam
kupujący, jeśli ukradnie nieruchomość, jest odpowiedzialny za roszczenie z tytułu kradzieży? Julianus, w
dwudziestej trzeciej księdze Digestów, mówi, że jeśli kupujący, po zapłaceniu ceny za nieruchomość, ukradnie ją,
a sprzedawca zagwarantował jej bezpieczne przechowywanie, nie będzie on ponosił odpowiedzialności z tytułu
kradzieży. Oczywiste jest jednak, że jeśli ukradnie on nieruchomość przed zapłaceniem pieniędzy, będzie
podlegał odpowiedzialności za kradzież, tak samo jak w przypadku kradzieży zastawu.
24. Również dzierżawcy gruntu, chociaż nie są właścicielami nieruchomości, ale ponieważ mają w niej udział,
mogą wnieść powództwo o kradzież.
25. Zbadajmy następnie, czy osoba, u której zdeponowano nieruchomość, jest uprawniona do wytoczenia
powództwa o kradzież. Ponieważ daje on gwarancję przeciwko oszustwu, słusznie uważa się, że nie jest on
uprawniony do wytoczenia powództwa o kradzież; bo jaki ma on interes, jeśli nie jest winny oszustwa? Jeśli
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działał w sposób oszukańczy, mienie jest na jego ryzyko, ale nie powinien wnosić o powództwo o kradzież na tej
podstawie, że był winny oszustwa.
26. Julianus w Dwudziestej drugiej księdze Digestów powiada także, że ponieważ w odniesieniu do wszystkich
złodziei zostało ustalone, że nie mogą oni wnieść powództwa o kradzież z powodu mienia, które sami ukradli,
również ten, u kogo mienie zostało zdeponowane, nie może wnieść powództwa o kradzież, mimo że zaczął
odpowiadać za mienie, jeśli obchodził się z nim z zamiarem kradzieży.
27. Papinianus rozważa kwestię, czy jeśli otrzymam dwóch niewolników w zastaw za dziesięć aurei i jeden z nich
zostanie skradziony, a drugi, który pozostał, nie jest wart mniej niż dziesięć aurei, to czy będę miał prawo do
powództwa o kradzież tylko do wysokości pięciu aurei, z tego powodu, że jestem pewien pozostałych pięciu w
osobie pozostałego niewolnika; czy też, rzeczywiście, ponieważ ten ostatni może umrzeć, należy uznać, że mam
prawo do powództwa o dziesięć, nawet jeśli pozostały niewolnik jest bardzo wartościowy. Skłaniam się ku temu
drugiemu poglądowi, ponieważ nie powinniśmy rozpatrywać zastawu, który nie został wzięty, ale ten, który został
skradziony.
28. Powiedział on również, że jeśli należy mi się dziesięć aurei, a niewolnik dany w zastaw za nie został
skradziony i odzyskałem dziesięć aurei w procesie o kradzież, nie będę miał prawa do kolejnego procesu o
kradzież, jeśli niewolnik zostanie skradziony po raz drugi, ponieważ przestałem mieć interes, gdy raz otrzymałem
to, co mi się należało. Tak jest w przypadku, gdy kradzież została popełniona bez mojej winy, bo gdybym zawinił,
bo miałem interes, bo odpowiadałbym w sprawie o zastaw, mogę wytoczyć powództwo o kradzież. Jeśli jednak
nie zawiniłem, to wydaje się, że nie ma wątpliwości, że powództwo zostanie wniesione na korzyść właściciela
nieruchomości, która nie zostanie przyznana wierzycielowi. Tę opinię Pomponiusz aprobuje w Dziesiątej księdze
o Sabinusie.
29. Te same autorytety twierdzą, że jeśli dwóch niewolników zostanie skradzionych w tym samym czasie,
wierzyciel będzie mógł wystąpić z powództwem o kradzież w odniesieniu do obu z nich; nie o całą sumę, ale w
zakresie jego odsetek oszacowanych przez podzielenie kwoty, która jest mu należna w odniesieniu do każdego z
niewolników. Jeżeli jednak obaj niewolnicy zostali skradzeni oddzielnie, a wierzyciel pobrał całą kwotę na rzecz
jednego z nich, nie może nic odzyskać na rzecz drugiego.
30. Pomponiusz, w Dziesiątej księdze o Sabinusie, mówi również, że jeśli ten, komu pożyczyłem coś do użytku,
popełni oszustwo w odniesieniu do pożyczonej rzeczy, nie może wnieść powództwa o kradzież.
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31. Pomponiusz jest tego samego zdania w odniesieniu do osoby, która na czyjeś polecenie otrzymała mienie do
przewozu.
32. Powstaje pytanie, czy ojciec może wytoczyć powództwo o kradzież, gdy rzecz została użyczona synowi do
użytku. Julianus twierdzi, że ojciec nie może w tych okolicznościach wnieść powództwa, ponieważ nie powinien
być odpowiedzialny za przechowanie mienia; podobnie jak twierdzi, że ten, kto poręcza za kogoś, komu pożycza
się mienie do używania, nie może wnieść powództwa o kradzież. Uważa on bowiem, że nie każdy, bez różnicy, w
którego interesie leży, aby mienie nie zostało utracone, jest uprawniony do wytoczenia powództwa o kradzież,
lecz tylko ten, kto jest odpowiedzialny, ponieważ z jego winy to samo mienie uległo zniszczeniu. Również Celsus
aprobuje tę opinię w dwunastej księdze Digestów.
33. 33. Czy człowiek, który nabył niewolnika na podstawie niepewnego prawa własności, ma prawo do
powództwa o kradzież, jeśli niewolnik zostanie skradziony - oto pytanie, które można zadać. A ponieważ nie
można wytoczyć przeciwko niemu powództwa cywilnego, ponieważ własność posiadana na podstawie
niepewnego prawa własności przypomina darowiznę, a zatem konieczny wydaje się interdykt, nie będzie on miał
prawa do powództwa o kradzież. Uważam, że po udzieleniu interdyktu jest oczywiste, że powinien on udzielić
gwarancji przeciwko zaniedbaniu, a zatem może wnieść powództwo o kradzież.
34. Jeśli ktoś wydzierżawił nieruchomość, będzie mógł wnieść powództwo o kradzież, pod warunkiem że została
ona skradziona z powodu jego zaniedbania.
35. Gdy syn pod ojcowską kontrolą zostanie okradziony, jest oczywiste, że jego ojciec może wnieść powództwo o
kradzież.
36. 36. Jeżeli mienie zostało pożyczone do użytku, a ten, komu zostało pożyczone, umrze, to chociaż kradzież
nie może być popełniona przeciwko majątkowi, a zatem spadkobierca osoby, której rzecz została pożyczona, nie
może wszcząć postępowania, to jednak pożyczający może wytoczyć powództwo o kradzież. Ta sama zasada
odnosi się do mienia, które zostało zastawione lub wynajęte, bo chociaż powództwo o kradzież nie jest nabywane
przez majątek, to jednak jest nabywane przez osoby zainteresowane tym majątkiem.
37. Powództwo o kradzież przysługuje nie tylko temu, komu rzecz została pożyczona, z tytułu tej rzeczy, ale
także z tytułu wszystkiego, co jest z nią związane, ponieważ był on odpowiedzialny za jej bezpieczne
przechowywanie. Jeśli bowiem pożyczam ci niewolnika do użytku, możesz wnieść powództwo o kradzież jego
ubrania, chociaż nie pożyczyłem ci odzieży, którą miał na sobie. Podobnie, jeśli pożyczę ci zwierzęta pociągowe,
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a za jednym z nich będzie szedł ogier, to sądzę, że można wytoczyć powództwo o kradzież tego ogiera, chociaż
nie był on objęty pożyczką.
38. Powstało pytanie, jaki jest zatem charakter powództwa o kradzież, które przysługuje osobie, której rzecz
została użyczona do używania? Uważam, że powództwo o kradzież przysługuje wszystkim, którzy są
odpowiedzialni za cudzą własność, niezależnie od tego, czy jest ona użyczona, wydzierżawiona lub zastawiona,
pod warunkiem, że została skradziona; natomiast powództwo osobiste przysługuje tylko temu, kto jest
właścicielem.
39. Jeśli list, który wysłałem do ciebie, zostanie przechwycony, kto będzie miał prawo wnieść pozew o kradzież?
Przede wszystkim należy ustalić, do kogo należał list, czy do tego, kto go wysłał, czy do tego, do kogo został
wysłany. Jeśli dałem go niewolnikowi tego, do którego został wysłany, został on natychmiast nabyty przez tego
ostatniego. Jeśli dałem go jego agentowi, to również tak jest, ponieważ, jako że posiadanie może być nabyte za
pomocą wolnej osoby, list natychmiast stał się jego własnością; a jest to szczególnie prawdziwe, jeśli był on
zainteresowany w posiadaniu go. Jeśli jednak wysłałem list, który miał być mi zwrócony, pozostanie on mój,
ponieważ nie chciałem się go zrzec ani przenieść jego własności. Kto zatem może wnieść pozew o kradzież?
Może to zrobić ten, kto jest zainteresowany tym, aby list nie został skradziony, czyli osoba, która odniosła korzyść
z tego, co zawierał. Można zatem zapytać, czy może wytoczyć powództwo o kradzież także ten, komu list został
przekazany w celu przewiezienia go do miejsca przeznaczenia. Może to zrobić, jeśli był odpowiedzialny za
przechowywanie listu, a jeśli w jego interesie było dostarczenie go, będzie miał prawo do powództwa o kradzież.
Przypuśćmy, że list zawierał informację, że coś powinno zostać mu dostarczone lub zrobione dla niego; może on
wtedy wnieść powództwo o kradzież, jeśli wziął na siebie odpowiedzialność za jego dostarczenie lub otrzymał
nagrodę za jego przewiezienie. W tym przypadku jest on podobny do karczmarza lub kapitana statku;
przyznajemy im bowiem powództwo o kradzież, jeśli są wypłacalni, ponieważ są odpowiedzialni za mienie.
23. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Wierzyciel, któremu skradziono zastaw, ma interes nie tylko w wysokości swojej wierzytelności, ale może
wytoczyć powództwo o kradzież całej wartości skradzionego mienia, musi jednak zwrócić dłużnikowi wszystko, co
przekracza jego dług, a co może być odzyskane w procesie o zastaw.
23. 23. Właściciel nieruchomości, który ukradł rzecz będącą w użytkowaniu innej osoby, odpowiada wobec
użytkownika w procesie o kradzież.
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24. Jeśli ktoś, kto pożyczył ci rzecz do użytku, ukradnie ją; Pomponiusz mówi, że nie będzie on odpowiedzialny w
procesie o kradzież, ponieważ nie masz w tym żadnego interesu, ponieważ powództwo oparte na pożyczce
rzeczy nie może być wytoczone przeciwko tobie; zatem, jeśli zatrzymałeś rzecz ze względu na jakiś wydatek,
który poniosłeś w związku z nią, będziesz miał prawo do powództwa o kradzież, nawet przeciwko samemu
właścicielowi, jeśliby ją ukradł, ponieważ w tym przypadku własność zajmuje miejsce zastawu.
0. Tenże, O Sabinusie, Księga VII.
Nie jest regułą prawa, że ojciec nie może wytoczyć powództwa o kradzież przeciwko synowi, który jest pod jego
kontrolą, ale stanowi to przeszkodę wynikającą z natury sprawy; ponieważ nie możemy wytoczyć powództwa
przeciwko tym, którzy są pod twoją kontrolą, tak samo jak oni nie mogą wytoczyć powództwa przeciwko nam.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIX.
Nasi niewolnicy i nasze dzieci mogą wprawdzie nas okraść, ale nie będą podlegać powództwu o kradzież, gdyż
ten, kto może rozstrzygnąć sprawę złodzieja, nie musi wnosić przeciwko niemu pozwu. Dlatego też starożytni
prawodawcy nie przyznali mu żadnego powództwa.
(0) W związku z tym powstało pytanie, czy niewolnik, który został wyalienowany lub poddany manumisji, może
być odpowiedzialny za kradzież. Postanowiono, że nie jest on odpowiedzialny, ponieważ przyczyna powództwa,
która nie istnieje na początku, nie może później powstać przeciwko tego rodzaju złodziejowi. Jest jednak jasne,
że jeśli po manumifikacji przywłaszczy sobie jakiekolwiek mienie, można powiedzieć, że jest odpowiedzialny za
takie działanie, ponieważ popełnia wtedy prawdziwą kradzież.
(1) Gdy jednak niewolnik, którego nabyłem i który został mi wydany, zostanie mi zwrócony na podstawie
warunkowej klauzuli sprzedaży, to nie należy uważać, że kiedykolwiek należał do mnie, ale że był mój i przestał
nim być. Dlatego Sabinus mówi, że jeśli popełni on kradzież, jego pozycja jest taka, że osoba, która go zwróciła,
nie będzie miała prawa do powództwa o kradzież. Ale chociaż nie może on wnieść takiego powództwa, to jednak,
gdy zostanie odesłany, wartość skradzionego mienia powinna być oszacowana i uwzględniona w powództwie o
jego zwrot.
(2) Jeżeli zbiegły niewolnik ukradnie swojemu panu, zadano pytanie, czy ten ostatni może również wytoczyć
powództwo przeciwko osobie, która w dobrej wierze posiadała go, zanim został on przywrócony pod władzę
swojego pana. Ten punkt stwarza pewną trudność; bo chociaż można uznać, że posiadałem niewolnika w czasie,
gdy był zbiegiem, to jednak nie będę odpowiedzialny za kradzież, ponieważ nie był on pod moją kontrolą.
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Julianus mówi bowiem, że kiedy wydawało mi się, że go posiadam, nie przynosiło mi to żadnej korzyści, poza
umożliwieniem mi nabycia go przez uzurpację. Dlatego Pomponiusz w Siedemnastej księdze o Sabinusie
powiada, że powództwo o kradzież przysługuje właścicielowi, którego niewolnik był w ucieczce.
0. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Kiedy mówi się, że szkoda idzie za osobą, jest to prawdą w takim stopniu, w jakim prawo do działania idzie za
tym, kto popełnia szkodę, gdy powstaje ono przeciwko komukolwiek na początku. Stąd, jeśli twój niewolnik
ukradnie mi coś, a ja, stając się jego właścicielem, sprzedam go, Kasjanie uważają, że nie mogę wystąpić
przeciwko dłużnikowi.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XL.
W procesie o kradzież wystarczy, że mienie zostanie opisane w taki sposób, że można zrozumieć, co to jest.
23. Nie jest konieczne podawanie wagi naczyń, dlatego wystarczy powiedzieć, że jest to talerz, półmisek lub
miska. Musi być jednak podany materiał, z którego artykuł się składa; to znaczy, czy jest on ze srebra, czy ze
złota, czy z czegokolwiek innego.
24. Gdy ktoś wnosi pozew o srebro niefabrykowane, powinien powiedzieć sztabka srebra i podać jej wagę.
25. Należy podać liczbę monet, które zostały skradzione właścicielowi, np. tyle aurei, lub więcej.
26. Powstaje pytanie, czy powinno się podawać kolor szaty. Prawdą jest, że powinno się to zrobić, ponieważ, tak
jak w przypadku kradzieży talerza, wspomina się o złotej misie, tak w przypadku odzieży powinno się podać jej
kolor. Oczywiste jest, że jeśli ktoś przysięgnie, że nie może jednoznacznie określić koloru, konieczność sprawy
powinna go usprawiedliwić.
27. Jeśli ktoś daje własność w zastaw, a potem ją kradnie, będzie odpowiedzialny w procesie za kradzież.
28. Właściciel nie tylko jest uważany za winnego kradzieży rzeczy, która została zastawiona, gdy odbiera ją
wierzycielowi, który ją posiada lub trzyma, ale także, gdy ją odbiera w czasie, gdy jej nie posiadał, na przykład,
gdy sprzedaje rzecz, która została zastawiona; jest bowiem ustalone, że w takich okolicznościach popełnia
kradzież. Również Julianus jest tego zdania.
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23. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli w zastaw dano mosiądz, a podano, że jest to złoto, to popełnia się czyn niehonorowy, ale nie kradzież. Jeśli
zaś w zastaw dano złoto, a potem pod pretekstem ważenia lub pieczętowania mosiądz zastąpiono złotem, to ten,
kto to czyni, popełnia kradzież, gdyż przywłaszczył sobie własność daną w zastaw.
(23) Jeśli nabyłeś w dobrej wierze moją własność, a ja ci ją ukradnę, lub nawet jeśli masz prawo do jej
użytkowania, a ja ją odłożę z zamiarem przywłaszczenia, będę odpowiadał wobec ciebie w procesie o kradzież,
mimo że jestem właścicielem tej własności. W tych przypadkach jednak nie będzie można zapobiec lichwie, tak
jak w przypadku kradzieży; gdyby bowiem ktoś inny ją ukradł, a nieruchomość ponownie znalazłaby się pod moją
kontrolą, lichwa nadal by działała.
23. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XL.
Często pojawia się następujące pytanie, a mianowicie: gdy ktoś usuwa miarę zboża ze sterty, to czy kradnie
całość, czy tylko tę ilość, którą sobie przywłaszcza. Ofilius sądzi, że kradnie całą stertę, gdyż Trebatius powiada,
że kto dotknie czyjegoś ucha, uważa się, że dotknął go całego; stąd też, jeśli ktoś otworzy beczkę i wyjmie z niej
trochę wina, rozumie się, że ukradł nie tylko to, co wyjął, ale wszystko. Prawdą jest jednak, że w tych
okolicznościach odpowiada on w sprawie o kradzież tylko za to, co wyniósł. Jeśli bowiem ktoś otwiera szafę,
której nie może wyjąć, odkłada na bok wszystko, co zawiera, i wychodzi, a potem, wróciwszy, wyjmuje jeden z
przedmiotów i zostaje przyłapany, zanim dotrze do celu, będzie winny zarówno jawnej, jak i niejawnej kradzieży
tego samego mienia. Ten bowiem, kto w dzień ścina rosnące zboże i odkłada je na bok z zamiarem usunięcia,
jest zarówno jawnym, jak i niejawnym złodziejem, jeśli chodzi o to, co ściął.
1024. Jeśli ktoś, kto zdeponował worek z dwudziestoma sestercjami, otrzyma inny worek, o którym wie, że jest w
nim trzydzieści, przez pomyłkę tego, kto mu go dał, który myślał, że jest w nim jego dwadzieścia, postanawia się,
że będzie on odpowiedzialny za kradzież dziesięciu sestercji.
1025. Jeśli ktoś kradnie mosiądz, myśląc, że kradnie złoto, lub odwrotnie, albo myśli, że wartość przedmiotu jest
mniejsza, podczas gdy jest większa, popełnia kradzież tego, co usunął, zgodnie z ósmą księgą Pomponiusza o
Sabinusie. Ulpianus jest tego samego zdania.
1026. Jeśli jednak ktoś ukradnie dwa worki, jeden z dziesięcioma, a drugi z dwudziestoma aurei, z których jeden
myślał, że należy do niego, a o drugim wiedział, że należy do kogoś innego, to mówimy, że kradnie tylko ten
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worek, o którym myślał, że należy do kogoś innego, podobnie jak gdyby ukradł dwa kubki, z których jeden myślał,
że należy do niego, a drugi wiedział, że należy do kogoś innego, to kradnie tylko jeden z nich.
1027. Jeśli jednak sądzi, że trzonek kubka należy do niego, a w rzeczywistości jest jego, Pomponiusz mówi, że
jest winien kradzieży całego kubka.
1028. Gdyby jednak ktoś ukradł szóstą część miary pszenicy z załadowanego statku, to czy dopuszcza się
kradzieży całego ładunku, czy tylko szóstej części miary pszenicy? Pytanie to odnosi się raczej do spichlerza,
który jest pełny, i bardzo surowe jest twierdzenie, że popełnia się kradzież całości. A jaka byłaby zasada w
przypadku zbiornika wina lub cysterny z wodą, lub co w przypadku statku załadowanego winem, jako że jest ich
wiele, do których wino jest wlewane? A co powiemy o tym, który wypił wino, czy będzie on uważany za tego, który
ukradł je całe? Lepsza opinia jest taka, że powinniśmy powiedzieć, iż nie ukradł wszystkiego.
1029. Jeśli przypuszczasz, że dwa dzbany wina są umieszczone w magazynie, i że jeden z nich jest skradziony,
kradzież odnosi się do tego dzbana, a nie do całego magazynu; tak samo, gdy jeden z kilku przenośnych
artykułów w spichlerzu jest usunięty.
1030. Osoba, która wchodzi do pomieszczenia z zamiarem dokonania kradzieży, nie jest złodziejem, chociaż
mogła wejść w tym celu. Jaka jest zatem zasada? Jakiemu działaniu będzie podlegać? Może być oskarżony o
popełnienie szkody lub przemocy, jeśli wszedł siłą.
1031. Podobnie, jeśli otworzył lub złamał coś o wielkiej wadze, czego nie był w stanie wyjąć, nie można mu
wytoczyć powództwa o kradzież całej kwoty, lecz tylko tego, co zabrał, ponieważ nie był w stanie zabrać
wszystkiego. Jeśli więc usunął pokrywę, której nie mógł zdjąć, aby uzyskać dostęp do pewnych przedmiotów, a
następnie przywłaszczył sobie niektóre z nich, to chociaż mógł usunąć zawarte w nich przedmioty oddzielnie, ale
nie mógł zabrać całej zawartości razem, uważa się, że ukradł tylko tę rzecz, którą usunął, a nie inne. Jeżeli był w
stanie wyjąć całe naczynie, mówimy, że ukradł je całe, chociaż mógł oderwać pokrywę w celu zabrania niektórych
lub pewnej liczby znajdujących się w nim przedmiotów. Takiego zdania był również Sabinus.
1032. Jeśli dwie lub więcej osób ukradnie belkę, której żadna z nich nie jest w stanie podnieść, należy stwierdzić,
że wszystkie one są winne kradzieży, chociaż żadna z nich pojedynczo nie była w stanie jej unieść lub wyjąć, i
taka jest nasza praktyka. Nie można bowiem utrzymywać, że każdy z nich popełnił kradzież proporcjonalnie, ale
że wszyscy ukradli całość. Stąd wynika, że każdy z nich będzie odpowiadał za kradzież.
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1033. I chociaż dana osoba może być odpowiedzialna w procesie o kradzież za mienie, którego nie zabrała, to
jednak nie można wytoczyć przeciwko niej powództwa osobistego, ponieważ takie postępowanie nie przysługuje
w celu odzyskania mienia, które zostało zabrane. Taką opinię wyraził również Pomponiusz.
30. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Gdy złodziej łamie lub niszczy coś, czego nie trzymał w celu kradzieży, nie można mu z tego powodu wytoczyć
powództwa o kradzież.
0. Jeśli na przykład włamano się do skrzyni z zamiarem kradzieży pereł, a one zostały w tym nieuczciwym celu
przemieszczone, wydaje się, że sprawca miał zamiar ukraść tylko te perły; co jest słuszne. Ponieważ inne
przedmioty, które zostały przesunięte w celu dotarcia do pereł, nie były używane w celu ich kradzieży.
1. 1. Kto skrobie srebrne naczynie, jest złodziejem całego naczynia i odpowiada za kradzież do wysokości udziału
właściciela.
32. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Dziecko, które nie osiągnęło wieku dojrzałego, może dokonać kradzieży, jeśli jest zdolne do przestępstwa, jak
stwierdza Julianus w dwudziestej drugiej księdze Digestów. Podobnie można wytoczyć powództwo za poniesioną
szkodę przeciwko dziecku, które nie osiągnęło jeszcze wieku dojrzałego, ponieważ kradzież została przez nie
popełniona; to jednak wymaga zmiany, ponieważ nie sądzimy, aby powództwo z ustawy akwiliańskiej, które
można wytoczyć przeciwko dziecku, które nie osiągnęło jeszcze wieku dojrzałego, a jest zdolne do popełnienia
winy, miało zastosowanie do niemowląt. To, co mówi Labeo, jest również prawdą, to znaczy, że jeśli kradzież
została popełniona z pomocą dziecka, które nie osiągnęło wieku dojrzewania, nie będzie ono za nią
odpowiedzialne.
0. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Julianus mówi, że nie można wytoczyć przeciwko niemu osobistego powództwa o zwrot kosztów.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Zasada przyjęta przez większość autorytetów, że kradzież działki nie może być popełniona, jest prawdziwa.
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23. W związku z tym powstaje pytanie, czy jeśli ktoś został wyrzucony z ziemi, to czy można wytoczyć powództwo
osobiste o jej odzyskanie przeciwko temu, kto go wyrzucił? Labeo zaprzecza, że tak. Ale Celsus uważa, że
można wytoczyć powództwo osobiste o odzyskanie posiadania, tak jak w przypadku kradzieży rzeczy ruchomych.
24. Nie ulega wątpliwości, że można wytoczyć powództwo o kradzież, gdy z ziemi usunięto cokolwiek, na
przykład drzewa, kamienie, piasek lub owoce, które ktoś zabrał z zamiarem ich kradzieży.
(23) Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli dzikie pszczoły roją się na drzewie twojej ziemi, a ktokolwiek usunie pszczoły lub ich miód, nie będzie
odpowiadał wobec ciebie za kradzież, ponieważ nie były twoje, a jest ustalone, że należą do rzeczy, które mogą
być zagarnięte na lądzie, morzu lub w powietrzu.
23. 23. Jest również ustalone, że dzierżawca, który płaci czynsz w pieniądzu, może wnieść powództwo o kradzież
przeciwko każdemu, kto ukradnie jego stojące plony, ponieważ zaczęłyby one należeć do niego od momentu, gdy
je zebrał.
27. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Kto przywłaszcza sobie księgi rachunkowe lub dokumenty pisemne, odpowiada za kradzież nie tylko według ich
wartości, lecz także według interesu, jaki miał w nich właściciel, co odnosi się do oszacowania sum zawartych w
księgach rachunkowych, to znaczy, czy wynosiły one tyle pieniędzy; na przykład, jeśli zawierały rachunek na
dziesięć aurei, mówimy, że suma ta powinna być podwojona. Jeśli jednak w księgach nie było żadnych
należności, ponieważ zostały one zapłacone, czyż nie należy brać pod uwagę jedynie oszacowania wartości
samych ksiąg rachunkowych? Bo jaki inny interes mógłby mieć w nich właściciel? Można uważać, że ponieważ
czasami dłużnicy chcą, aby księgi rachunkowe zostały im zwrócone, ponieważ twierdzą, że zapłacili kwoty, które
nie są im należne, w interesie wierzyciela jest zatrzymanie ksiąg rachunkowych, aby nie powstały żadne
kontrowersje z nimi związane. I ogólnie rzecz biorąc, należy powiedzieć, że w tego rodzaju przypadkach żąda się
podwójnej wartości odsetek.
(23) Stąd, gdy komuś, kto posiada inne dowody i rejestry bankowe, skradziono banknot, można zapytać, czy
należy oszacować podwójną wartość banknotu, czy też nie należy tego robić, ponieważ nie ma on w tym
żadnego interesu. Bo jaki interes może mieć, gdy dług może być udowodniony w inny sposób, na przykład, gdy
jest zawarty w dwóch różnych rachunkach. Nie uważa się bowiem, że wierzyciel cokolwiek stracił, jeśli istnieje
inny dowód istnienia długu, który go zabezpiecza.
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(24) Podobnie, w przypadku kradzieży pokwitowania, należy również stwierdzić, że będzie istniała podstawa do
wniesienia powództwa o kradzież w zakresie interesu właściciela. Wydaje mi się jednak, że nie ma on w tym
żadnego interesu, jeżeli istnieją inne dowody wskazujące na to, że pieniądze zostały zapłacone.
(25) Jeśli jednak sprawca nie usunął tego rodzaju dokumentów, ale wymazał ich fragmenty, będzie to nie tylko
podstawa do pozwu o kradzież, ale także do postępowania zgodnie z prawem akwiliańskim, ponieważ każdy, kto
zniekształcił własność, jest uważany za "złamanego".
23. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli jednak coś ukradnie, będzie odpowiadał tylko za interes, jaki miał właściciel w tym, by rzecz nie została
skradziona, bo niszcząc ją, nie dodaje nic do kary.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Ponadto można wytoczyć powództwo o wydanie rzeczy, a także o wydanie interdyktu w sprawie jej posiadania.
39. Tenże, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli testament został zniszczony.
(1) Tenże, O Sabinusie, księga XLI.
(1) Tenże, O Sabinusie, księga XLI. Jeśli jednak ktoś zniszczy obraz lub książkę, będzie odpowiadał z tytułu
bezprawnej szkody, tak jak gdyby zniszczył rzecz.
40. Jeśli ktoś kradnie lub wymazuje w rejestrach aktów Republiki lub jakiejkolwiek gminy, Labeo twierdzi, że
będzie odpowiadał z tytułu kradzieży. To samo mówi w odniesieniu do innych dóbr publicznych lub należących do
stowarzyszeń.
0. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Niektóre autorytety uważają, że w procesie o kradzież należy jedynie dokonać oszacowania rachunków,
ponieważ jeśli kwota długu może być udowodniona przed sędzią właściwym dla procesu o kradzież, może być
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również udowodniona przed sędzią właściwym dla procesu o odebranie pieniędzy. Jeśli jednak nie można jej
ustalić przed sędzią właściwym dla powództwa o kradzież, nie można wykazać wysokości poniesionej szkody.
Może się jednak zdarzyć, że po dokonaniu kradzieży powód odzyska rachunki, dzięki czemu będzie mógł
udowodnić, jaką szkodę poniósłby, gdyby ich nie odzyskał.
(1) Zasadniczym pytaniem w odniesieniu do prawa akwiliańskiego jest, w jaki sposób można ustalić wartość
interesu strony? Jeśli bowiem można ją udowodnić w inny sposób, to nie ponosi on żadnej szkody. Jaka jest więc
zasada, jeśli zdarzy się, że pożyczy on pieniądze pod warunkiem, a w międzyczasie świadkowie, na których się
powołuje, umrą, zanim warunek zostanie spełniony? Albo przypuśćmy, że zażądałem sumy pieniędzy, którą
pożyczyłem, i ponieważ nie przedstawię świadków, którzy podpisali umowę, przegrywam sprawę; jeśli wniosę
pozew o kradzież, mogę wykorzystać ich pamięć i obecność, aby udowodnić, że pożyczyłem pieniądze.
0. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Opiekun, choć jest uprawniony do zarządzania sprawami swego podopiecznego, nie ma prawa przywłaszczać
sobie jego własności. Jeśli więc zabiera coś należącego do podopiecznego z zamiarem kradzieży, popełnia
kradzież, a mienie to nie może być nabyte przez uzurpację; będzie jednak odpowiadał z powództwa o kradzież,
choć może być również wytoczone przeciwko niemu powództwo opiekuńcze. To, co zostało powiedziane w
odniesieniu do opiekuna, odnosi się również do kuratora małoletniego, jak również do innych kuratorów.
23. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Kto pomaga złodziejowi, nie zawsze sam jest jawnym złodziejem; stąd zdarza się, że ten, kto udzielił pomocy,
odpowiada za kradzież jawną, a ten, kto został przyłapany na gorącym uczynku, winien jest jawnej kradzieży tego
samego mienia.
23. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIX.
Jeśli ktoś otrzymałby rzecz w celu jej przewiezienia, wiedząc, że została ona skradziona, ustala się, że jeśli
zostanie aresztowany z tą rzeczą w swoim posiadaniu, sam jest jawnym złodziejem, ale jeśli nie wiedział, że
została ona skradziona, żadna ze stron nie jest jawnym złodziejem; ten ostatni, ponieważ nie jest złodziejem, a
sam złodziej, ponieważ nie został aresztowany z rzeczą w swoim posiadaniu.
0. 0. Jeżeli jeden z twoich niewolników wypił i wyniósł wino, a drugi został przyłapany na piciu wina, to tego
pierwszego uznasz za odpowiedzialnego za kradzież nie jawną, a tego drugiego za jawną.
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65536. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Kto namawia niewolnika do ucieczki, nie jest złodziejem; kto bowiem udziela drugiemu złej rady, nie popełnia
kradzieży, tak samo jak nie popełnia jej ten, kto namawia go do zrzucenia się z jakiejś wysokości lub do położenia
na siebie gwałtownych rąk; tego rodzaju rzeczy bowiem nie dopuszczają kradzieży. Gdyby jednak namówił go do
ucieczki, aby ktoś inny mógł go okraść, będzie odpowiadał za kradzież, ponieważ przestępstwo zostało
popełnione za jego pomocą i radą. Pomponiusz idzie jeszcze dalej i mówi, że ten, kto go namawia, nawet jeśli w
międzyczasie nie odpowiada za kradzież, to jednak zaczyna odpowiadać w momencie, gdy ktoś ukradnie
zbiegłego niewolnika, ponieważ uważa się, że kradzież została popełniona za jego pomocą i radą.
65536. Uznano również, że kto pomaga synowi, niewolnikowi lub żonie w popełnieniu kradzieży, odpowiada za
kradzież, chociaż sam nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.
65537. Pomponiusz mówi też, że gdy zbiegły niewolnik zabiera ze sobą mienie, to ten, kto go do tego nakłonił,
może być pociągnięty do odpowiedzialności za kradzież z powodu skradzionego mienia, ponieważ udzielił
złodziejowi pomocy i rady. Stwierdza to również Sabinus.
65538. Jeśli dwóch niewolników skorzysta z rady jednego drugiego i obaj uciekną w tym samym czasie, to jeden
nie jest złodziejem drugiego. Ale co, jeśli się nawzajem ukrywają? Może się zdarzyć, że obaj są złodziejami siebie
nawzajem. Można też powiedzieć, że jeden jest złodziejem drugiego, bo jeśli ktoś inny okradnie każdego z nich,
to będą odpowiedzialni za to, że udzielili sobie wzajemnej pomocy, tak jak Sabinus stwierdził, że są
odpowiedzialni także za kradzież mienia, które wynieśli.
65536. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIX.
Jeśli będziesz śledził oswojonego pawia, który uciekł z mojego domu, aż się zgubi, mogę wytoczyć ci proces o
kradzież, gdy tylko ktoś go zarekwiruje.
65536. Paulus.
Jeśli syn będący pod ojcowską kontrolą zostanie skradziony, to jest oczywiste, że jego ojciec będzie miał prawo
do wytoczenia powództwa o kradzież.
(65536) Tenże, O Sabinusie, księga IX.
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Matka, której syn został skradziony, nie ma prawa do powództwa o kradzież.
(65536) Chociaż powództwo o kradzież może być wytoczone na rachunek osób wolnych, to jednak osobiste
powództwo o odzyskanie należności nigdy nie będzie przysługiwało.
65536. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Prawdą jest, że jeśli ktoś wywiózł niewolnicę, która jest nierządnicą i należy do innego, albo ją ukrył, to nie będzie
to kradzieżą; należy bowiem brać pod uwagę nie czyn, lecz motyw jego popełnienia. Motywem popełnienia tego
czynu była żądza, a nie kradzież. Dlatego nawet osoba, która wyważyła drzwi nierządnicy w celu odbycia z nią
stosunku, nie będzie odpowiedzialna za kradzież, jeśli złodzieje nie zostali przez nią wprowadzeni; nawet jeśli po
wejściu mogli wynieść własność kobiety. Ale czy ktoś, kto ukrył niewolnicę, aby się nią nacieszyć, odpowiada
według prawa fawijskiego? Nie wydaje mi się, żeby tak było, a gdy przedstawiono mi taki przypadek, wydałem
taką opinię: ponieważ ten, kto ukradł kobietę, popełnia czyn bardziej haniebny i płaci za jego hańbę, ale z
pewnością nie jest złodziejem.
65536. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Kto zabiera zwierzęta ciężarowe na większą odległość, niż to było uzgodnione, gdy mu je pożyczano, albo kto
korzysta z cudzej własności wbrew zgodzie właściciela, popełnia kradzież.
65536. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Gdy komuś, będącemu w rękach wroga, coś skradziono, a wraca na mocy prawa postliminium, można
powiedzieć, że ma prawo do powództwa o kradzież.
65536. Jest pewne, że arogator może wytoczyć powództwo o kradzież, nawet jeśli własność została skradziona
osobie, którą arogował przed dokonaniem tej czynności. Jeśli kradzież została dokonana później, nie ma
wątpliwości, że może on wnieść powództwo.
65537. Przestępstwo kradzieży nie wygasa tak długo, jak długo żyje złodziej, niezależnie od tego, czy ten, kto je
popełnia, jest sam sobie panem, gdy wytacza się przeciwko niemu powództwo, czy też jest pod kontrolą innego,
a powództwo o kradzież wytacza się przeciwko osobie, której władzy podlega; z tego powodu mówi się, że
przestępstwo podąża za osobą.
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65538. Gdyby ktoś, po wyrządzeniu szkody, stał się niewolnikiem wroga, zobaczmy, czy powództwo będzie
wygaszone. Pomponiusz powiada, że wygasa, a jeśli jeniec powróci na mocy prawa postliminium lub
jakiegokolwiek innego prawa, powództwo zostanie wznowione; i taka jest nasza praktyka.
65536. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Jeśli niewolnik przejąłby dowództwo nad statkiem bez zgody swego pana, należy zastosować zasadę
powszechną wobec tego ostatniego za wszystko, co zostało utracone na statku; tak że to, za co odpowiedzialny
jest niewolnik, może być wyjęte z jego peculium, a wszelkie zaniedbania samego właściciela muszą być
dodatkowo odpokutowane przez powództwo o odszkodowanie. Dlatego, jeśli niewolnik zostanie poddany
manumulacji, prawo do wytoczenia powództwa De peculio będzie istniało przeciwko panu jeszcze przez rok, ale
powództwo szkodliwe pójdzie za nim.
131072. Czasami zarówno niewolnik poddany manumisji, jak i ten, który dał mu wolność, są odpowiedzialni za
kradzież, jeśli ten ostatni poddał niewolnika manumisji, aby zapobiec wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o
kradzież. Kiedy jednak pan zostaje pozwany, Sabinus mówi, że niewolnik zostaje uwolniony z mocy prawa, tak
jakby to było postanowione.
0. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
Gdy fałszywy wierzyciel (to znaczy ten, który udaje wierzyciela) otrzymuje cokolwiek, popełnia kradzież, a
wypłacone pieniądze nie stają się jego własnością.
23. Fałszywy agent jest również uważany za popełniającego kradzież. Neratius jednak mówi, że należy rozważyć,
czy ta opinia, która jest podatna na różne konstrukcje, jest poprawna. Gdy bowiem dłużnik płaci agentowi
pieniądze z zamiarem wydania ich wierzycielowi, a agent je przywłaszcza, to powyższa opinia jest słuszna, gdyż
pieniądze nadal należą do dłużnika, gdy agent nie otrzymał ich w imieniu tego, komu dłużnik chciał je wypłacić, a
zatrzymując je bez zgody swojego mocodawcy, niewątpliwie popełnia kradzież. Jeśli jednak dłużnik zapłaciłby
pieniądze, aby stały się własnością agenta, Neratius twierdzi, że ten ostatni w żadnym wypadku nie popełnia
kradzieży, ponieważ otrzymuje pieniądze za zgodą swojego mocodawcy.
24. 24. Gdy ktoś otrzymuje coś, co nie jest mu należne, i deleguje innego, któremu należy zapłacić, nie będzie
można wnieść oskarżenia o kradzież, pod warunkiem że zapłata zostanie dokonana podczas nieobecności wyżej
wymienionej osoby. Jeśli jednak jest ona obecna, sprawa jest inna i popełnia on kradzież.
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25. Jeśli ktoś nie złożył fałszywego oświadczenia w odniesieniu do siebie osobiście, ale jest winny oszustwa w
swoich twierdzeniach, jest raczej oszustem niż winnym kradzieży; na przykład, jeśli mówi, że jest bogaty i
zainwestuje to, co otrzymał w towar; że da wypłacalne poręczenia; lub że natychmiast dokona zapłaty; we
wszystkich tych przypadkach jest on raczej winny oszustwa niż kradzieży i dlatego nie będzie odpowiadał za
kradzież; ale ponieważ popełnił oszustwo, jeśli nie można wytoczyć przeciwko niemu żadnego innego
powództwa, powództwo o oszustwo będzie zasadne.
26. Jeśli ktoś, z zamiarem kradzieży, zabiera cudzą własność, którą pozostawił odkrytą, będzie odpowiadał za
kradzież, niezależnie od tego, czy wiedział, czy nie wiedział, do kogo ta własność należy; nie zmniejsza bowiem
winy za kradzież to, że ktoś nie wie, kto jest właścicielem własności.
27. Jeśli właściciel porzucił rzecz, nie kradnę jej, nawet jeśli mam taki zamiar; kradzieży bowiem nie dokonuje się,
jeśli nie ma kogoś, komu można ukraść rzecz. W przypadku jednak, gdy nie jest ona nikomu skradziona, przyjęto
pogląd Sabinusa i Kasjusza, którzy twierdzili, że własność natychmiast przestaje być nasza, gdy tylko ją
porzucimy.
28. Jeśli mienie w rzeczywistości nie zostało porzucone, ale ten, kto je bierze, myśli, że tak się stało, nie będzie
odpowiadał za kradzież.
29. Jeśli mienie nie zostało porzucone, a on tak nie myśli, lecz bierze je leżące jak na widoku, nie po to, by
czerpać z niego korzyści, lecz by zwrócić je osobie, do której ono należy, nie będzie odpowiedzialny za kradzież.
30. Jeśli więc nie wiedział, do kogo należy, a mimo to wziął ją, aby zwrócić ją temu, kto się o nią upomniał lub
mógł udowodnić, że jest jego własnością, zobaczmy, czy będzie odpowiadał za kradzież. Nie sądzę, że tak,
ponieważ większość osób robi to z zamiarem wywieszenia ogłoszenia, że znalazła własność i zwróci ją temu, kto
się o nią upomni. Takie osoby pokazują, że nie mają zamiaru kraść.
31. Co należy zrobić, jeśli żąda on nagrody za znalezienie mienia? To nie jest uważane za kradzież, choć nie jest
to bardzo honorowe dla niego, aby zażądać niczego.
32. Gdy ktoś dobrowolnie coś wyrzuca lub wyrzucił, ale nie z zamiarem uznania tego za porzucone, a ty to
usuwasz, Celsus w dwunastej księdze Digestów pyta, czy jesteś winny kradzieży. I mówi, że jeśli myślałeś, że
rzecz jest porzucona, nie będziesz odpowiedzialny, ale jeśli nie myślałeś, może istnieć wątpliwość w tej kwestii;
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mimo to utrzymuje, że nie będziesz odpowiedzialny, ponieważ mówi, że własność nie została odebrana temu, kto
ją dobrowolnie wyrzucił.
33. Gdy ktoś wynosi ze statku mienie, które zostało wyrzucone za burtę, czy jest winny kradzieży? W tym
przypadku chodzi o to, czy mienie zostało uznane za porzucone. Jeśli ten, kto wyrzucił ją za burtę, uczynił to z
zamiarem porzucenia jej, w co na ogół należy wierzyć, gdyż wiedział, że zostanie utracona, to ten, kto ją znajdzie,
czyni ją swoją i nie jest winny kradzieży. Jeśli jednak nie miał takiego zamiaru, lecz wyrzucił ją za burtę w celu jej
zachowania, gdyby się uratowała, ten, kto ją znajdzie, może być jej pozbawiony. Jeśli ten ostatni wiedział o tym i
posiadał własność z zamiarem kradzieży, jest winny kradzieży; ale jeśli zatrzymał ją z zamiarem zachowania jej
dla właściciela, nie będzie odpowiedzialny za kradzież. Jeśli jednak myślał, że mienie zostało po prostu
wyrzucone za burtę, to i tak nie będzie odpowiadał za kradzież.
34. 34. Nawet gdybym nabył tylko połowę własności niewolnika, który wcześniej coś mi ukradł, lepsza jest opinia,
że prawo do wniesienia powództwa wygasa, gdy uzyskałem własność tylko połowy wspomnianego niewolnika;
ponieważ nawet na początku osoba, która miała połowę własności niewolnika, nie mogła wnieść powództwa o
kradzież. Oczywiste jest, że jeśli moje użytkowanie wspomnianego niewolnika zaczyna istnieć, należy stwierdzić,
że prawo do powództwa o kradzież nie wygasa, ponieważ użytkownik nie jest właścicielem.
0. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XIX.
Jeśli na polecenie dłużnika fałszywy agent otrzyma pieniądze od innego, dłużnika tegoż dłużnika, będzie on
odpowiedzialny wobec dłużnika za kradzież, a pieniądze będą należeć do tego ostatniego.
23. 23. Jeśli ja dostarczę ci moją własność jako twoją, a ty wiesz, że jest ona moja, lepsza opinia jest taka, że
jesteś winny kradzieży, jeśli zrobiłeś to z zamiarem osiągnięcia korzyści.
24. 24. Jeśli niewolnik należący do majątku, który nie został jeszcze przyjęty, ukradnie coś spadkobiercy, a
następnie zostanie wyswobodzony z woli swego pana, to wniesie przeciwko niemu pozew o kradzież, ponieważ
spadkobierca nie był w tym czasie jego panem.
23. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLI.
W przypadku, gdy wspólnik kradnie wspólną własność (ponieważ kradzież własności spółki może być
popełniona), można bez wątpienia stwierdzić, że powództwo o kradzież będzie zasadne.
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23. Tenże, O Sabinusie, księga XLII.
Wszystkie autorytety uznały, że powództwo o kradzież może być wytoczone przeciwko złodziejowi, nawet jeśli
skradzione mienie zostało zniszczone. Tak więc po śmierci niewolnika, którego ktoś okradł, prawo do powództwa
o kradzież pozostaje nienaruszone. Prawo to nie wygasa również w wyniku manumisji, ponieważ manumisja nie
różni się od śmierci, ponieważ wydaje się usuwać niewolnika spod władzy jego pana. Dlatego też, bez względu
na to, w jaki sposób niewolnik może zostać odsunięty od władzy swego pana, powództwo o kradzież może być
nadal wytoczone przeciwko złodziejowi; i taka jest nasza praktyka. To powództwo leży nie dlatego, że niewolnik
jest teraz oddzielony od swojego pana, ale dlatego, że jest od niego oddzielony na korzyść złodzieja. Ta zasada
została również przyjęta w odniesieniu do powództwa osobistego o odzyskanie mienia; może być ono bowiem
wytoczone przeciwko złodziejowi, nawet jeśli mienie zostało, z takich czy innych powodów, zniszczone. Dotyczy
to również sytuacji, gdy mienie dostało się w ręce wroga, ponieważ ustalono, że z tego powodu można wytoczyć
powództwo o kradzież. Jeśli jednak, po uznaniu za porzuconą, zostanie ona odzyskana przez właściciela, może
on wnieść powództwo o kradzież.
(1) Jeżeli niewolnik będący przedmiotem użytkowania zostanie skradziony, zarówno użytkownik, jak i właściciel
mają prawo do powództwa o kradzież. W związku z tym, powództwo zostaje podzielone pomiędzy właściciela i
użytkownika, użytkownik wnosi powództwo o zyski lub o kwotę interesu, który miał w tym, aby nie dopuścić się
kradzieży, czyli o podwójne odszkodowanie; natomiast właściciel wnosi powództwo o interes, który miał w tym,
aby nie zostać pozbawionym swojej własności.
(2) Kiedy mówimy o podwójnym odszkodowaniu, musimy rozumieć, że powództwo o poczwórne odszkodowanie
przysługuje, jeżeli kradzież jest oczywista.
(3) Powództwo to może być wytoczone na rzecz osoby, która ma jedynie prawo do korzystania z niewolnika.
(4) Gdyby ktoś przypuszczał, że niewolnik ten został również oddany w zastaw, to skutkiem tego również ten, kto
otrzymał go w zastaw, będzie mógł wystąpić z powództwem o kradzież. Ponadto, jeśli niewolnik jest wart więcej
niż kwota należna z tytułu zastawu, również dłużnik może wnieść powództwo o kradzież.
(5) Powództwa, które przysługują tym osobom, są tak różne w swej naturze, że jeśli którykolwiek z nich zwolnił
złodzieja od odpowiedzialności za szkody, to należy powiedzieć, że utracił on prawo do powództwa tylko dla
siebie, ale że istnieje ono nadal w odniesieniu do pozostałych. Jeśli bowiem przypuszczasz, że niewolnik będący
wspólną własnością został skradziony, a jeden z jego panów zwolni złodzieja z odpowiedzialności za szkodę,
drugi, który tego nie uczynił, będzie miał prawo do powództwa o kradzież.
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(6) Właściciel może również wnieść powództwo o kradzież przeciwko użytkownikowi wieczystemu, jeżeli ten
uczynił cokolwiek w celu ukrycia własności lub jej przywłaszczenia.
(7) Bardzo słusznie uznano, że ten, kto sądzi, że wszedł w posiadanie nieruchomości za zgodą właściciela, nie
jest złodziejem. Jak bowiem może być winny oszustwa ten, kto sądzi, że właściciel wyrazi zgodę, niezależnie od
tego, czy jego opinia jest fałszywa czy prawdziwa? Dlatego złodziejem jest tylko ten, kto bierze coś wbrew woli
właściciela i wie, że to robi.
(8) Z drugiej strony, jeśli myślę, że robię coś wbrew woli właściciela, a ten ostatni powinien być rzeczywiście
chętny, to powstaje pytanie, czy będzie podstawa do oskarżenia o kradzież. Pomponiusz mówi, że popełniam
kradzież. Jednak prawdą jest, że jeśli ja jestem gotów, aby on używał własności, chociaż on może nie być tego
świadomy, to nie będzie winny kradzieży.
(9) Jeśli skradzione mienie zostanie zwrócone właścicielowi, a zostanie zabrane po raz drugi, to będzie to kolejna
skarga o kradzież.
2. Paulus, O Sabinusie, Księga IX.
Jeśli własność skradzionego mienia zostanie w jakikolwiek sposób zmieniona, powództwo o kradzież przysługuje
faktycznemu właścicielowi; jak na przykład spadkobiercy i pretorianowi posiadającemu majątek, jak również
przybranemu ojcu i zapisobiercy.
3. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Pewien człowiek zgubił srebrną wazę i wytoczył proces o kradzież, a gdy powstał spór co do wagi wazy, a powód
oświadczył, że jest ona większa niż w rzeczywistości, złodziej pokazał wazę. Ten, do którego ona należała,
odebrał ją złodziejowi, a ten mimo to wydał przeciwko niemu wyrok zasądzający podwójne odszkodowanie, co
było niezwykle trafnym rozstrzygnięciem. W postępowaniu karnym bowiem nie tylko sama skradziona rzecz jest
uwzględniona, niezależnie od tego, czy chodzi o kradzież jawną, czy też o kradzież nie jawną.
4. Ten, kto zna złodzieja, sam nim nie jest, niezależnie od tego, czy go wskaże, czy nie, ponieważ istnieje wielka
różnica między ukrywaniem złodzieja a niewskazaniem go. Ten, kto go zna, nie odpowiada za kradzież, ale ten,
kto go ukrywa, jest za to odpowiedzialny.
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5. Ten, kto bierze niewolnika za zgodą jego pana, nie jest ani złodziejem, ani porywaczem, co jest zupełnie
oczywiste. Któż bowiem, kto działa zgodnie z wolą właściciela mienia, może być nazwany złodziejem?
6. Jeśli pan zabronił, a on zabiera niewolnika, ale nie z zamiarem ukrycia go, nie jest złodziejem; jeśli go ukrywa,
to zaczyna być złodziejem. Dlatego ten, kto zabiera niewolnika, ale go nie ukrywa, nie jest złodziejem, nawet jeśli
czyni to wbrew woli pana. Rozumiemy jednak, że pan zabrania tego nawet wtedy, gdy o tym nie wie, to znaczy,
gdy się na to nie zgadza.
7. Jeśli dam ci ubranie do czyszczenia za wynagrodzeniem, a ty bez mojej wiedzy i zgody pożyczysz je Titiusowi,
a Titius je ukradnie, powództwo o kradzież będzie również na twoją korzyść, ponieważ jesteś odpowiedzialny za
przechowywanie własności; a ja będę miał prawo do powództwa przeciwko tobie, ponieważ nie powinieneś był go
pożyczać, a przez to popełniłeś kradzież. Jest to przykład, w którym złodziej może wnieść powództwo o kradzież.
8. Jeżeli niewolnica, która jest w ciąży, zostanie skradziona lub pocznie będąc w rękach złodzieja, jej dziecko
będzie własnością skradzioną, niezależnie od tego, czy urodzi się, gdy jest pod kontrolą złodzieja, czy gdy jest w
rękach posiadacza w dobrej wierze. W tym ostatnim przypadku, jednakże, powództwo o kradzież nie będzie
zasadne. Jeżeli jednak poczęła ona dziecko będąc w rękach posiadacza działającego w dobrej wierze i urodziła
je w tym czasie, to w rezultacie dziecko nie będzie stanowiło własności skradzionej, ale może być nawet
uzyskane w drodze uzurpacji. Ta sama zasada powinna być przestrzegana w odniesieniu do bydła i jego
potomstwa, jak w przypadku dziecka niewolnicy.
9. Ogierki urodzone przez skradzione klacze natychmiast należą do kupującego w dobrej wierze i jest to
uzasadnione, ponieważ są one wliczone w zyski, ale dziecko niewolnicy płci żeńskiej nie jest w nich
uwzględnione.
10. Złodziej sprzedał skradzioną własność, a właściciel tej własności wyłudził od złodzieja pieniądze za nią
zapłacone. Opinia została wydana prawidłowo, że popełnił on kradzież pieniędzy, a nawet będzie odpowiadał z
powództwa o mienie zabrane przemocą; nikt bowiem nie ma wątpliwości, że to, co zostało nabyte w zamian za
skradzione mienie, samo nie jest skradzione. Dlatego też pieniądze uzyskane jako cena skradzionego mienia nie
są kradzione.
11. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga X.
Czasami zdarza się, że ten, kto ma interes w tym, aby mienie zostało zachowane, nie jest uprawniony do
wytoczenia powództwa o kradzież. Na przykład, wierzyciel nie może wnieść pozwu o kradzież mienia należącego
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do jego dłużnika, chociaż ten ostatni, w przeciwnym razie, może nie być w stanie zapłacić tego, co pożyczył.
Mówimy tu jednak o mieniu, które nie zostało oddane w zastaw. Podobnie żona nie może wytoczyć powództwa o
kradzież w odniesieniu do mienia dotal, które jest na jej ryzyko; ale jej mąż może to zrobić.
12. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
W procesie o kradzież nie chodzi o poczwórne lub podwojone odszkodowanie, ale o rzeczywistą cenę samego
mienia. Jeśli jednak mienie przestało istnieć w chwili wydania wyroku, należy to jednak uczynić. Ta sama zasada
ma zastosowanie, jeśli mienie w chwili obecnej uległo zniszczeniu, ponieważ wycena zostanie odniesiona do
czasu, kiedy kradzież została popełniona. Jeśli mienie stało się bardziej wartościowe, podwójna kwota wartości
zostanie oszacowana w czasie, gdy było ono najbardziej wartościowe; ponieważ bardziej prawdziwe jest
stwierdzenie, że kradzież została popełniona w tym czasie.
13. Celsus twierdzi, że kradzież jest popełniona z pomocą i radą nie tylko wtedy, gdy jest to czynione w celu
dokonania wspólnej kradzieży, ale nawet wtedy, gdy taki zamiar nie istniał, a kradzież została popełniona z
pobudek wrogości.
14. Pedius bardzo słusznie twierdzi, że skoro nikt nie popełnia kradzieży bez oszustwa, to pomoc i rada do jej
popełnienia nie może być udzielona bez oszustwa.
15. Za udzielającego rady uważa się tego, kto namawia, nakłania i udziela informacji w celu popełnienia
kradzieży. Udziela pomocy, kto dostarcza swoich usług i pomocy w celu potajemnego usunięcia mienia.
16. 16. Kto pokazuje bydłu czerwoną szmatę i zagania je do ucieczki, aby mogło wpaść w ręce złodziei, i czyni to
z oszukańczym zamiarem, podlega odpowiedzialności za kradzież. Nawet jeśli nie robi tego w celu popełnienia
kradzieży, to tak niebezpieczny żart nie powinien pozostać bezkarny. Dlatego Labeo twierdzi, że należy przyznać
mu powództwo in factum.
17. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIII.
Jeśli bowiem bydło zrzuci się z jakiegoś wzniesienia, będzie można wnieść powództwo o odszkodowanie, jak w
prawie akwilejskim.
18. Ulpianus, O Edykcie, księga XXXVII.
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Jeśli ktoś udziela pomocy lub rady żonie, która kradnie własność męża, będzie odpowiadał za kradzież.
19. Nawet jeśli popełni kradzież razem z nią, będzie odpowiadał za kradzież, podczas gdy ona nie będzie
odpowiadać.
20. Jeśli ona sama udzieli pomocy złodziejowi, nie będzie odpowiadać za kradzież, lecz za oszukańcze zabranie
mienia.
21. Nie ma żadnych wątpliwości, że będzie ona odpowiedzialna za kradzież popełnioną przez jej niewolnika.
22. To samo należy powiedzieć o synu pod ojcowską kontrolą, który służy w wojsku; nie będzie on bowiem
odpowiedzialny za kradzież dokonaną na swoim ojcu; ale będzie odpowiedzialny za czyn swojego kastrańskiego
niewolnika, jeśli ten ostatni okradnie swojego ojca.
23. 23. Jeśli mój syn, który ma peculium castrense, ukradnie coś tobie, zobaczmy, czy mogę wnieść przeciwko
niemu powództwo słuszne, ponieważ ma on majątek, z którego może zaspokoić wyrok. Można utrzymać, że
powództwo może być wniesione.
24. Czy jednak ojciec będzie odpowiedzialny wobec syna, jeśli ten usunął coś z jego castrense peculium? to
pytanie, które powinniśmy rozważyć. Myślę, że będzie odpowiedzialny, ponieważ nie tylko kradnie coś synowi,
ale może być również pozwany w procesie o kradzież.
25. Mela mówi, że wierzyciel, który nie zwraca zastawu po wypłaceniu mu pieniędzy, jest odpowiedzialny za
kradzież, jeśli zatrzymuje zastaw w celu jego ukrycia, co uważam za prawdę.
26. Gdy na polu znajdują się kopalnie siarki i ktokolwiek usunie z nich siarkę, właściciel będzie miał prawo do
powództwa o kradzież, a następnie dzierżawca może, postępując zgodnie ze swoją dzierżawą, zmusić do
przypisania mu tego pierwszego powództwa.
27. Jeśli twój niewolnik lub twój syn otrzyma odzież w celu jej wyczyszczenia i zostanie ona skradziona, powstaje
pytanie, czy będziesz miał prawo do powództwa o kradzież. Jeśli peculium niewolnika zostało skradzione, można
wnieść powództwo o kradzież, ale jeśli nie zostało skradzione, należy stwierdzić, że tego rodzaju powództwo nie
przysługuje.
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28. Jeśli jednak ktoś nabędzie skradzioną własność, nie wiedząc, że tak jest, i zostanie jej nieuczciwie
pozbawiony, będzie miał prawo do powództwa o kradzież.
29. Labeo twierdzi, że jeśli człowiek poleci handlarzowi mąką, aby dostarczył mąkę każdemu, kto o nią poprosi w
jego imieniu, a przechodzień, który o tym usłyszał, poprosi o mąkę w jego imieniu i ją otrzyma, to powództwo o
kradzież będzie wytoczone na korzyść handlarza mąką przeciwko temu, kto tego zażądał, a nie na moją korzyść,
ponieważ handlarz mąką prowadził interesy dla siebie, a nie dla mnie.
30. Czy jeśli ktoś przyjmie mojego zbiegłego niewolnika jako swojego od duumwirów lub innych sędziów, którzy
mają prawo zwalniać ludzi z więzienia lub aresztu, to czy będzie on odpowiedzialny za kradzież? Jest ustalone,
że jeśli dał poręczenie, to właściciel powinien mieć prawo do powództwa przeciwko nim, a oni powinni przenieść
swoje prawa do powództwa na mnie. Jeśli jednak nie wziął poręczenia, lecz oddał niewolnika powodowi, jak
temu, który odbierał to, co do niego należało, właściciel będzie miał prawo do powództwa o kradzież przeciwko
porywaczowi.
31. 31. Jeśli ktoś wyrywa złote lub srebrne monety, lub jakąkolwiek inną własność, z ręki innego, będzie
odpowiedzialny za kradzież, jeśli uczynił to z zamiarem, aby osoba trzecia wzięła je, a on je wyniósł.
32. Jeśli ktoś ukradnie należącą do mnie sztabkę srebra i zrobi z niej filiżanki, mogę wytoczyć proces o kradzież
sztabki albo osobisty o odzyskanie mienia. Ta sama zasada odnosi się do winogron, ich niesfermentowanego
soku i pestek; można bowiem wytoczyć powództwo o kradzież winogron, ich niesfermentowanego soku i pestek,
jak również powództwo osobiste.
33. 33. Niewolnik, który twierdzi, że jest wolny, aby mu pożyczono pieniądze, nie popełnia kradzieży, gdyż
twierdzi jedynie, że jest dłużnikiem wypłacalnym. Ta sama zasada odnosi się do tego, kto udaje, że jest głową
rodziny, aby tym łatwiej pożyczono mu pieniądze, gdy w rzeczywistości jest synem pod kontrolą ojcowską.
34. Julianus w Dwudziestej Drugiej Księdze Digestów mówi, że jeśli ktoś otrzyma ode mnie pieniądze, aby
zapłacić mojemu wierzycielowi, a ponieważ sam jest winien tę samą sumę temu samemu wierzycielowi, wypłaca
ją we własnym imieniu, popełnia kradzież.
35. Jeśli Tacyt sprzedaje cudzą własność i otrzymuje jej cenę od nabywcy, nie uważa się, że ukradł te pieniądze.
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36. Gdy jeden z dwóch komplementariuszy otrzyma nieruchomość w zastaw i zostanie ona skradziona, Mela
mówi, że tylko ten, kto otrzymał zastaw, będzie miał prawo do powództwa o kradzież, a jego partner nie będzie
miał do niej prawa.
37. Nikt nie może popełnić kradzieży słowem lub pismem; jest bowiem przyjętą zasadą, że kradzież nie może być
popełniona bez obchodzenia się z rzeczą, o której mowa. Dlatego też udzielanie pomocy lub rady staje się
przestępstwem dopiero wtedy, gdy mienie jest następnie przenoszone.
38. Jeśli ktoś podnieca mojego osła, aby go nakłonić do pokrycia jego własnych klaczy w celu wyhodowania
ogierków, nie będzie odpowiadał za kradzież, chyba że miał również zamiar kradzieży. Taką opinię przekazałem
mojemu przyjacielowi Herenniusowi Modestinusowi, który konsultował się ze mną z Dalmacji w sprawie ogierów,
do których klacze zostały w tym celu przyprowadzone przez człowieka, który potem został pociągnięty do
odpowiedzialności za kradzież; jeśli miał zamiar kradzieży, ale jeśli nie miał, to powództwo in factum byłoby
zasadne.
39. Ponieważ chciałem pożyczyć pieniądze Titiusowi, który był człowiekiem honorowym i wypłacalnym,
podstawiłeś w jego miejsce innego Titiusa, który był ubogi, przedstawiając mi się za bogatego Titiusa, a
otrzymawszy pieniądze, podzieliłeś się nimi z nim. Ty odpowiadasz za kradzież, ponieważ została ona
popełniona za twoją pomocą i radą, a Titius będzie również odpowiadał za kradzież.
40. Jeśli przy zakupie ktoś pożyczyłby ci cięższe niż legalne odważniki, Mela powiada, że będzie odpowiadał
wobec sprzedawcy za kradzież, i że ty również będziesz, jeśli byłeś świadomy tych faktów; nie otrzymałeś
bowiem artykułu za zgodą sprzedawcy, gdyż został on oszukany co do wagi.
41. Gdyby ktoś namówił mojego niewolnika do wymazania jego nazwiska z jakiegoś dokumentu, na przykład z
weksla, Mela mówi, a ja myślę, że można wytoczyć powództwo o kradzież.
42. Jeśli mój niewolnik został nakłoniony do skopiowania moich rejestrów, myślę, że można wnieść powództwo o
zepsucie niewolnika przeciwko temu, kto go namówił, a jeśli on sam je skopiuje, należy przyznać powództwo o
oszustwo.
43. Kiedy skradziono sznur pereł, należy podać ich liczbę. Gdy wytoczono powództwo o kradzież wina, należy
podać liczbę dzbanów, które zostały zabrane. Jeśli przywłaszczono sobie wazy, należy podać ich liczbę.
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44. 44. Jeśli mój niewolnik, który swobodnie zarządza swoim peculium, zawrze umowę (ale nie w celu darowizny)
z kimś, kto ukradł jego peculium, to uważa się, że dokonał legalnej transakcji; bo chociaż powództwo o kradzież
może być nabyte przez jego pana, to jednak stanowi ono część peculium niewolnika. Jeśli cała kara w wysokości
podwójnej wartości kradzieży zostanie zapłacona niewolnikowi, nie ma wątpliwości, że złodziej zostanie
uwolniony. Wynika z tego, że jeśli niewolnik otrzymałby od złodzieja to, co wydaje mu się zadośćuczynieniem za
skradzioną własność, transakcja ta również zostanie uznana za legalną.
45. Gdy ktoś przysięga, że nie popełnił kradzieży, a potem zajmuje się skradzionym mieniem, prawo do
powództwa o kradzież wygasa, ale prawo do ścigania mienia jest nadal zachowane dla właściciela.
46. Gdy skradziony niewolnik został wyznaczony na spadkobiercę, powód może również uzyskać wartość
majątku w procesie o kradzież, pod warunkiem, że niewolnik zmarł, zanim wszedł w posiadanie majątku na
polecenie swojego pana. Ten sam rezultat można uzyskać poprzez wniesienie osobistego powództwa o
odzyskanie martwego niewolnika.
47. Jeżeli niewolnik, który ma być wolny pod warunkiem, zostanie skradziony lub jeżeli jakikolwiek majątek
zapisany warunkowo zostanie przywłaszczony, a warunek zostanie spełniony przed objęciem spadku, nie można
wytoczyć powództwa o kradzież, ponieważ interes spadkobiercy wygasł. Jednakże w czasie, gdy warunek jest w
toku, wartość niewolnika powinna być oszacowana jako cena, za którą mógłby on zostać sprzedany.
48. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Jeśli ktoś, używając przemocy, ukradnie coś z domu, w którym nikogo nie było, może być pozwany w sprawie o
czterokrotną wartość skradzionego mienia, jak również w sprawie o kradzież bez widocznych śladów, jeśli nie
zostanie zatrzymany podczas wynoszenia mienia.
49. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Ten, kto wyłamuje drzwi w celu wyrządzenia szkody (chociaż w wyniku tego może zostać zabrane mienie przez
innych), nie będzie winny kradzieży, ponieważ chęć i zamiar sprawcy czynią różnicę w przypadku przestępstwa.
50. Jeżeli niewolnik użyczającego rzecz do użytku ukradnie ją, a ten, od którego ją wzięto, jest wypłacalny,
Sabinus powiada, że można wytoczyć przeciwko niemu powództwo z tytułu pożyczki, jak również przeciwko panu
z powodu kradzieży dokonanej przez niewolnika. Jeśli jednak pan ma pieniądze, które pobrał, prawo do
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powództwa z tytułu kradzieży wygasa. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku oddalenia powództwa o
pożyczkę.
51. Jeśli twój niewolnik ukradnie rzecz, która została ci użyczona do użytku, nie będzie można wytoczyć
przeciwko tobie powództwa o kradzież, lecz tylko o pożyczkę, ponieważ rzecz była na twoje ryzyko.
52. 52. Kto dobrowolnie podejmuje się prowadzenia cudzych interesów, nie jest uprawniony do powództwa o
kradzież, chociaż mienie mogło zostać utracone z jego winy; ale wyrok może być wydany przeciwko niemu w
procesie opartym na dobrowolnym pośrednictwie, jeśli właściciel przeniesie na niego swoje prawo do powództwa.
Ta sama zasada odnosi się do tego, kto zarządza sprawami zamiast opiekuna, jak również do opiekuna, który
jest zobowiązany do zachowania staranności; tak na przykład, gdy ustanowiono kilku opiekunów
testamentowych, a jeden z nich, po złożeniu zabezpieczenia, podejmuje się zarządzania trustem.
53. Jeśli posiadasz moją własność dzięki darowiźnie innego, a ja ją ukradnę, Julianus powiada, że możesz
wytoczyć przeciwko mnie powództwo o kradzież tylko wtedy, gdy zachowanie posiadania leży w twoim interesie;
na przykład, jeśli broniłeś niewolnika, który został oddany w szkodliwej akcji, lub jeśli opiekowałeś się nim, gdy był
chory, będziesz miał słuszny powód, aby go zatrzymać przeciwko osobie, która go żąda.
54. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIII.
Jeśli wierzyciel korzysta z zastawu, jest odpowiedzialny za kradzież.
55. Uważa się, że ten, kto otrzymał coś na własny użytek, a pożycza to innemu, jest winny kradzieży. Jest więc
wystarczająco oczywiste, że kradzież jest popełniona, nawet jeśli ktoś używa cudzej własności dla własnej
korzyści, i nie ma znaczenia, że nie działa w tym celu. Czym innym jest bowiem korzyść majątkowa, gdy oddaje
się cudzą własność, a czym innym, gdy nabywa się dla siebie zobowiązanie ze względu na wynikającą z tego
korzyść. Dlatego winny jest kradzieży ten, kto potajemnie zabiera rzecz w celu podarowania jej innemu.
56. Prawo Dwunastu Tablic nie pozwala zabić złodzieja, który został przyłapany na kradzieży w dzień, chyba że
broni się bronią. Przez pojęcie "broń" rozumie się miecz, pałkę, kamień, a w końcu wszystko, co może być użyte
w celu zadawania obrażeń.
57. 57. Ponieważ powództwo o kradzież odnosi się do ścigania kary, podczas gdy powództwo osobiste i
powództwo o odzyskanie mienia służą temu drugiemu celowi, jest oczywiste, że jeśli mienie zostanie odzyskane,
prawo do powództwa o kradzież pozostanie nienaruszone, ale te z dwóch pozostałych powództw wygasną; tak
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jak, z drugiej strony, po zapłaceniu kary podwójnego lub poczwórnego odszkodowania, prawo do wniesienia
powództwa o odzyskanie mienia i prawo do powództwa osobistego pozostaną nienaruszone.
58. Kto świadomie użycza narzędzi w celu wyłamania drzwi lub szafy albo świadomie użycza drabiny w celu
wspinaczki, nawet jeśli na początku nie udzielił żadnej wskazówki do popełnienia kradzieży, nadal będzie
podlegał odpowiedzialności za kradzież.
59. Jeżeli opiekun, który zarządza sprawami swojego majątku, lub kurator, zawrze ugodę ze złodziejem, prawo
do powództwa o kradzież wygasa.
60. Ulpianus, Dysputy, Księga III.
Gdy wierzyciel wynosi z domu zastawione mu mienie, nie uważa się, że postępuje z nim w celu kradzieży, lecz że
bierze w posiadanie swój własny zastaw.
61. Julianus, Digest, Księga XXII.
W pewnych okolicznościach złodziej, nawet gdy obowiązek kary pozostaje, staje się ponownie odpowiedzialny i
może być kilkakrotnie pozwany za kradzież tej samej rzeczy. Pierwszy przypadek zachodzi, gdy zmienia się
prawo do posiadania; na przykład, gdy własność ponownie wchodzi w ręce właściciela, a ta sama osoba kradnie
ją albo od tego samego właściciela, albo od tego, któremu ją pożyczył lub sprzedał. Jeśli jednak właściciel
zostanie zmieniony, będzie on podlegał drugiej karze.
62. Kto przyprowadzi złodzieja przed Prefekta Straży Nocnej lub Gubernatora Prowincji, ten uzna, że wybrał
sposób odzyskania swojej własności. Jeśli sprawa zostanie tam zakończona, a przez skazanie złodzieja
odzyskane zostaną skradzione pieniądze, to sprawa kradzieży wydaje się sprowadzać do zwykłego
odszkodowania; zwłaszcza jeśli złodziejowi nakazano nie tylko zwrot skradzionego mienia, ale sędzia nakazał
dodatkowo coś innego. Jeśli jednak nakazano mu jedynie zwrot skradzionego mienia, a sędzia nie orzekł wobec
niego niczego innego, z tego powodu, że złodziej ponosił niebezpieczeństwo większej kary, należy rozumieć, że
kwestia kradzieży została usunięta.
63. Jeśli własność stanowiąca część peculium, po kradzieży, ponownie wchodzi w posiadanie niewolnika, wada
związana z kradzieżą zostaje usunięta, a własność w tym przypadku zaczyna należeć do peculium i być w
posiadaniu niewolnika.
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64. Jeśli jednak niewolnik potajemnie zabiera mienie należące do jego peculium, z zamiarem kradzieży, to dopóki
je zatrzymuje, jego stan nie ulega zmianie, gdyż jego pan nie jest niczego pozbawiony. Jeśli jednak dostarczy ją
innemu, popełnia kradzież.
65. 65. Osoba, która zarządza kuratelą, ma prawo do kompromisu ze złodziejem, a jeśli pozostaje we władaniu
skradzionego mienia, przestaje ono nim być, ponieważ kurator zajmuje miejsce właściciela. To samo należy
powiedzieć w odniesieniu do kuratora osoby obłąkanej; zajmuje on bowiem miejsce właściciela do tego stopnia,
że nawet wydając rzeczy należące do osoby obłąkanej, uważa się, że je alienuje. Opiekun i kurator osoby
niepoczytalnej mogą jednak we własnym imieniu wnieść pozew o odzyskanie skradzionego mienia.
66. Jeśli dwaj twoi niewolnicy ukradną odzież i srebrną blachę, a z powodu jednego z nich wytoczono przeciwko
tobie powództwo o odzyskanie skradzionej odzieży, a następnie z powodu drugiego wytoczono przeciwko tobie
powództwo o odzyskanie srebrnej blachy, nie można zastosować wobec ciebie wyjątku, ponieważ wytoczono już
powództwo o odzyskanie skradzionej odzieży.
67. Alfenus, Epitomes of the Digest of Paulus, Księga IV.
Jeśli ktoś robi wykop w celu wyciągnięcia kredy, a potem ją usuwa, jest złodziejem, nie dlatego, że wykopał
kredę, ale dlatego, że ją zabrał.
68. Julianus, O Urseius Ferox, Księga IV.
Jeśli własność zostanie skradziona synowi pod kontrolą ojcowską, może on właściwie wnieść powództwo z tego
powodu, gdy stanie się głową rodziny. W przypadku kradzieży własności, która została mu wydzierżawiona, może
on również wytoczyć powództwo z tego tytułu, gdy stanie się niezależny.
69. Tenże, O Miniciusie, księga III.
Gdy ktoś, kto pożyczył rzecz do użytku, ukradnie ją, nie można wytoczyć przeciwko niemu powództwa o kradzież,
ponieważ wziął tylko to, co było jego, a druga strona transakcji będzie zwolniona z odpowiedzialności wynikającej
z pożyczki. To jednak powinno być uważane za odnoszące się tylko do przypadków, w których ten, komu rzecz
została pożyczona, nie miał powodu, aby ją zatrzymać. Jeśli bowiem poniósł on jakiekolwiek konieczne wydatki z
tytułu pożyczonej rzeczy, w jego interesie leży raczej zatrzymanie jej, niż wniesienie powództwa z tytułu pożyczki,
a zatem będzie on uprawniony do wniesienia powództwa o kradzież.
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70. Africanus, Pytania, Księga VII.
Rozumie się, że zbiegła niewolnica w pewnym stopniu kradnie samą siebie, a także, że zabierając ze sobą
dziecko, popełnia kradzież.
71. Tenże, Pytania, księga VIII.
Kiedy niewolnik posiadany wspólnie ukradnie coś jednemu ze swoich panów, ustala się, że należy wytoczyć
powództwo działowe; i do uznania sędziego należy nakazanie drugiemu panu naprawienia szkody lub
przydzielenie mu jego części niewolnika. Skutkiem tego wydaje się być to, że nawet jeśli zbył on swój udział,
powództwo może być również wytoczone przeciwko nabywcy, jako że pod pewnymi względami powództwo o
zniesławienie podąża za osobą. Zasada ta nie powinna być jednak posunięta do stwierdzenia, że nawet jeśli
niewolnik stał się wolny, może on wytoczyć powództwo przeciwko nabywcy; tak samo jak nie można by wytoczyć
powództwa, gdyby należał on w całości do drugiego pana. Wynika z tego jasno, że jeśli niewolnik umrze, powód
nie może nic odzyskać na tej podstawie, chyba że drugi współwłaściciel uzyskał jakąś korzyść ze skradzionego
mienia.
72. Mówi on, że z tego wynika również, że jeśli niewolnik, którego oddałeś mi w zastaw, ukradnie mi coś, to przez
wytoczenie powództwa przeciwnego o zastaw mogę cię zmusić do naprawienia szkody lub do wydania mi
niewolnika w ramach zadośćuczynienia.
73. To samo należy powiedzieć o niewolniku, który, jak ustalono, może być zwrócony w pewnych
okolicznościach, tak że nawet nabywca będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich korzyści i zysków; a z drugiej
strony sprzedawca będzie zobowiązany albo do naprawienia szkody, albo do wydania niewolnika tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, chyba że będzie można wytoczyć powództwo o większą kwotę.
74. Jeśli ktoś świadomie daje złodzieja w zastaw osobie, która o tym nie wie, może być zmuszony do naprawienia
szkody; jest to bowiem zgodne z dobrą wiarą.
75. W procesie o kupno należy jednak wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju niewolnika przedstawiał sprzedający.
76. Ale w odniesieniu do tego, co dotyczy powództwa o mandat, mówi, że ma wątpliwości, czy nie należałoby
również uznać, że wszystkie szkody powinny zostać naprawione. I rzeczywiście, zasada ta powinna być
przestrzegana nawet bardziej niż w poprzednich przypadkach; tak więc, jeśli ten, kto wydał rozkaz kupna
pewnego niewolnika, nie wiedział, że był on złodziejem, będzie jednak zmuszony do naprawienia wszystkich
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poniesionych szkód; ponieważ będzie całkowicie sprawiedliwe dla agenta twierdzenie, że nie poniósłby szkody,
gdyby nie otrzymał rozkazu. Jest to jeszcze bardziej oczywiste w przypadku depozytu, bo chociaż w przeciwnym
razie wydaje się sprawiedliwe, aby nikt nie poniósł większej szkody niż wart jest sam niewolnik, to jednak o wiele
bardziej sprawiedliwe jest, aby obowiązek wykonywany przez jedną osobę na rzecz drugiej na jej korzyść, a nie
na korzyść tego, kto się go podjął, nie szkodził tej ostatniej. I tak jak w poprzednio wspomnianych umowach
sprzedaży, dzierżawy i zastawu stwierdzono, że osoba, która świadomie milczy, powinna być ukarana, tak w tych
umowach zaniedbanie tych, na których korzyść są one zawierane, powinno być szkodliwe tylko dla nich samych.
Jest to bowiem z pewnością wina mandatariusza, który polecił drugiej stronie nabyć takiego a takiego niewolnika
dla siebie, a także wina tego, kto złożył majątek, że nie byli bardziej staranni w ostrzeganiu o charakterze
niewolnika, który został złożony.
77. W odniesieniu do pożyczki na użytkowanie istnieje jednak powód, aby uważać inaczej, ponieważ chodzi tu
tylko o wygodę tego, kto zażądał użytkowania nieruchomości. Dlatego ten, kto pożyczył na użytkowanie, jak w
dzierżawie, nie może stracić nic ponad wartość niewolnika, jeśli nie jest winny oszustwa. Co więcej, w tym
przypadku powinniśmy być nieco bardziej pobłażliwi w interpretacji oszustwa, ponieważ (jak już zostało
powiedziane) osoba, która pożycza nieruchomość, nie odnosi z tego powodu korzyści.
78. Myślę, że jest to prawdą, jeśli nie ma winy tego, kto podjął się wykonania mandatu lub przejęcia depozytu,
gdy właściciel sam dał mu srebrną płytkę lub sumę pieniędzy na przechowanie; ale z drugiej strony, jeśli
właściciel nie zrobił nic takiego, należy przyjąć inną opinię.
79. Wydzierżawiłem ci działkę ziemi i (jak to jest w zwyczaju) uzgodniono, że będę miał prawo do plonów jako
zastaw za czynsz. Mówi on, że jeśli potajemnie je usuniesz, można wytoczyć przeciwko tobie proces o kradzież.
Jeśli jednak sprzedałby pan te plony komuś innemu, zanim zostały zebrane, a nabywca by je usunął, to w
rezultacie musielibyśmy uznać, że zostały one skradzione; ponieważ dopóki są one związane z ziemią, stanowią
część ziemi, a zatem należą do dzierżawcy, z tego powodu, że uważa się, iż zebrał je za zgodą właściciela; co z
pewnością nie może być właściwie powiedziane w tym przypadku. Jak bowiem mogą one stać się własnością
dzierżawcy, skoro nabywca zbiera je we własnym imieniu?
80. Niewolnik, któremu nakazano uwolnienie pod warunkiem zapłacenia dziesięciu aurei, był broniony przez
spadkobiercę w procesie o noxal. Gdy sprawa była jeszcze w toku, niewolnik, zapłaciwszy spadkobiercy dziesięć
aurei, uzyskał wolność. Pojawiło się pytanie, czy powinien zostać zwolniony, jeśli nie wyda powodowi dziesięciu
aurei, które otrzymał spadkobierca. Stwierdzono, że należy wziąć pod uwagę źródło, z którego pieniądze zostały
uzyskane. Jeśli pochodziły one z innego źródła niż peculium, spadkobierca powinien je zapłacić; ponieważ, jeśli
niewolnik nie uzyskał jeszcze wolności i został wydany w ramach zadośćuczynienia, zapłaciłby pieniądze osobie,
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której został wydany. Gdyby jednak pieniądze pochodziły z jego peculium, z tego powodu, że zapłacił
spadkobiercy to, na co ten ostatni nie powinien był mu pozwolić, należałoby wydać decyzję przeciwną.
81. Marcjanus, Reguły, Księga IV.
Ten, kto wskazuje drogę zbiegłemu niewolnikowi, nie popełnia kradzieży.
82. Macer, Oskarżenia publiczne, księga II.
Gubernator prowincji nie może zapobiec temu, aby ktoś, kto został skazany za kradzież, został naznaczony
niesławą.
83. Neratius, Pergaminy, księga I.
Dziedzic Titiusa, któremu powierzono dziedzictwo w postaci niewolnika dla Seiusa, dopuścił się kradzieży na
rzecz Titiusa, zanim doszło do zajęcia majątku. Gdyby po dokonaniu zapisu Secjusz chciał otrzymać spadek,
Tycjusz mógłby wytoczyć przeciwko niemu powództwo o kradzież z powodu czynu niewolnika, ponieważ w chwili
popełnienia przestępstwa nie należał on do Tycjusza; i nawet gdyby ktoś uważał, że gdyby niewolnik zaczął
należeć do tego, przeciwko któremu dokonał kradzieży, prawo do wytoczenia powództwa o kradzież wygasłoby,
tak że nawet gdyby został wyobcowany, nie można by wytoczyć powództwa z tego powodu. Niewolnik stał się
własnością Titiusa dopiero po dokonaniu zapisu, ponieważ zapisy przechodzą bezpośrednio z osoby, która je
pozostawia, na osobę, której zostały zapisane.
84. Ulpianus, O Edykcie Curule Ediles, Księga I.
Złodziejem jest ten, kto przywłaszczył sobie mienie należące do kogoś innego z zamiarem osiągnięcia z tego
korzyści, nawet jeśli, zmieniwszy zdanie, może je potem zwrócić właścicielowi; nikt bowiem przez skruchę nie
przestaje być odpowiedzialny za takie przestępstwo.
85. Paulus, O Plaucjuszu, księga VII.
Gdy ktoś, kto dał rzecz w zastaw, sprzedaje ją, choć jest jej właścicielem, popełnia kradzież, niezależnie od tego,
czy wydał ją wierzycielowi, czy tylko związał się specjalną umową. Julianus jest tego samego zdania.
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86. Jeżeli ktoś, komu skradziono rzecz, zapisałby mi ją w testamencie, podczas gdy jest ona w rękach złodzieja,
a ten ostatni przywłaszczyłby ją sobie, to czy będę miał prawo do powództwa o kradzież? Zgodnie z opinią
Oktawiana, takie powództwo przysługuje mi tylko wtedy, gdy spadkobierca nie ma prawa do powództwa w swoim
imieniu, ponieważ jest ustalone, że bez względu na to, w jaki sposób własność nieruchomości zostanie
zmieniona, właściciel będzie uprawniony do wniesienia powództwa o kradzież.
87. Starożytne autorytety uważały, że jeśli ktoś postawi przed sądem muletę za oszustwo, a jego muły w
międzyczasie zdechną, będzie on odpowiedzialny za kradzież.
88. Julianus mówi, że jeśli niewolnik jest wyznaczony do zbierania pieniędzy, a zbiera je po tym, jak został
wyswobodzony, będzie odpowiadał za kradzież. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku opiekuna, któremu
wypłaca się pieniądze po okresie dojrzewania.
89. Jeśli polecisz mi Titiusa jako wypłacalnego i takiego, któremu mogę pożyczyć pieniądze, a ja się o niego
zapytam, a ty potem przedstawisz mi kogoś innego jako Titiusa, to będziesz winny kradzieży, ponieważ ja wierzę,
że to jest Titius, a w każdym razie jeśli ten, którego mi przedstawiono, wiedział o oszustwie. Jeśli jednak nie
wiedziałeś o tym, nie będziesz winny kradzieży, a ten, który go wprowadził, nie wydaje się, że udzielił pomocy,
ponieważ nie popełniono kradzieży; ale powództwo in factum zostanie przyznane przeciwko temu, kto go
przyprowadził.
90. Jeśli ustalę z tobą, że nie zrobisz nic, aby niewolnik Eros nie został mi wydany przed takimi a takimi
kalendami, chociaż w moim interesie leży, aby nie został skradziony, to jednak, jeśli zostanie skradziony, nie
będziesz odpowiedzialny na mocy tego ustalenia, pod warunkiem, że nie zrobiłeś nic, aby mi go nie wydano, a ja
nie będę miał prawa do powództwa o kradzież.
91. Celsus, Digest, Księga XII.
Nikt nie popełnia kradzieży, zaprzeczając, że depozyt został u niego złożony. Samo bowiem zaprzeczenie nie
stanowi przestępstwa, choć jest tego bardzo bliskie. Jeśli jednak osoba wejdzie w posiadanie rzeczy w celu jej
przywłaszczenia, popełnia kradzież. Nie ma znaczenia, czy poręczyciel miał na palcu pierścionek, czy też
pudełko, w którym się znajdował, jeśli w momencie złożenia go u poręczyciela ten ostatni miał zamiar go
przywłaszczyć.

3293

92. Jeśli rzecz, którą obiecałeś zwrócić w określonym dniu pod karą, zostanie ci skradziona i z tego powodu
jesteś zobowiązany do poniesienia straty, będzie to również brane pod uwagę przy wnoszeniu powództwa o
kradzież.
93. Skradzione dziecko wyrosło w rękach złodzieja. Ten ostatni jest winny kradzieży zarówno młodzieży, jak i
dziecka, a mimo to jest to tylko jedna kradzież; dlatego też jest on odpowiedzialny za podwójne odszkodowanie;
szacuje się największą wartość, jaką dziecko miało w jakimkolwiek czasie po kradzieży. Ponieważ powództwo o
kradzież może być wniesione tylko raz, jakie to ma odniesienie do powyższego pytania? Ponieważ, jeśli dziecko
zostało skradzione złodziejowi, a następnie odzyskane przez niego od innego przestępcy, nawet jeśli dokonał on
dwóch kradzieży, powództwo nie może być wniesione przeciwko złodziejowi więcej niż jeden raz. Nie wątpię, że
należałoby raczej oszacować wartość młodzieńca niż niemowlęcia; bo cóż byłoby tak niedorzeczne, aby uważać,
że stan złodzieja ulega poprawie z powodu kontynuowania przez niego przestępstwa?
94. Jeśli sprzedaż niewolnika zostanie unieważniona, nabywca nie może wnieść przeciwko sprzedawcy
powództwa o kradzież, ponieważ niewolnik po zakupie, a przed zwrotem, coś ukradł.
95. Gdy skradziony niewolnik popełnia kradzież przeciwko samemu złodziejowi, postanowiono, że złodziejowi
będzie przysługiwało z tego tytułu powództwo przeciwko właścicielowi, z obawy, że przestępstwa takich
niewolników mogą być popełniane bezkarnie wobec nich samych i być źródłem zysku dla ich panów, gdyż
peculium tego rodzaju niewolników jest często powiększane przez ich kradzieże.
96. Jeżeli dzierżawca, po wygaśnięciu dzierżawy, pozostaje dłużej niż rok i zbiera plony bez zgody właściciela,
zobaczmy, czy nie można wytoczyć przeciwko niemu powództwa o kradzież plonów i zbiorów. Nie sądzę, aby
istniała jakakolwiek wątpliwość, że jest on złodziejem, a jeśli skonsumuje skradzione mienie, może zostać
wniesiony pozew o odzyskanie jego wartości.
97. Marcellus, Digest, Księga VIII.
Julianus zaprzecza, że można dokonać kradzieży mienia należącego do majątku, chyba że zmarły dał je w
zastaw lub pożyczył;
98. Scaevola, Pytania, Księga IV.
Albo gdy użytkowanie należy do innej osoby.
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99. Marcellus, Digest, księga VIII.
Uważał on bowiem, że w tych przypadkach można dopuścić się kradzieży rzeczy należących do majątku i
przerwać użytkowanie, a zatem, że powództwo o kradzież przysługuje spadkobiercy.
100. Javolenus, O Kasjuszu, Księga XV.
Gdy osoba, której pożyczono rzecz, ukradnie ją, można wytoczyć przeciwko niej zarówno powództwo o kradzież,
jak i o pożyczkę, a jeśli wytoczy się powództwo o kradzież, wygasa prawo do powództwa o pożyczkę; jeśli zaś
wytoczy się powództwo o pożyczkę, można powołać się na wyjątek od powództwa o kradzież.
101. Jeżeli nieruchomość jest w posiadaniu kogokolwiek jako spadkobierca, posiadacz nie będzie uprawniony do
wytoczenia powództwa o kradzież, chociaż może uzyskać nieruchomość przez uzurpację; ponieważ ten, kto jest
zainteresowany, aby nie została ona skradziona, może wytoczyć powództwo o kradzież. Wydaje się jednak, że
chodzi tu o interes osoby, która poniosłaby szkodę, a nie osoby, która odniosłaby korzyść majątkową.
102. Modestinus, Opinie, Księga VII.
Sempronia sporządziła petycję z zamiarem wręczenia jej centurionowi, aby mogła być złożona w sądzie; ale nie
wręczyła jej mu. Lucjusz odczytał ją przed sądem jako przekazaną mu oficjalnie. Skoro nie została ona złożona w
sądzie i nie została przekazana centurionowi, to jakie przestępstwo popełnił ten, kto podjął się odczytania w
sądzie petycji skradzionej z domu osoby, która ją sporządziła, i która nie przekazała jej w tym celu? Modestinus
odpowiedział, że jeśli ten, kto ją wziął, uczynił to potajemnie, to popełnił kradzież.
103. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XV.
Jeśli ktoś, kto otrzymał nieruchomość w zastaw, sprzeda ją, gdy nie było umowy co do jej sprzedaży, gdy była
zastawiona, albo jeśli pozbędzie się jej przed dniem sprzedaży, a dług nie zostanie spłacony, naraża się na
kradzież.
104. Tenże, Listy, Księga IV.
Posiadam w dobrej wierze niewolnicę, która została skradziona, a którą nabyłem za dwa aurei. Attius mi ją ukradł,
a ja i jej właściciel wytoczyliśmy mu proces o kradzież. Pytam, jakie odszkodowanie należy się obu stronom?
Odpowiedź brzmiała: dla nabywcy podwójna wysokość jego odsetek, a dla pana podwójna wartość kobiety. To,
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że kara za kradzież jest płacona dwóm osobom, nie powinno sprawiać trudności, bo choć dzieje się to z tytułu tej
samej własności, to jest płacona nabywcy z tytułu jego posiadania, a właścicielowi z tytułu jego własności.
105. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXI.
Gdyby ktoś, kto podawał się za agenta, nakłonił mnie do przyrzeczenia zapłaty jemu lub osobie, do której mnie
oddelegował, nie mogę wytoczyć przeciwko niemu powództwa o kradzież, ponieważ nie ma przedmiotu, którym
można by się posługiwać z zamiarem jego kradzieży.
106. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXXVIII.
Kto używa rzeczy, która została mu pożyczona lub zdeponowana, w inny sposób niż ten, w którym miał ją
otrzymać, nie zamierzając tego czynić wbrew zgodzie właściciela, nie jest odpowiedzialny za kradzież; nie będzie
też w żadnym wypadku odpowiadał z tytułu depozytu. Czy będzie odpowiadał z tytułu pożyczki? Odpowiedź
zależy od tego, jak dalece był winien; to znaczy, czy miał powód, aby sądzić, że właściciel nie pozwoliłby mu na
takie użycie rzeczy, jakie uczynił.
107. Jeśli ktoś dopuszcza się kradzieży wobec drugiego i ktoś trzeci kradnie mu to, co on sam przywłaszczył,
właściciel rzeczy może wytoczyć proces ostatniemu złodziejowi; ale pierwszy złodziej nie może tego uczynić,
ponieważ w grę wchodzi interes właściciela, a nie pierwszego złodzieja, ponieważ skradziona rzecz jest
bezpieczna. Stwierdził to Kwintus Mucius i jest to prawda; bo chociaż w interesie złodzieja leży, aby mienie było
bezpieczne, ponieważ jest on odpowiedzialny osobiście, to jednak strona w interesie może wytoczyć przeciwko
niemu powództwo, jeśli jego interes opiera się na dobrym tytule. Nie zgadzamy się z opinią Serviusa, który
uważał, że jeśli nie pojawiłby się właściciel skradzionej własności, lub miałby się pojawić później, złodziej byłby
uprawniony do powództwa o kradzież, ponieważ nie można by wtedy tym bardziej rozumieć, że własność należy
do tego, kto chciałby czerpać z niej korzyści majątkowe. Dlatego właściciel będzie miał prawo do powództwa o
kradzież przeciwko obu tym osobom, a jeśli rozpocznie proces przeciwko jednemu z nich, jego prawo do
wniesienia takiego powództwa przeciwko drugiemu nadal będzie istniało. Ta sama zasada dotyczy powództwa
osobistego, gdyż obaj odpowiadają za różne czyny.
108. Tenże, O różnych fragmentach, Księga XIII.
Gdy ktoś kradnie torbę z pieniędzmi, jest również odpowiedzialny za kradzież tej torby, choć może nie miał
takiego zamiaru.
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109. Papinianus, Pytania, Księga VIII.
Gdy ktoś daje rzecz do zbadania, a ten, kto ją otrzymuje, bierze na siebie ryzyko, sam może wnieść pozew o
kradzież.
110. Tenże, Pytania, księga IX.
Gdy dłużnik kradnie zastaw, w żadnym wypadku nie może odzyskać tego, co zapłacił, w procesie o kradzież.
111. Tenże, Pytania, Księga XII.
Jeśli sprzedam, ale nie wydam niewolnika, i zostanie on skradziony bez mojej winy, to według lepszej opinii będę
miał prawo do powództwa o kradzież; i uważa się, że jestem zainteresowany, ponieważ własność była w moich
rękach lub ponieważ będę zobowiązany do przeniesienia moich praw do powództwa.
112. Kiedy jednak powództwo o kradzież jest odroczone ze względu na własność, chociaż nie przysługuje ono,
jeśli nie mamy interesu, to jednak moje świadczenie powinno być odniesione do wyceny samego przedmiotu,
nawet jeśli nie mam innego interesu. Jest to udowodnione w przypadku niewolników, którzy mają stać się wolni
pod pewnym warunkiem, oraz gdy spadek jest zapisany warunkowo. W przeciwnym razie, gdy próbuje się
udowodnić coś innego, kwota nie może być łatwo określona. Dlatego też, ponieważ wycena zależy wyłącznie od
korzyści, jako że powództwo o kradzież powstaje bez uwzględnienia własności, w tego rodzaju przypadkach
powództwo o kradzież nie może być odniesione do wyceny rzeczy.
113. Jeżeli wytoczyłem powództwo o wydanie rzeczy, zamierzając dokonać wyboru niewolnika, który został mi
zapisany w testamencie, a jeden z niewolników należących do majątku został skradziony, spadkobierca będzie
uprawniony do wytoczenia powództwa o kradzież, ponieważ ma w tym interes i nie ma znaczenia, czy niewolnik
powinien był być strzeżony.
114. Bez względu na to, w jaki sposób rabuś dokonuje kradzieży, powinien być uważany za jawnego złodzieja.
115. Ten jednak, przez którego oszustwo popełniony jest rozbój, nie odpowiada za kradzież, lecz za rozbój z
użyciem przemocy.
116. Jeśli Titius, w którego imieniu fałszywy agent pobrał pieniądze, które nie były należne, ratyfikuje płatność,
Titius, rzeczywiście, może sam wytoczyć powództwo o transakcję; ale ten, kto zapłacił pieniądze, które nie były
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należne, będzie miał prawo do osobistego powództwa z tego powodu przeciwko Titiusowi, a powództwo o
kradzież będzie również przeciwko fałszywemu agentowi. Jeśli jednak Titius zostałby pozwany, nie może on
niesłusznie skorzystać z wyjątku z powodu oszustwa, aby zmusić do przypisania mu prawa do osobistego
powództwa o kradzież. Jeśli jednak pieniądze były należne, a Tycjusz ratyfikował płatność, prawo do powództwa
o kradzież wygasa, ponieważ dłużnik jest zwolniony.
117. Fałszywy pełnomocnik może również popełnić kradzież pieniędzy, jeśli oszuka dłużnika innej osoby, podając
się za prawdziwego pełnomocnika wierzyciela. Dotyczy to także tego, kto twierdzi, że pieniądze należą się jemu
jako spadkobiercy wierzyciela, Semproniusza, podczas gdy nie jest on spadkobiercą.
118. Osoba, która była przyzwyczajona do prowadzenia interesów Titiusa, zapłaciła fałszywemu agentowi jego
wierzyciela w jego imieniu, a Titius ratyfikował tę zapłatę. Prawo do powództwa o kradzież nie powstanie na
korzyść Titiusa, ponieważ po zapłaceniu pieniędzy, powództwo może zostać wniesione przez osobę, która je
zapłaciła, ponieważ ani własność ani posiadanie pieniędzy nie należą do Titiusa. Titius będzie miał jednak prawo
do osobistego powództwa o zwrot nienależnych pieniędzy, a ten, kto je zapłacił, może wytoczyć powództwo o
kradzież. Jeśli Titius zostanie pozwany z tytułu dobrowolnego pośrednictwa, pieniądze powinny zostać mu
przyznane na mocy decyzji sądu.
119. Tenże, Opinie, Księga I.
Kto kradnie pieniądze należące do gminy lub miasta, odpowiada z powództwa o kradzież, a nie o przestępstwo
spekulacji.
120. Paulus, Opinie, księga II.
Fuller lub krawiec, który otrzymuje odzież w celu jej oczyszczenia i naprawy, a następnie czyni z niej użytek, jest
przez to uważany za sprawcę kradzieży, ponieważ odzież nie została mu przekazana w tym celu.
121. W przypadku kradzieży plonów z gruntu, dzierżawca, jak również właściciel, mogą wnieść powództwo o
kradzież, ponieważ odzyskanie własności leżało w interesie ich obu.
122. Każdy, kto ukradnie niewolnicę, która nie jest prostytutką, dla celów rozpustnych, będzie podlegał
oskarżeniu o kradzież; a jeśli ją ukrywa, może być ukarany na mocy prawa fawijskiego.
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123. Kto kradnie rachunki lub banknoty, podlega karze za kradzież na sumę w nich zawartą. Nie ma różnicy, czy
zostały one anulowane czy nie, ponieważ za ich pomocą można udowodnić, że dług został spłacony.
124. Neratius, Opinie, Księga I.
Jeśli ktoś, myśląc, że ktoś nie żyje, a w rzeczywistości jeszcze żyje, bierze w posiadanie jego własność jako jego
spadkobierca, to nie popełnia kradzieży.
125. Jeśli po wszczęciu procesu o kradzież przeciwko człowiekowi w jego własnym imieniu, wytoczy się
przeciwko niemu kolejny o jakiś przedmiot skradziony przez jego niewolnika, nie może on powołać się na wyjątek
z tego powodu, że obie kradzieże zostały popełnione w tym samym czasie.
126. Paulus, O Neratiusie, księga II.
Chociaż skradzione mienie nie może być nabyte przez lichwę, chyba że zostanie zwrócone właścicielowi, to
jednak, jeśli jego wartość oszacowana w sądzie zostanie zapłacona temu ostatniemu lub sprzeda on mienie
złodziejowi, należy stwierdzić, że prawo lichwy nie zostało przerwane.
127. Tenże, Podręczniki, Księga II.
Ten, kto ma interes w tym, aby nie dopuścić do kradzieży rzeczy, jest uprawniony do wytoczenia powództwa o
kradzież, jeśli posiada ją również za zgodą właściciela; to znaczy, gdy na przykład rzecz jest mu wydzierżawiona.
Natomiast ten, kto dobrowolnie zarządza sprawami jako opiekun, tak jak zwykły opiekun lub kurator, nie może
wytoczyć powództwa o kradzież z powodu rzeczy, która została skradziona z jego winy. Podobnie ten, komu
należy się niewolnik na mocy zapisu lub testamentu, chociaż ma w tym interes, nie może wytoczyć powództwa o
kradzież; nie może też tego uczynić ten, kto stał się poręczycielem najemcy.
128. Tryphoninus, Dysputy, Księga IX.
Jeśli własność, która została skradziona lub uzyskana przemocą, dostanie się w ręce właściciela, a ten nie będzie
o tym wiedział, nie będzie uważana za przywróconą do jego władania. Dlatego też, jeśli po takim posiadaniu
nieruchomość zostanie sprzedana nabywcy działającemu w dobrej wierze, nie może dojść do usukcjonowania.
129. Paulus, Dekrety, Księga I.
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Powództwo o kradzież może być wytoczone na korzyść wierzyciela o wartość zastawu, ale nie o kwotę długu. Ale
gdy dłużnik sam kradnie zastaw, jest odwrotnie; tak że powództwo o kradzież może być wytoczone o należną
sumę pieniędzy i o odsetki od niej.
130. To samo o powództwach równoległych.
Jeśli ktoś wnosi pozew o rozbój z użyciem przemocy, nie może wnieść również pozwu o kradzież. Jeśli jednak
wolałby wnieść powództwo o kradzież z podwójnym odszkodowaniem, może wnieść powództwo o rozbój z
użyciem przemocy, pod warunkiem, że nie przekroczy czterokrotnej wartości mienia.
131. Tenże, O karach dla cywilów.
Jeśli wolnomularz lub klient dokona kradzieży przeciwko swemu patronowi, albo robotnik dniówkowy okradnie
tego, kto go zatrudnia, nie będzie to podstawą do wytoczenia powództwa o kradzież.
132. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga IX.
Pracownik budowlany został zwolniony z odpowiedzialności wobec właściciela w procesie o najem. Labeo
zaprzecza, że można wytoczyć powództwo o kradzież. Gdyby zaś wniósł pozew o kradzież, zanim wytoczono
przeciwko niemu powództwo o najem i zanim zapadł wyrok w sprawie złodzieja, byłby zwolniony przez
powództwo o najem, a złodziej również powinien być zwolniony, jeśli chodzi o niego. Jeżeli nic takiego nie miało
miejsca wcześniej, wyrok powinien zostać wydany przeciwko złodziejowi na korzyść fullera, a tak się dzieje,
ponieważ ma on prawo do powództwa o kradzież tylko w zakresie swojego interesu.
133. Nikt nie może udzielać pomocy i rad drugiemu, kto sam nie ma zamiaru popełnić kradzieży.
93. Labeo, Epitomes of Probabilities by Paulus, Księga II.
Jeśli ktoś, wiedząc, że skradziono mu mienie, nie zapobiega temu, nie może wnieść powództwa o kradzież.
Paulus: Przeciwnie jest z pewnością prawdą. Jeśli bowiem ktoś wie, że skradziono mu mienie, a milczy, bo nie
może temu zapobiec, może wnieść powództwo o kradzież. Jeśli jednak mógł temu zapobiec, ale tego nie uczynił,
może wnieść powództwo o kradzież. W ten sposób patroni są przyzwyczajeni do popełniania kradzieży przeciwko
swoim wolnym, a także każdy, kto ma prawo do takiego szacunku lub czci, że nie pozwala mu się sprzeciwić w
jego obecności, jest przyzwyczajony do popełniania kradzieży.
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134. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Należy pamiętać, że kradzieże są zazwyczaj ścigane karnie, a ten, kto wnosi oskarżenie, podpisuje je nie po to,
by wyrok stał się publiczny, lecz dlatego, że wydaje się, iż śmiałość winowajcy powinna być powstrzymana przez
nadzwyczajną karę. Każdy jednak, kto chce, może wytoczyć powództwo cywilne, jeśli tego pragnie.

Tit. 3. W sprawie kradzieży drewna połączonego z budynkiem.

135. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Prawo dwunastu tablic nie pozwala na oderwanie skradzionej belki od domu, ani na wyjęcie pala z winorośli, ani
na wytoczenie powództwa o jego odzyskanie; przepis ten został przez prawo ustanowiony w sposób roztropny,
aby pod tym pretekstem nie burzono budynków i nie przeszkadzano w uprawie winorośli. Jeśli jednak ktoś
zostanie skazany za zjednoczenie tych rzeczy, prawo przyznaje mu prawo do wytoczenia przeciwko niemu
powództwa o podwójne odszkodowanie.
136. W pojęciu "belka" zawarte są wszystkie materiały, z których składa się dom, a także wszystko, co jest
niezbędne dla winorośli. Dlatego też niektóre władze utrzymują, że dachówki, kamień, cegła i inne materiały
przydatne w budownictwie (słowo belka pochodzi od czasownika przykrywać), jak również wapno i piasek, są
objęte tą nazwą. Również w przypadku winorośli wszystko, co jest potrzebne do ich uprawy, jest objęte tym
terminem, jak na przykład paliki i podpory.
137. Powództwo o wytwarzanie własności jest jednak przyznane, ponieważ nie można pobłażać temu, kto
wiedząc, że własność należy do innego, włącza ją do swojego budynku, dołącza ją do niego lub łączy z własnym
budynkiem, ponieważ nie pozywamy jako posiadacz, ale jako ten, kto popełnił oszustwo, aby uniknąć bycia w
posiadaniu.
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138. Tenże, O Sabinusie, księga XLII.
Jeśli jednak przypuszczasz, że pozew został wniesiony o skradzione drewno połączone z domem, może powstać
pytanie, czy powództwo o odzyskanie własności będzie przysługiwało niezależnie od tego. Nie mam wątpliwości,
że tak.

Tit. 4. W przypadku, gdy ktoś, komu nakazano wolność na mocy warunków testamentu, po śmierci swojego pana
i przed wejściem w posiadanie majątku, jest uważany za osobę, która coś ukradła lub zepsuła.

139. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Jeśli z powodu oszustwa niewolnika, któremu nakazano uwolnienie po śmierci jego pana, a przed objęciem
majątku, popełniono czyn w odniesieniu do majątku osoby, która nakazała mu uwolnienie, aby zapobiec dostaniu
się części tego majątku w ręce spadkobiercy, to w ciągu dostępnego roku zostanie przeciwko niemu wniesiony
pozew o podwójne odszkodowanie.
140. Powództwo to jednak (jak twierdzi Labeo) opiera się raczej na prawie naturalnym niż na prawie cywilnym.
Skoro bowiem powództwo cywilne nie ma zastosowania, to zgodnie z prawem naturalnym jest rzeczą słuszną,
aby przestępca, ośmielony nadzieją na bezkarność, nie pozostał bezkarny; ponieważ, mając nadzieję na szybkie
uzyskanie wolności, wierzy, że nie może być karany jak niewolnik, ani skazany jak wolny człowiek, ponieważ
kradnie z majątku, czyli od swojego właściciela; Pan lub pani nie mogą wytoczyć przeciwko niewolnikowi procesu
o kradzież, nawet gdyby później stał się wolny lub został wyalienowany, chyba że później zajmował się tą
własnością z zamiarem jej kradzieży. Dlatego pretor uważał, że chytrość i zuchwałość tych, którzy niszczą
majątki, powinna być karana pozwem o podwójne odszkodowanie.
141. Wolny człowiek tego rodzaju nie będzie ponosił odpowiedzialności, chyba że zostanie mu zarzucone, że coś
oszukańczo zmarnował. Wina i niedbalstwo niewolnika po uzyskaniu przez niego wolności są usprawiedliwione;
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ale rażące niedbalstwo bardzo przypomina oszustwo. Dlatego też, jeśli popełnił on jakąś szkodę bez oszustwa,
powództwo to nie będzie zasadne; chociaż w przeciwnym razie byłby on odpowiedzialny na mocy ustawy
akwiliańskiej za spowodowanie szkody jakiegokolwiek rodzaju. Dlatego też powództwo to ma pewne
ograniczenia, tak że niewolnik musi być winny oszustwa nie tylko po śmierci swego pana, ale i przed wejściem w
posiadanie majątku. Jeśli jednak nie popełni on oszustwa lub uczyni to za życia swego pana, nie będzie podlegał
temu powództwu. Co więcej, powództwo nie będzie zasadne nawet po śmierci pana i przyjęciu spadku, ponieważ
po wejściu w posiadanie spadku, może on być pozwany jako wolny człowiek.
142. Co jednak należy zrobić, jeśli otrzymał on swoją wolność pod warunkiem? W tym przypadku nie będzie on
jeszcze wolny, ale może być ukarany jako niewolnik, a zatem należy stwierdzić, że powództwo nie będzie
zasadne.
143. Jeżeli jednak jego wolność została już uzyskana, należy stwierdzić, że powództwo to może i powinno być
natychmiast wniesione przeciwko temu, kto stał się wolny.
144. 144. Gdy niewolnik, który został bezwzględnie zapisany w testamencie, popełnia jakiś czyn bezprawny
wobec majątku, zanim został on zapisany, należy stwierdzić, że istnieje podstawa do wniesienia tego powództwa,
ponieważ nastąpiła zmiana własności niewolnika.
145. A ogólnie rzecz biorąc, mówimy, że w przypadku, gdy własność niewolnika została zmieniona lub utracona,
albo gdy nabył on swoją wolność w krótkim czasie po wejściu w posiadanie nieruchomości, w tym przypadku
powództwo powinno być uwzględnione.
146. Jeżeli niewolnik został obdarzony wolnością na podstawie umowy powierniczej, a popełnił on jakieś
przestępstwo przeciwko majątkowi, to czy nie można uniemożliwić spadkobiercy jego manumulacji, zanim nie
zadośćuczyni? I rzeczywiście, w Reskryptach Boskiego Marka i naszego Cesarza wraz z jego Ojcem często
stwierdzano, że w tych okolicznościach wolność przyznana bezwarunkowo przez powiernictwo nie będzie
przeszkodą. Jednakże Boski Marek stwierdził w Reskrypcie, że należy natychmiast wyznaczyć arbitra, przed
którym należy złożyć rachunek. Reskrypt ten odnosi się do rozliczenia za czynności, które niewolnik wykonał w
trakcie sprawowania swojej administracji. Uważam więc, że w tym przypadku powództwo jest zasadne.
147. Przed objęciem majątku należy rozumieć, że chodzi o przyjęcie go tylko przez jedną osobę, ponieważ gdy
tylko jedna osoba to uczyni, nabywa się wolność.
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148. Gdy wychowanek zostaje ustanowiony spadkobiercą, a wolność zostaje mu przyznana, gdy tylko ma
zastępcę, a w międzyczasie zostaje wyrządzona jakaś szkoda, jeśli ma to miejsce za życia małoletniego, nie
będzie podstawy do tego powództwa. Jeśli jednak szkoda zostanie wyrządzona po jego śmierci, zanim ktoś go
zastąpi, będzie podstawa.
149. 149. Powództwo to będzie zasadne nie tylko w odniesieniu do majątku należącego do spadkodawcy, ale
także wtedy, gdy w interesie spadkobiercy leży, aby nie popełniono oszustwa w celu zapobieżenia dostaniu się
majątku w jego ręce. Dlatego Scaevola traktuje tę kwestię szerzej, bo jeśli niewolnik ukradł mienie, które zmarły
otrzymał w zastaw, to można wytoczyć powództwo pretorskie; rozumiemy bowiem sprawę mienia w szerszym
znaczeniu, jako oznaczającą użyteczność. Jeśli bowiem pretor, ze względu na istniejący stan poddaństwa,
zastąpił to powództwo powództwem o kradzież, jest prawdopodobne, że powinien był je zastąpić w każdym
przypadku, w którym można było wytoczyć powództwo o kradzież. Jednym słowem, powództwo to jest rozumiane
jako odnoszące się do mienia zastawionego, jak również do takiego, które jest w posiadaniu osób będących w
dobrej wierze. Ta sama zasada odnosi się do przedmiotów pożyczonych spadkodawcy.
150. Podobnie, jeśli ten niewolnik, który ma perspektywę wolności, ukradnie plony, które zostały zebrane po
śmierci spadkodawcy, będzie podstawa do tego powództwa. Gdy w grę wchodzą dzieci niewolników lub przyrost
bydła urodzonego po śmierci spadkodawcy, należy wyrazić tę samą opinię.
151. Ponadto, jeśli dziecko poniżej wieku dojrzewania, po śmierci ojca, uzyskuje własność nieruchomości, a
majątek nieletniego jest skradziony przed jego wejściem, należy stwierdzić, że będzie podstawa do tego
działania.
152. Powództwo to można wytoczyć także w odniesieniu do każdego mienia, które w interesie spadkobiercy nie
powinno było zostać przywłaszczone.
153. Powództwo to dotyczy nie tylko kradzieży, ale także wszystkich przypadków, w których niewolnik wyrządził
szkodę majątkową.
154. Scaevola mówi, że kradzież posiadania może mieć miejsce, ponieważ jeśli nie ma posiadacza, kradzież nie
może być popełniona; dlatego też kradzież nie może być popełniona przeciwko posiadłości, ponieważ ta ostatnia
nie ma posiadania, co jest, w rzeczy samej, kwestią faktu i zamiaru. Spadkobierca nie jest w posiadaniu, zanim
faktycznie nie przejmie kontroli nad majątkiem, ponieważ majątek przekazuje mu tylko to, z czego jest utworzony,
a posiadanie nie jest jego częścią.
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155. Prawdą jest, że jeśli spadkobierca może w inny sposób uzyskać to, do czego jest uprawniony, powództwo
pretorskie nie powinno zostać uwzględnione, ponieważ decyzja opiera się na tym, co dana osoba ma interes w
nabyciu.
156. Poza tym powództwem jest ustalone, że powództwo o odzyskanie będzie również dopuszczalne, ponieważ
postępowanie to przypomina postępowanie w sprawie kradzieży.
157. Należy stwierdzić, że powództwo to będzie przysługiwało również spadkobiercy i innym następcom
prawnym.
158. Gdy kilku niewolników uzyskało wolność i złośliwie wyrządziło jakąś szkodę, każdy z nich może być
pozwany o całą kwotę, to znaczy o podwójne odszkodowanie; a ponieważ są oni ścigani z powodu przestępstwa,
jak w przypadku kradzieży, żaden z nich nie zostanie zwolniony, nawet jeśli jeden dokona zapłaty po tym, jak
został pozwany.
159. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIII.
Jeśli na krótko przed przyznaniem wolności niewolnik potajemnie zabierze jakiś przedmiot lub go zepsuje, to
niewiedza właściciela nie upoważnia do takiego działania; dlatego też, choć dziedzic nie ma żadnej informacji o
tym, że niewolnik ma być wolny pod pewnym warunkiem, ani żaden inny pan nie wie, że jego niewolnik
przywłaszczył sobie własność lub ją zepsuł, nie może on skorzystać z żadnego działania po tym, jak niewolnik raz
uzyskał wolność, choć w wielu innych przypadkach niewiedza może być usprawiedliwiona.
160. Ulpianus, O Edykcie, księga XIII.
Labeo uważał, że jeśli niewolnik, który został poddany manumulacji pod pewnym warunkiem, potajemnie usunął
jakiś przedmiot, a warunek ten został wkrótce spełniony, to może on być pociągnięty do odpowiedzialności.
Tit. 5. O kradzieżach dokonanych na kapitanach statków, karczmarzach i właścicielach ziemskich.
161. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
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Przeciwko tym, którzy sprawują władzę nad statkami, gospodami i innymi miejscami publicznych rozrywek,
można wnieść powództwo, gdy zarzuca się, że coś zostało skradzione przez któregokolwiek z nich lub przez
osoby przez nich zatrudnione; niezależnie od tego, czy kradzież została popełniona za pomocą i radą samego
właściciela, czy właściciela statku, czy też tych, którzy byli na pokładzie w celu żeglugi.
162. Rozumiemy, że słowa "w celu nawigacji" odnoszą się do tych, którzy są zatrudnieni do nawigacji statku, to
znaczy marynarzy.
163. Pozew dotyczy również podwójnego odszkodowania.
164. Gdy bowiem mienie zaginie w gospodzie lub na statku, właściciel lub dzierżawca statku, lub gospodarz,
odpowiada na mocy edyktu pretorskiego; tak że osoba, której skradziono mienie, może wystąpić przeciwko
właścicielowi na mocy prawa pretorskiego lub przeciwko złodziejowi na mocy prawa cywilnego, zależnie od tego,
co woli.
165. Jeśli karczmarz lub właściciel statku otrzymał mienie "pod opiekę", właściciel tego mienia nie może wnieść
powództwa o kradzież, ale ten, kto przejął odpowiedzialność za jego przechowanie, będzie uprawniony do jego
wniesienia.
166. Właściciel statku może jednak uwolnić się od odpowiedzialności wynikającej z czynu jego niewolnika,
wydając go w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę. Dlaczego więc nie miałby być potępiony
właściciel, który pozwolił, aby tak zły niewolnik pozostał na jego statku? I dlaczego on jest odpowiedzialny za całą
sumę za czyn wolnego człowieka, a nie za czyn niewolnika? Chyba, że gdy zatrudnił wolnego człowieka, jego
obowiązkiem było upewnić się, jaki jest jego charakter; ale powinien być usprawiedliwiony, jeśli chodzi o jego
niewolnika, tak jak w przypadku złego domownika, jeśli jest gotowy wydać go w drodze zadośćuczynienia za
popełnioną szkodę. Jeśli jednak zatrudniał niewolnika należącego do kogoś innego, będzie odpowiedzialny tak
jak w przypadku wolnego człowieka.
167. Karczmarz odpowiada za czyny tych, którzy przebywają w jego domu w celu załatwiania interesów, jak
również za wszystkich stałych lokatorów; nie odpowiada jednak za czyny podróżnych, ponieważ karczmarz nie
może wybierać podróżnych ani ich wykluczać w trakcie podróży. W pewnym stopniu wybiera on jednak swoich
stałych lokatorów, jeśli ich nie odrzuca, i musi odpowiadać za ich czyny. Podobnie kapitan statku nie jest
odpowiedzialny za czyny swoich pasażerów.
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Tit. 6. W sprawie kradzieży dokonanych rzekomo przez całą grupę niewolników.
168. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Praetor wprowadził ten bardzo pożyteczny edykt, aby pan mógł zabezpieczyć się przed przestępstwami swoich
niewolników; na przykład, gdy kilku z nich popełniło kradzież, nie mogliby oni zniszczyć majątku swego pana,
gdyby został on zmuszony do wydania ich wszystkich w ramach zadośćuczynienia za popełnioną krzywdę lub do
zapłacenia w sądzie oszacowanej wartości każdego z nich. Dlatego, jeśli pan chce przyznać, że jego niewolnicy
są odpowiedzialni za szkody przez nich wyrządzone, to zgodnie z tym edyktem może wydać wszystkich, którzy
uczestniczyli w kradzieży, lub jeśli woli podać ich szacunkową wartość, może podać tyle, ile byłby zmuszony
zrobić człowiek wolny, gdyby popełnił kradzież, i zatrzymać swoich niewolników.
169. To uprawnienie jest przyznawane panu, gdy kradzież została popełniona bez jego wiedzy. Jeśli jednak
wiedział o tym, przywilej ten nie zostanie mu przyznany, ponieważ może zostać pozwany w sprawie o kradzież
zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu każdego ze swoich niewolników, i nie może uwolnić się od
odpowiedzialności poprzez jednorazową zapłatę oszacowanej wartości, co może uczynić wolny człowiek. Słowo
"świadomy" należy rozumieć w ten sposób, że wiedział on o przestępstwie i mógł mu zapobiec, ponieważ
powinniśmy uważać, że wiedza obejmuje również wolę. Jeśli jednak wiedział o kradzieży i zapobiegł jej, należy
stwierdzić, że jest on uprawniony do korzystania z dobrodziejstwa edyktu.
170. Jeśli kilku niewolników wyrządziło szkodę przez swoje niedbalstwo, to sprawiedliwe jest, aby ten sam
przywilej został przyznany ich panu.
171. Gdy kilku niewolników kradnie ten sam przedmiot i z powodu jednego z nich wytoczono powództwo
przeciwko panu, postępowanie przeciwko pozostałym powinno być zawieszone do czasu, gdy powód pierwszym
wyrokiem odzyska tyle, ile by odzyskał, gdyby kradzieży dokonał wolny człowiek:
172. Julianus, Digest, Księga XXIII.
To znaczy, podwójne odszkodowanie w ramach kary i proste odszkodowanie w ramach powództwa osobistego.
173. Ulpianus, O edyktach, księga XXXVIII.
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Gdy pan płaci tyle, ile zapłaciłby, gdyby kradzieży dokonał jeden niewolnik, wygasa prawo do powództwa w
odniesieniu do pozostałych, nie tylko wobec samego pana, ale także wobec nabywcy, gdyby któryś z
niewolników, którzy razem dopuścili się kradzieży, został sprzedany. Ta sama zasada będzie miała
zastosowanie, jeśli niewolnik zostanie poddany manumisji. Jeśli pieniądze zostały najpierw pobrane od
niewolnika poddanego manumisji, powództwo zostanie uwzględnione przeciwko panu wszystkich niewolników,
ponieważ nie można powiedzieć, że to, co zostało zapłacone przez niewolnika poddanego manumisji, zostało
zapłacone przez nich wszystkich. Myślę, że jest jasne, że jeśli kupujący zapłaciłby, powództwo przeciwko
sprzedawcy powinno być odrzucone; ponieważ płatność została, do pewnego stopnia, dokonana przez
sprzedawcę, przeciwko któremu czasami można się odwołać w takim przypadku, a zwłaszcza jeśli oświadczył on,
że niewolnik, który został sprzedany, nie był zobowiązany do oddania w drodze zadośćuczynienia za szkodę i nie
był winny kradzieży.
174. Jeżeli powództwo zostanie wytoczone przeciwko zapisobiercy z powodu niewolnika, który został zapisany w
testamencie, lub przeciwko osobie, której został on darowany, czy można również wytoczyć powództwo
przeciwko właścicielowi z powodu innego niewolnika? to pytanie, które można zadać. Uważam, że należy to
przyznać.
175. Ulga wynikająca z tego edyktu jest przyznawana nie tylko temu, kto posiadając niewolników i mając wydany
przeciwko sobie wyrok, płaci tylko tyle, jakby szkodę wyrządził jeden wolny człowiek, ale także temu, kto został
skazany, ponieważ dopuścił się oszustwa, aby uniknąć posiadania.
176. Julianus, Digest, Księga XXII.
Powództwo, do którego uprawniony jest spadkodawca, będzie przysługiwało spadkobiercom tego, przeciwko
któremu kilku niewolników z tego samego gospodarstwa domowego dokonało kradzieży; to znaczy, że wszyscy
oni nie odzyskają więcej, niż by odzyskali, gdyby kradzieży dokonał wolny człowiek.
177. Marcellus, Digest, Księga VIII.
Pewna liczba niewolników będących we wspólnym posiadaniu dokonała kradzieży za wiedzą jednego z ich
panów. Powództwo o kradzież może być wytoczone na rachunek ich wszystkich przeciwko właścicielowi, który
wiedział o przestępstwie, ale przeciwko drugiemu właścicielowi tylko w zakresie dozwolonym przez edykt. Jeśli
pierwszy właściciel zapłaci, może on odzyskać swoją część od drugiego, ale nie kwotę należną za całą grupę
niewolników. Jeśli niewolnik posiadający wspólną własność wyrządzi szkodę na polecenie jednego ze swoich
panów, a drugi z nich dokona zapłaty, to może on dochodzić odszkodowania od swojego partnera na podstawie
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szkody poniesionej przez wspólną własność, pod warunkiem, że będzie mógł wnieść przeciwko niemu pozew na
podstawie Prawa Akwiliańskiego lub Prawa Dwunastu Tablic. Dlatego też, jeśli mam tylko dwóch niewolników,
których posiadam wspólnie, można wytoczyć powództwo przeciwko panu, który był świadomy, że została
wyrządzona szkoda, i będzie to dotyczyło obu niewolników, ale nie może on odzyskać więcej od swojego
partnera, niż gdyby zapłacił za jednego tylko. Jeśli jednak chciałby on wystąpić przeciwko panu, który nie
wiedział, że została wyrządzona szkoda, może on jedynie uzyskać podwójne odszkodowanie. Zobaczmy, czy
powództwo nie powinno być przyznane przeciwko jego partnerowi, ze względu na drugiego niewolnika, tak jak
gdyby zapłacił w imieniu ich wszystkich. W tym przypadku decyzja pretora powinna być surowsza i nie powinno
się okazywać pobłażliwości temu, kto był świadomy działania niewolników.
178. Scaevola, Pytania, Księga IV.
Jeśli mój współspadkobierca pobrał podwójne odszkodowanie z powodu kradzieży dokonanej przez kilku
niewolników, Labeo uważa, że nie przeszkodzi mi to w wytoczeniu powództwa o podwójne odszkodowanie; i że w
ten sposób popełni się oszustwo przeciwko edyktowi; i że to niesprawiedliwe, aby nasi spadkobiercy pobierali
więcej, niż sami moglibyśmy zrobić. Mówi on również, że jeśli zmarły otrzymał mniej niż podwójne
odszkodowanie, jego spadkobiercy nie mogą wnieść pozwu o więcej niż równe części, ale myślę, że lepsza
opinia jest taka, że spadkobiercy mogą wnieść pozew o swoje udziały, i że obaj spadkobiercy razem nie mogą
odzyskać więcej niż podwójne odszkodowanie, wliczając w to to, co zebrał zmarły.

Tit. 7. Dotyczące drzew ściętych ukradkiem.

179. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
Labeo twierdzi, że w przypadku ukradkowego wycinania drzew należy wnieść powództwo zarówno na podstawie
prawa akwiliańskiego, jak i na podstawie prawa XII tablic. Trebatius natomiast uważa, że oba powództwa
powinny być przyznane w ten sposób, że sąd, wydając orzeczenie w drugim powództwie, powinien odliczyć
kwotę uzyskaną w pierwszym i zasądzić resztę.
180. Gaius, O prawie dwunastu tablic, księga I.
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Należy pamiętać, że ci, którzy ścinają drzewa, a zwłaszcza winorośl, są również karani jak złodzieje.
181. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Większa liczba starożytnych autorytetów uważała, że winorośl wchodzi w zakres pojęcia "drzewa".
182. Bluszcz, jak również trzcina, nie są niewłaściwie nazywane drzewami.
183. To samo można powiedzieć o wierzbach.
184. 184. Lecz gdy ktoś w celu zasadzenia wierzby włożył gałęzie do ziemi, a te zostały ścięte lub wyrwane,
zanim się zakorzeniły, Pomponiusz słusznie mówi, że nie można wnieść powództwa o ścięcie drzew, ponieważ
nie można tego nazwać drzewem, które jeszcze się nie zakorzeniło.
185. Jeśli ktoś usuwa drzewo ze szkółki, to znaczy z korzeniami, choć może jeszcze nie zakorzeniło się w ziemi,
Pomponiusz w Dziewiętnastej księdze o Sabinusie mówi, że należy je uważać za drzewo.
186. Zatem i to można uznać za drzewo, którego korzenie przestały żyć, choć nadal tkwi ono w ziemi. Opinię tę
przyjmuje również Labeo.
187. Labeo uważa, że tak można nazwać drzewo, które po wyrwaniu z korzeniami nie może być zastąpione, albo
które zostało usunięte w taki sposób, że można to zrobić.
188. Pędy oliwne powinny być uważane za drzewa, niezależnie od tego, czy wypuściły korzenie, czy nie.
189. Powództwo może być zatem wytoczone z powodu wszystkich drzew, które wymieniliśmy powyżej.
190. Gaius, O prawie dwunastu tablic.
Z pewnością nie można wątpić, że jeśli kiełek jest jeszcze tak mały, że przypomina źdźbło trawy, to nie powinien
być wliczany do liczby drzew.
191. Paulus, O Sabinusie, księga IX.
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Ścinać to nie tylko ciąć, ale ciąć z zamiarem ścięcia; opasać to zdejmować korę; odciąć to ciąć pod spodem; bo
nie można uważać, że ktoś ściął drzewo, kto je podzielił piłą.
192. W tym postępowaniu przyczyna powództwa jest taka sama jak w prawie akwiliańskim.
193. Ten, kto ma prawo użytkowania gruntu, nie może wnieść pozwu.
194. Kto dzierżawi ziemię należącą do Państwa, może wnieść ten pozew, tak samo jak pozew o opiekę nad wodą
deszczową i o ustalenie granic.
195. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XX.
Jeżeli kilka osób ukradkiem ścięło to samo drzewo, to można wytoczyć powództwo przeciwko każdej z nich o
całą kwotę.
196. Gdy jednak to samo drzewo należy do kilku osób, kara może być ściągnięta tylko raz przez wszystkich
razem.
197. Gdy drzewo zapuściło korzenie w ziemię sąsiada, ten ostatni nie może ich odciąć, ale może wytoczyć
powództwo, aby wykazać, że drzewo nie należy do niego; tak samo może uczynić, gdy belka lub wystający dach
rozciąga się nad jego posesją. Gdy drzewo odżywia się korzeniami w ziemi sąsiada, należy ono jednak do tego, z
którego ziemi pochodzi.
198. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Drzewa uważa się za ścięte ukradkiem, gdy są ścięte bez wiedzy właściciela i z zamiarem ukrycia tego przed
nim.
199. Pedius mówi, że ten czyn nie jest kradzieżą, ponieważ jest możliwe, aby ktoś ściął drzewa ukradkiem bez
zamiaru popełnienia kradzieży.
200. Jeśli ktoś wyrwie drzewo z korzeniami lub wytępi je, nie będzie odpowiadał za ten czyn, bo go nie ściął, nie
odciął ani nie odciął. Będzie jednak odpowiadał na podstawie prawa akwilejskiego za to, że je złamał.
201. Nawet jeśli całe drzewo nie zostało ścięte, powództwo będzie właściwie wniesione, jak gdyby zostało ścięte.
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202. Odpowiedzialność z tytułu tego powództwa ponosi się niezależnie od tego, czy człowiek sam, własnymi
rękami opasuje, odcina lub ścina drzewo, czy też zleca to swojemu niewolnikowi. Ta sama zasada ma
zastosowanie, gdy wydaje taki rozkaz wolnemu człowiekowi.
203. Gdy pan nie rozkazał swemu niewolnikowi, lecz ten popełnił czyn dobrowolnie, Sabinus powiada, że
powództwo o zaniechanie będzie zasadne, tak jak w przypadku innych przestępstw. Opinia ta jest słuszna.
204. Powództwo to, chociaż jest karne, jest bezterminowe i nie jest przyznawane przeciwko spadkobiercy, ale
będzie przyznawane na rzecz spadkobiercy i innych następców.
205. Wyrok w tego rodzaju sprawie obejmuje podwójne odszkodowanie.
206. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Przy obliczaniu wysokości interesu właściciela, aby nie dopuścić do wyrządzenia szkody, należy odjąć wartość
samych drzew, a to, co pozostanie, wycenić.
207. Kto ścina drzewo potajemnie, ścina je ukradkiem.
208. 208. Dlatego, jeśliby je ściął i usunął w celu osiągnięcia korzyści, będzie odpowiadał za kradzież drewna, a
także z powództwa osobistego, jak również z powództwa o wytwarzanie mienia.
209. Kto za wiedzą właściciela ścina drzewo przemocą, ten nie podlega temu działaniu.
210. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIII.
Kiedy dzierżawca ścina drzewa, można przeciwko niemu wytoczyć powództwo na podstawie umowy dzierżawy;
jest jednak oczywiste, że powód powinien zadowolić się jednym pozwem.
211. Julianus, On Minicius, księga III.
Gdy są dwie części jednego drzewa i są one połączone nad ziemią, uważa się je za jedno drzewo. Jeśli jednak
punkt połączenia nie jest widoczny, to jest tyle drzew, ile pni znajduje się nad powierzchnią ziemi.
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212. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Jeśli jednak na prawie akwiliańskim wytoczono proces o wycięcie drzew i wydano wyrok na mocy interdyktu
Quod vi aut clam, pozwany będzie zwolniony, jeśli na mocy pierwszego orzeczenia dokonał wystarczającej
zapłaty; ale pozew na prawie dwunastu tablic może być nadal wniesiony.
213. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XV.
Ten, kto sprzedaje pole, może jednak wytoczyć powództwo o wycięcie drzew przed zakończeniem sprzedaży.

Tit. 8. W sprawie rabunku mienia przemocą i nieuporządkowanych zgromadzeń.
214. Paulus, O Edykcie, Księga XXII.
Kto zabiera mienie przemocą, odpowiada z tytułu kradzieży bez użycia siły za podwójne odszkodowanie, a z
tytułu rozboju z użyciem przemocy za poczwórne odszkodowanie. Jeżeli najpierw wniesiono powództwo o rozbój
z użyciem przemocy, powództwo o kradzież będzie oddalone. Jeżeli powództwo o kradzież zostanie wniesione
jako pierwsze, drugie nie będzie odrzucone, ale tylko to, co przekracza kwotę zawartą w pierwszym powództwie
może być odzyskane.
215. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVI.
Praetor mówi: "Jeśli twierdzi się, że osoby bezprawnie zgromadzone wyrządziły komuś szkodę w złej wierze lub
że przemocą odebrano mu jego własność, zasądzę powództwo przeciwko temu, kto rzekomo to uczynił.
Podobnie, jeśli twierdzi się, że niewolnik popełnił te czyny, przyznam powództwo noxal przeciwko jego panu."
216. Tym edyktem pretor zabezpieczył się przed bezprawnymi czynami popełnionymi siłą. Jeśli bowiem ktoś
może udowodnić, że doznał przemocy, może wystąpić z publicznym powództwem przeciwko przemocy, a
niektóre autorytety utrzymują, że powództwo prywatne nie powinno szkodzić powództwu publicznemu. Wydaje
się jednak, że jest ono bardziej dostępne i chociaż może kolidować z działaniami Lex Julia w odniesieniu do
przemocy prywatnej, to jednak nie powinno się odmawiać powództwa tym, którzy wybrali środek prywatny.
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217. Ten, kto dopuszcza się rabunku przemocą, nie tylko popełnia przestępstwo złośliwie, jak mówi Edykt, ale
także wtedy, gdy przejmuje własność siłą, po ukształtowaniu swojego planu i zebraniu uzbrojonych ludzi w celu
wyrządzenia szkody.
218. Dlatego też, czy sam zbiera ludzi, czy też korzysta z tych, którzy już zostali zebrani przez kogoś innego w
celu dokonania rabunku, uważa się, że działał ze złośliwością.
219. Przez ludzi zebranych należy rozumieć takich, którzy są zgromadzeni w celu wyrządzenia szkody.
220. Nie jest dodane, co to za ludzie, stąd nie ma różnicy, czy są wolni czy niewolnicy.
221. Jeśli tylko jeden człowiek jest wezwany, nadal mówimy, że mężczyźni zostali zebrani.
222. I znowu, jeśli przypuszczasz, że tylko jeden spowodował szkodę, nie sądzę, że słowa Edyktu nie będą miały
zastosowania, ponieważ kiedy mówi się "Osoby bezprawnie zgromadzone", musimy rozumieć to w ten sposób,
że niezależnie od tego, czy ktoś sam jest winien przemocy, czy też działa w towarzystwie innych, którzy są
zgromadzeni i są uzbrojeni lub nieuzbrojeni, będzie on odpowiedzialny na mocy tego Edyktu.
223. Wzmianka o złośliwości obejmuje przemoc, ponieważ ten, kto stosuje przemoc, działa złośliwie. Nie musi
jednak wynikać z tego, że ten, kto jest złośliwy, stosuje przemoc; stąd złośliwość sugeruje przemoc, a ten, kto
popełnia czyn bez przemocy, ale podstępnie, jest również objęty.
224. Praetor mówi "szkoda". Słowo to odnosi się do każdego rodzaju szkody, nawet tej, która jest potajemna. Nie
sądzę jednak, że obejmuje ono wszystkie szkody potajemne, lecz tylko takie, które są połączone z przemocą.
Każdy bowiem poda odpowiednią definicję, jeśli powie, że ten, kto popełnił szkodę sam i bez przemocy, nie jest
objęty tym Edyktem, a jeśli została ona popełniona przez osoby zgromadzone, nawet bez przemocy, pod
warunkiem, że była obecna złośliwość, wejdzie w zakres tego Edyktu.
225. Jednak ani kradzież, ani czyn przewidziany w Prawie Akwiliańskim nie powinny być objęte tym Edyktem,
choć czasem są z nim zbieżne; Julianus mówi bowiem, że ten, kto dopuszcza się kradzieży przemocą, jest
bardziej nieokrzesanym złodziejem; a ten, kto dopuszcza się jakiejkolwiek szkody z pomocą zgromadzonych,
może być również pociągnięty do odpowiedzialności na mocy Prawa Akwiliańskiego.
226. "Albo mówi się, że jego własność została zabrana przemocą". Kiedy Pretor mówi: "Mienie zabrane
przemocą", musimy rozumieć, że odnosi się to nawet do sytuacji, w której tylko jeden artykuł został zdobyty siłą.
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227. Jeśli ktoś sam nie gromadzi ludzi, ale znajduje się wśród nich i albo zabiera coś przemocą, albo wyrządza
jakąś szkodę, będzie odpowiedzialny z tego tytułu. Ale czy ten edykt odnosi się tylko do szkód wyłudzonych lub
wyrządzonych przemocą przez ludzi zebranych przez pozwanego, czy też odnosi się także do rabunku przemocą
lub szkód wyrządzonych przez wspomnianych ludzi, chociaż mogli oni zostać zwołani przez kogoś innego, jest
pytaniem, które zostało zadane. Lepiej jest uznać, że tak jest w tym przypadku, tak że wszystkie te rzeczy są
objęte, jak również każda szkoda popełniona przez osoby zebrane przez kogoś innego, tak że ten, kto ich zebrał,
jak również ten, kto się do nich przyłączył, może być uważany za włączony.
228. W tym pozwie prawdziwa cena nieruchomości została czterokrotnie zwiększona w ciągu dostępnego roku,
ale nie wysokość odsetek powoda.
229. Powództwo to przysługuje również w odniesieniu do gospodarstwa domowego, bez konieczności wykazania,
kto z jego członków dopuścił się rabunku z użyciem przemocy, a nawet szkody. Termin "gospodarstwo domowe"
obejmuje również niewolników, to znaczy tych, którzy są w służbie, chociaż można twierdzić, że są wolni lub są
niewolnikami innych osób służących nam w dobrej wierze.
230. Nie sądzę, aby powód mógł w drodze tego powództwa wystąpić przeciwko panu na rachunek jego
niewolników, ponieważ wystarczy, że pan raz wezwie do zapłaty czterokrotnej kwoty, o którą chodzi.
231. W ramach tego powództwa o odszkodowanie nie powinno się wydawać całej liczby niewolników, lecz tylko
tych lub tego, któremu udowodniono, że wyrządził szkodę.
232. Powództwo to jest powszechnie nazywane powództwem o mienie zabrane przemocą.
233. Tylko ten jest odpowiedzialny w tym działaniu, kto był winien oszustwa. Jeśli więc ktoś siłą zagarnie to, co do
niego należy, nie będzie odpowiadał za zabór mienia przemocą, lecz zostanie ukarany w inny sposób. Gdyby
jednak ktoś siłą zagarnął własnego niewolnika, którego inny posiadał w dobrej wierze, to podobnie nie będzie
odpowiadał z tego tytułu, ponieważ zabiera swoją własność. Ale co jeśli zabierze jakąś rzecz, która została mu
obciążona? Będzie on odpowiedzialny.
234. Powództwo o mienie zabrane przemocą nie będzie przyznane przeciwko dziecku poniżej wieku dojrzewania,
które nie jest zdolne do popełnienia przestępstwa, chyba że jego niewolnik lub jego grupa niewolników zostanie
oskarżona o popełnienie przestępstwa, a gdy tak się stanie, będzie on odpowiedzialny w procesie o przestępstwo
z użyciem przemocy za mienie zabrane przemocą przez jego niewolnika lub kilku jego niewolników.
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235. Jeśli gospodarz przychodni wypędza moje bydło, myśląc, że popełniłem jakieś przestępstwo przeciwko
prawu podatkowemu, to choć może się mylić, nie mogę jednak wnieść przeciwko niemu powództwa o mienie
zabrane przemocą, mówi Labeo, ponieważ nie jest on winny oszustwa. Jeśli jednak zamknął bydło, żeby się nie
najadło, i doprowadził je do śmierci głodowej, można wnieść skargę pretorską na podstawie ustawy akwiliańskiej.
236. Kiedy ktoś zamyka bydło, które zabrał przemocą, można mu wytoczyć proces z tego tytułu.
237. W tym powództwie nie chodzi tylko o to, czy to, co zostało siłą zagarnięte, stanowi część majątku powoda,
bo czy tak, czy nie, jeśli ma z nim jakiś związek, będzie podstawa do tego postępowania. Dlatego też, czy
nieruchomość jest pożyczona do użytku, czy wydzierżawiona, czy nawet zastawiona, czy zdeponowana u mnie, a
więc w moim interesie jest, aby nie została usunięta, czy też jakaś jej część jest w moim posiadaniu w dobrej
wierze, czy też mam do niej użytkowanie lub jakiekolwiek inne prawo, tak że w moim interesie jest, aby nie
została siłą zabrana, należy stwierdzić, że będę uprawniony do tego działania, nie, że własność, ale jedynie, że
to, co zostało usunięte z mojej własności, czyli z mojej substancji, może być odzyskane.
238. I ogólnie rzecz biorąc, należy uznać, że powództwo o kradzież będzie przysługiwało na moją korzyść za to,
co zostało dokonane potajemnie we wszystkich tych przypadkach, i że będę miał prawo do powództwa z tego
powodu. Ktoś jednak może powiedzieć, że nie mamy prawa do powództwa o kradzież z powodu mienia, które
zostało zdeponowane, ale w odniesieniu do tego dodałem: "Jeśli w naszym interesie jest, aby mienie nie zostało
odebrane przemocą", ponieważ wtedy mam prawo do powództwa o kradzież.
239. 239. Jeśli w przypadku zdeponowania mienia stałem się odpowiedzialny za zaniedbanie, lub jeśli
otrzymałem wartość depozytu, ale nie jako odszkodowanie, należy raczej uznać, że nawet jeśli nie można
wytoczyć powództwa o kradzież opartego na depozycie, to można wytoczyć powództwo o mienie zabrane
przemocą; ponieważ istnieje tylko bardzo niewielka różnica między tym, kto działa potajemnie, a tym, kto zabiera
mienie przemocą, ponieważ pierwszy ukrywa swoje przestępstwo, a drugi je ogłasza, a nawet popełnia
publicznie. Dlatego też, jeśli ktoś udowodni, że ma tylko umiarkowany interes w tej sprawie, powinien mieć
powództwo o mienie zabrane przemocą.
240. Jeśli mój zbiegłe niewolnik kupuje artykuły do użytku dla siebie, i są one zabrane siłą, z tego powodu, że te
artykuły są zawarte w mojej własności, mogę wnieść powództwo o rabunek z użyciem przemocy.
241. Gdy mienie zostało zabrane przemocą, można wytoczyć powództwo o kradzież lub bezprawne uszkodzenie,
można też wytoczyć powództwo osobiste lub wszcząć postępowanie w celu odzyskania każdego artykułu.
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242. Powództwo to przysługuje na rzecz spadkobiercy i innych spadkobierców. Nie może być jednak przyznane
przeciwko spadkobiercom i innym następcom prawnym, ponieważ nie można wnieść przeciwko nim powództwa
karnego. Zobaczmy, czy powinno być ono przyznane za coś, co przyniosło im korzyść majątkową. Sądzę, że
pretor nie obiecał powództwa przeciwko spadkobiercom za to, co wpadnie w ich ręce, ponieważ uważał, że
powództwo osobiste jest wystarczające.
243. Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Jeśli niewolnik zagarnął własność przemocą i wytoczono przeciwko niemu powództwo, gdy stał się wolny, mimo
że ma on prawo wystąpić przeciwko swemu panu, to po upływie roku nie można zgodnie z prawem wytoczyć
powództwa przeciwko zbuntowanemu niewolnikowi, ponieważ bez względu na to, przeciwko komu można było
wytoczyć powództwo, powód zostanie wykluczony. Jeśli w ciągu roku zostanie wniesiony pozew przeciwko panu,
a następnie przeciwko obłaskawionemu niewolnikowi, Labeo twierdzi, że wyjątek na podstawie powagi rzeczy
osądzonej będzie działał jako przeszkoda.
244. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVI.
Praetor mówi: "Jeśli jakaś szkoda została rzekomo wyrządzona złośliwie przez jednego z motłochu, to w ciągu
roku od czasu, kiedy można było wytoczyć powództwo, wytoczę przeciwko niemu powództwo o podwójne
odszkodowanie, a po upływie roku o zwykłe odszkodowanie".
245. Edykt ten jest wprowadzony w odniesieniu do szkód popełnionych przez któregokolwiek z członków
nieuporządkowanego tłumu.
246. Labeo twierdzi, że termin "tłum" wskazuje na rodzaj rozedrganego zgromadzenia, i że pochodzi od
greckiego terminu oznaczającego "robić tumult".
247. Jak wielką liczbę powinniśmy uważać za tłum? Jeśli dwie osoby kłócą się, nie powinniśmy rozumieć, że
czyni to tłum, ponieważ dwie osoby nie mogą być właściwie uznane za tworzące jeden tłum. Jeżeli jednak jest
większa liczba osób, na przykład dziesięć lub piętnaście, to można je nazwać tłumem. Ale co jeśli jest ich tylko
trzy lub cztery? To nie będzie tłum. Labeo bardzo słusznie mówi, że jest wielka różnica między tumultem a
kłótnią, ponieważ tumult to wrzawa i zamieszanie wywołane przez wielu ludzi, a kłótnię wywołują tylko dwie
osoby.
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248. Na mocy tego edyktu odpowiada nie tylko ten, kto w burzliwym zgromadzeniu wyrządza szkodę, lecz także
ten, kto złośliwie wysilił się, aby z aktów zgromadzenia wynikła szkoda, bez względu na to, czy był obecny, czy
nie, gdyż złośliwość może być okazana nawet wtedy, gdy osoba jest nieobecna.
249. Należy powiedzieć, że na mocy tego edyktu odpowiada także ten, kto przyłączył się do tłumu i doradził
wyrządzenie szkody, pod warunkiem jednak, że sam był obecny przy jej wyrządzaniu i miał złe zamiary, gdyż nie
można zaprzeczyć, że szkoda została wyrządzona przez tłum dzięki jego złośliwej ingerencji.
250. Jeśli ktoś po przybyciu na miejsce podburza lub jednoczy tłum albo krzykiem, albo jakimkolwiek działaniem,
oskarżając kogoś lub wzbudzając litość, i przez jego złośliwe zachowanie zostanie wyrządzona szkoda, będzie
on odpowiedzialny, nawet jeśli nie miał zamiaru zwoływać zgromadzenia. Prawdą jest bowiem, że przez jego
złośliwość została wyrządzona szkoda przez tłum, a pretor nie wymaga, aby był on zgromadzony przez samą
osobę, ale aby szkoda została wyrządzona przez złośliwe podżeganie osoby, która jest jego częścią. Pomiędzy
tym edyktem a poprzednim istnieje następująca różnica: w pierwszym pretor mówi o szkodach popełnionych
złośliwie przez osoby zgromadzone burzliwie lub o rozboju dokonanym przez nie przemocą, gdy nie były
zgromadzone; natomiast w drugim odnosi się do szkód popełnionych złośliwie przez tłum, chociaż oskarżony nie
zwołał go, ale gdy został on podburzony przez jego okrzyki lub jego języki, lub dlatego, że wzbudził litość, nawet
jeśli ktoś inny zgromadził tłum, ponieważ on sam stanowił jego część.
251. Dlatego też, ze względu na okrucieństwo czynu, pierwszy edykt przewiduje karę poczwórnego
odszkodowania, a drugi podwójnego.
252. Obydwa jednak przyznają prawo do wniesienia powództwa w ciągu roku, ale po upływie roku można wnieść
powództwo tylko o zwykłe odszkodowanie.
253. Ponadto edykt ten mówi o wyrządzonej szkodzie i utraconym mieniu, ale nie odnosi się do rozboju z
użyciem przemocy; mimo to na mocy pierwszego edyktu można wnieść pozew o rozbój z użyciem przemocy.
254. Za utracone uważa się mienie, które zostało przez kogokolwiek zniszczone, np. pocięte lub połamane na
kawałki.
255. 255. Także w tym przypadku powództwo jest in factum, i jest przyznawane za podwójną wartość mienia,
która odnosi się do jego prawdziwej ceny i szacunku dokonanego w obecnym czasie, zawsze jest podwajana w
ciągu roku.
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256. Powód musi udowodnić, że szkoda została spowodowana przez tłum. Jeśli jednak szkoda została
spowodowana w inny sposób niż przez tłum, powództwo nie będzie zasadne.
257. Jeśli, gdy Tycjusz uderzył mojego niewolnika, zebrał się tłum i niewolnik coś przez to stracił, mogę wnieść
pozew przeciwko temu, kto go uderzył, nawet jeśli to tłum był odpowiedzialny za tę stratę, a on zaczął go bić, aby
wyrządzić szkodę. Powództwo nie będzie jednak zasadne, jeśli istniała inna przyczyna uderzenia.
258. Jeśli jednak ktoś sam zwołuje tłum i w jego obecności bije niewolnika w celu wyrządzenia mu szkody, a nie z
zamiarem jej wyrządzenia, to Edictum będzie miało zastosowanie; prawdą jest bowiem, że ten, kto uderza
kogokolwiek bezpodstawnie, wykazuje złośliwość i że popełnia ją ten, kto jest odpowiedzialny za wyrządzenie
szkody.
259. Praetor zezwala na powództwo przeciwko niewolnikowi i przeciwko całej grupie niewolników.
260. Można tu powtórzyć to, co powiedzieliśmy o spadkobiercach i innych spadkobiercach uprawnionych do
wytoczenia powództwa o mienie zabrane przemocą.
261. Gaius, On the Provincial Edict, Księga XXI.
Nie będzie korzystne dla osoby winnej rabunku z użyciem przemocy przywrócenie własności przed wydaniem
wyroku, w celu uniknięcia kary.
262. Venuleius, Stipulations, księga XVII.
Prawo zabrania, aby własność, która została zawładnięta lub wzięta przemocą, została nabyta przez
lichwiarstwo, zanim ponownie przejdzie pod kontrolę właściciela lub jego spadkobiercy.

Tit. 9. W odniesieniu do pożaru, zniszczenia i rozbicia statku, gdy łódź lub statek zostały zdobyte siłą.
263. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVI.
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Praetor mówi: "Gdy się twierdzi, że ktoś przy pożarze, przy zniszczeniu budynku, przy rozbiciu statku, przy
napadzie na łódź lub statek zabrał coś przemocą, oszukańczo przywłaszczył sobie mienie lub spowodował
jakąkolwiek stratę, to w ciągu roku od czasu, kiedy można wnieść powództwo, będę przyznawał powództwo o
poczwórne odszkodowanie, a po upływie roku będę przyznawał powództwo o podwójne odszkodowanie. Zezwolę
również na powództwo przeciwko niewolnikowi i całemu korpusowi niewolników."
264. Korzyść z tego edyktu jest oczywista, a jego surowość całkowicie uzasadniona, ponieważ w interesie
społeczeństwa leży, aby w takich okolicznościach nic nie zostało skradzione. I chociaż przestępstwa te mogą być
ścigane karnie, to jednak pretor bardzo słusznie przewiduje, że w przypadku popełnienia tego rodzaju
przestępstw można wytoczyć powództwo cywilne.
265. Jak należy rozumieć słowa "przy pożarze?". Czy oznaczają one w samym pożarze, czy tylko w miejscu,
gdzie ten pożar nastąpił? Lepszą opinią jest rozumieć je jako oznaczające z powodu pożaru, to znaczy, że
własność została skradziona z powodu zamieszania spowodowanego pożarem, lub strachu z niego
wynikającego; podobnie jak mamy zwyczaj mówić "utracone na wojnie" w odniesieniu do czegokolwiek, co
zostało utracone z powodu wojny. Tak więc, jeśli cokolwiek zostanie skradzione z pól w pobliżu miejsca, gdzie
miał miejsce pożar, należy powiedzieć, że będzie podstawa do zastosowania Edyktu, ponieważ prawdą jest, że
zostało to skradzione z powodu pożaru.
266. Podobnie termin "zniszczenie" odnosi się do czasu, kiedy nastąpiło zburzenie domu, a nie tylko wtedy, gdy
ktoś usunął własność z upadłego budynku, ale także wtedy, gdy usunął ją z sąsiednich domów.
267. Jeśli istniało podejrzenie pożaru lub zburzenia domu, a ani pożar, ani zburzenie nie miały miejsca,
zobaczmy, czy będzie podstawa do zastosowania tego edyktu. Lepsza opinia jest taka, że nie będzie podstawy,
ponieważ nic nie zostało podjęte ani z powodu pożaru, ani z powodu zburzenia domu.
268. Pretor mówi również: "Jeśli cokolwiek zostanie zabrane w katastrofie statku", i w tym przypadku powstaje
pytanie, czy to oznacza, że ktoś bierze własność w czasie katastrofy statku, czy też bierze ją w innym czasie, to
znaczy po katastrofie statku; ponieważ wszystko, co zostało wyrzucone na brzeg po katastrofie statku, jest
uważane za należące do statku. Lepsza opinia jest taka, że odnosi się to do czasu katastrofy statku,
269. Gaius, On the Provincial Edict, Book XXI.
Jak również do miejsca.
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270. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVI.
Jeżeli ktoś zagarnia przemocą mienie w miejscu, gdzie nastąpiło lub nastąpiło rozbicie statku, to uważa się, że
podpada pod postanowienia tego edyktu. Ten zaś, kto po rozbiciu się statku wynosi z niego przedmioty
wyrzucone na brzeg, jest w takim położeniu, że raczej należy go uważać za złodzieja, a nie za odpowiedzialnego
na mocy tego edyktu; tak samo nie uważa się za zagarniającego przemocą rzeczy, która spadła z pojazdu, tego,
kto usuwa rzeczy wyrzucone na brzeg.
271. Następnie pretor mówi: "W napadzie na łódź lub statek". Uważa się, że wziął mienie przemocą ten, kto
podczas bitwy lub walki skierowanej przeciwko statkowi lub łodzi albo zagarnia je przemocą, albo czyni to w
czasie, gdy rabusie opanowują statek.
272. Labeo mówi, że to sprawiedliwe, że jeśli cokolwiek zostanie zagarnięte przemocą podczas napadu na dom
w mieście lub na wsi, to będzie podstawa do postępowania na mocy tego edyktu, ponieważ możemy być
dokuczani i atakowani przez rabusiów nie mniej na morzu niż na lądzie.
273. Nie tylko ten, kto zagarnął własność siłą, ale także ten, kto ją otrzymał, jest odpowiedzialny w wyżej
wymienionych przypadkach, ponieważ odbiorcy skradzionych dóbr są nie mniej winni niż sami napastnicy. Słowo
"oszukańczo" zostało jednak dodane z tego powodu, że każdy, kto otrzymuje mienie w takich okolicznościach, nie
staje się natychmiast winny, ale tylko ten, kto otrzymuje je z oszukańczym zamiarem. Ale co, jeśli otrzymał ją bez
znajomości faktów? Albo jeśli otrzymał ją w celu opieki nad nią i przechowywania jej bezpiecznie dla osoby, która
ją straciła? Z pewnością nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności.
274. Nie tylko ten, kto zabrał własność siłą, ale także ten, kto ją usunął lub odłożył z zamiarem usunięcia, lub
zranił ją, lub ukrył, jest odpowiedzialny w tym pozwie.
275. Jest jednak jasne, że czym innym jest zabór mienia przemocą, a czym innym skryte przywłaszczenie,
ponieważ wszystko może być skrycie przywłaszczone bez użycia przemocy, ale mienie nie może być zabrane
siłą bez użycia przemocy.
276. Każdy, kto przemocą zabiera mienie z okrętu, który osiadł na mieliźnie, podlega odpowiedzialności na mocy
niniejszego edyktu. Osiadanie na mieliźnie jest tym, co Grecy nazywają ecebrasvy.
277. To, co mówi pretor w odniesieniu do wyrządzenia szkody, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy szkoda została
wyrządzona w złej wierze, ponieważ w przypadku braku złej woli Edykt nie będzie miał zastosowania. Jak więc
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należy rozumieć to, co powiedział Labeo, a mianowicie: jeśli dla ochrony przed pożarem, który wybuchł, zburzę
budynek należący do sąsiada, to czy należy wytoczyć powództwo przeciwko mnie i moim niewolnikom?
Ponieważ uczyniłem to w celu ochrony własnego domu, to z pewnością jestem wolny od złej woli. Dlatego
uważam, że to, co powiedział Labeo, nie jest prawdą. Ale czy można wnieść pozew na podstawie prawa
akwiliańskiego? Nie sądzę, bo kto chce się bronić, nie postępuje niesprawiedliwie, kiedy nie może postąpić
inaczej. Podobnego zdania był również Celsus.
278. W czasach Klaudiusza uchwalono następujący dekret senatu: "Jeśli ktoś, w wypadku rozbicia się statku,
usunie stery statku lub jeden z nich, będzie odpowiedzialny za zabranie całego statku". Podobnie innym dekretem
Senatu postanowiono, że ci, którzy przez oszustwo lub radę rozbitków zostali pokonani siłą, aby uniemożliwić
udzielenie pomocy statkowi lub komukolwiek na pokładzie, kto był w niebezpieczeństwie, będą podlegać karom
przewidzianym w Prawie Kornelii dotyczącym zabójców. A ponadto ci, którzy przemocą lub oszukańczo uzyskali
cokolwiek z nędznego losu rozbitka, powinni zostać zmuszeni do wpłacenia do Skarbu Państwa takiej kwoty, jaką
można by odzyskać na mocy edyktu pretora.
279. Paulus, O Edykcie, Księga LIV.
Pedius mówi, że ten, kto zagarnia własność przemocą, podczas gdy panuje terror w czasie katastrofy statku,
może być uznany za tego, który zagarnął ją w czasie katastrofy.
280. Boski Antoninus w Reskrypcie odnoszącym się do tych, którzy są winni grabieży podczas katastrofy statku,
stwierdził co następuje: "To, co napisałeś mi o rozbiciu statku lub łodzi, uczyniłem w celu ustalenia, jaka kara
moim zdaniem powinna być wymierzona tym, którzy ukradli coś ze statku. Myślę, że to może być łatwo ustalone,
ponieważ istnieje wielka różnica, gdy osoby biorą własność, która jest bliska utraty, a gdy przestępczo przejmują
to, co może być uratowane. Dlatego też, jeśli okaże się, że znaczne łupy zostały zdobyte siłą, po skazaniu
skazujecie wolnych ludzi na trzy lata wygnania, po uprzednim ubiczowaniu ich; lub, jeśli są niższej rangi,
skazujecie ich na pracę przy robotach publicznych przez ten sam czas; a niewolników skazujecie na pracę w
kopalniach, po uprzednim ubiczowaniu ich. Gdy majątek nie jest wielkiej wartości, można zwolnić wolnych, po
uprzednim ubiczowaniu ich rózgami, a niewolników po ubiczowaniu. A w innych przypadkach, jak i w tych
opisanych powyżej, należy dokładnie rozważyć stan osób i charakter własności, aby nie stosować większej
surowości lub pobłażliwości, niż wymagają tego okoliczności."
281. Działania te są przyznawane spadkobiercom, jak również przeciwko nim, w zależności od wielkości majątku,
który wchodzi w ich ręce.
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282. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXI.
Jeśliby ktoś ukradkiem lub przemocą zabrał coś, co zostało uratowane z katastrofy statku, pożaru lub zniszczenia
domu i umieszczone gdzie indziej, będzie odpowiadał albo za kradzież, albo za mienie zabrane przemocą,
zwłaszcza jeśli nie wiedział, że pochodzi ono z katastrofy statku, pożaru lub zniszczenia budynku. Jeżeli ktoś
wynosi mienie utracone w katastrofie statku, które leży na brzegu, gdzie zostało wyrzucone przez fale, wiele
władz jest tego samego zdania i jest ono słuszne, jeżeli od katastrofy statku upłynęło trochę czasu. W
przeciwnym razie, jeśli nastąpiło to w momencie rozbicia statku, nie ma różnicy, czy towary zostały wyłowione z
morza, czy z wraku, czy z brzegu. Powinniśmy dokonać takiego samego rozróżnienia w przypadku, gdy zostały
one zabrane z łodzi lub statku w niebezpieczeństwie.
283. Kallistratus, O Edykcie monarszym, Księga I.
Statek jest w niebezpieczeństwie, gdy jest splądrowany, zatopiony, rozbity, gdy jest w nim dziura, gdy liny są
przecięte, żagle rozdarte, a kotwice porwane przez morze.
284. Tenże, Pytania, Księga II.
Podjęto wiele środków ostrożności, aby zapobiec kradzieży mienia podczas katastrofy statku, lub aby
uniemożliwić obcym przybycie i wzięcie go w posiadanie. Bo Boski Hadrian przewidział w edykcie, że ci, którzy
posiadali ziemię na brzegu morza, powinni, gdy statek albo został poważnie uszkodzony, albo rozbił się w
granicach któregoś z nich, dopilnować, aby nic nie zostało skradzione z wraku; i że gubernatorzy prowincji
powinni przyznawać powództwa przeciwko nim na rzecz tych, którzy szukali własności, której zostali pozbawieni,
aby umożliwić im odzyskanie wszystkiego, co mogliby udowodnić, że zostało im odebrane podczas katastrofy
statku przez tych, którzy byli w jego posiadaniu. W odniesieniu do tych, którym udowodniono, że zabrali mienie,
gubernator powinien nałożyć na nich surowy wyrok, tak jak na rabusiów. Aby zaś ułatwić udowodnienie tego
rodzaju przestępstw, zezwolił tym, którzy twierdzą, że ponieśli straty, na stawienie się przed prefektem i złożenie
zeznań, a także na poszukiwanie winnych, aby mogli zostać postawieni przed gubernatorem w kajdanach lub pod
kaucją, proporcjonalnie do wagi popełnionego przestępstwa. Nakazał także, aby od właściciela rzekomo
skradzionego mienia zażądano zabezpieczenia, aby nie zaniechał oskarżenia. Senat zarządził także, że ani
żołnierz, ani nikt prywatny, ani wolny człowiek, ani niewolnik cesarza nie może się wtrącać do zbierania
przedmiotów rozrzuconych w katastrofie statku.
285. Neratius, Opinie, Księga II.
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Jeśli twoja łódź została przeniesiona przez siłę strumienia na moją ziemię, nie możesz jej usunąć, chyba że dasz
mi zabezpieczenie za szkody, które mogły być przez nią spowodowane.
286. Gajusz, O prawie dwunastu tablic, księga IV.
Kto podpali dom lub stertę zboża w pobliżu domu, będzie zakuty w łańcuchy, ubiczowany i uśmiercony ogniem, o
ile popełnił ten czyn świadomie i z premedytacją. Jeśli jednak stało się to przez przypadek, to znaczy przez
niedbalstwo, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody; lub jeśli jest niewypłacalny, otrzyma lekką karę.
Każdy rodzaj budynku jest zawarty w pojęciu domu.
287. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Czujność gubernatorów prowincji musi być pilnie zachowana, aby zapobiec pokazywaniu świateł przez rybaków
w nocy w celu zmylenia żeglarzy, którzy w ten sposób wskazują, że zbliżają się do jakiegoś portu i w ten sposób
sprowadzają niebezpieczeństwo na statki i tych, którzy się na nich znajdują, oraz przygotowują dla siebie
obrzydliwe łupy.
288. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Gdy pożar zdarzy się przypadkiem, jest usprawiedliwiony, chyba że było tak rażące niedbalstwo, że przypominało
bezprawie lub oszustwo.
289. Ulpianus, O powinnościach prokonsula, księga VIII.
Jest ustalone, że każdy może odebrać swoją własność rozbitą na statku, co zostało stwierdzone przez cesarza
Antoninusa i jego Boskiego Ojca w Rescripcie.
290. Osoby niskiego stanu, które umyślnie spowodują pożar w mieście, będą rzucone dzikim zwierzętom, a ci
wyższego stanu poniosą śmierć lub zostaną wygnani na jakąś wyspę.

Tit. 10. O obrażeniach i haniebnych oszczerstwach.
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291. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVI.
Coś, co jest sprzeczne z prawem, określa się mianem szkody, ponieważ wszystko, co jest nielegalne, uważa się
za szkodliwe. Tak, ogólnie rzecz biorąc, jest w tym przypadku, ale, w szczególności, szkoda jest definiowana jako
zniewaga. Czasami przez pojęcie "szkoda" rozumie się szkodę wyrządzoną przez zaniedbanie, jak to mamy w
zwyczaju podawać w Prawie Akwiliańskim. Innym razem szkodą nazywamy niesprawiedliwość, jak wtedy, gdy
ktoś podjął niesłuszną lub niesprawiedliwą decyzję, która jest określana jako szkoda, ponieważ narusza prawo i
sprawiedliwość, ponieważ nie jest zgodna z prawem. Termin "zniewaga" pochodzi od czasownika "gardzić".
292. Labeo mówi, że zniewaga może być spowodowana przez rzecz lub przez słowa. Rzeczą, kiedy używa się
rąk; słowami, kiedy rąk się nie używa, a zniewaga jest popełniona przez mowę.
293. Każda krzywda dotyczy albo osoby, albo czci tego, kto jest jej przedmiotem, i ma tendencję do uczynienia
go niesławnym. Jest skierowana przeciwko osobie, gdy się ją bije; przeciwko jej czci, gdy matronę pozbawia się
jej służącej; i ma tendencję do uczynienia kogokolwiek niesławnym, gdy atakuje się jego skromność.
294. I znowu, krzywda jest wyrządzona komukolwiek przez samego człowieka lub przez innych: przez samego
człowieka, gdy jest wyrządzona bezpośrednio przeciwko głowie lub matce rodziny; przez innych, gdy jest
wyrządzona pośrednio, jak na przykład przeciwko moim dzieciom, moim niewolnikom, mojej żonie lub mojej
synowej. Bo krzywda dotyczy nas, gdy jest skierowana przeciwko tym, którzy podlegają naszej władzy, lub są
uprawnieni do naszego uczucia.
295. Jeżeli szkoda została wyrządzona ciału osoby zmarłej, której jesteśmy spadkobiercami lub pretorianami,
możemy wytoczyć powództwo o szkodę we własnym imieniu, ponieważ szkoda wyrządzona w ten sposób
dotyczy naszego dobrego imienia. Tę samą zasadę stosuje się, gdy atakowane jest dobre imię tego, którego
spadkobiercami jesteśmy.
296. Co więcej, każda szkoda wyrządzona naszym dzieciom jest atakiem na nasz honor; tak więc, jeśli ktoś
sprzeda syna za jego własną zgodą, jego ojciec będzie mógł wytoczyć powództwo o szkodę we własnym imieniu,
ale syn nie, ponieważ nie wyrządza się szkody temu, kto wyraża zgodę.
297. Ilekroć wyrządza się szkodę pogrzebowi spadkodawcy lub jego zwłokom, a dzieje się to po wejściu w
posiadanie spadku, należy stwierdzić, że jest to w pewnym stopniu wyrządzone spadkobiercy, ponieważ w
interesie tego ostatniego leży zawsze ochrona dobrego imienia zmarłego. Jeśli natomiast czyn ten został
popełniony przed objęciem spadku, to czyn ten będzie raczej nabyty przez spadek i przekazany przez niego
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spadkobiercy. Wreszcie, Julianus mówi, że nie ma wątpliwości, że jeśli ciało spadkodawcy zostało zatrzymane
przed wejściem w posiadanie spadku, prawo do powództwa zostanie nabyte przez spadek. Uważa on również, że
ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy jakakolwiek szkoda zostanie wyrządzona
niewolnikowi należącemu do majątku przed jego objęciem, ponieważ prawo do działania jest nabywane przez
spadkobiercę poprzez majątek.
298. Labeo twierdzi, że jeśli ktoś, przed objęciem majątku, uderzy niewolnika, który jest jego częścią, a który
został poddany manumulacji na mocy testamentu, spadkobierca może wnieść powództwo z tytułu szkody. Jeśli
jednak zostanie on uderzony po wejściu w posiadanie majątku, to niezależnie od tego, czy wie, że jest wolny, czy
nie, może wnieść pozew.
299. Ale czy wie, że to jest mój syn lub moja żona, czy też nie wie, Neratius mówi, że będę miał prawo do tego
powództwa w moim imieniu.
300. Neratius mówi także, że z jednej szkody czasem powstaje prawo do powództwa przeciwko trzem osobom, i
że prawo do powództwa jednej nie jest wygaszane przez prawo drugiej; tak na przykład, gdy szkoda została
popełniona przeciwko mojej żonie, która jest córką pod kontrolą ojca, powództwo o szkodę będzie przysługiwało
mnie, jej ojcu i samej kobiecie.
301. Paulus, O Edykcie, Księga L.
Gdy krzywda jest wyrządzona mężowi, żona nie może wnieść pozwu, ponieważ żony powinny być bronione przez
mężów, a nie mężowie przez żony.
302. Ulpianus, O Edykcie, księga LVI.
Na zasadzie wzajemności mówi się, że ten, kto może doznać szkody, może ją również popełnić.
303. Istnieją jednak osoby, które nie mogą tego uczynić, na przykład szaleniec i nieletni, który nie jest zdolny do
przestępstwa, ponieważ mogą oni doznać krzywdy, ale nie mogą jej popełnić; ponieważ krzywda może mieć
miejsce tylko z zamiarem tego, kto ją popełnia, a skutek będzie taki, że takie osoby, niezależnie od tego, czy
uciekają się do ciosów, czy używają obelżywego języka, nie są uważane za sprawców krzywdy.
304. Dlatego każdy może doznać szkody, nie dostrzegając jej, ale nie może jej popełnić, jeśli nie jest jej
świadomy, nawet jeśli nie wie, przeciwko komu została popełniona.
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305. Dlatego, jeśli ktoś uderza innego w żartach, lub gdy się z nim spiera, nie będzie odpowiedzialny za
popełnienie szkody.
306. Gdy ktoś uderza wolnego człowieka, myśląc, że jest jego niewolnikiem, jest w takim położeniu, że nie będzie
odpowiadał za popełnioną krzywdę.
307. Paulus, O Edykcie, Księga L.
Jeśli, zamierzając uderzyć pięścią mojego niewolnika, niechcący uderzę ciebie, gdy stałeś w pobliżu, nie będę
odpowiedzialny za szkodę.
308. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVI.
Prawo kornelańskie odnoszące się do obrażeń odnosi się do osoby, która chce wnieść pozew o obrażenia,
ponieważ twierdzi, że została uderzona i pobita, lub że jej dom został wtargnięty siłą. Prawo to stanowi, że w
takim przypadku nie może przewodniczyć sędziemu ten, kto jest zięciem, teściem, ojczymem, pasierbem,
kuzynem lub jest w jakikolwiek sposób blisko spokrewniony z powodem, albo kto jest patronem lub ojcem
którejkolwiek z wyżej wymienionych osób. Dlatego też, Prawo Kornelian przyznaje powództwo z dwóch
powodów, mianowicie, gdy ktokolwiek został uderzony lub pobity, lub gdy jego dom został wtargnięty siłą. Stąd
widać, że każda krzywda, która może być popełniona rękami, jest zawarta w Prawie Cornelian.
309. Pomiędzy biciem a uderzaniem istnieje następująca różnica, tak mówi Ofilius: bić to powodować ból,
uderzać to zadawać ciosy bez bólu.
310. Przez słowo "dom" należy rozumieć nie tylko ten, który jest własnością powoda, ale i ten, w którym on
zamieszkuje. Dlatego prawo to będzie stosowane, czy poszkodowany mieszka w swoim własnym domu, lub w
jednym, który wynajął, lub zajęte bezpłatnie, lub jest jeden, gdzie zdarza się być gościem.
311. Jeśli mieszka w domu na wsi lub w domu otoczonym ogrodem, co należy zrobić? Ta sama zasada powinna
być przyjęta.
312. Jeżeli właściciel wydzierżawi działkę, a zostanie ona zajęta siłą, to powództwo może wytoczyć dzierżawca, a
nie właściciel.

3327

313. Jeżeli jednak ktoś wejdzie na cudzy grunt, który jest uprawiany przez właściciela, to Labeo zaprzecza, że
właściciel gruntu może wnieść powództwo na podstawie prawa rogalińskiego, ponieważ nie może on wszędzie
mieszkać, to znaczy we wszystkich swoich zagrodach. Uważam, że prawo to odnosi się do każdego miejsca
zamieszkania, w którym przebywa głowa rodziny, chociaż może nie mieć tam swojego miejsca zamieszkania.
Przypuśćmy, że ktoś udaje się do Rzymu w celu odbycia studiów, z pewnością nie mieszka w Rzymie, a mimo to
należy stwierdzić, że jeśli jego dom zostanie wtargniety siłą, będzie podstawa do zastosowania Prawa Kornelii.
Dlatego nie ma ono zastosowania do tymczasowych mieszkań, ani do stajni. Ma ono jednak zastosowanie do
tych, którzy pozostają w danym miejscu przez bardzo krótki czas, chociaż nie mogą mieć tam swojego miejsca
zamieszkania.
314. Zadano pytanie, czy głowa gospodarstwa domowego może wnieść powództwo o uszkodzenie ciała na
podstawie Prawa Cornelian, jeśli syn pod jego kontrolą doznał uszkodzenia ciała. Postanowiono, że nie może
tego uczynić. Zasada ta obowiązuje we wszystkich przypadkach. Powództwo pretoriańskie o uszkodzenie ciała
będzie jednak przysługiwało ojcu, a powództwo z Prawa Kornelii - synowi.
315. Syn pod ojcowską kontrolą może wytoczyć powództwo na prawie kornelańskim z któregokolwiek z tych
powodów i nie musi zapewniać, że jego ojciec ratyfikuje jego czyn; Julianus stwierdził bowiem, że syn, który
wytoczy powództwo o szkodę na podstawie innego prawa, nie może być zmuszony do udzielenia zabezpieczenia
dla ratyfikacji.
316. Zgodnie z tym prawem powód może złożyć przysięgę, aby pozwany mógł przysiąc, że nie popełnił żadnej
szkody. Sabinus jednak w swoim dziele o asesorach powiada, że nawet pretorzy muszą postępować zgodnie z
prawem. I tak jest w istocie.
317. Gdy ktoś napisze coś w celu zniesławienia innego, skomponuje to, opublikuje lub złośliwie nakłoni do tego,
choćby było to opublikowane w imieniu kogoś innego lub bezimiennie, może być ścigany na mocy tego prawa, a
jeśli zostanie skazany, zostanie uznany za niezdolnego do zeznawania przed sądem.
318. Kto publikuje jakiekolwiek napisy lub cokolwiek innego, nawet jeśli jest napisane, w celu zniesławienia kogoś
innego, podlega takiej samej karze na mocy Dekretu Senatu, jak osoba, która spowodowała, że któraś z tych
rzeczy została kupiona lub sprzedana.
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319. Każdy, czy to wolny, czy niewolnik, kto udzieli informacji o winowajcy, zostanie nagrodzony przez sędziego
proporcjonalnie do majątku oskarżonego; a jeśli informator jest niewolnikiem, być może zostanie mu przyznana
wolność. Bo dlaczego nie, jeśli jego informacje sprzyjają dobru publicznemu?
320. Paulus, O Edykcie, Księga LV.
Ten dekret Senatu jest konieczny, gdy nie jest wymienione imię tego, przeciwko któremu popełniono czyn.
Wówczas, z powodu trudności dowodowych, Senat życzył sobie, aby przestępstwo zostało ukarane przez
oskarżenie publiczne. Jeśli jednak nazwisko osoby jest wymienione, może ona wnieść pozew o odszkodowanie
zgodnie z Common Law, ponieważ nie powinno się jej zabraniać wnoszenia prywatnego powództwa, ponieważ
szkodzi to oskarżeniu publicznemu, gdyż dotyczy to interesów prywatnych. Oczywiste jest, że jeśli wszczęto
postępowanie publiczne, należy odmówić wniesienia powództwa prywatnego i odwrotnie.
321. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVII.
Pretor przewiduje w swoim edykcie, co następuje: "Każdy, kto wnosi pozew o szkodę, musi dokładnie określić,
jaką szkodę poniósł", ponieważ ten, kto wnosi pozew, który może przynieść drugiemu niesławę, nie powinien
formułować niejasnego zarzutu, który może naruszyć dobre imię drugiego, ale musi jasno określić i sprecyzować
szkodę, której rzekomo doznał.
322. Kiedy mówi się, że niewolnik został zabity w celu wyrządzenia szkody, czy pretor nie powinien pozwolić, aby
powództwo publiczne zostało naruszone przez powództwo prywatne prawa rogalińskiego, tak jak gdyby ktoś
chciał wnieść pozew, ponieważ podałeś truciznę w celu zabicia człowieka? Dlatego też będzie on działał bardziej
właściwie, jeśli nie będzie przyznawał tego rodzaju powództwa. Przyzwyczailiśmy się jednak uważać, że w
sprawach, które mogą być ścigane publicznie, nie powinniśmy być powstrzymywani od wnoszenia powództw
prywatnych. Jest to prawdą tylko wtedy, gdy sprawa, która powinna być ścigana publicznie, nie jest istotna. Co
zatem należy powiedzieć o prawie akwiliańskim, bo do niego przede wszystkim odnosi się ta skarga? Niewolnik,
który został zabity, nie był głównym przedmiotem powództwa, które zostało wniesione głównie z powodu straty
poniesionej przez jego właściciela; natomiast w powództwie o uszkodzenie ciała, postępowanie jest wszczynane
w odniesieniu do morderstwa i otrucia, w celu wymierzenia kary, a nie w celu naprawienia szkody. A gdyby ktoś
chciał wnieść powództwo o uszkodzenie ciała, ponieważ został uderzony mieczem w głowę? Labeo twierdzi, że
nie należy mu tego zabraniać, ponieważ sprawa nie wymaga kary publicznej. Nie jest to prawda, bo któż wątpi,
że napastnik może być ścigany na mocy ustawy kornijskiej?
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323. Poza tym należy dokładnie określić rodzaj szkody, jakiej doznała osoba, abyśmy mogli stwierdzić, czy wyrok
powinien być wydany przeciwko patronowi na korzyść jego niewolnika. Należy bowiem pamiętać, że powództwo z
tytułu szkody nie zawsze, ale tylko czasami, jest przyznawane wolnemu człowiekowi przeciwko jego patronowi,
gdy szkoda, której doznał, jest okrutna; na przykład, gdy jest to szkoda, którą można zadać niewolnikowi. Co
więcej, pozwalamy, aby patron wymierzył swemu wolnemu człowiekowi lekką karę, a pretor nie przyjmie jego
skargi, jako że doznał on krzywdy, chyba że będzie pod wrażeniem okrucieństwa czynu. Pretor nie powinien
bowiem pozwolić, aby wczorajszy niewolnik, który dziś jest wolnym człowiekiem, skarżył się, że jego pan go
znieważył, lekko uderzył lub poprawił. Będzie to jednak zupełnie sprawiedliwe, aby pretor przyszedł mu z
pomocą, jeśli jego pan go biczował, ciężko pobił lub ciężko zranił.
324. Jeśli jedno z kilkorga dzieci, które nie podlega władzy ojcowskiej, chce wnieść pozew przeciwko ojcu, nie
można pochopnie wytoczyć powództwa za krzywdę, chyba że okrucieństwo czynu skłoni do tego, ale z
pewnością ci, którzy są pod kontrolą ojcowską, nie są uprawnieni do tego powództwa, nawet jeśli krzywda była
potworna.
325. Jak należy rozumieć słowa pretora, który mówi: "Musi stwierdzić, jaka szkoda została wyrządzona"? Labeo
uważa, że ten, kto podaje nazwę szkody, bez żadnych niejasności (na przykład: "albo to, albo tamto"), ale
twierdzi, że doznał takiej a takiej szkody.
326. Jeśli wyrządzisz mi kilka krzywd, na przykład, gdy po zebraniu się bezładnego tłumu wejdziesz do mojego
domu, a w konsekwencji zostaniesz znieważony i pobity w tym samym czasie, powstaje pytanie, czy mogę
wnieść przeciwko tobie oddzielne powództwo za każdą krzywdę? Marcellus, zgodnie z opinią Neratiusa, aprobuje
połączenie w jednym pozwie wszystkich urazów, których ktoś doznał w tym samym czasie.
327. Nasz cesarz stwierdził w Reskrypcie, że obecnie można wnosić powództwa cywilne za wszelkiego rodzaju
krzywdy, nawet te, które mają charakter potworny.
328. Okropną szkodę rozumiemy jako taką, która jest bardziej niż zwykle obraźliwa i poważna.
329. Labeo mówi, że okrutna krzywda jest popełniona w odniesieniu do osoby, czasu lub rzeczy. Zranienie osoby
staje się bardziej okrutne, gdy jest popełnione przeciwko sędziemu, rodzicowi lub patronowi. W odniesieniu do
czasu - gdy jest popełniona na igrzyskach, publicznie, w obecności pretora lub na osobności, ponieważ, jak
twierdzi, istnieje wielka różnica, gdyż krzywda jest bardziej okrutna, gdy jest popełniona publicznie. Labeo
twierdzi, że zranienie jest okrutne w odniesieniu do rzeczy, jak na przykład wtedy, gdy zadaje się ranę lub uderza
kogoś w twarz.
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330. Paulus, O Edykcie, księga LV.
Wielkość rany stanowi o okrucieństwie, a niekiedy także miejsce, w którym została zadana, na przykład, gdy
uderzono w oko.
331. Ulpianus, O Edykcie, księga LVII.
Podczas gdy dyskutujemy o tym, że zranienie staje się okrutne z powodu samej rzeczy, powstaje pytanie, czy
aby było okrutne, musi być zadane ciału, czy też może być takie, jeśli nie jest cielesne, na przykład gdy rozdarte
jest ubranie, zabrana jest osoba towarzysząca lub użyty jest obraźliwy język. Pomponiusz powiada, że można
nazwać okrutną krzywdę bez zadawania ciosu, gdyż okrucieństwo zależy od osoby.
332. 332. Kiedy jednak ktoś uderza i rani drugiego w teatrze lub w innym miejscu publicznym, popełnia okrutną
krzywdę, nawet jeśli nie jest ona poważna.
333. Nie ma większej różnicy, czy krzywda jest zadana głowie domu, czy synowi pod ojcowską kontrolą, bo
będzie uznana za okrutną.
334. Jeśli niewolnik wyrządził okrutną krzywdę, a jego pan jest obecny, można wytoczyć mu proces. Jeśli pan jest
nieobecny, niewolnik powinien być przekazany gubernatorowi, który spowoduje jego ubiczowanie. Jeśli ktoś czyni
nieskromne zaloty kobiecie lub mężczyźnie, osobie wolno urodzonej lub wyzwoleńcowi, może być pociągnięty do
odpowiedzialności za szkodę. W przypadku zamachu na skromność niewolnika można wnieść powództwo o
odszkodowanie.
335. Paulus, O Edykcie, Księga LV.
O zamachu na skromność mówi się, gdy próbuje się zdeprawować osobę cnotliwą.
336. Ulpianus, O Edykcie, księga LVII.
Odpowiedzialnym za zranienie jest nie tylko ten, kto je wyrządza, to znaczy ten, kto zadał cios, ale także ten, kto
złośliwie lub z własnej woli powoduje, że ktoś został uderzony pięścią, na przykład w policzek.
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337. Powództwo o naprawienie szkody opiera się na prawie i sprawiedliwości. Jeśli bowiem ktoś zaniechałby
wyrządzenia szkody, to znaczy, jeśli po jej doznaniu nie przypomniałby sobie o niej, a potem żałowałby, że tego
zaniedbał, nie może jej odnowić. Zgodnie z tym, słuszność jest uważana za znoszącą wszelkie wyobrażenie o
działaniu, ilekroć ktoś sprzeciwia się temu, co jest sprawiedliwe. Stąd, jeśli zostanie zawarta umowa w
odniesieniu do szkody, lub kompromis, lub przysięga jest wymagana w sądzie, powództwo o szkodę nie przetrwa.
338. Każdy może wytoczyć powództwo o naprawienie szkody przez siebie samego lub przez inną osobę; na
przykład przez agenta, opiekuna lub inne osoby, które są przyzwyczajone do działania w imieniu innych.
339. Jeśli z mojego polecenia komuś wyrządzono szkodę, większość autorytetów uważa, że zarówno ja, który
wydałem polecenie, jak i osoba, która je otrzymała, są odpowiedzialni za powództwo o szkodę.
340. Prokulus bardzo słusznie mówi, że jeśli zatrudnię cię do wyrządzenia szkody, pozew może być wniesiony
przeciwko każdemu z nas, ponieważ szkoda została wyrządzona za moim pośrednictwem.
341. Twierdzi, że ta sama zasada będzie obowiązywać, jeśli każę mojemu synowi wyrządzić szkodę tobie.
342. Atilicinus twierdzi jednak, że jeśli nakłonię do popełnienia szkody kogoś, kto w przeciwnym razie nie chciałby
być mi posłuszny, to powództwo za szkodę może być wytoczone przeciwko mnie.
343. Chociaż powództwo o krzywdę nie przysługuje wolnemu człowiekowi przeciwko jego patronowi, to jednak
może je wytoczyć mąż wolnej kobiety, w jej imieniu, przeciwko jej patronowi; uważa się bowiem, że mąż, gdy jego
żona doznała jakiejkolwiek krzywdy, wnosi powództwo w jej imieniu; z tą opinią zgadza się Marcellus. Ja jednak
zwróciłem na niego uwagę, że nie uważam, aby odnosiło się to do każdej szkody. Dlaczego bowiem lekkie
karcenie kobiety wyzwolonej, nawet jeśli jest zamężna, lub ostry język, który nie jest nieprzyzwoity, miałby być
odmówiony osobie? Gdyby jednak kobieta była żoną wolnego człowieka, należałoby powiedzieć, że powództwo o
uszkodzenie ciała powinno być ze wszech miar przyznane mężowi przeciwko patronowi. Takiego zdania jest
wiele autorytetów. Widać więc, że nasi wolni ludzie nie tylko nie mogą wnieść przeciwko nam powództwa o
odszkodowanie za szkody wyrządzone im samym, ale nawet za takie, które zostały wyrządzone tym, którzy w ich
interesie nie powinni doznać szkody.
344. Oczywiste jest, że jeśli syn wolnego człowieka lub jego żona chcieliby wnieść powództwo za poniesioną
szkodę, nie powinno się im tego odmówić, ponieważ powództwo nie jest przyznane ojcu lub mężowi, ponieważ
wnoszą oni pozew we własnym imieniu.
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345. Nie ulega wątpliwości, że ten, o kim mówi się, że jest niewolnikiem, a twierdzi, że jest wolny, może wytoczyć
powództwo o naprawienie szkody przeciwko temu, kto twierdzi, że jest jego panem. Jest to prawdą, czy będąc
wolnym, chce się go wprowadzić w niewolę, czy też niewolnik chce uzyskać wolność, gdyż używamy tego prawa
bez rozróżnienia.
346. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXII.
Gdy wytoczono powództwo o sprowadzenie z wolności do niewoli kogokolwiek, o kim powód wie, że jest wolny, a
nie czyni tego z powodu eksmisji, aby zachować to dla siebie, będzie odpowiadał z powództwa za szkodę.
347. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVII.
Powództwo za poniesioną szkodę nie jest przyznawane ani na rzecz, ani przeciwko spadkobiercy. Ta sama
zasada obowiązuje w przypadku, gdy krzywda została wyrządzona mojemu niewolnikowi, gdyż w tym przypadku
powództwo o krzywdę nie zostanie przyznane mojemu spadkobiercy. Ale po połączeniu się z potomstwem, to
prawo do powództwa przechodzi nawet na spadkobierców.
348. Kto odwołuje się do prawa publicznego, nie rozumie się, że czyni to w celu wyrządzenia szkody, ponieważ
wykonanie prawa nie powoduje szkody.
349. Jeśli ktoś został aresztowany za nieprzestrzeganie rozporządzenia pretora, nie może wnieść pozwu o
szkodę na podstawie rozkazu pretora.
350. Gdyby ktoś mnie bezpodstawnie wezwał przed trybunał magistratu, aby mi dokuczyć, mogę wnieść
przeciwko niemu powództwo o naprawienie szkody.
351. Jeżeli ktoś, kto ma być uhonorowany, nie dopuści do tego, aby to uczyniono, jak na przykład w przypadku,
gdy postanowiono o posągu lub czymś podobnym, to czy będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za
szkodę? Labeo odpowiada, że nie, nawet jeśli uczyniłby to dla zniewagi; mówi bowiem, że jest wielka różnica, czy
czyni się coś dla zniewagi, czy też nie pozwala się na wykonanie czynności na cześć innej osoby.
352. Labeo twierdzi również, że jeżeli jedna osoba była uprawniona do ambasady, a duumwir nałożył ten
obowiązek na inną, to powództwo o naprawienie szkody nie może być wytoczone na podstawie nakazanej pracy;
czym innym jest bowiem nałożenie obowiązku na osobę, a czym innym wyrządzenie jej szkody. Ta zasada
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powinna być przyjęta w odniesieniu do innych urzędów i obowiązków, które są niesprawiedliwie nadane. Jeśli
więc ktoś wydałby decyzję w celu wyrządzenia szkody, ta sama opinia powinna przeważyć.
353. Żadna czynność sędziego wykonana na mocy jego władzy sądowniczej nie powoduje zastosowania
powództwa o naprawienie szkody.
354. Jeżeli ktoś przeszkadza mi w łowieniu ryb lub zarzucaniu sieci w morzu, czy mogę wnieść przeciwko niemu
powództwo o naprawienie szkody? Niektóre autorytety uważają, że mogę to uczynić, a wśród nich Pomponiusz.
Większość jednak uważa, że sprawa jest podobna do tej, gdy ktoś nie pozwala mi kąpać się publicznie, siedzieć
w teatrze, wchodzić, siadać lub przebywać z innymi w jakimkolwiek miejscu publicznym, albo gdy ktoś nie
pozwala mi korzystać z mojej własności, gdyż może on być pozwany w sprawie o wyrządzenie szkody. Starożytni
udzielali interdyktu każdemu, kto dzierżawił te miejsca publiczne, gdyż było to konieczne, aby zapobiec użyciu
przeciwko niemu siły, przez którą nie mógłby cieszyć się swoją dzierżawą. Ale jeśli ja uniemożliwię komuś
łowienie ryb przed moim domem lub gospodarstwem, co należy powiedzieć? Czy jestem odpowiedzialny za
działanie na szkodę, czy nie? Bo morze, tak samo jak brzeg i powietrze, jest wspólne dla wszystkich ludzi i
bardzo często w reskryptach stwierdzano, że nikomu nie można zabronić łowienia ryb lub polowania na ptaki, ale
można mu zabronić wejścia na grunt należący do kogoś innego. Niemniej jednak, niesłusznie i bez upoważnienia
prawnego przyjęto, że każdemu można zabronić łowienia ryb przed moim domem lub gospodarstwem; dlatego
też, gdy komuś to uniemożliwiono, może on nadal wnosić powództwo o naprawienie szkody. Ja natomiast mogę
zabronić komukolwiek łowienia ryb w jeziorze, które jest moją własnością.
355. Paulus, O Plaucjuszu, księga XIII.
Oczywiste jest, że jeśli ktoś ma prywatne prawo do jakiejkolwiek części morza, będzie miał prawo do interdyktu
Uti possidetis, jeśli będzie mu się przeszkadzać w korzystaniu z niego, ponieważ dotyczy to sprawy prywatnej, a
nie publicznej, gdyż chodzi o korzystanie z prawa opartego na tytule prywatnym, a nie publicznym; interdykty
zostały bowiem wprowadzone z powodów prywatnych, a nie publicznych.
356. Ulpianus, O edyktach, księga LXXVII.
Labeo zadaje też pytanie, czy jeśli ktoś zrazi umysł człowieka narkotykami lub w jakikolwiek inny sposób, to czy
będzie podstawa do powództwa o odszkodowanie. On odpowiada, że można wnieść przeciwko niemu
powództwo o uszkodzenie ciała.
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357. Jeżeli człowiek nie został pobity, ale grożono mu podniesieniem rąk i wielokrotnie straszono go perspektywą
otrzymania ciosów, a nie został on faktycznie uderzony, sprawca może być pociągnięty do odpowiedzialności na
zasadzie słuszności za poniesioną szkodę.
358. Pretor mówi: "Zaskarżę każdego, kto twierdzi, że znęcał się nad kimś innym lub spowodował to w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami".
359. Labeo mówi, że głośne znęcanie się kilku osób stanowi szkodę.
360. Wyrażenie "głośne znieważanie przez kilka osób" pochodzi od terminów "tumult" lub "zgromadzenie", to
znaczy połączenie kilku głosów, ponieważ tam, gdzie one się łączą, otrzymuje to miano, tak jakby ktoś powiedział
"zgromadzenie głosów".
361. Lecz to, co dodaje pretor, to znaczy: "Wbrew dobrym obyczajom", pokazuje, że nie zauważył on całego
zjednoczonego zgiełku, lecz tylko to, co narusza dobre obyczaje i co ma tendencję do uczynienia kogoś
niesławnym lub znienawidzonym.
362. Mówi on również, że wyrażenie "wbrew dobrym obyczajom" nie powinno być rozumiane jako odnoszące się
do osoby, która popełnia przestępstwo, ale ogólnie jako przeciwne obyczajom tej społeczności.
363. Labeo twierdzi, że obraźliwy jazgot wielu głosów może być podniesiony nie tylko przeciwko osobie obecnej,
ale także przeciwko nieobecnej. Jeżeli więc ktoś w takich okolicznościach przyjdzie do twojego domu, kiedy
ciebie nie ma, to można powiedzieć, że doszło do zgrzytu wielu głosów. Ta sama zasada stosuje się do twojego
mieszkania lub do twojego sklepu.
364. Za sprawcę zamieszania uważa się nie tylko tego, kto sam wydaje okrzyki, lecz także tego, kto podburza
innych do wydawania okrzyków lub kto ich w tym celu wysyła.
365. Słowa: "Nadużył innego" nie zostały dodane bez przyczyny, ponieważ jeśli krzyk został podniesiony
przeciwko osobie, która nie została wskazana, nie można było tego ścigać.
366. Gdyby ktoś próbował wzniecić bunt przeciwko innemu, ale mu się to nie udało, nie będzie odpowiedzialny.
367. Z tego wynika, że każdy rodzaj nadużycia nie jest brzękiem kilku głosów, ale tylko ten, który jest
wypowiadany z głośnością.
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368. Bez względu na to, czy jedna czy kilka osób wypowiedziało te słowa w bezładnym tłumie, jest to
zjednoczony jazgot. Ale cokolwiek, co nie zostało wypowiedziane w burzliwym zgromadzeniu lub w głośnym
tonie, nie może być właściwie nazwane zjednoczonym chlustem, ale mową w celu zniesławienia.
369. Jeśli astrolog lub ktoś, kto obiecuje bezprawne wróżby, po konsultacji powie, że ktoś inny jest złodziejem,
podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest, nie można wnieść przeciwko niemu pozwu o poniesioną szkodę, ale
można go ścigać na mocy Konstytucji cesarskich.
370. Powództwo o naprawienie szkody, które opiera się na ogólnym rozgłosie, nie jest przyznawane ani
przeciwko spadkobiercom, ani na ich korzyść.
371. Jeśliby ktoś rozmawiał z młodymi dziewczętami, które są ubrane w szaty niewolnic, będzie uważany za
winnego drobnego wykroczenia; a tym bardziej, jeśli są one ubrane jak prostytutki, a nie jak szanowane kobiety.
Dlatego, jeśli kobieta nie jest ubrana jak szanowana matrona, ten, kto do niej przemawia lub zabiera jej
towarzyszkę, nie będzie odpowiadał z powództwa za szkodę.
372. Przez pomocnika rozumiemy tego, kto towarzyszy i podąża za kimś (jak mówi Labeo), niezależnie od tego,
czy jest to człowiek wolny, czy niewolnik, mężczyzna czy kobieta. Labeo definiuje pomocnika jako tego, który
został wyznaczony do podążania za kimś w celu dotrzymania mu towarzystwa, i który został uprowadzony albo w
miejscu publicznym, albo prywatnym. Nauczyciele są zaliczani do osób towarzyszących.
373. Uważa się, że uprowadził osobę towarzyszącą (jak mówi Labeo) nie wtedy, kiedy zaczął to robić, ale wtedy,
kiedy całkowicie odebrał osobę towarzyszącą jej panu lub pani.
374. Ponadto, za uprowadzonego uważa się nie tylko tego, kto dokonuje tego przy użyciu siły, ale także tego, kto
nakłania służącą do opuszczenia kochanki.
375. Na mocy tego edyktu odpowiada nie tylko ten, kto rzeczywiście uprowadza służącą, lecz także ten, kto się
do niej zwraca lub ją śledzi.
376. Zwracać się" to znaczy atakować cnotę innej osoby pochlebnymi słowami. Nie jest to wzniecanie tumultu,
ale jest to pogwałcenie dobrych obyczajów.
377. Kto używa brzydkiego języka, nie atakuje cnoty nikogo, ale odpowiada za szkodę.
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378. Czym innym jest zwracanie się do kogoś, a czym innym podążanie za nim, bo do kobiety zwraca się ten, kto
atakuje jej cnotę mową, a podąża za nią ten, kto ją cicho i nieustannie ściga, bo natarczywe podążanie za nią
przynosi niekiedy pewną hańbę.
379. Należy jednak pamiętać, że każdy, kto idzie za kimś lub zwraca się do kogoś, nie może być pozwany na
mocy tego edyktu; kto bowiem czyni to dla żartu lub w celu oddania jakiejś zaszczytnej przysługi, nie będzie
podlegał warunkom tego edyktu, lecz tylko ten, kto postępuje wbrew dobrym obyczajom.
380. Sądzę, że człowiek, który jest zaręczony, powinien również mieć prawo do wytoczenia powództwa o
zniewagę; ponieważ każda zniewaga wyrządzona jego zamierzonej żonie jest uważana za zniewagę dla niego
samego.
381. Praetor mówi: "Nic nie wolno czynić w celu uczynienia osoby niesławną, a jeśli ktoś naruszy to
postanowienie, ukarzę go stosownie do okoliczności sprawy."
382. Labeo twierdzi, że edykt ten jest zbyteczny, ponieważ za popełnioną krzywdę można wnieść powództwo
generalne, ale sam Labeo uważa (i jest to prawda), że pretor po zbadaniu tego punktu chciał zwrócić na niego
szczególną uwagę, ponieważ tam, gdzie czyny dokonane publicznie nie są wyraźnie wymienione, wydaje się, że
zostały one pominięte.
383. Ogólnie rzecz biorąc, pretor zabronił czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść komukolwiek niesławę;
stąd też wszystko, co ktoś robi lub mówi, a co ma tendencję do przynoszenia komuś ujmy, stanowi podstawę do
wytoczenia powództwa z tytułu poniesionej szkody. Takimi są prawie wszystkie rzeczy, które powodują hańbę;
jak na przykład używanie żałobnych szat lub odzieży, która jest brudna, albo pozwalanie na zapuszczanie włosów
lub brody, albo układanie poezji, albo publikowanie lub śpiewanie czegokolwiek, co może naruszyć czyjąś
skromność.
384. Gdy pretor mówi: "Jeśli ktoś naruszy to postanowienie, ukarzę go stosownie do okoliczności sprawy", należy
to rozumieć w ten sposób, że kara pretora będzie surowsza; to znaczy, że wpłynie na nią albo osobisty charakter
tego, kto wnosi pozew o szkodę, albo charakter tego, przeciwko komu jest on wnoszony, albo sama sprawa i
charakter szkody, jak twierdzi powód.
385. Jeśli ktoś atakuje reputację innego za pomocą pomnika przedstawionego cesarzowi lub komukolwiek
innemu, Papinianus mówi, że można wnieść powództwo o odszkodowanie.

3337

386. Mówi on również, że ten, kto sprzedaje wynik orzeczenia, zanim zostaną zapłacone jakiekolwiek pieniądze,
może zostać skazany za szkodę, po uprzednim biczowaniu z rozkazu namiestnika, ponieważ jest oczywiste, że
popełnił on szkodę przeciwko osobie, której orzeczenie oferował do sprzedaży.
387. Jeżeli ktoś zagarnia mienie innego, lub nawet pojedynczy artykuł, w celu wyrządzenia mu szkody, będzie
podlegał powództwu o naprawienie szkody.
388. Podobnie, jeśli ktoś zawiadomił o sprzedaży zastawu i oświadczył, że ma zamiar go sprzedać, jako że
otrzymał go ode mnie, a czyni to w celu znieważenia mnie, Serwiusz mówi, że można wytoczyć powództwo o
naprawienie szkody.
389. Jeśli ktoś, w celu wyrządzenia szkody drugiemu człowiekowi, określi go jako swojego dłużnika, podczas gdy
nim nie jest, będzie odpowiedzialny z tytułu powództwa o naprawienie szkody.
390. Praetor mówi: "Jeśli ktoś twierdzi, że pobił niewolnika innego człowieka wbrew dobrym obyczajom, albo że
poddał go torturom bez rozkazu jego pana, wytoczę przeciwko niemu powództwo. Podobnie, gdy mówi się o
jakimkolwiek innym bezprawnym czynie, przyznam powództwo po wykazaniu odpowiedniej przyczyny."
391. Jeśli ktoś wyrządzi niewolnikowi krzywdę w taki sposób, że zadaje ją jego panu, uważam, że pan może
wytoczyć powództwo o krzywdę we własnym imieniu; jeśli jednak nie uczynił tego w celu znieważenia pana,
pretor nie powinien pozostawić bezkarnie krzywdy wyrządzonej samemu niewolnikowi, i to wszelkimi sposobami,
jeśli została ona wyrządzona przez ciosy lub przez tortury; jest bowiem jasne, że sługa przez nią cierpiał.
392. Jeśli jeden współwłaściciel bije niewolnika będącego we wspólnym posiadaniu, to jasne jest, że nie ponosi
odpowiedzialności, ponieważ uczynił to na mocy prawa pana.
393. Jeśli uczyniłby to użytkownik, właściciel może wytoczyć przeciwko niemu powództwo; a jeśli uczyniłby to
właściciel, użytkownik może go pozwać.
394. Dodaje: "Wbrew dobrym obyczajom", co oznacza, że każdy, kto uderza niewolnika, nie jest odpowiedzialny,
ale każdy, kto uderza go wbrew dobrym obyczajom, jest odpowiedzialny. Jeśli jednak ktoś czyni to w celu jego
poprawy lub reformy, nie będzie odpowiedzialny.

3338

395. Jeśli więc sędzia miejski zrani mojego niewolnika biczem, Labeo pyta, czy mogę wytoczyć mu proces,
ponieważ bił go wbrew dobrym obyczajom. I mówi, że sędzia powinien zapytać, co mój niewolnik zrobił, że został
pobity, bo jeśli bezczelnie naśmiewał się z jego urzędu lub insygniów jego rangi, to powinien być zwolniony z
odpowiedzialności.
396. "Bić" jest niewłaściwie zastosowane do tego, kto uderza pięścią.
397. Przez "tortury" należy rozumieć męki i cierpienia cielesne oraz ból stosowany w celu wydobycia prawdy.
Dlatego zwykłe przesłuchanie lub umiarkowany strach nie usprawiedliwiają stosowania tego edyktu. W pojęciu
"męki" zawierają się wszystkie te rzeczy, które odnoszą się do stosowania tortur. Stąd też, gdy ucieka się do siły i
dręczenia, rozumie się to jako tortury.
398. Gdyby jednak tortury były stosowane z rozkazu samego mistrza, a przekraczałyby właściwe granice, Labeo
mówi, że będzie on za to odpowiedzialny.
399. Praetor mówi: "Jeśli mówi się o jakimkolwiek innym bezprawnym czynie, to po wykazaniu odpowiedniej
przyczyny, przyznaję powództwo." Stąd, jeśli niewolnik został dotkliwie pobity, lub poddany przesłuchaniu, wyrok
może być wydany przeciwko winowajcy bez dalszego dochodzenia. Jeśli jednak doznał on jakiejkolwiek innej
krzywdy, powództwo nie zostanie uwzględnione, chyba że zostanie wykazana właściwa przyczyna.
400. Dlatego pretor nie obiecuje powództwa za szkodę w imieniu niewolnika, za każdy rodzaj przyczyny. Bo jeśli
został lekko uderzony, lub nie rażąco nadużywane, nie przyzna go. Jeśli jego reputacja została naruszona przez
jakikolwiek czyn, lub przez jakikolwiek napisany werset, myślę, że dochodzenie pretora powinno być rozszerzone
tak, aby obejmowało charakter niewolnika. Istnieje bowiem wielka różnica między charakterami niewolników,
gdyż niektórzy z nich są oszczędni, uporządkowani i ostrożni; inni są pospolici, zatrudnieni w męskich zawodach
lub o obojętnej reputacji. A co by było, gdyby niewolnik był zakuty w kajdany, miał zły charakter lub był
naznaczony hańbą? Dlatego pretor musi wziąć pod uwagę nie tylko krzywdę, która została wyrządzona, ale także
reputację niewolnika, przeciwko któremu rzekomo została wyrządzona, i w ten sposób albo zezwoli, albo odrzuci
powództwo.
401. Czasem krzywda wyrządzona niewolnikowi spada na jego pana, a czasem nie; bo jeśli ktoś, myśląc, że
należy do kogoś innego, a nie do mnie, bije człowieka, który twierdzi, że jest wolny, a nie biłby go, gdyby wiedział,
że jest mój, Mela mówi, że nie może być pozwany za popełnienie krzywdy przeciwko mnie.
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402. Gdyby ktoś wytoczył powództwo z tytułu szkody wyrządzonej przez pobitego niewolnika, a następnie
powództwo z tytułu bezprawnej szkody, to Labeo mówi, że to nie jest to samo, ponieważ jedno z tych powództw
odnosi się do szkody wyrządzonej przez zaniedbanie, a drugie do zniewagi.
403. Jeżeli ja mam prawo użytkowania niewolnika, a ty masz prawo własności do niego, a on został pobity lub
poddany torturom, to ja, a nie właściciel, będę uprawniony do wytoczenia powództwa z tytułu poniesionej szkody.
Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli pobiłeś mojego niewolnika, którego posiadałem w dobrej wierze,
ponieważ pan ma lepsze prawo do wniesienia powództwa za szkodę.
404. I znowu, gdy ktoś bije wolnego człowieka, który służył mi w dobrej wierze jako niewolnik, należy ustalić, czy
uderzył go w celu znieważenia mnie, a jeśli tak, to powództwo o uszkodzenie ciała będzie przysługiwało na moją
korzyść. Dlatego przyznajemy powództwo o uszkodzenie ciała w odniesieniu do niewolnika innego, który służy mi
w dobrej wierze, ilekroć uszkodzenie ciała zostało popełnione z zamiarem znieważenia mnie; przyznajemy je
bowiem panu imienia samego niewolnika. Jeśli jednak on mnie dotyka i bije, mogę również wnieść powództwo o
uszkodzenie ciała. To samo rozróżnienie należy poczynić w odniesieniu do użytkownika.
405. Jeśli pobiję niewolnika należącego do kilku panów, jest zupełnie jasne, że wszyscy oni będą uprawnieni do
wytoczenia powództwa za poniesioną szkodę.
406. Paulus, O Edykcie, Księga XLV.
Nie jest jednak sprawiedliwe, jak mówi Pedius, aby wyrok został wydany na większą sumę niż wartość udziału
właściciela, dlatego obowiązkiem sędziego jest oszacowanie różnych udziałów.
407. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVII.
Jeśli jednak uczyniłem to za zgodą jednego jedynego i sądząc, że jest on jedynym właścicielem niewolnika,
powództwo o naprawienie szkody nie będzie przysługiwało nikomu. Jeśli wiedziałem, że niewolnik należał do
kilku osób, to powództwo nie będzie na korzyść tego właściciela, który pozwolił mi uderzyć niewolnika, ale na
korzyść pozostałych.
408. Gdy tortury zostały zadane na rozkaz opiekuna, agenta lub kuratora, należy stwierdzić, że powództwo o
uszkodzenie ciała nie będzie przysługiwało.
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409. Mój niewolnik został ubiczowany przez naszego sędziego na twoje żądanie lub na twoją skargę. Mela
uważa, że należy mi się od ciebie odszkodowanie w wysokości, która wyda się sądowi sprawiedliwa. Labeo zaś
twierdzi, że jeśli niewolnik umrze, to jego pan może wnieść pozew, ponieważ chodzi o szkodę wyrządzoną przez
uszkodzenie ciała. Opinię tę przyjął Trebatius.
410. Niektóre urazy zadawane przez wolnych ludzi wydają się lekkie i bez znaczenia, ale gdy zadają je
niewolnicy, to są one poważne, bo zniewaga wzrasta ze względu na osobę, która ją zadała.
411. Kiedy niewolnik wyrządza krzywdę, jest jasne, że popełnia przestępstwo. Dlatego rozsądne jest, podobnie
jak w przypadku innych przestępstw, aby w takich okolicznościach przyznawano powództwo o odszkodowanie za
poniesione szkody. Pan może jednak, jeśli tak woli, postawić niewolnika przed sądem, aby go wychłostać i w ten
sposób zadośćuczynić osobie, która poniosła szkodę. Nie będzie konieczne, aby pan oddał go do biczowania, ale
będzie mu przyznane prawo do wydania niewolnika w tym celu; lub jeśli poszkodowany nie jest zadowolony z
biczowania, niewolnik powinien być wydany w ramach zadośćuczynienia, lub kwota odszkodowania oszacowana
w sądzie powinna być wypłacona.
412. Praetor mówi: "Według uznania sędziego", co oznacza dobrego obywatela, aby mógł on wymierzyć karę.
413. Jeśli zanim pan przedstawi niewolnika w sądzie, aby go wychłostać, w celu zadośćuczynienia skarżącemu,
co zostało uczynione z upoważnienia sędziego, powód potem będzie nalegał na wniesienie powództwa o
zadośćuczynienie, nie powinien być wysłuchany, ponieważ ten, kto otrzymał zadośćuczynienie, zaniechał szkody,
którą poniósł; jeśli bowiem działał dobrowolnie, można bez wątpienia powiedzieć, że prawo do wniesienia
powództwa o zadośćuczynienie wygasa nie mniej niż gdyby zostało unieważnione przez upływ czasu.
414. Jeśli niewolnik wyrządził szkodę na rozkaz swego pana, ten ostatni może być z pewnością pozwany, nawet
we własnym imieniu. Jeśli jednak jest napisane, że niewolnik został wyswobodzony, to Labeo uważa, że można
wytoczyć przeciwko niemu powództwo, ponieważ szkoda następuje po osobie, a niewolnik nie powinien być
posłuszny swojemu panu we wszystkim. Jeżeli jednak zabiłby kogoś na rozkaz swojego pana, to zwalniamy go z
działania prawa kornijskiego.
415. Jest jasne, że gdy popełni jakiś czyn w celu obrony swego pana, to ma on rozum na swoją korzyść i może
powołać się na wyjątek, jeśli będzie ścigany za to, co zrobił.
416. Jeśli niewolnik, w którego użytkowaniu mam udział, wyrządzi mi szkodę, mogę wytoczyć powództwo
przeciwko jego właścicielowi, a mój stan nie powinien być gorszy, ponieważ mam w nim tylko użytkowanie, niż
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gdybym go nie miał. Zasada jest inna, gdy niewolnik jest we wspólnym posiadaniu, ponieważ wtedy nie
przyznajemy powództwa drugiemu współwłaścicielowi, z tego powodu, że on sam jest odpowiedzialny wobec
jednego za szkodę.
417. Praetor mówi: "Jeśli komuś zarzuca się, że wyrządził szkodę osobie, która znajduje się pod kontrolą innego,
a nie ma przy tym tego, komu podlega, lub tego, kto może działać w jego imieniu jako pełnomocnik, to po
wykazaniu odpowiedniej przyczyny przyznam powództwo temu, kto rzekomo poniósł szkodę."
418. Kiedy syn pod kontrolą ojcowską doznał szkody, a jego ojciec był obecny, ale nie może wnieść pozwu ze
względu na to, że jest obłąkany lub z powodu innej choroby umysłu, uważam, że powództwo o szkodę będzie
uzasadnione; w tym przypadku ojciec jest uważany za nieobecnego.
419. Jeśli ojciec jest obecny, ale nie chce wytoczyć powództwa, ponieważ chce je odłożyć, porzucić lub odpuścić
szkodę, lepsza jest opinia, że prawo do wniesienia powództwa nie powinno być przyznane synowi; ponieważ, gdy
ojciec jest nieobecny, powództwo jest przyznane synowi z tego powodu, że jest prawdopodobne, że jego ojciec
wniósłby je, gdyby był obecny.
420. Czasami jednak sądzimy, że nawet jeśli ojciec usprawiedliwia krzywdę, powództwo powinno być przyznane
synowi, na przykład, jeśli charakter ojca jest nikczemny i wstrętny, a charakter syna jest honorowy; ponieważ
ojciec, który jest wyjątkowo godny pogardy, nie powinien oceniać zniewagi, jaką wyrządza synowi jego własne
poniżenie. Przypuśćmy na przykład, że ojciec jest osobą, dla której, zgodnie z prawem i rozsądkiem, pretor
powinien wyznaczyć kuratora.
421. Jeśli jednak ojciec po wydaniu potomstwa opuściłby sprawę lub zaniedbał jej prowadzenie, albo jest niższej
rangi, należy stwierdzić, że prawo do wniesienia powództwa może zostać przeniesione na syna, jeśli zostanie
wykazana właściwa przyczyna. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy syn jest
emancypowany.
422. Praetor dał pierwszeństwo pełnomocnikowi ojca przed osobami, które same doznały szkody. Jeśli jednak
pełnomocnik zaniedbuje sprawę, jest w zmowie z innymi stronami lub nie jest w stanie ścigać tych, którzy
wyrządzili szkodę, powództwo będzie raczej na korzyść tego, kto ją poniósł.
423. Rozumiemy, że pełnomocnikiem nie jest osoba, która została specjalnie wyznaczona jako pełnomocnik do
prowadzenia postępowania o naprawienie szkody, ale wystarczy, jeśli zarząd całym majątkiem został mu
powierzony.
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424. Kiedy jednak pretor mówi, że jeśli zostanie wykazana właściwa przyczyna, powództwo zostanie przyznane
temu, kto rzekomo poniósł szkodę, należy to rozumieć w ten sposób, że podczas dochodzenia należy ustalić, jak
długo ojciec był nieobecny i kiedy można się spodziewać jego powrotu, a także czy osoba, która chce wnieść
powództwo z tytułu szkody, jest nieudolna lub całkowicie bezwartościowa i nie jest w stanie prowadzić żadnych
interesów, i z tego powodu nie nadaje się do wniesienia tego powództwa.
425. Kiedy potem mówi: "Kto poniósł szkodę", należy to czasami rozumieć w ten sposób, że jego ojciec będzie
uprawniony do wniesienia pozwu; na przykład, gdy szkoda została wyrządzona wnukowi, a jego ojciec był
obecny, ale jego dziadek nie był. Julianus twierdzi, że powództwo za szkodę powinno być przyznane ojcu, a nie
samemu wnukowi, ponieważ uważa, że obowiązkiem ojca, nawet gdy dziadek żyje, jest chronić syna przed
wszystkim.
426. Julianus mówi także, że syn może nie tylko sam wnieść powództwo, ale może także ustanowić
pełnomocnika, który to uczyni. W przeciwnym razie - mówi - jeśli nie pozwolimy mu na ustanowienie
pełnomocnika, a zdarzy się, że z powodu choroby nie będzie mógł się stawić i nie będzie nikogo, kto poprowadzi
sprawę za szkodę, należy ją oddalić.
427. Twierdzi on również, że gdy szkoda została wyrządzona wnukowi, a nie ma nikogo, kto mógłby wytoczyć
powództwo w imieniu dziadka, ojciec powinien mieć na to pozwolenie i może ustanowić pełnomocnika; prawo do
ustanowienia pełnomocnika jest bowiem przyznane wszystkim, którzy mają prawo do wytoczenia powództwa we
własnym imieniu. Ponadto twierdzi on, że syn powinien być uważany za wnoszącego pozew we własnym imieniu,
ponieważ, gdy ojciec tego nie uczyni, pretor udzieli mu pozwolenia na wniesienie pozwu.
428. Jeśli syn będący pod kontrolą ojca wniesie powództwo z tytułu szkody, nie będzie ono przysługiwało jego
ojcu.
429. Mówi on także, że powództwo z tytułu szkody jest przyznawane synowi pod kontrolą ojca, gdy nie ma
nikogo, kto mógłby działać w imieniu ojca, i że w tym przypadku jest on uważany za głowę rodziny. Dlatego też,
jeśli został on wyemancypowany lub powinien zostać powołany na spadkobiercę testamentowego, a nawet jeśli
został wydziedziczony lub odrzucił majątek ojca, przyznaje mu się upoważnienie do prowadzenia sprawy; Byłoby
bowiem zupełnym absurdem, aby ktoś, komu pretor pozwoliłby wytoczyć powództwo, gdy znajdował się pod
kontrolą ojca, został pozbawiony możliwości pomszczenia swoich krzywd, gdy już stał się głową domu, i aby ten
przywilej został przeniesiony na ojca, który porzucił go na tyle, na ile było to w jego mocy; lub (co jest jeszcze
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bardziej niestosowne) gdyby przywilej ten został przeniesiony na spadkobierców ojca, którzy, nie ma wątpliwości,
nie są w żaden sposób zainteresowani krzywdą wyrządzoną synowi pozostającemu pod ojcowską kontrolą.
430. Paulus, O Edykcie, Księga LV.
Nie jest ani właściwe, ani sprawiedliwe, aby ktoś został skazany za to, że źle mówi o osobie, która jest winna; jest
bowiem konieczne i celowe, aby przestępstwa osób winnych były znane.
431. 431. Kiedy jeden niewolnik wyrządzi drugiemu szkodę, należy wnieść powództwo tak samo, jak gdyby
wyrządził szkodę swemu panu.
432. Jeśli córka pod władzą ojcowską, która jest zamężna, doznała szkody, to zarówno jej mąż, jak i ojciec mogą
wnieść powództwo z tytułu szkody. Pomponiusz bardzo słusznie twierdzi, że wyrok przeciwko pozwanej powinien
być wydany na korzyść ojca na kwotę równą tej, która byłaby, gdyby była wdową; a na korzyść męża na taką
samą kwotę, tak jakby była niezależna; ponieważ szkoda poniesiona przez każdą ze stron ma swoją własną,
odrębną wycenę. Dlatego, jeśli zamężna kobieta nie jest pod niczyją kontrolą, nie może wnieść powództwa,
ponieważ jej mąż może wnieść je w jej imieniu.
433. Jeśli ktoś, komu nie jestem znany, wyrządzi mi krzywdę lub jeśli ktoś pomyśli, że jestem Lucjuszem
Tytusem, podczas gdy ja jestem Gajuszem Secjuszem, to pierwszeństwo będzie miała sprawa zasadnicza, czyli
fakt, że chciał mi wyrządzić krzywdę. Jestem bowiem pewną osobą, chociaż on może myśleć, że jestem kimś
innym niż ja sam, i dlatego będę uprawniony do powództwa o naprawienie szkody.
434. Gdy jednak ktoś sądzi, że syn pod ojcowską kontrolą jest głową gospodarstwa domowego, nie można
uznać, że wyrządził szkodę ojcu tego ostatniego bardziej niż mężowi, jeśli sądzi, że jego żona jest wdową,
ponieważ szkoda nie jest skierowana osobiście do zainteresowanych i nie może być przeniesiona z ich dzieci na
nich przez zwykły wysiłek umysłu; ponieważ zamiar tego, kto wyrządza szkodę, nie wykracza poza
poszkodowanego, który jest uważany za głowę gospodarstwa domowego.
435. Gdyby jednak wiedział, że jest synem pod władzą ojcowską, a mimo to nie wiedział, czyim jest synem,
uznałbym (tak mówi), że ojciec może wytoczyć powództwo o krzywdę we własnym imieniu, podobnie jak mąż,
gdyby wiedział, że kobieta jest zamężna; ponieważ ten, kto jest świadomy tych rzeczy, zamierza wyrządzić
krzywdę przez syna lub żonę jakiemukolwiek ojcu lub mężowi.
436. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXII.
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Jeśli mój wierzyciel, któremu jestem gotów zapłacić, zaatakuje moich poręczycieli w celu wyrządzenia mi szkody,
będzie mógł być pozwany za szkodę.
437. Modestinus, Opinie, Księga XII.
Jeśli Seia, w celu wyrządzenia szkody, zapieczętuje dom swojego nieobecnego dłużnika, bez upoważnienia
sędziego, który ma prawo i władzę, aby na to zezwolić, to jego zdaniem można wnieść powództwo o naprawienie
szkody.
438. Javolenus, Epistles, Księga IX.
Oszacowanie poniesionej szkody nie powinno być datowane od czasu wydania wyroku, ale od czasu, kiedy
szkoda została popełniona.
439. Ulpianus, O edyktach pretora, księga I.
Jeśli wolny człowiek zostanie aresztowany jako zbiegły niewolnik, może wnieść powództwo o naprawienie szkody
przeciwko osobie, która go pojmała.
440. Paulus, O Edykcie, księga IV.
Ofilius mówi, że każdy, kto wejdzie do cudzego domu wbrew woli właściciela, nawet jeśli ten ostatni może zostać
wezwany do sądu, będzie mógł wytoczyć przeciwko niemu powództwo o naprawienie szkody.
441. Ulpianus, O edyktach pretora, księga XV.
Jeśli ktoś jest powstrzymywany przez kogoś innego przed sprzedażą własnego niewolnika, może wnieść
powództwo za poniesioną szkodę.
442. Tenże, O edyktach, księga XVIII.
Jeśli ktoś odbyłby stosunek z niewolnicą, pan będzie mógł wnieść powództwo o naprawienie szkody, ale jeśli
ukryłby niewolnicę lub zrobiłby coś innego z zamiarem kradzieży, będzie również odpowiedzialny za kradzież; lub
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jeśli ktoś odbyłby stosunek z młodą dziewczyną, która nie była dojrzała, niektóre autorytety uważają, że
powództwo na mocy prawa akwilejskiego będzie również uzasadnione.
443. Paulus, O Edykcie, Księga XIX.
Jeśli ktoś wystawi na pośmiewisko mojego niewolnika lub syna, nawet za jego zgodą, to i tak będę uważany za
poszkodowanego; na przykład jeśli zabierze go do gospody lub nakłoni do rzucania w kości. Tak będzie zawsze,
gdy ten, kto go namawia, czyni to z zamiarem zaszkodzenia mi. Zła rada może być jednak udzielona przez tego,
kto nie wie, kto jest panem, i stąd staje się konieczny pozew o zepsucie niewolnika.
444. Tenże, O Edykcie, Księga XXVII.
Jeżeli posąg twojego ojca, postawiony na jego pomniku, zostanie rozbity przez rzucanie w niego kamieniami, to
Labeo mówi, że nie można wnieść powództwa o naruszenie grobu, ale można o uszkodzenie ciała.
445. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIV.
Powództwo o uszkodzenie ciała nie narusza naszej własności, dopóki nie nastąpi połączenie spraw.
446. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Jeśli manumitujesz lub alienujesz niewolnika, z którego powodu przysługuje ci powództwo o odszkodowanie,
zachowujesz prawo do wniesienia powództwa.
447. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Któż wątpi, że po manumisji niewolnika nie można wnieść powództwa z tytułu szkody, jaką poniósł on w niewoli?
448. Jeśli krzywda została wyrządzona synowi, a prawo do powództwa nabędzie zarówno syn, jak i ojciec, nie
należy dokonywać takiego samego oszacowania dla obu:
449. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Ponieważ szkoda wyrządzona synowi może być większa niż wyrządzona ojcu, ze względu na wyższą rangę tego
pierwszego.
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450. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Sędziom nie wolno czynić niczego, przez co można by wyrządzić szkodę. Jeśli więc sędzia, czy to jako osoba
prywatna, czy też jako urzędnik, przyczynia się do wyrządzenia szkody, może zostać pozwany za szkodę. Ale czy
trzeba będzie czekać, aż zrzeknie się on swojego urzędu, czy też pozew może być wniesiony, gdy jeszcze go
sprawuje? Lepsza opinia jest taka, że jeśli jest on sędzią, który nie może być legalnie wezwany do sądu, to trzeba
będzie poczekać, aż zrzeknie się swojego urzędu. Jeśli jednak jest on jednym z sędziów niższego szczebla, to
znaczy jednym z tych, którzy nie posiadają najwyższej jurysdykcji lub władzy, może zostać pozwany, nawet gdy
nadal wykonuje swoje obowiązki sądowe.
451. Paulus, O Sabinusie, księga X.
Gdy w celu ochrony interesów państwa czyni się coś zgodnie z nakazami moralności, a to powoduje, że ktoś
zostaje znieważony, to jednak z tego powodu, że sędzia nie działał z zamiarem wyrządzenia szkody, lecz miał na
względzie obronę majestatu Republiki, nie będzie odpowiadał z tytułu wyrządzenia szkody.
452. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XIII.
Jeśli kilku niewolników razem pobiło kogoś lub podniosło przeciwko niemu wrzawę, to każdy z nich z osobna jest
winny przestępstwa, a szkoda jest tym większa, że została wyrządzona przez niewolników; i rzeczywiście, jest
tyle samo szkód, ile jest osób odpowiedzialnych za nie.
453. Ulpianus, O wszystkich trybunałach, Księga III.
Gdy ktoś popełni okrutny czyn, kto ze względu na swój haniebny charakter i ubóstwo może zlekceważyć wyrok
wydany przeciwko niemu w sprawie o wyrządzenie szkody, pretor powinien użyć całej swojej surowości w
ściganiu sprawy i ukaraniu tych, którzy wyrządzili szkodę.
454. Julianus, Digest, Księga XLV.
Jeśli chcę wytoczyć powództwo w imieniu syna przeciwko jego ojcu, a ten ostatni wyznacza pełnomocnika, to nie
uważa się, że syn jest broniony, chyba że da zabezpieczenie na zapłatę wyroku; a zatem powództwo przeciwko
niemu powinno być przyznane tak samo, jak gdyby nie był broniony przez ojca.
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455. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Konstytucje cesarskie przewidują, że wszystko, co umieszcza się na pomnikach publicznych w celu zniesławienia
innych, powinno być usunięte.
456. Powództwo za krzywdę można wytoczyć nawet cywilnie według prawa kornelańskiego, a wysokość wyroku
oszacować przez sędziego.
457. Scaevola, Reguły, Księga IV.
Dekret Senatu stanowi, że nikt nie może wynosić posągu cesarza w celu wzbudzenia odrazy do kogokolwiek, a
ten, kto to naruszy, zostanie publicznie zakuty w łańcuchy.
458. Venuleius, Public Prosecutions, Księga II.
Nikomu nie wolno publicznie nosić brudnego ubrania ani długich włosów pod nazwiskiem oskarżonego, chyba że
jest z nim tak blisko spokrewniony, że nie można go zmusić do zeznawania przeciwko niemu wbrew jego woli.
459. Macer, Public Prosecutions, Księga II.
Boski Sewerus pisał do Dionizjusza Diogenesa, co następuje: "Każdy, kto został skazany za potworną krzywdę,
nie może należeć do Zakonu Dekurionów; a błąd namiestnika lub kogokolwiek innego, kto wydał inną decyzję w
kwestii spornej, nie przyniesie ci korzyści, podobnie jak błąd tych, którzy wbrew ustalonemu prawu utrzymywali,
że nadal zachowujesz członkostwo w Zakonie Dekurionów".
460. Neratius, Pergaminy, Księga III.
Ojciec, któremu syn wyrządził szkodę, nie powinien być pozbawiony możliwości wytoczenia procesu o szkodę
własną i syna w dwóch różnych postępowaniach.
461. Paulus, Sentencje, księga V.
Strony, które prowadzą sprawę, nie powinny podnosić głosu przeciwko sędziemu, w przeciwnym razie będą
naznaczone niesławą.
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462. Gaius, Reguły, księga III.
Kto dla dokuczenia wytoczy przeciw drugiemu proces o krzywdę, będzie skazany w trybie nadzwyczajnym, to
znaczy albo na wygnanie, albo na deportację, albo na wydalenie z zakonu.
463. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga IX.
Jeżeli właściciel niższego domu powoduje, że dym wpływa na budynek sąsiada znajdującego się nad nim, albo
jeżeli sąsiad zajmujący wyższy dom rzuca lub wylewa coś na dom innego, który znajduje się niżej, Labeo
twierdzi, że nie można wnieść powództwa o naprawienie szkody. Myślę, że nie jest to prawdą, pod warunkiem, że
zostało to zrzucone na posesję sąsiada w celu wyrządzenia mu szkody.
464. Hermogenianus, Epitomy, Księga V.
Jeśli chodzi o obrażenia, to obecnie zwyczajem jest wydawanie wyroków arbitralnie, w zależności od okoliczności
i osoby. Niewolnicy, którzy byli biczowani, są przywracani swoim panom, wolni ludzie niższego stanu są
biczowani rózgami, a inni są karani albo czasowym wygnaniem, albo zakazem posiadania pewnych dóbr.

Tit. 11. O samowolnym karaniu przestępstw.

465. Paulus, Sentencje, Księga IV.
Uwodziciele zamężnych kobiet, jak również inni zakłócacze relacji małżeńskiej, nawet jeśli nie są w stanie
skonsumować swoich zbrodni, są karani arbitralnie ze względu na tendencję ich niszczycielskich namiętności.
466. Krzywda jest popełniona przeciwko dobrym obyczajom, na przykład, gdy jedna osoba rzuca gnój na drugą,
lub obrzuca ją brudem lub błotem, lub zanieczyszcza wodę, kanały lub zbiorniki wodne, lub zanieczyszcza
cokolwiek innego w celu szkodzenia społeczeństwu; i na osoby tego rodzaju jest zwyczajem wymierzać
najbardziej łagodną karę.

3349

467. Kto by nakłaniał chłopca do lubieżności, albo prowadząc go na bok, albo deprawując jego służącego, albo
kto by usiłował uwieść kobietę lub dziewczynę, albo czynił cokolwiek w celu zachęcenia jej do rozpusty, albo
użyczając swego domu, albo płacąc jej pieniądze, aby ją nakłonić, a przestępstwo to zostanie dokonane, będzie
karany śmiercią, a jeśli nie zostanie dokonane, będzie zesłany na jakąś wyspę. Opiekunowie, którzy zostali
skorumpowani, poniosą najwyższą karę.
468. Ulpianus, Opinie, Księga IV.
Nie wolno próbować nielegalnych zgromadzeń, nawet weteranom, pod pretekstem religii lub złożenia ślubu.
469. Tenże, O cudzołóstwie, księga III.
Pozwy o sprzeniewierzenie i wyzyskanie majątku zawierają oskarżenie, ale nie są oskarżeniami karnymi.
470. Marcjanus, Reguły, księga I.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że kobieta, która celowo wywołuje u siebie aborcję, powinna
być skazana przez namiestnika na czasowe wygnanie; można bowiem uznać za niehonorowe, aby kobieta
bezkarnie pozbawiała męża dzieci.
471. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga V.
Oprócz odpowiedzialności za zepsucie niewolnika, do czego upoważnia edykt wieczysty, surowo karany będzie
ten, komu udowodniono, że za jego namową niewolnik szukał schronienia u stóp posągu, aby zniesławić swego
pana.
472. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga VIII.
Ci, którzy mają zwyczaj chwytać się każdej okazji, by podnieść cenę żywności, nazywani są dardanarii, a dekrety
i konstytucje cesarskie przewidują represję wobec ich chciwości. W dekretach jest to zapisane w następujący
sposób: "Ponadto należy zadbać o to, aby nie było dardanarii żadnego rodzaju towarów i aby nie podejmowali oni
środków w celu przechowywania towarów, które nabyli; lub aby bardziej zamożni z nich nie byli niechętni do
pozbywania się swoich towarów po rozsądnych cenach w oczekiwaniu na nieproduktywny sezon, tak aby cena
żywności nie została podniesiona". Kary nakładane na takie osoby są jednak bardzo zróżnicowane, na ogół
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bowiem, jeśli są kupcami, zakazuje się im jedynie zajmowania się handlem, a czasami są deportowani, natomiast
osoby niskiej rangi skazuje się na roboty publiczne.
473. Cena żywności wzrasta również przez używanie fałszywych wag, w związku z czym Boski Trajan ogłosił
edykt, na mocy którego osoby takie podlegają karze według Prawa Kornelii; tak samo, jak gdyby na mocy tej
części tego prawa, która odnosi się do testamentów, ktokolwiek został skazany za napisanie, zapieczętowanie
lub opublikowanie sfałszowanego testamentu.
474. Boski Hadrian skazał też na deportację każdego, kto posiadał fałszywe miary.
475. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Osoby, które noszą torby i używają ich do celów niedozwolonych, kradnąc lub wynosząc części mienia, a także
ci, którzy zwani są derectarii, czyli ci, którzy wchodzą do mieszkań z zamiarem kradzieży, powinni być karani
surowiej niż zwykli złodzieje i dlatego są skazywani na karę robót publicznych, albo biczowani, a potem uwalniani,
albo deportowani na pewien czas.
476. To samo, w tej samej księdze.
Istnieją ponadto przestępstwa, nad którymi jurysdykcję sprawuje Gubernator; tak jak w przypadku, gdy ktoś
twierdzi, że należące do niego dokumenty zostały zdradziecko przekazane innemu, gdyż ściganie tego
przestępstwa zostało przypisane przez Braci Boskich Prefektowi Miasta.
477. To samo, w tej samej księdze.
Istnieją pewne przestępstwa, które są karane zgodnie ze zwyczajami prowincji, w których zostały popełnione; tak
na przykład w prowincji Arabii znana jest pewna zbrodnia, zwana "umieszczaniem kamieni", której natura jest
następująca: Większość ludzi ma zwyczaj ustawiać na polu wroga kamienie, które wskazują, że jeśli ktoś będzie
uprawiał to pole, to poniesie śmierć przez sidła tych, którzy te kamienie tam umieścili. Postępowanie to wywołuje
taki strach, że nikt nie ośmiela się zbliżyć do pola w obawie przed okrucieństwem tych, którzy położyli kamienie
na ziemi. Gubernatorzy mają zwyczaj wymierzać najwyższą karę za popełnienie tego przestępstwa, ponieważ
samo w sobie grozi ono śmiercią.
478. To samo, w tej samej księdze.
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W Egipcie każdy, kto łamie lub uszkadza groble (są to wały, które zatrzymują wodę z Nilu), jest również karany w
sposób arbitralny, zgodnie z jego stanem cywilnym i miarą przestępstwa. Niektórzy z nich skazywani są na roboty
publiczne lub do kopalni. Każdy, kto ścina drzewo jaworowe, może być również skazany na kopalnie, stosownie
do swej rangi, gdyż to przestępstwo jest również karane arbitralnie i surowo, ponieważ drzewa te wzmacniają
groble Nilu, dzięki którym wylewy tej rzeki są rozprowadzane i powstrzymywane, a zmniejszanie się jej objętości
zatrzymywane. Te groble, jak również kanały, które są przez nie przecinane, stanowią podstawę do karania tych,
którzy przeszkadzają w ich działaniu.
479. Paulus, Sentencje, Księga I.
Przeciwko wierzchowcom, którzy obnoszą się z wężami i je wystawiają, będzie można wnieść powództwo
proporcjonalne do wagi przewinienia, jeśli szkoda wyniknie ze strachu przed tymi gadami.

Tit. 12. O naruszaniu grobów.
480. Ulpianus, O edyktach pretora, księga II.
Pozew o naruszenie grobu naznacza osobę infamią.
481. Tenże, O Edykcie pretora, księga XVIII.
Gdy ktoś burzy grobowiec, prawo akwiliańskie nie ma zastosowania, ale można wszcząć postępowanie na mocy
interdyktu Quod vi out clam. Taką opinię wyraził również Celsus w odniesieniu do posągu wyrwanego z pomnika.
Pyta on również, czy jeśli nie był on przymocowany ołowiem lub w jakikolwiek sposób przytwierdzony do grobu,
to czy należy go uważać za część pomnika, czy też za część naszej własności. Celsus mówi, że jest to część
pomnika, jako pojemnik na kości, a zatem interdykt Quod vi aut clam, będzie miał zastosowanie.
482. Ulpianus, O edyktach pretora, księga V.
Praetor mówi: "Jeśli twierdzi się, że grobowiec został naruszony przez kogoś złośliwie, wytoczę przeciwko niemu
powództwo in factum, aby mógł zostać skazany na kwotę, która wyda się sprawiedliwa, na korzyść
zainteresowanego. Jeśli nie ma nikogo zainteresowanego, lub jeśli jest, ale on odmawia wniesienia pozwu, a ktoś
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inny chce to zrobić, to przyznam mu powództwo o sto aurei. Jeśli kilka osób będzie chciało wytoczyć powództwo,
udzielę pełnomocnictwa temu, którego sprawa wyda się najsprawiedliwsza. Jeśli ktoś, w złym zamiarze,
zamieszka w grobowcu lub zbuduje inny budynek niż ten, który jest przeznaczony na grobowiec, przyznam
powództwo na dwieście aurei każdemu, kto będzie chciał wnieść je we własnym imieniu."
483. Z pierwszych słów tego Edyktu wynika, że ten, kto narusza grobowiec ze złym zamiarem, jest przez niego
karany. Jeśli zatem nie ma złej intencji, kara ta nie będzie obowiązywać. Stąd usprawiedliwieni są ci, którzy nie
są zdolni do przestępstwa, jak na przykład dzieci poniżej wieku dojrzewania, jak również osoby, które nie zbliżyły
się do grobu z zamiarem jego naruszenia.
484. Pod pojęciem grobu należy rozumieć każde miejsce grobowe.
485. Jeśli ktoś umieściłby ciało w grobowcu dziedzicznym, choćby był spadkobiercą, to i tak będzie odpowiadał z
tytułu naruszenia grobu, jeśli uczynił to wbrew woli spadkodawcy; wolno bowiem spadkodawcy postanowić, że
nikt nie będzie pochowany w jego grobie, jak to jest powiedziane w Reskrypcie cesarza Antoninusa, gdyż jego
życzenie musi być spełnione. Jeśli więc mówi, że tylko jeden ze spadkobierców może pochować w nim osoby,
należy tego przestrzegać, tak aby mógł to uczynić tylko wyznaczony spadkobierca.
486. Edyktem Boskiego Sewera jest przewidziane, że mogą być przenoszone ciała, które nie zostały pochowane
w jednym miejscu po wsze czasy; i tymże Edyktem jest nakazane, aby transport ciał nie był opóźniany, ani nie
przeszkadzano w nim, ani nie uniemożliwiano go przez terytorium należące do miast. Jednakże Boski Marek
stwierdził w Reskrypcie, że ci, którzy przewożą ciała po drogach przez wsie lub miasta, nie podlegają żadnej
karze, chociaż nie należy tego czynić bez pozwolenia tych, którzy mają prawo je wydać.
487. Boski Hadrian Reskryptem ustalił karę czterdziestu aurei wobec tych, którzy grzebali zwłoki w miastach, i
nakazał wpłacać ją do skarbu państwa. Taką samą karę kazał wymierzyć sędziemu, który do tego dopuścił, i
nakazał sprzedać miejsce na licytacji, a ciało usunąć. Co jednak, jeśli prawo miejskie zezwala na pochówek w
mieście? Zobaczmy, czy prawo to zostało unieważnione przez reskrypty cesarskie, ponieważ reskrypty mają
zastosowanie ogólne. Reskrypty cesarskie muszą być egzekwowane i są ważne wszędzie.
488. Gdzie ktoś mieszka w grobowcu lub ma budynek na ziemi, ten, kto tego pragnie, może wnieść powództwo.
489. Gubernatorzy mają zwyczaj postępować surowiej wobec tych, którzy bezczeszczą martwe ciała, zwłaszcza
jeśli idą uzbrojeni; jeśli bowiem popełniają przestępstwo uzbrojeni jak rabusie, są karani kapitulnie, jak to
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przewidział Boski Severus w Reskrypcie; jeśli jednak popełniają je nieuzbrojeni, można wymierzyć każdą karę aż
do skazania na miny.
490. Ci, którzy mają jurysdykcję w sprawie o naruszenie grobu, muszą oszacować wysokość odsetek
proporcjonalnie do wyrządzonej szkody, jak również proporcjonalnie do korzyści uzyskanej przez winnego
naruszenia, lub do szkody, która z tego wynikła, lub do zuchwałości tego, kto popełnił przestępstwo. Niemniej
jednak wyrok powinien być wydany na mniejszą sumę, gdy zainteresowani są oskarżycielami, niż gdy obca
osoba wniosła pozew.
491. Jeżeli prawo do sepulkracji należy do kilku osób, to czy powinniśmy przyznać powództwo wszystkim tym
osobom, czy też temu, który wykazał się największą starannością? Labeo bardzo słusznie twierdzi, że
powództwo powinno być przyznane wszystkim, ponieważ zostało wniesione dla indywidualnego interesu każdego
z nich.
492. Jeżeli strona zainteresowana nie chce wnieść pozwu o naruszenie grobu, ale zmieniwszy zdanie przed
połączeniem spraw, oświadcza, że chce kontynuować, to zostanie wysłuchana.
493. Jeśli niewolnik mieszka w grobowcu lub buduje tam dom, nie będzie można wnieść powództwa o naruszenie
grobu, a pretor obiecuje, że będzie mógł wnieść przeciwko niemu powództwo. Jeśli jednak nie mieszka tam, ale
używa tego miejsca jako ośrodka wypoczynkowego, to powództwo będzie uwzględnione, pod warunkiem, że
okaże się, że zachowuje on posiadanie ziemi.
494. To powództwo jest popularne.
495. Paulus, O edyktach pretora, księga XXVII.
Grobowce wrogów nie są w naszych oczach miejscami kultu religijnego, dlatego możemy korzystać z kamieni,
które zostały z nich usunięte, w jakimkolwiek celu, bez narażania się na zarzut naruszenia grobu.
496. Pomponiusz, O Plaucjuszu, księga IX.
Z naszej praktyki wynika, że właściciele ziemi, na której wyznaczyli miejsca grobowe, mają prawo dostępu do
grobów, nawet po sprzedaży ziemi. W ustawach bowiem dotyczących sprzedaży nieruchomości przewidziano, że
do grobów na niej położonych zastrzega się prawo przejazdu, jak również prawo zbliżania się do nich i otaczania
ich w celu odprawiania ceremonii pogrzebowych.
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497. Julianus, Digest, Księga X.
Powództwo o naruszenie grobowca przysługuje przede wszystkim temu, do kogo należy nieruchomość, a jeśli on
tego nie uczyni, a uczyni to ktoś inny, nawet jeśli właściciel może być nieobecny w interesach państwowych,
powództwo nie powinno być przyznane po raz drugi przeciwko temu, kto zapłacił zasądzone odszkodowanie. Nie
można uznać, że stan osoby, która była nieobecna w interesach państwowych, pogorszył się, ponieważ
powództwo dotyczy nie tyle jej spraw prywatnych, co zemsty publicznej.
498. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Zabrania się pogarszać stan grobu, ale wolno naprawiać pomnik, który zbutwiał i zrujnował się, ale bez dotykania
ciał w nim zawartych.
499. Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Przestępstwo naruszenia grobu może być uważane za mieszczące się w zakresie prawa juliańskiego
dotyczącego przemocy publicznej, w tej części, w której przewidziano, że karany będzie ten, kto przeszkadza
komukolwiek w odprawianiu ceremonii pogrzebowych lub grzebaniu zwłok; ponieważ ten, kto narusza grobowiec,
popełnia czyn uniemożliwiający pochówek.
500. Tenże, Public Prosecutions, Księga II.
Za naruszenie grobowca jest również przyznawane odszkodowanie pieniężne.
501. Papinianus, Questions, Księga VIII.
Powstało pytanie, czy prawo do wniesienia pozwu o naruszenie grobu należy do spadkobiercy koniecznego, gdy
nie miesza się on do własności majątku. Stwierdziłem, że może on wnieść powództwo, które jest wprowadzone
zgodnie z tym, co dobre i sprawiedliwe. A jeśli go wytoczy, nie musi obawiać się wierzycieli spadku, bo chociaż to
powództwo jest z niego wywodzone, to jednak nic nie otrzymuje się z woli zmarłego, ani nie uzyskuje się niczego
z dochodzenia majątku, lecz jedynie w konsekwencji kary wymierzonej przez prawo.
502. Paulus, Sentencje, Księga V.
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Osoby winne naruszenia grobów, które usunęły ciała lub kości, są karane najwyższą karą, jeśli są niskiej rangi; ci
z wyższą rangą są deportowani na jakąś wyspę; inni jeszcze są albo zdegradowani, albo skazani na kopalnie.

Tit. 13. O wymuszeniach.
503. Ulpianus, Opinie, Księga V.
Jeśli wymuszenie zostało popełnione na podstawie udawanego rozkazu gubernatora, gubernator prowincji
nakazuje przywrócenie mienia oddanego terrorem i karze za to przestępstwo.
504. Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Oskarżenie o wymuszenie nie jest publiczne, ale jeśli ktoś otrzymał pieniądze za grożenie innym oskarżeniem,
oskarżenie może stać się publiczne na mocy Dekretów Senatu, na mocy których wszyscy ci, którzy przyłączyli się
do denuncjacji niewinnych osób i otrzymali pieniądze w zamian za oskarżenie lub nieoskarżenie innych, lub za
złożenie lub nie złożenie zeznań przeciwko nim, podlegają karze według Prawa Kornelii.

Tit. 14. O tych, którzy kradną bydło.
505. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga VIII.
Boski Hadrian, na Soborze w Baetica, w Reskrypcie odnoszącym się do złodziei bydła stwierdził: "Gdy ci, którzy
wypędzają bydło, są karani najsurowiej, zwykle skazuje się ich na miecz". Nie są oni jednak wszędzie karani z
największą surowością, lecz tylko w tych miejscach, gdzie ten gatunek przestępstwa jest najczęściej popełniany;
w przeciwnym razie skazuje się ich na ciężkie roboty przy robotach publicznych, i to niekiedy tylko czasowo.
506. Za złodziei bydła uważani są ci, którzy wyprowadzają bydło z pastwisk lub z zagród i żerują na nim; a
zajęcie to, polegające na kradzieży bydła, wykonują jako zwykły zawód, gdy zabierają konie lub bydło z zagród,
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których są częścią. Jeśli jednak ktoś przepędzi wołu, który się zgubił, albo konie, które zostały pozostawione
same sobie, to nie należy do tej kategorii, lecz jest zwykłym złodziejem.
507. Kto jednak wypędza maciorę, kozę lub owcę, nie powinien być karany tak surowo jak ten, kto kradnie
większe zwierzęta.
508. Chociaż Hadrian ustanowił za to przestępstwo karę kopalni, pracy przy robotach publicznych lub miecza, to
jednak ci, którzy nie należą do najniższych warstw społecznych, nie powinni podlegać tej karze, gdyż albo
powinni zostać zdegradowani, albo wydaleni ze swego zakonu. Ci zaś, którzy wypędzają bydło, będąc uzbrojeni,
nie są niesprawiedliwie rzucani na pożarcie dzikim bestiom.
509. Kto wypędza bydło, o którego własność toczy się spór, powinien być poddany cywilnemu śledztwu, jak mówi
Saturninus; ale tę zasadę należy przyjąć tylko wtedy, gdy nie szuka się pretekstu do kradzieży bydła, lecz
oskarżony, powodowany ważnymi powodami, rzeczywiście sądził, że bydło należy do niego.
510. Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Przestępstwo wypędzania bydła nie podlega ściganiu publicznemu, ponieważ należy je raczej zakwalifikować
jako kradzież; ale ponieważ większość przestępców tego typu idzie z bronią w ręku, jeśli zostaną aresztowani, są
zazwyczaj surowiej karani z tego powodu.
511. Kallistratus, O dochodzeniach prawnych, Księga VI.
Owce, proporcjonalnie do ich liczby, czynią człowieka pospolitym złodziejem lub przywłaszczycielem bydła.
Niektóre władze uważają, że dziesięć owiec stanowi stado, tak jak cztery lub pięć wieprzy, gdy są wypędzone z
zagrody; ale złodziej bydła popełnia to przestępstwo, jeśli ukradnie tylko jednego konia lub wołu.
512. Surowiej też powinien być karany ten, kto wypędza oswojoną trzodę ze stajni, a nie z lasu, lub taką, która
stanowi część większego stada.
513. Ci, którzy często dopuszczali się tego przestępstwa, chociaż mogli zabrać tylko jedno lub dwa zwierzęta, są
jednak zaliczani do złodziei bydła.
514. Ci, którzy przechowują tego rodzaju przestępców, powinni być, według Listu Boskiego Trajana, karani
wygnaniem z Włoch na dziesięć lat.
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Tit. 15. Co się tyczy prekaryzacji.
515. Ulpianus, O Edykcie Pretora, Księga VI.
Prekariusz to osoba, która opowiada się po obu stronach i pomaga stronie przeciwnej, zdradzając swoją sprawę.
Termin ten, jak mówi Labeo, pochodzi od zmiennych zawodów, ponieważ w ten sposób postępuje ten, kto będąc
pozornie po jednej stronie, w rzeczywistości sprzyja drugiej.
516. Prekariuszem, właściwie tak nazwanym, jest ten, kto występuje jako oskarżyciel w procesie karnym.
Adwokat, jednakże, nie jest poprawnie powiedziane, aby być prevaricator. Co zatem należy z nim uczynić, jeśli
jest winny tego przestępstwa, czy to w postępowaniu prywatnym, czy publicznym, to znaczy, jeśli zdradził własną
stronę? Jest rzeczą zwyczajną, że jest on karany arbitralnie.
517. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Należy pamiętać, że obecnie ci, którzy są winni tego wykroczenia, są karani arbitralnie.
518. Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Wyrok za prekaryzację jest albo publiczny, albo wprowadzony przez zwyczaj.
519. Jeżeli oskarżony sprzeciwia się prokuratorowi w sprawie karnej, podnosząc, że był już oskarżony o to samo
przestępstwo przez innego i uniewinniony, to ustawa juliańska dotycząca oskarżeń publicznych przewiduje, że
nie można go ścigać, dopóki nie zostanie zbadane przestępstwo zarzucone przez pierwszego oskarżyciela i
wydany w związku z nim wyrok. Dlatego też rozstrzyganie tego rodzaju spraw zalicza się do kategorii oskarżeń
publicznych.
520. W przypadku, gdy przestępstwo prekaryzacji jest zarzucane adwokatowi, nie można wnieść oskarżenia
publicznego; i nie ma znaczenia, czy zarzuca się mu jego popełnienie w postępowaniu publicznym czy
prywatnym.
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521. Jeśli więc ktoś zostanie oskarżony o zaniechanie oskarżenia publicznego, to sprawa nie będzie publiczna,
ponieważ nie przewiduje tego żadna ustawa, a na publiczne oskarżenie nie zezwala dekret senatu, który
przewiduje karę pięciu funtów złota dla każdego, kto zaniecha sprawy.
522. Tenże, Oskarżenia publiczne, Księga II.
Jeśli osoba, przeciwko której nie można wytoczyć powództwa o zniesławienie, zostanie skazana za kłamstwo w
sprawie karnej, zyskuje niesławę.
523. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Księga II.
Oskarżyciel skazany za prekaryzację nie może później wnieść oskarżenia na mocy prawa.
524. Paulus, O oskarżeniach publicznych.
W Reskrypcie naszego Cesarza i jego Ojca stwierdzono, że w przypadku przestępstw, które są przeciwstawiane
jako nadzwyczajne, prekarzyści będą karani taką samą karą, jakiej podlegaliby, gdyby sami naruszyli prawo, na
mocy którego oskarżony został uniewinniony dzięki ich zdradzieckiemu działaniu.
525. Ulpianus, O podatkach, księga IV.
We wszystkich przypadkach, z wyjątkiem tych, w których chodzi o przelanie krwi, każdy, kto skorumpuje
informatora, jest uważany za skazanego, zgodnie z dekretem Senatu.

Tit. 16. Odnośnie tych, którzy ukrywają przestępców.
526. Marcianus, Public Prosecutions, Księga II.
Pochłaniacze przestępców stanowią jedną z najgorszych klas przestępców, gdyż bez nich żaden przestępca nie
mógłby długo pozostać w ukryciu. Prawo nakazuje, aby byli oni karani tak jak rabusie. Powinni być umieszczone
w tej samej klasie, ponieważ kiedy mogą uchwycić złodziei, pozwalają im odejść, po otrzymaniu pieniędzy lub
części skradzionych towarów.
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527. Paulus, O karaniu cywilów.
Osoby, u których ukrywa się złodzieja, który jest z nimi spokrewniony lub krewny, nie powinny być ani zwolnione,
ani surowo ukarane, ponieważ ich przestępstwo nie jest tak poważne, jak tych, którzy ukrywają złodziei, którzy
nie są z nimi w żaden sposób związani.

Tit. 17. Odnośnie złodziei, którzy kradną w łaźniach.
528. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VIII.
Nocni złodzieje powinni być sądzeni i karani arbitralnie, jeśli zostanie wykazany odpowiedni powód, pod
warunkiem, że zadbamy o to, by nie wymierzano im większej kary niż praca przy robotach publicznych. Ta sama
zasada odnosi się do złodziei, którzy kradną w łaźniach. Jeżeli jednak złodzieje bronią się bronią, włamali się lub
dokonali czegoś podobnego, ale nikogo nie uderzyli, będą skazani na kopalnie, a ci, którzy mają wyższą pozycję
społeczną, na wygnanie.
529. Marcjanus, Oskarżenia publiczne, Księga II.
Jeśli dopuścili się kradzieży w dzień, powinni być sądzeni w zwykły sposób.
530. Paulus, O karaniu żołnierzy.
Żołnierz, który został przyłapany na kradzieży kąpieli, powinien zostać niehonorowo zwolniony ze służby.

Tit. 18. O tych, co się z więzienia wyrywają, i o grabieżcach.
531. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga VIII.
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Bracia Boscy w Reskrypcie skierowanym do Aemiliusa Tiro stwierdzili, że osoby, które wyrwały się z więzienia
powinny ponieść śmierć. Również Saturninus jest zdania, że ci, którzy uciekli z więzienia, czy to przez wyłamanie
drzwi, czy przez konspirację z innymi zamkniętymi z nimi, powinni być ukarani kapitulnie, ale jeśli uciekli przez
zaniedbanie strażników, powinni ponieść lżejszą karę.
532. Rabusie, którzy są okrutniejszymi złodziejami (bo takie jest znaczenie tego słowa), powinni być skazani na
pracę przy robotach publicznych albo dożywotnio, albo na pewien okres czasu; ci zaś, którzy są wyżsi rangą,
powinni być tymczasowo zwolnieni ze swego zakonu lub zmuszeni do opuszczenia granic swego kraju; ale żadne
specjalne kary nie zostały na nich nałożone przez reskrypty cesarskie. Dlatego też, jeśli zostanie wykazana
właściwa przyczyna, sędzia właściwy może wydać wyrok według swego uznania.
533. W ten sam sposób karani są złodzieje noszący worki, directarii i ci, którzy włamują się do budynków. Cesarz
Marek nakazał, aby rycerz rzymski, który ukradł pieniądze po przebiciu się przez mur, został wygnany z prowincji
afrykańskiej, z której przybył, a także z miasta i z Włoch na pięć lat. W stosunku do tych, którzy włamują się do
domów, jak i do innych wyżej wymienionych przestępców, należy po przedstawieniu odpowiedniego powodu
wydać decyzję według okoliczności towarzyszących przestępstwu, z zastrzeżeniem, że nikt nie zostanie skazany
na karę surowszą niż praca przy robotach publicznych, jeśli jest plebejuszem, a jeśli jest wyższego stanu, nie
poniesie kary surowszej niż wygnanie.
534. Paulus, O obowiązkach prefekta straży nocnej.
Różne kary wymierza się tym, którzy włamują się do domów, ci bowiem, którzy włamują się nocą, są bardziej
okrutni, stąd zwykle są biczowani i skazywani na kopalnie. Ci zaś, którzy włamują się w dzień, są najpierw
biczowani, a następnie skazywani na ciężkie roboty dożywotnie lub na określony czas.

Tit. 19. O splądrowaniu majątków.
535. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Gdy ktoś splądruje majątek drugiego, zwyczajowo karze się go arbitralnie, poprzez oskarżenie o splądrowanie
majątku, jak to przewiduje Reskrypt Boskiego Marka.
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536. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Przy ściganiu przestępstwa grabieży dóbr gubernator prowincji powinien sprawować nad nimi opiekę sądową;
gdy bowiem nie można wytoczyć powództwa o kradzież, pozostaje odwołanie się jedynie do gubernatora.
537. Oczywiste jest, że przestępstwo grabieży majątku może być ścigane tylko w okolicznościach, w których
powództwo o kradzież nie jest możliwe, to znaczy przed wejściem do majątku lub po wejściu do majątku, ale
przed objęciem go w posiadanie przez spadkobiercę; jest bowiem oczywiste, że w tym przypadku powództwo o
kradzież nie przysługuje, chociaż nie ma wątpliwości, że można wytoczyć powództwo o wydanie majątku, jeśli
ktoś sobie tego życzy, aby umożliwić mu dochodzenie roszczeń.
538. Marcianus, Public Prosecutions, Księga II.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że każdy, kto chce ścigać w trybie nadzwyczajnym
przestępstwo grabieży majątku, może to uczynić albo przed prefektem miasta lub gubernatorem, albo może
zażądać majątku od jego posiadaczy w zwykłym trybie.
539. Paulus, Opinie, Księga III.
Własność majątku należy do wszystkich spadkobierców i dlatego uważa się, że ten, kto wnosi oskarżenie o
przestępstwo grabieży i wygrywa swoją sprawę, odnosi również korzyść ze swojego współspadkobiercy.
540. Hermogenianus, Epitomes of Law, Księga II.
Żona nie może być oskarżona o przestępstwo grabieży majątku, ponieważ nie można przeciwko niej wytoczyć
powództwa o kradzież.
541. Paulus, O Neratiusie, księga I.
Jeśli nie wiedząc, że pewne dobra należą do majątku, zabiera się je, Paulus mówi, że popełnia się kradzież.
Kradzież mienia należącego do majątku nie jest popełniana bardziej niż kradzież mienia, które nie ma właściciela,
a opinia osoby, która je kradnie, nie zmienia charakteru czynu pod żadnym względem.
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Tyt. 20. Dotyczące stellionatus.
542. Papinianus, Opinie, Księga I.
Działanie stellionatusa nie jest włączone do oskarżeń publicznych ani do pozwów prywatnych.
543. Ulpianus, O Sabinusie, księga VIII.
Wyrok za to przestępstwo nie naznacza nikogo infamią, ale po nim następuje kara nadzwyczajna.
544. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga III.
Oskarżenie Stellionatusa wchodzi w zakres jurysdykcji namiestnika.
545. Należy pamiętać, że ten, kto dopuścił się jakiegokolwiek oszustwa, może być ścigany za to przestępstwo, to
znaczy, jeśli nie ma innego, o które można by go oskarżyć, ponieważ to, co w prawie prywatnym daje podstawę
do wytoczenia powództwa o oszustwo, w oskarżeniu Stellionatusa jest podstawą do oskarżenia karnego. Stąd też
wszędzie tam, gdzie przestępstwu brakuje nazwy, określamy je mianem Stellionatus. W szczególności jednak
odnosi się to do każdego, kto wymienia lub daje w zapłacie mienie podstępem, gdy mienie to zostało obciążone
na rzecz innego, a on zataja ten fakt; wszystkie bowiem przypadki tego rodzaju zawierają w sobie stellionatus. I
jeśli ktoś zastąpił jakiś artykuł innym, albo odłożył na bok towar, który był zobowiązany dostarczyć, lub go zepsuł,
to również jest odpowiedzialny za to przestępstwo. Podobnie, jeśli ktoś dopuścił się oszustwa, lub był w zmowie,
aby doprowadzić do śmierci innej osoby, może być ścigany za Stellionatus. I ogólnie rzecz biorąc, powinienem
powiedzieć, że tam, gdzie brakuje nazwy jakiegokolwiek przestępstwa, może być wniesione oskarżenie o to
przestępstwo, ale nie ma potrzeby wyliczać różnych przypadków.
546. Stellionatus nie podlega jednak żadnej karze, ponieważ zgodnie z prawem nie jest przestępstwem. Jest
jednak zwyczaj karania go w sposób arbitralny, pod warunkiem, że w przypadku plebejuszy wymierzona kara nie
będzie surowsza niż skazanie na śmierć w kopalniach. Natomiast w przypadku tych, którzy zajmują wyższe
stanowisko, należy wymierzyć karę czasowego wygnania lub wydalenia z zakonu.
547. Każdy, kto oszukańczo ukrył towar, może być specjalnie ścigany za to przestępstwo.
548. Modestinus, O karach, Księga III.
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Gdy ktoś przysięga na piśmie, że zastawione mienie należy do niego, popełniając tym samym
krzywoprzysięstwo, staje się to Stellionatusem i dlatego winowajca powinien być wysłany na czasowe wygnanie.

Tyt. 21. O usuwaniu granic.
549. Modestinus, Reguły, Księga VIII.
Kara za usunięcie granic nie jest grzywną pieniężną, ale powinna być regulowana w zależności od pozycji
społecznej winowajców.
550. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, księga III.
Boski Hadrian w Reskrypcie stwierdził, co następuje. Nie ulega wątpliwości, że ci, którzy usuwają pomniki
ustawione w celu ustalenia granic, są winni bardzo niegodziwego czynu. Przy ustalaniu kary jednak jej stopień
powinien być uzależniony od rangi i intencji osoby, która popełniła przestępstwo, bo jeśli skazane są osoby o
wybitnej randze, to nie ma wątpliwości, że popełniły ten czyn w celu zdobycia ziemi innych i mogą być zesłane na
pewien czas, zależny od ich wieku; to znaczy, że jeśli oskarżony jest bardzo młody, to powinien być zesłany na
dłuższy czas, a jeśli jest stary, to na krótszy. Jeśli inni prowadzili swoje interesy i świadczyli usługi, będą karani i
skazani na ciężkie roboty przy robotach publicznych przez dwa lata. Jeśli jednak usunęli pomniki przez niewiedzę
lub przypadkowo, wystarczy, że zostaną wychłostani.
551. Tenże, O sądowych dochodzeniach, księga V.
Prawo agrarne, które Gajusz Cezar uchwalił przeciwko tym, którzy oszukańczo usuwali pomniki poza ich
właściwe miejsce i granice ich ziemi, ustanawiało karę pieniężną; nakazywało bowiem, aby płacili oni Skarbowi
Państwa pięćdziesiąt aurei za każdy znak graniczny, który wynieśli lub usunęli, i aby każdemu, kto zechce wnieść
sprawę, przyznawano powództwo.
552. W innym prawie agrarnym, wprowadzonym przez Boskiego Nerwę, przewidziano, że jeśli niewolnik płci
męskiej lub żeńskiej, bez wiedzy swego pana, popełni to przestępstwo w złym zamiarze, będzie karany śmiercią,
chyba że jego pan lub pani woli zapłacić grzywnę.
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553. Także ci, którzy zmieniają wygląd miejsca w celu zatarcia granic, jak np. z drzewa robią krzew, z lasu
zaoraną ziemię lub robią coś podobnego, będą karani stosownie do swego charakteru i rangi, a także przemocy,
z jaką popełnili swój czyn.

Tyt. 22. Dotyczące stowarzyszeń i korporacji.
554. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Dekretami cesarskimi namiestnicy prowincji mają zakazać tworzenia stowarzyszeń korporacyjnych, a nawet nie
zezwalać żołnierzom na tworzenie ich w obozach. Jednakże bardziej niezamożni żołnierze mogą co miesiąc
odkładać swój żołd do wspólnej kasy, pod warunkiem, że w tym czasie zbiorą się tylko raz, w obawie, że pod
takim pretekstem mogą zorganizować nielegalne stowarzyszenie, które, jak stwierdził Boski Sewerus w
Reskrypcie, nie powinno być tolerowane nie tylko w Rzymie, ale także w Italii i w prowincjach.
555. Nie jest jednak zabronione gromadzenie się w celach religijnych, jeśli w ten sposób nie popełnia się czynu
sprzecznego z dekretem Senatu, na mocy którego zakazane są nielegalne stowarzyszenia.
556. Nie jest legalne wstępowanie do więcej niż jednego stowarzyszenia uprawnionego przez prawo, jak to
zostało postanowione przez Braci Boskich. Jeśli ktoś zostałby członkiem dwóch stowarzyszeń, to zgodnie z
reskryptem powinien wybrać to, do którego woli należeć, a od tego, z którego się wycofuje, otrzyma to, co mu się
należy z dóbr wspólnych.
557. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VII.
Kto staje się członkiem nielegalnego stowarzyszenia, podlega takiej samej karze, jakiej podlegają ci, którzy
zostali skazani za zajęcie miejsc publicznych lub świątyń przy pomocy zbrojnych.
558. Marcianus, Public Prosecutions, Księga II.
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Jeśli stowarzyszenia są nielegalne, będą rozwiązywane na mocy mandatów i konstytucji cesarskich oraz
dekretów senatu. Po ich rozwiązaniu członkowie mają prawo podzielić między siebie pieniądze lub majątek, który
posiadają wspólnie, jeśli takowy istnieje.
559. Jednym słowem, jeśli stowarzyszenie lub inne tego rodzaju ciało nie zbiera się z upoważnienia Dekretu
Senatu lub Cesarza, to takie zgromadzenie jest sprzeczne z postanowieniami Dekretu Senatu oraz Mandatów i
Konstytucji Cesarskich.
560. Zezwala się także na przyjmowanie niewolników do stowarzyszeń osób niezamożnych za zgodą ich panów;
a tych, którzy mają pieczę nad takimi stowarzyszeniami, informuje się, że nie mogą przyjmować niewolników do
stowarzyszeń osób niezamożnych bez wiedzy lub zgody ich pana, a jeśli to zrobią, będą podlegać karze stu aurei
za każdego przyjętego niewolnika.
561. Gaius, O prawie dwunastu tablic, księga IV.
Członkami są ci, którzy należą do tego samego stowarzyszenia, które Grecy nazywają hetairejskim. Są oni
prawnie upoważnieni do zawierania między sobą umów, jakich tylko zapragną, pod warunkiem, że nie robią
niczego, co narusza prawo publiczne.
Ustawa ta wydaje się być zaczerpnięta z ustawy Solona, która brzmi następująco: "Jeśli ludzie, bracia, lub ci,
którzy są związani razem w celu złożenia ofiary, lub marynarze, lub ci, którzy są pochowani w tym samym grobie,
lub członkowie tej samej społeczności, którzy ogólnie żyją razem, zawarli lub zawierają ze sobą jakąkolwiek
umowę, cokolwiek uzgodnią, będzie ważne, jeśli prawa publiczne tego nie zabraniają".

Tit. 23. Dotyczące akcji ludowych.

562. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Nazywamy to akcją powszechną, która chroni prawa strony, która ją wnosi, jak również prawa ludu.
563. Tenże, O Edykcie, księga I.
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Jeśli kilka osób jednocześnie wnosi skargę powszechną, pretor wybiera najodpowiedniejszą z nich.
564. Ulpianus, O Edykcie, księga I.
Jeśli pozew jest wnoszony kilkakrotnie w tej samej sprawie, gdy chodzi o ten sam czyn, można powołać się na
zwykły wyjątek powagi rzeczy osądzonej.
565. W powództwach powszechnych pierwszeństwo ma strona zainteresowana. 4. Paulus, O edyktach, księga
III.
Powództwo powszechne jest przyznawane osobie, której prawa są nienaruszone, to znaczy takiej, która może
wnieść pozew na mocy edyktu.
566. Tenże, O Edykcie, księga VIII.
Gdy ktoś jest pozwany w powództwie powszechnym, może wyznaczyć obrońcę, ale ten, kto wnosi pozew, nie
może go wyznaczyć.
567. Ulpianus, O Edykcie, księga XXV.
Powództwa ludowe nie są przyznawane kobietom i nieletnim, chyba że są zainteresowani w sprawie.
568. Paulus, O Edykcie, księga XLI.
Powództwa ludowe nie przechodzą na tego, komu przywrócono majątek na mocy dekretu senatu z Trebeli.
569. Nie uważa się, aby osoba uprawniona do wnoszenia tych powództw odniosła z tego tytułu korzyść
majątkową.
570. Ulpianus, O Edykcie, Księga I.
Wszystkie powództwa powszechne nie są przyznawane przeciwko spadkobiercom, ani też prawo do ich
wnoszenia nie jest przedłużane poza okres jednego roku.
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Księga XLVIII
1. O ściganiu przestępstw.
2. O oskarżeniach i napisach.
3. Dotyczące opieki i stawiennictwa osób zależnych w sprawach karnych.
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4. O prawie juliańskim odnoszącym się do przestępstwa obrazy majestatu.
5. W sprawie prawa juliańskiego dotyczącego karania cudzołóstwa.
6. W sprawie prawa juliańskiego o przemocy publicznej.
7. Dotyczące prawa juliańskiego odnoszącego się do przemocy prywatnej.
8. Dotyczące prawa kornelańskiego odnoszącego się do zabójców i trucicieli.
9. Dotyczące prawa pompejańskiego o parricydach.
10. W sprawie prawa kornelańskiego dotyczącego oszustwa i libijskiego dekretu senatu.
11. Na temat juliańskiego prawa o wymuszaniu.
12. W sprawie juliańskiego prawa o prowizjach.
13. W sprawie prawa juliańskiego dotyczącego malwersacji, świętokradztwa i balangi.
14. O prawie juliańskim w odniesieniu do bezprawnego ubiegania się o urząd.
15. Na temat prawa fawijskiego w odniesieniu do porywaczy.
16. W sprawie dekretu turpiliańskiego Senatu i oddalenia zarzutów.
17. Dotyczące skazania osób poszukiwanych lub nieobecnych.
18. W sprawie tortur.
19. Dotyczące karania.
20. Dotyczące własności osób skazanych.
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21. Dotyczące mienia osób, które albo się zabiły, albo skorumpowały (...)
22. Dotyczące osób, które są internowane, zdegradowane i deportowane.
23. Dotyczące osób, na które został wydany wyrok (...)
24. Dotyczące zwłok osób ukaranych.

Tit. 1. O ściganiu karnym.

1. Macer, O oskarżeniach karnych, Księga I.
Wszystkie sprawy, w których występuje przestępstwo, nie są publiczne, lecz tylko te, które wynikają z ustaw
odnoszących się do ścigania przestępstw, takich jak juliańskie prawo o zdradzie; juliańskie prawo o cudzołóstwie;
korneliańskie prawo o zabójcach i trucicielach; pompejańskie prawo o ojcobójstwie; prawo juliańskie o spekulacji,
prawo kornelańskie o testamentach, prawo juliańskie o przemocy prywatnej, prawo juliańskie o przemocy
publicznej, prawo juliańskie o przekupywaniu wyborców, prawo juliańskie o wymuszeniach oraz prawo juliańskie
o podnoszeniu cen żywności.
(1) Paulus, O edyktach pretora, księga XV.
Niektóre przestępstwa kryminalne są kapitalne, a inne nie. Te, które są poważne, pociągają za sobą karę
wygnania lub banicji, to znaczy zakaz używania wody i ognia. Przez te kary traci się bowiem prawa obywatelskie
przestępcy, gdyż inne kary są właściwie nazywane relegacją, a nie wygnaniem, gdyż wtedy zachowuje się prawa
obywatelskie. Kary, które nie są stołeczne, to te, w których kara jest pieniężna lub cielesna.
0. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Postępowanie karne jest unieważnione przez śmierć oskarżonego, obojętnie jakiej płci.
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3. Paulus, O Edykcie, księga XXXVII.
Niekiedy zdarza się, że postępowanie karne doznaje uszczerbku, jak w przypadku powództwa z ustawy
akwilejskiej, w przypadku kradzieży i w przypadku mienia zabranego przemocą, w przypadku interdyktu Unde vi i
w przypadku nakazu sporządzenia testamentu, ponieważ w tych przypadkach chodzi o sprawy prywatne.
(1) Ulpianus, Dysputy, księga VIII.
Gdy ktoś jest oskarżony o przestępstwo, musi udowodnić, że nie jest winny, i nie może oskarżać innego, zanim
sam nie zostanie uniewinniony; w Konstytucjach cesarskich jest bowiem napisane, że oskarżony musi być
oczyszczony nie przez oskarżenie innych o przestępstwo, lecz przez własną niewinność.
4. Nie jest pewne, czy ktoś może wnieść oskarżenie, gdy został uwolniony lub gdy poniósł karę; albowiem nasz
Cesarz i jego Boski Ojciec postanowili, że nie może on wnieść oskarżenia, gdy został skazany. Myślę jednak, że
odnosi się to tylko do tych, którzy utracili prawo obywatelstwa lub wolność.
5. Oczywiste jest, że oskarżenia rozpoczęte przed skazaniem mogą być dokończone później. 6. Marcjanus,
Instytuty, Księga XIV.
Gdy osoba, która była oskarżona o przestępstwo, umiera, a kara wygasła, to bez względu na to, w jakim stanie
może być oskarżenie o wygasłe przestępstwo, sędzia, który ma jurysdykcję nad interesem pieniężnym, może
przystąpić do dochodzenia.
0. Macer, Public Prosecutions, Księga II.
Wyrok za każdą zbrodnię nie czyni człowieka niesławnym, ale tylko taką, która ma charakter oskarżenia
publicznego. Stąd infamia nie wynika ze skazania za przestępstwo, które nie jest przedmiotem oskarżenia
publicznego, chyba że przestępstwo to może być przedmiotem działania, które nawet w przypadku wyroku
prywatnego naznacza skazanego infamią, jak na przykład w przypadku kradzieży, rabunku z użyciem przemocy i
uszkodzenia ciała.
(256) Paulus, Oskarżenia publiczne.
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Porządek przeprowadzania publicznych oskarżeń o przestępstwo śmierci nie jest już w użyciu; nadal istnieje kara
przepisana przez prawa, a przestępstwa są udowadniane arbitralnie.
6. Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, Księga I.
Należy pamiętać, że jeśli ktoś nie będzie bronił swojego niewolnika, gdy ten zostanie oskarżony o zbrodnię, nie
będzie to uważane za porzucenie go; a zatem jeśli niewolnik zostanie uniewinniony, nie stanie się wolny, ale
nadal pozostanie własnością swojego pana.
(0) Papinianus, Definicje, Księga II.
Podczas gdy sprawa między oskarżycielem a oskarżonym toczy się w sądzie, usprawiedliwienie nieobecności z
ważnych powodów jest dopuszczalne; i chociaż oskarżony mógł być wzywany trzy razy dziennie przez trzy dni,
nie powinien być skazany; lub jeśli oskarżyciel byłby nieobecny, a oskarżony obecny, ten pierwszy nie powinien
być skazany za złośliwe oskarżenie.
23. Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, Księga X.
Niewolnik może być broniony przez adwokata wyznaczonego przez swego pana, tak samo jak przez samego
pana.
23. Modestinus, O karach, księga III.
Sędzia, który ma rozpatrywać sprawy więźniów, powinien zwrócić się o pomoc do najznakomitszych obywateli, a
także do najznakomitszych adwokatów, jeśli wszyscy oni mieszkają w głównym mieście prowincji, w której
sprawuje jurysdykcję. Reskrypt przewiduje, że więźniowie mogą być badani nawet w dni świąteczne, tak aby
mógł on oddalić tych, którzy są niewinni, a kontynuować sprawy tych, którzy są winni i zasługują na surową karę.
23. Papinianus, Opinie, Księga XV.
Jeśli oskarżyciel umrze, sprawę może prowadzić inny, jeśli namiestnik prowincji uzna to za wskazane.
23. Agent nie będzie interweniował bezcelowo w ściganiu przestępstwa; a jeszcze mocniej odnosi się to do
obrony. Usprawiedliwienia osób nieobecnych mogą być przedstawione sędziom zgodnie z postanowieniami
Dekretu Senatu, a w razie podania ważnych powodów, decyzja zostanie odroczona.
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0. Tenże, Opinie, Księga XVI.
Niewolnicy zięcia zostali oskarżeni przez jego teścia o podanie trucizny, gubernator prowincji uznał, że ojciec był
winny złośliwego oskarżenia. Ja zaś uważałem, że ojciec zmarłego nie powinien być zaliczony do grona osób
niesławnych, bo chociaż dzieci mogłyby wnieść oskarżenie o śmierć córki, to ojciec mógłby je wnieść bez
żadnego ryzyka.

Tyt. 2. dotyczący oskarżeń i napisów.
65536. Pomponiusz, O Sabinusie, Księga I.
Kobiecie nie wolno oskarżać nikogo w sprawie karnej, chyba że czyni to z powodu śmierci swoich rodziców lub
dzieci, swojego patrona lub patronki oraz ich syna, córki, wnuka lub wnuczki.
131072. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Kobietom wolno wnosić oskarżenie publiczne z pewnych powodów, na przykład, jeśli czynią to z powodu śmierci
którejś z tych osób płci obojga, przeciwko którym, jeśli nie chcą, nie mogą być zmuszone do stawienia się w
charakterze świadków, zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do zeznań publicznych. Senat doszedł do
tego samego wniosku w odniesieniu do Kornelijskiej Ustawy o Dowodach. Kobiety mogą jednak zeznawać
publicznie w procesie karnym na temat testamentu wolnego człowieka ich ojca lub matki.
14. W ustawie o testamentach przyznano prawo wychowankom, za radą ich opiekunów, do wszczęcia procesu o
śmierć ojca, tak jak wychowance wolno wszcząć proces o śmierć dziadka, ponieważ Wespazjan zezwolił
wychowankom na wniesienie pozwu w związku z testamentem ojca; mogli oni jednak postępować na podstawie
interdyktu, tak jakby testament nie został przedstawiony.
15. Paulus, O cudzołóstwie, Księga III.
Poniżej przedstawiono formę oskarżenia, z napisem: "Konsul, i data. Lucjusz Tycjusz oświadcza przed So-andSo, pretorem i prokonsulem, że oskarża Maevię na podstawie Lex Julia de Adulteriis; i twierdzi, że popełniła
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cudzołóstwo z Gajuszem Seiusem, w takim a takim domu, w takim a takim miesiącu, podczas takiego a takiego
konsulatu". Najpierw należy wskazać miejsce, w którym doszło do cudzołóstwa, jak również osobę, z którą
rzekomo zostało ono popełnione, oraz miesiąc; przewiduje to bowiem ustawa juliańska odnosząca się do
oskarżeń publicznych, a ogólnie rzecz biorąc, dotyczy ona wszystkich, którzy wnoszą oskarżenie przeciwko
komukolwiek. Jeżeli oskarżyciel nie chce, nie musi podawać dnia ani godziny.
(0) Jeżeli napisy nie są sporządzone zgodnie z prawem, wymazuje się nazwisko oskarżonego, a oskarżyciel ma
prawo ponowić oskarżenie.
(1) Ten, kto przedstawia napis, musi podpisać to, co oświadczył, lub może to zrobić za niego inny, jeżeli nie umie
pisać.
(2) Jeżeli jednak oskarża o inne przestępstwo, jak np. o to, że użyczył domu, aby matrona mogła z niego
korzystać w celach rozpustnych, lub że wypuścił na wolność mężczyznę przyłapanego z nią na cudzołóstwie, lub
że otrzymał pieniądze po zaskoczeniu winowajców na gorącym uczynku, lub o inne tego rodzaju przestępstwo, to
musi to być zawarte w dokumencie.
(3) Jeżeli oskarżyciel umrze, lub z innego powodu nie będzie mógł złożyć oskarżenia, lub zajdzie coś podobnego,
nazwisko oskarżonego zostanie wymazane, jeżeli tego zażąda. Tak stanowi Ustawa Julijska dotycząca siły, jak
również Dekret Senatu, aby inny mógł ponownie rozpocząć ściganie oskarżonego. Zobaczmy, w jakim czasie
może to nastąpić. Można to uczynić w ciągu trzydziestu dostępnych dni.
23. Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga II.
Człowiek, który został skazany w procesie karnym, nie ma prawa sam nikogo oskarżać, chyba że na mocy
orzeczenia jest upoważniony do wszczęcia postępowania karnego w związku ze śmiercią swoich dzieci lub
mecenasów albo utratą własnego majątku. Prawo do oskarżania odbiera się również tym, którzy okryli się
niesławą z powodu złośliwego oskarżenia, jak również tym, którzy weszli na arenę w celu walki z dzikimi
zwierzętami, którzy uprawiają zawód bufona lub utrzymują kobiety dla prostytucji, lub którzy zostali skazani za
kłamstwo lub oszczerstwo, lub otrzymali pieniądze w zamian za oskarżenie kogoś lub zaszkodzenie jego
interesom.
(5376) Tenże, O cudzołóstwie, Księga III.
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Nie ma wątpliwości, że niewolnicy również mogą być oskarżeni o cudzołóstwo. Ci jednak, którym zabrania się
oskarżać wolnych ludzi o cudzołóstwo, sami nie mogą oskarżać niewolników. Pan jednak może, na mocy
Reskryptu Boskiego Marka, wnieść oskarżenie przeciwko własnemu niewolnikowi o to przestępstwo. Dlatego od
czasu ogłoszenia tego reskryptu pan jest zobowiązany do oskarżenia swojego niewolnika, ale jeśli jego żona jest
legalnie zamężna, może powołać się na wyjątek w bar.
23. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga VII.
Prokonsul musi wysłuchać i przedyskutować wszystkie zarzuty małej wagi i albo uwolnić tych, przeciwko którym
są one skierowane, albo ubiczować ich rózgami, albo, jeśli są niewolnikami, ubiczować ich.
(23) Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga VII.
Gdy ktoś oskarża drugiego o przestępstwo, musi przede wszystkim podpisać oskarżenie. Zasada ta została
wprowadzona w celu uniknięcia pochopnego oskarżania kogoś, kto wie, że jego oskarżenie, jeśli będzie fałszywe,
nie pozostanie bezkarne.
18. Dlatego każdy oskarżyciel musi oświadczyć, jakie przestępstwo jest przedmiotem oskarżenia, a także, że
będzie wytrwale oskarżał aż do wydania wyroku.
19. Gubernator nie powinien pozwolić, aby ta sama osoba była ponownie oskarżona o przestępstwo, od którego
została uniewinniona. Tak stwierdził Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Salwiusza Walensa. Zobaczmy
jednak, czy zgodnie z tym reskryptem osoba nie może być oskarżona przez tę samą osobę, czy nie może być
oskarżona przez inną. Jeśli sprawa została rozstrzygnięta w odniesieniu do pewnych osób, to nie szkodzi to
innym, jeśli ten, kto teraz występuje jako oskarżyciel, wnosi oskarżenie z powodu jakiejś własnej szkody i
udowodni, że nie wiedział, iż oskarżenie zostało wniesione przez kogoś innego, to sądzę, że jest dobry powód,
aby pozwolić mu na wniesienie oskarżenia.
20. Jeśli jednak zostanie oskarżony o inne przestępstwo przez tego samego oskarżyciela, który w pierwszym
procesie go zniesławił, to sądzę, że ten, kto raz został skazany za złośliwe oskarżenie, nie powinien być łatwo
dopuszczony do wniesienia innego oskarżenia, chociaż syn oskarżyciela musi mieć taką możliwość, gdy wnosi
inne oskarżenie przeciwko osobie, którą oskarżył jego ojciec, jak to stwierdził Boski Pius w Reskrypcie do
Juliusza Kandydusa.
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21. Ten sam cesarz stwierdził w Reskrypcie, że niewolnicy powinni być karani w miejscu, gdzie zarzuca się im
popełnienie przestępstwa, a jeśli ich pan chce ich bronić, nie może ich odesłać do swojej prowincji, lecz musi
podjąć się ich obrony tam, gdzie popełniono czyn bezprawny.
22. Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Poncjusza Prokulusa stwierdził, że jeśli w jednej prowincji
popełniono czyn świętokradczy, a następnie w innej popełniono mniej poważne przestępstwo, to po rozpatrzeniu
przestępstwa popełnionego w swojej prowincji, musi odesłać oskarżonego do tej, w której dopuścił się
świętokradztwa.
0. Macer, O oskarżeniach publicznych, Księga II.
Łatwiej zrozumiemy, kto może wnieść oskarżenie, jeśli będziemy wiedzieć, kto nie może tego zrobić. Stąd też
niektórym osobom, jako kobietom lub nieletnim, zabrania się wnoszenia oskarżenia o przestępstwo z powodu ich
płci lub wieku. Wielu jest zdyskwalifikowanych z powodu przysięgi, na przykład ci, którzy służą w wojsku; inni nie
mogą być postawieni przed sądem z powodu swojej władzy, o ile sprawują ją bez popełnienia oszustwa. Inni z
kolei są wykluczeni z powodu własnej przestępczości, na przykład osoby niesławne. Niektórzy są wykluczeni z
powodu niehonorowego zysku, jak na przykład ci, którzy wnieśli dwa oskarżenia podpisane przez nich przeciwko
dwóm różnym osobom; lub którzy otrzymali pieniądze w zamian za oskarżenie lub nieoskarżenie innych.
Niektórzy są niekompetentni ze względu na swój stan, np. wolni ludzie nie mogą występować przeciwko swoim
patronom.
23. Paulus, Sentencje, Księga V.
Inni są wykluczeni z powodu podejrzenia o kalumnie, na przykład ci, którzy, będąc podstępnie pozyskani, złożyli
fałszywe zeznania.
0. Hermogenianus, Epitomy prawa, księga VI.
Niektórzy nie mogą wnieść oskarżenia z powodu swego ubóstwa, np. ci, którzy mają mniej niż pięćdziesiąt aurei.
9472. Macer, O oskarżeniach publicznych, księga II.
Jednak wszystkie te osoby, jeśli oskarżają o krzywdę, której doznały, lub o śmierć bliskich krewnych, nie są
wyłączone z wnoszenia oskarżenia.

3376

23. 23. Gdy dzieci i wolni ludzie pragną chronić swoje interesy, nie powinno się im zabraniać składania skarg na
czyny ich rodziców i opiekunów; na przykład, gdy stwierdzają, że zostali siłą wyrzuceni z posiadania, i nie czynią
tego w celu wniesienia oskarżenia o przestępstwo przemocy, ale po to, aby mogli odzyskać posiadanie majątku.
Syn bowiem nie ma zakazu skarżyć się na czyn matki, jeśli twierdzi, że dziecko zostało przez nią fałszywie
podstawione, aby mógł mieć współspadkobiercę, ale nie będzie mu wolno oskarżać matki zgodnie z prawem
rogalińskim.
24. Nie może oskarżyć ten, kto już został oskarżony przez osobę trzecią; ale ten, kto został publicznie lub
prywatnie uniewinniony, albo którego oskarżyciel zaniechał oskarżenia i został usunięty z grona oskarżonych,
może być oskarżony przez innego.
(23) Venuleius Saturninus, O oskarżeniach publicznych, Księga II.
Nie wolno oskarżać następujących osób: zastępcy cesarza, czyli namiestnika jakiejś prowincji; zgodnie z decyzją
Lentulusa, wydaną za konsulatu Sylli i Trio; ani zastępcy namiestnika za przestępstwo, które popełnił, zanim objął
swój urząd; ani sędziego ludu rzymskiego; ani nikogo, kto jest nieobecny w interesach państwa; pod warunkiem,
że nie wyjechał w celu obejścia prawa.
0. Osoby zakwalifikowane jako przestępcy mogą skorzystać z tego przywileju, jeśli po zwolnieniu ich z
obowiązków twierdzą, że nie powinni być ponownie oskarżeni, co jest zgodne z Listem Boskiego Hadriana
skierowanym do Glabrio, konsula.
1. Prawo juliańskie dotyczące postępowania karnego stanowi, że nikt nie może ścigać dwóch osób jednocześnie,
chyba że z powodu szkody, którą sam poniósł.
2. Gdy oskarża się niewolnika, należy przestrzegać tej samej zasady, co w przypadku osoby wolnej, zgodnie z
dekretem senatu ogłoszonym w czasach, gdy Cotta i Messala byli konsulami.
3. Niewolnicy mogą być oskarżeni na podstawie wszystkich praw, z wyjątkiem prawa juliańskiego dotyczącego
przemocy prywatnej; ponieważ ci, którzy są skazani na podstawie tego prawa, są karani konfiskatą trzeciej części
ich majątku, która to kara nie może być nałożona na niewolnika. To samo należy powiedzieć o innych ustawach,
na mocy których wymierzana jest kara pieniężna lub kara śmierci, która nie dotyczy niewolników, jak na przykład
degradacja. Prawo pompejańskie dotyczące ojcobójstwa jest zaliczane do tej kategorii, ponieważ pierwsza sekcja
obejmuje tych, którzy zabili swoich rodziców, krewnych lub patronów, co nie dotyczy niewolników, jeśli chodzi o
przepisy tego prawa. Ponieważ jednak ich natura jest podobna, są oni karani w ten sam sposób. Również
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Korneliusz Sylla był autorem postanowienia, że niewolnik nie jest objęty prawem kornelańskim, które odnosi się
do urazów; ale jest on karany arbitralnie surowszą karą.
23. Marcianus, On Public Prosecutions, Księga I.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że kobieta powinna być wysłuchana przez prefekta ds.
zaopatrzenia ze względu na dobro publiczne, jeśli wniosła oskarżenie związane z nadmierną ceną prowiantu. Nie
ulega wątpliwości, że osoby, które okryły się złą sławą, powinny mieć prawo do wszczęcia tego rodzaju
postępowania. Również żołnierze, którzy nie mogą ścigać innych, ponieważ strzegą pokoju, mogą tym łatwiej
uzyskać pozwolenie na wniesienie takiego oskarżenia. Gdy oskarżenie to wysuwają niewolnicy, powinni być
również wysłuchani.
26. Paulus, O obowiązkach prokonsula, księga II.
Senat zadecydował, że nikt nie może być oskarżony o to samo przestępstwo na podstawie kilku ustaw.
27. Ulpianus, O edyktach, księga LVI.
Gdy ktoś, zebrawszy pewną liczbę osób, jest oskarżony o wyrządzenie szkody ze złym zamiarem, powód nie
powinien być zmuszony do zaniechania powództwa cywilnego w celu ścigania przestępstwa.
(1) Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga II.
Gdy pojawi się kilka osób, które chcą oskarżyć tego samego człowieka o przestępstwo, sędzia powinien wybrać
jedną z nich, aby wniosła oskarżenie; to znaczy po wykazaniu właściwej przyczyny przez zbadanie charakteru,
rangi, interesu, wieku, moralności lub innych właściwych cech oskarżycieli.
28. Modestinus, Rozbieżności, Księga VI.
Gdy pan broni swego niewolnika za przestępstwo śmiertelne, nakazuje mu się złożyć zabezpieczenie na jego
stawiennictwo w sądzie.
29. Tenże, Opinie, księga XVII.
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Titia zagroziła, że udowodni, iż testament jej brata Gajusza jest sfałszowany, ale nie dopełniła formalności
wymaganych przez oskarżenie w terminie wyznaczonym przez namiestnika prowincji. Ten po raz drugi uznał, że
nie może kontynuować oskarżenia o sfałszowanie testamentu. Titia nie odwołała się od tych decyzji, ale
twierdziła, że po upływie czasu może utrzymywać, że testament jest nieważny. Ponieważ Titia nie odwołała się
od decyzji Gubernatora, pytam, czy mogła potem ponowić oskarżenie, że testament został sfałszowany.
Odpowiedź brzmiała, że nie zostało jasno określone, z jakiego powodu miałaby zostać wysłuchana, gdyby
wszczęła postępowanie kwestionujące autorytet decyzji.
30. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga V.
Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że spadkobiercy oskarżyciela nie powinni być zmuszani do ścigania
przestępstwa.
31. Podobnie Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że nie można nikogo zmuszać do ścigania kilku
oskarżonych.
32. Modestinus, O karach, Księga II.
Kary polegające na utracie mienia w wyniku postępowania karnego nie przechodzą na spadkobierców, chyba że
nastąpił proces i wyrok skazujący; wyjątek stanowią sprawy o wymuszenie i zdradę, które, jak postanowiono,
mogą być ścigane nawet po śmierci oskarżonych, przeciwko którym nie wszczęto wcześniej postępowania, aby
ich mienie zostało skonfiskowane na rzecz Skarbu Państwa; W związku z tym Boscy Sewerus i Antoninus
stwierdzili w Reskrypcie, że po popełnieniu takiego przestępstwa nikt nie może zbyć ani swojej własności, ani
niewolników. Jeśli zaś chodzi o inne przestępstwa, to karę można było zacząć wymierzać spadkobiercy tylko
wtedy, gdy oskarżenie zostało wniesione za życia winowajcy, nawet jeśli nie doszło do skazania.
33. Papinianus, Opinie, Księga XV.
Kto jest oskarżony o przestępstwo kapitałowe, nie ma przed wyrokiem zakazu przedstawiania Skarbowi Państwa
jakiejkolwiek sprawy, w której mógłby być zainteresowany.
0. Tenże, Opinie, księga XVI.
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Każdy, kto należy do innej prowincji, a jest oskarżony o przestępstwo, powinien być ścigany i skazany tam, gdzie
udowodniono popełnienie przestępstwa, co, jak ogólnie stwierdził nasz najdostojniejszy Cesarz, powinno być
przestrzegane również w odniesieniu do żołnierzy.

Tit. 3. Dotyczące opieki i stawiennictwa osób zależnych w sprawach karnych.

23. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga II.
Gdy oskarżeni mają być osadzeni w areszcie, prokonsul powinien określić, czy mają być wysłani do więzienia,
czy oddani żołnierzowi, czy też oddani pod opiekę poręczycieli, czy też pod opiekę samych siebie. Czyni się to
zazwyczaj po uwzględnieniu charakteru przestępstwa, o które oskarżony jest oskarżony, jego rangi, wielkiego
majątku, domniemanej niewinności lub reputacji.
(23) Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Gdy niewolnik jest oskarżony o przestępstwo zagrożone karą śmierci, prawo karne przewiduje, że musi on złożyć
poręczenie za swoje stawiennictwo w sądzie, nawet jeśli jego poręczyciel jest obcy. Jeśli nie jest broniony w ten
sposób, powinien być wtrącony do więzienia publicznego, aby mógł się bronić będąc skrępowanym.
0. Dlatego zwykle dyskutuje się o tym, czy pan powinien potem, po złożeniu zabezpieczenia, mieć prawo uwolnić
swojego niewolnika z więzienia. Edykt Domicjana, który stanowi, że zwolnienia uzyskane na mocy dekretu senatu
nie mają zastosowania do tego rodzaju niewolników, zwiększa istniejące już wątpliwości, ponieważ samo prawo
zabrania uwolnienia go przed rozstrzygnięciem jego sprawy. Ta interpretacja, która jest dość trudna, jest zbyt
surowa, gdy stosuje się ją do niewolnika, którego pan jest nieobecny, lub który z powodu ubóstwa nie był w stanie
zapewnić zabezpieczenia. Nie można bowiem powiedzieć, że niewolnik jest pozostawiony bez obrony, którego
pan jest obecny lub jest gotów go bronić, ale jest na to zbyt ubogi. Można to tym łatwiej przyznać, jeśli nie
upłynęło zbyt wiele czasu na znalezienie zabezpieczenia.
1. Zgodnie z dekretem Senatu do grona oskarżonych nie wlicza się tych, którzy muszą stawić się w sądzie z
powodu jakiegoś innego, wcześniej popełnionego przestępstwa. Zasada ta jest przestrzegana również w
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sprawach prywatnych, w których strony udzieliły poręczenia, chyba że z tego powodu tymczasowe powództwo
jest zagrożone wygaśnięciem z powodu upływu czasu.
(23) Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga VII.
Boski Pius oświadczył w reskrypcie do mieszkańców Antiochii, że każdy, kto jest gotów dać poręczenie za swoje
stawiennictwo, nie powinien być umieszczany w więzieniu, chyba że jest oczywiste, że popełnił tak poważne
przestępstwo, że nie można go powierzyć opiece żadnych poręczycieli ani żołnierzy; ale że musi poddać się
karze więzienia, zanim poniesie karę za przestępstwo, którego jest winien.
23. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Gdy ktoś nie wyda osoby, która jest oskarżona o przestępstwo i za którą jest odpowiedzialny, zostaje ukarany
karą pieniężną. Myślę jednak, że jeśli przez oszustwo nie wyda go, to również powinien być arbitralnie skazany.
Jeśli jednak w obligacji lub w dekrecie namiestnika nie jest wymieniona pewna kwota, a zwyczaj jej nie ustala, to
namiestnik musi zdecydować, jaką sumę pieniędzy należy zapłacić.
23. Venuleius Saturninus, O oskarżeniach publicznych, Księga II.
Jeśli oskarżony przyznał się do winy, należy go wtrącić do więzienia do czasu wydania na niego wyroku.
23. Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, księga II.
Boski Hadrian, w Reskrypcie skierowanym do Juliusza Secundusa, złożył następujące oświadczenie: "W innym
miejscu zostało ustalone w Reskrypcie, że nie należy dawać wiary listom tych, którzy wysyłają oskarżonych do
gubernatora prowincji, jako już skazanych". To samo zostało przewidziane w odniesieniu do Irenarchów,
ponieważ zostało stwierdzone, że nie wszyscy ludzie wnoszą oskarżenia przeciwko innym w dobrej wierze.
Zachował się jednak fragment mandatu cesarskiego, w którym Boski Pius, w czasie gdy dowodził w prowincji Azji,
wydał w formie Edyktu, że gdy Irenarchowie zatrzymują złodziei, powinni ich przesłuchiwać w odniesieniu do ich
wspólników i partnerów, i że powinni przekazywać te przesłuchania, sporządzone na piśmie i zapieczętowane, do
zbadania przez sędziego. Dlatego ci, którzy są wysyłani w takich okolicznościach, powinni być ponownie
przesłuchani, nawet jeśli zostali wysłani z listami lub przyprowadzeni przez Irenarchów. Tak więc Boski Pius i inni
cesarze stwierdzili w Reskryptach, że postępowanie powinno być podjęte jak przy wstępnym dochodzeniu, nawet
w odniesieniu do tych, którzy zostali oskarżeni, ale jeszcze nie skazani, jeśli ktoś pojawił się, aby ich oskarżyć.
Jeśli więc oskarżenie zostało wniesione, Irenarcha ma obowiązek stawić się i przedstawić zarzuty, które spisał, i
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jeśli uczyni to sumiennie i wiernie, jego działanie powinno być zatwierdzone; jeśli jednak przedstawi swoje
dowody z niewielką wprawą, należy po prostu odnotować, że Irenarcha złożył niewystarczające sprawozdanie.
Jeśli jednak okaże się, że zadawał pytania złośliwie i nie podał odpowiedzi w takiej formie, w jakiej zostały
udzielone, należy dać mu przykład, aby później nie próbował niczego podobnego.
(23) Macer, O obowiązkach namiestnika, Księga II.
Gubernator prowincji, w której popełniono przestępstwo, ma zwyczaj pisać do swoich kolegów, gdzie podobno
znajdują się winowajcy, i prosić ich, aby wysłali ich do niego pod strażą. Nakazują to także niektóre reskrypty.
23. Paulus, O karach dla żołnierzy.
Jeśli strażnik, skorumpowany pieniędzmi, pozwala więźniom pozostać w areszcie bez kajdan lub pozwala na
wprowadzenie do więzienia broni lub trucizny, powinien zostać ukarany przez sędziego w ramach swoich
obowiązków służbowych; jeśli zaś działo się to bez wiedzy strażnika, powinien zostać usunięty z urzędu za
zaniedbanie.
3328. Venuleius Saturninus, O obowiązkach prokonsula, Księga I.
Zasadą jest, że jeśli żołnierze popełnią przestępstwo, muszą zostać odesłani do oficera, pod którym służyli.
Naczelny generał ma prawo karać wszystkich żołnierzy pod jego dowództwem.
(1) Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga II.
Aby nikt nie zwalniał więźniów bez dostatecznego powodu, przewidziano w mandatach cesarskich, co następuje:
"Jeśli dowiesz się, że uwięzieni zostali zwolnieni zbyt szybko i bez uzasadnionej przyczyny przez magistraty,
nakażesz umieścić ich w areszcie, a tych, którzy ich zwolnili, ukarzesz grzywną; kiedy bowiem magistraty wiedzą,
że sami zostaną ukarani, jeśli zbyt łatwo zwolnią więźniów, nie zrobią tego ponownie bez odpowiedniego
dochodzenia".
42. Celsus, Digest, Księga XXXVII.
Nie ulega wątpliwości, że kiedy człowiek z jakiejkolwiek prowincji zostaje przyprowadzony z więzienia, ten, kto
rządzi prowincją, w której wszczęto postępowanie, powinien przejąć kontrolę nad przestępstwem.
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0. Jest zwyczajem niektórych sędziów, że po rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia, odsyłają oskarżonego
wraz z dokumentami do oficera dowodzącego w prowincji, z której oskarżony przybył. Powinno się to czynić tylko
wtedy, gdy jest ku temu dobry powód.
16777216. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga V.
Jeśli żołnierze pozwalają swoim więźniom na ucieczkę, sami ponoszą za to odpowiedzialność i narażają się na
karę. Boski Hadrian stwierdził bowiem w Reskrypcie skierowanym do Statiliusa Secundusa, swojego zastępcy, że
ilekroć ktokolwiek ucieknie spod opieki żołnierzy, należy ustalić, czy stało się to z powodu rażącego niedbalstwa
żołnierzy, czy też z powodu wypadku, i czy uciekł jeden z kilku, czy też kilku uciekło w tym samym czasie;
żołnierze zaś powinni być wydani na karę, gdy więźniowie uciekli spod ich opieki, jeśli stało się to z powodu
rażącego niedbalstwa z ich strony; w przeciwnym razie należy wydać decyzję proporcjonalną do winy, która ich
obciąża. Ten sam cesarz w Reskrypcie do Salwiusza, namiestnika Akwitanii, stwierdził, że każdy, kto pozwolił
więźniowi na ucieczkę lub celowo przetrzymywał go w sposób umożliwiający ucieczkę, powinien zostać ukarany.
Jeśli jednak stało się to z powodu rozkoszowania się winem lub lenistwa strażnika, powinien zostać ukarany i
zdegradowany do najniższego stopnia wojskowego. Jeśli jednak stracił on więźnia przez przypadek, nie powinno
się przeciwko niemu podejmować żadnych kroków.
45. Kiedy więzień ucieka z rąk cywilów, uważam, że to samo dochodzenie, o którym wspomniałem, powinno być
przeprowadzone w odniesieniu do żołnierzy.
46. Tenże, O dochodzeniach sądowych, Księga VI.
Gdy osoby zamknięte w więzieniu spiskują, by zerwać kajdany i uciec, postanowiono, że należy je ukarać bez
względu na przyczynę, dla której zostały uwięzione. Chociaż mogą zostać uznani za niewinnych przestępstwa, za
które zostali zatrzymani, to jednak muszą zostać ukarani, a ci, którzy ujawnią ich spisek, powinni zostać
uwolnieni.
0. Herennius Modestinus, O karach, Księga IV.
Więzień nie powinien być łatwo powierzany nowemu rekrutowi, bo jeśli ucieknie, winę poniesie ten, kto go oddał
pod jego opiekę.
23. Opieka nad więźniem nie powinna być powierzona jednemu, ale dwóm strażnikom.
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24. Ci, którzy stracili swoich więźniów przez zaniedbanie, są albo karani proporcjonalnie do winy, albo obniżani w
randze. Jeśli więzień był małej wagi, po ukaraniu żołnierzy, zostaną oni przywróceni na swoje stanowiska; jeśli
jednak ktoś wypuści więźnia przez litość, straci swój stopień w armii. Jeśli jednak był winny oszustwa,
wypuszczając go na wolność, zostanie ukarany śmiercią lub zdegradowany do najniższego stanowiska w służbie.
Czasami jest ułaskawiony, bo gdy więzień ucieka z jednym ze strażników, ułaskawienie jest udzielane drugiemu.
25. Gdyby więzień zabił się, albo strącił się z wysokości, żołnierz będzie winien, to znaczy, że będzie ukarany.
26. Jeśli strażnik sam zabije więźnia, będzie winien zabójstwa.
27. Dlatego też, jeśli twierdzi się, że więzień zmarł w wyniku wypadku, musi to być udowodnione przez świadków,
a wtedy strażnik zostanie ułaskawiony.
28. Ponadto, gdy więzień uciekł z winy swojego strażnika, jeśli ten ostatni ma jeszcze interes w jego schwytaniu,
zwyczajowo, po wykazaniu odpowiedniej przyczyny, daje mu się pewien czas na poszukiwanie zbiega, po
zabraniu ze sobą innego żołnierza.
29. 29. Gdy zbiegłemu niewolnikowi, który powinien być zwrócony swemu panu, pozwala się uciec, jeśli
winowajca ma ku temu środki, Saturninus mówi, że musi on zapłacić wartość niewolnika swemu panu.

Tit. 4. O prawie juliańskim odnoszącym się do przestępstwa obrazy majestatu.
23. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VII.
Przestępstwo obrazy majestatu może być bardzo podobne do świętokradztwa.
(23) Przestępstwo obrazy majestatu popełniane jest przeciwko ludowi rzymskiemu lub jego bezpieczeństwu, a
winnym jest ten, za czyim pośrednictwem złośliwie podjęto środki w celu uśmiercenia zakładników bez rozkazu
cesarza; lub gdy ludzie uzbrojeni w broń lub kamienie pojawili się w mieście, lub zgromadzili się przeciwko
państwu i zajęli miejsca publiczne lub świątynie; lub gdy zwołano zgromadzenia lub skazano ludzi za
podburzanie; lub gdy za czyjąś złośliwą pomocą i radą ktoś knuje plany, za pomocą których można by zabić
sędziów ludu rzymskiego lub innych urzędników, którym powierzono dowództwo; lub gdy ktoś nosi broń
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przeciwko rządowi, lub wysyła posłańca albo list do wrogów ludu rzymskiego, lub przekazuje im jakieś hasło; lub
popełnia jakikolwiek czyn w złym zamiarze, za pomocą którego wrogowie ludu rzymskiego mogliby być
wspomagani w swych zamiarach przeciwko rządowi; lub gdy ktokolwiek nakłania lub podburza żołnierzy, aby
wzniecić rozruchy lub tumult przeciwko państwu.
(23) Tenże, Dysputy, księga VIII.
Albo gdy oficer nie opuszcza prowincji, gdy przybywa jego następca; albo dezerteruje z armii; albo ucieka do
wroga jako osoba prywatna; albo gdy wiedząc, że jakieś oświadczenie jest fałszywe, umieszcza je w aktach
publicznych lub czyta je po tym, jak zostało tam umieszczone, gdyż to również jest zawarte w Pierwszym
Paragrafie Prawa o przestępstwie obrazy majestatu.
23. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Prawo dwunastu tablic nakazuje, aby każdy, kto podburza wroga lub wydaje mu obywatela, był karany kapitulnie.
A ustawa juliańska o obrazie majestatu stanowi, że ten, kto narusza godność państwa, odpowiada tak samo, jak
ten, kto poddał się wrogowi w czasie wojny, zajął zamek lub poddał obóz. Na mocy tego samego prawa
odpowiada ten, kto angażuje się w działania wojenne bez rozkazu cesarza; lub pobiera wojsko, lub wyposaża
armię; lub gdy jego następca przybywa do prowincji, nie przekazuje mu armii, lub zrzeka się dowództwa, lub
porzuca służbę wojskową narodu rzymskiego; lub będąc osobą prywatną, świadomie i oszukańczo wykonuje
jakiś akt władzy lub magistratury; lub powoduje, że któraś z wyżej wymienionych rzeczy jest wykonywana.
52. Scaevola, Reguły, Księga IV.
Ten, przez którego złośliwy podstęp ktoś został zmuszony do przysięgania na coś przeciw państwu, albo armia
ludu rzymskiego została zapędzona w zasadzkę lub zdradzona nieprzyjacielowi; albo który w złym zamiarze
uniemożliwił nieprzyjacielowi dostanie się w ręce ludu rzymskiego; albo za którego pośrednictwem wrogowie ludu
rzymskiego zostali zaopatrzeni w prowiant, broń, rzutki, konie, pieniądze lub cokolwiek innego; albo kto nakłonił
przyjaciół, aby stali się wrogami ludu rzymskiego, albo w złym zamiarze nakłonił króla obcego narodu, aby był
mniej posłuszny ludowi rzymskiemu; albo przez swoje złośliwe zamysły spowodował, że więcej zakładników,
pieniędzy i zwierząt ciężarnych zostało oddanych wrogom ludu rzymskiego, ku szkodzie jego kraju. Podobnie ten,
kto po tym, jak winowajca wyznał w sądzie swoją zbrodnię i został umieszczony w więzieniu, umożliwia temu
ostatniemu ucieczkę.
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53. Kto topi posągi cesarza, które zostały odrzucone, ten jest przez senat zwolniony z odpowiedzialności za to
przestępstwo.
0. Marcjanus, Reguły, Księga V.
Nie popełnia przestępstwa obrazy majestatu ten, kto naprawia posągi cesarza, które uległy zniszczeniu z powodu
wieku.
5888. Nie popełnia też przestępstwa obrazy majestatu ten, kto rzuciwszy kamieniem, nie celując w nic,
przypadkowo uderza w posąg cesarza; stwierdzili to Severus i Antoninus w Reskrypcie skierowanym do Juliusza
Cassianusa. Ten sam cesarz stwierdził w reskrypcie do Poncjusza, że sprzedaż posągów cesarza, które nie
zostały jeszcze poświęcone, nie jest lese majestat.
56. Venuleius Saturninus, O oskarżeniach publicznych, księga II.
Ci, którzy przetapiają posągi cesarza, które zostały już poświęcone, lub dopuszczają się innych czynów tego
rodzaju, odpowiadają na mocy prawa juliańskiego za obrazę majestatu.
57. Modestinus, Pandekty, Księga XII.
Osoby, które cieszą się złą sławą i nie mają prawa do wniesienia oskarżenia, bez wątpienia mogą wnieść to
oskarżenie.
5888. Również żołnierze, którzy nie mogą bronić się z innych powodów, mogą występować w tym postępowaniu;
ponieważ strzegą pokoju, to im, bardziej niż innym, powinno się pozwolić na wniesienie tego oskarżenia.
5889. Także niewolnicy powinni być wysłuchani jako oskarżyciele w tego rodzaju sprawach, nawet przeciwko
swoim panom, podobnie jak wolni ludzie przeciwko swoim opiekunom.
5890. Oskarżenie to nie powinno być jednak traktowane przez sędziów jako okazja do okazania czci majestatowi
cesarza, gdyż tak powinno się czynić tylko wtedy, gdy oskarżenie jest prawdziwe; należy bowiem wziąć pod
uwagę charakter oskarżonego i to, czy mógł popełnić przestępstwo, a także to, czy wcześniej uczynił lub
planował coś podobnego, a także to, czy jest zdrowy na umyśle, gdyż przejęzyczenie nie powinno być uważane
za zasługujące na karę. Bo chociaż osoby pochopne powinny być karane, to jednak powinny być
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usprawiedliwione, podobnie jak szaleńcy, jeśli przestępstwo nie jest objęte ścisłymi przepisami prawa, lub jeśli
powinno być karane, jako podobne do określonego przez prawo.
5891. Przestępstwo obrazy majestatu popełnione przez zbezczeszczenie posągów lub portretów jest o wiele
gorsze, gdy popełniają je żołnierze.
0. Papinianus, Opinie, Księga XIII.
W sprawach dotyczących obrazy majestatu wysłuchiwane są również kobiety. Kobieta o imieniu Julia ujawniła
spisek Lucjusza Catalina i dostarczyła konsulowi Markowi Tulliuszowi dowodów, na których oparto oskarżenie.
60. Hermogenianus, Prawo, Księga V.
Boski Sewerus postanowił, że majątek ludzi wolnych, którzy zostali skazani za przestępstwo obrazy majestatu,
zostanie zachowany dla ich dzieci, a jeśli nie pojawi się żadne dziecko skazanego, zostanie skonfiskowany na
rzecz skarbu państwa.
61. Tenże, Epitomy prawa, Księga VI.
Można oskarżyć o obrazę majestatu tego, kto za pomocą, radą lub podstępem wydał nieprzyjacielowi prowincję
lub miasto.
0. Ulpianus, Dysputy, księga VIII.
Kto umiera w czasie, gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zachowuje swój stan cywilny w stanie
nienaruszonym, gdyż przestępstwo wygasa przez śmierć, chyba że był oskarżony o obrazę majestatu; jeśli
bowiem nie zostanie oczyszczony z tego przestępstwa przez swoich następców, jego majątek przepada na rzecz
Skarbu Państwa. Jest rzeczą oczywistą, że nie każdy oskarżony o obrazę majestatu według prawa juliańskiego
znajduje się w tym położeniu, lecz tylko ten, kto jest winny zdrady stanu i ożywiony wrogimi zamiarami wobec
państwa lub cesarza. Jeśli bowiem ktoś zostałby oskarżony na podstawie jakiegokolwiek innego paragrafu
ustawy juliańskiej o obrazę majestatu, zostanie uwolniony od zarzutu przez śmierć.

Tit. 5. Odnośnie do prawa juliańskiego o karaniu cudzołóstwa.
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(0) Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Prawo to zostało wprowadzone przez Boskiego Augusta.
23. Tenże, Dysputy, księga VIII.
Prawo juliańskie przewiduje, że każdy, kto jest zobowiązany do sformułowania oskarżenia o cudzołóstwo,
ponieważ kobieta wyszła za mąż, zanim została powiadomiona, że będzie oskarżona, nie może wnieść przeciwko
niej oskarżenia, dopóki nie rozpatruje sprawy oskarżonego, a jego sprawy nie uważa się za rozpatrzoną, chyba
że został skazany.
23. Przeciwko mężowi, który wnosi oskarżenie w tym charakterze, można powołać się na następujący wyjątek, a
mianowicie: "Jeżeli mówi się, że zdradził prawo, w tym, że po rozpoczęciu oskarżenia o cudzołóstwo, zaniechał
go".
24. Przestępstwo pandering jest zawarte w ustawie juliańskiej o cudzołóstwie, jako że przewidziano karę dla
męża, który czerpie korzyści majątkowe z cudzołóstwa swojej żony; jak również dla tego, który zatrzymuje swoją
żonę po tym, jak została wzięta do cudzołóstwa.
25. 25. Ponadto ten, kto pozwala żonie popełnić to przestępstwo, ma w pogardzie swoje małżeństwo; a gdy kto
nie oburza się z powodu takiego skażenia, kara za cudzołóstwo nie jest wymierzana.
26. 26. Kto twierdzi, że popełnił cudzołóstwo z pomocą męża, pragnie wprawdzie umniejszyć swoje
przestępstwo, ale tego rodzaju usprawiedliwienie nie jest dopuszczalne. Gdyby więc oskarżony chciał donieść na
męża, że działał jako pander, nie będzie wysłuchany, jeśli już raz został oskarżony.
27. Jeśli mąż chciałby oskarżyć swoją żonę w sprawie karnej, czy zarzut, że działał jako jej pander, uniemożliwi
mu wniesienie oskarżenia? Sądzę, że nie. Dlatego czyn męża w tego rodzaju sprawie czyni go odpowiedzialnym,
ale nie usprawiedliwia jego żony.
28. Stąd można zapytać, czy ten, kto jest odpowiedzialny za oskarżenie o cudzołóstwo, może zdecydować
przeciwko mężowi z powodu jego działania jako pander? Sądzę, że może to zrobić. Albowiem Klaudiusz Gorgus,
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najznakomitszy człowiek, oskarżywszy swoją żonę, a dowiedziawszy się, że choć przyłapał ją na cudzołóstwie, to
jednak ją zatrzymał, został skazany przez Boskiego Sewera za to, że był winny panderyzmu, a żaden oskarżyciel
nie wystąpił przeciwko niemu.
29. Jeśli jednak ktoś obcy, po tym jak został oskarżony, twierdzi, że mąż był winny panderyzmu, to nie umniejsza
swojej własnej zbrodni, ani nie poddaje męża karze.
30. Jeśli mąż i ojciec kobiety pojawią się w tym samym czasie, aby ją oskarżyć, powstaje pytanie, któremu z nich
pretor powinien dać pierwszeństwo? Lepsza opinia jest taka, że mąż powinien mieć prawo pierwszeństwa,
ponieważ można sądzić, że będzie on oskarżał z większym gniewem i niepokojem. Jest to tak dalece prawdziwe,
że nawet jeśli ojciec już się pojawił i złożył papiery zawierające oskarżenie, to jeśli mąż nie był niedbały lub winny
zwłoki, ale sam jest przygotowany do wniesienia oskarżenia, przedstawienia dowodów i umocnienia go, aby
sprawa mogła być łatwiej udowodniona przed sędziami, należy powiedzieć to samo.
31. 31. Ilekroć jednak inni, którzy mają prawo wnieść oskarżenie po mężu i ojcu, spieszą się, aby to uczynić,
prawo stanowi, że ten, kto ma jurysdykcję w sprawie, musi ustalić, kto będzie oskarżycielem.
23. Tenże, O cudzołóstwie, Księga II.
Dlatego też, o ile ojciec nie udowodni, że mąż jest niesławny, albo nie wykaże, że był w zmowie z żoną, a nie że
rzeczywiście zamierza ją oskarżyć, musi ustąpić miejsca mężowi.
(1) Tenże, Dysputy, księga VIII.
Jeśli mąż stawił się i wniósł oskarżenie, czas nie biegnie przeciwko ojcu, aby przeszkodzić mu w oskarżeniu;
dopóki jednak jedno z nich nie wniesie oskarżenia, czas biegnie przeciwko obojgu; gdy jednak mąż zacznie
wnosić oskarżenie, pozostały czas nie biegnie przeciwko temu, kto nie może tego uczynić. Można to powiedzieć
w odniesieniu do każdego, kto wszczyna postępowanie przeciwko cudzołożnikowi lub cudzołożnicy, ponieważ
czas przestaje biec przeciwko osobie, która nie jest przedmiotem oskarżenia. Dotyczy to zarówno mężów, jak i
ojców.
66. Uprawnienie do wniesienia oskarżenia po mężu i ojcu przysługuje obcym, którzy mają do tego prawo; po
upływie bowiem sześćdziesięciu dni, cztery miesiące, a nawet miesiące dyspozycyjne, przysługują obcym.
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67. Jeśli obcy człowiek jako pierwszy wniósł oskarżenie, powstaje pytanie, czy jeśli pojawi się mąż, można mu
pozwolić na oskarżenie kobiety. Sądzę, że lepsza jest opinia, że w tym przypadku mąż powinien być wysłuchany,
jeśli nie zawinił zaniedbania. Dlatego też, nawet jeśli oskarżenie zostało wniesione przez obcą osobę, a kobieta
zostałaby uniewinniona, mąż powinien jednak mieć prawo do ponownego wniesienia oskarżenia, pod warunkiem,
że wskaże ważne powody, które uniemożliwiły mu wniesienie oskarżenia wcześniej.
0. Julianus, Digest, Księga LXXXVI.
Nie ulega wątpliwości, że kobieta, którą poślubiłem, może być oskarżona o cudzołóstwo popełnione podczas
pierwszego małżeństwa, ponieważ Prawo juliańskie wyraźnie przewiduje, że jeśli postępowanie o to
przestępstwo wszczęto przeciwko kobiecie, która jest wdową, oskarżyciel ma wybór, czy oskarżyć najpierw
cudzołożnika, czy cudzołożnicę, w zależności od tego, co woli; jeśli jednak kobieta jest zamężna, musi najpierw
oskarżyć cudzołożnika, a potem kobietę.
256. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Prawo juliańskie odnosi się tylko do osób wolnych, które padły ofiarą cudzołóstwa lub rozpusty. W odniesieniu do
niewolnic można łatwo odwołać się do powództwa dopuszczonego przez prawo akwiliańskie, a także do
powództwa o uszkodzenie ciała, a pretorskie powództwo o zepsucie niewolnicy nie będzie odrzucone; tak że
osoba winna tego przestępstwa nie ucieknie z powodu wielości powództw.
23. Prawo w sposób nieuprawniony i błędny określa to samo przestępstwo terminami rozpusta i cudzołóstwo.
Prawidłowo rzecz biorąc, cudzołóstwo popełnia się tylko z kobietą zamężną; nazwa ta została przyjęta ze
względu na to, że dziecko zostało spłodzone przez kogoś innego niż mąż. Rozpusta, którą Grecy nazywają
"zepsuciem", popełniana jest z dziewicą lub wdową.
24. Syn pod ojcowską kontrolą, który jest mężem, nie jest przez to prawo odróżniany od tego, który jest swoim
własnym panem. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Rosianusa Geminusa, że nawet bez
zgody ojca syn pozostający pod ojcowską kontrolą może wnieść oskarżenie na podstawie tego prawa.
25. Mąż, chociaż może już ścigać dwie osoby za inne przestępstwo, może na mocy prawa małżeńskiego
oskarżyć trzecią osobę, ponieważ ta sprawa nie jest zaliczana do innych.
23. Marcjanus, Instytuty, Księga X.
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Mężczyzna, który zawiera małżeństwo z własną wychowanką wbrew dekretowi senatu, nie jest prawnie żonaty; a
ten, który był jej opiekunem lub kuratorem, może być oskarżony o cudzołóstwo, jeśli poślubi dziewczynę poniżej
26 roku życia, która nie została mu zaręczona, przeznaczona dla niego lub wymieniona w tym celu w
testamencie.
23. Marcianus, w Drugiej księdze o cudzołóstwie, autorstwa Papinianusa, stwierdza, że wspólne oskarżenie o
kazirodztwo może być wniesione jednocześnie przeciwko dwóm zainteresowanym osobom.
23. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga II.
Każdy, kto świadomie użycza swego domu, aby umożliwić rozpustę lub cudzołóstwo tam popełniane z matroną,
która nie jest jego żoną, lub z mężczyzną, lub kto czerpie korzyści majątkowe z cudzołóstwa swojej żony, bez
względu na to, jaki jest jego status, jest karany jako cudzołożnik.
73. Jest jasne, że przez termin "dom" każdy rodzaj zamieszkania jest rozumiany. 9. Ulpianus, O cudzołóstwie,
Księga IV.
Każdy, kto pożycza dom przyjaciela, jest również odpowiedzialny.
74. Jeśli ktoś zachęca do uprawiania rozpusty na polu lub w łaźni, powinien być objęty prawem.
75. 75. Gdy jednak ludzie mają zwyczaj zbierać się w jakimś domu w celu popełnienia cudzołóstwa, to nawet jeśli
nie zostało ono popełnione w tym miejscu, to i tak uważa się, że właściciel użyczył swego domu do popełnienia
rozpusty lub cudzołóstwa, ponieważ te przestępstwa nie zostałyby popełnione, gdyby te spotkania nie miały
miejsca.
0. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga II.
Matrona oznacza nie tylko kobietę zamężną, ale także wdowę.
76. Kobiety, które pożyczają swoje domy lub otrzymały jakąkolwiek rekompensatę za rozpustę, której się
dopuściły, są również odpowiedzialne na podstawie tego paragrafu prawa.
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77. Kobieta, która bezinteresownie występuje jako ladacznica w celu uniknięcia kary za cudzołóstwo lub
wynajmuje swoje usługi, aby występować w teatrze, może być oskarżona i skazana za cudzołóstwo na mocy
Dekretu Senatu.
(0) To samo, o cudzołóstwie.
Żołnierz, który wszedł w układ z uwodzicielem swojej żony, powinien być zwolniony z przysięgi i deportowany.
23. Bardzo słusznie postanowiono, że żołnierz, który żyje w konkubinacie z córką swojej siostry, choć nie jest to
małżeństwo, będzie podlegał karze za cudzołóstwo.
24. Kobieta, która jest zaliczona do tych, którzy popełnili cudzołóstwo, nie może być broniona w sądzie, gdy jest
nieobecna.
25. Teść, który w pisemnym oskarżeniu złożonym u gubernatora oświadczył, że oskarża synową o cudzołóstwo,
woli odstąpić od oskarżenia i otrzymać jej posag. Powstało pytanie, czy uważa Pan, że tego rodzaju schemat
powinien być dozwolony. Odpowiedź brzmiała, że jest to bardzo niehonorowy przykład dla osoby, która po
wniesieniu oskarżenia przeciwko swojej synowej, chce od niego odstąpić i zadowolić się zyskiem uzyskanym z jej
posagu, ponieważ małżeństwo zostało rozwiązane z winy kobiety. Nie będzie więc niesprawiedliwie wykluczony
ten, kto nie wstydził się przedkładać korzyści z posagu nad mszczenie się za honor swego domu.
26. Jest jasne, że każdy winny cudzołóstwa może być ścigany w ciągu pięciu lat od popełnienia przestępstwa,
choćby kobieta już nie żyła.
27. Pewien człowiek chciał oskarżyć kobietę o cudzołóstwo i prosił, aby nie liczono przeciwko niemu dni, które
spędził w więzieniu. Ja, zgodziwszy się na to, inny sprzeciwił mi się; i jeśli aprobujesz jego opinię, proszę cię,
abyś napisał do mnie po dokładnym rozważeniu tej kwestii. Odpowiedź brzmiała, że zarówno warunki, jak i
intencja prawa podtrzymują twój wniosek; ponieważ zostało postanowione, że tylko dostępne dni powinny być
liczone przeciwko oskarżycielowi, to znaczy te, w których może on spełnić formalności wymagane przez
oskarżenie. W związku z tym, niewątpliwie, kiedy twierdzisz, że dni, podczas których skarżący przebywał w
więzieniu nie powinny być zaliczone do tych dostępnych dni, nie ma powodu, aby sprzeciwiać się Twojej opinii.
28. Sześćdziesiąt dni, które są liczone jako dostępne i w których mąż może wnieść oskarżenie, z pewnością
obejmują festiwale, pod warunkiem, że oskarżyciel ma prawo stawić się przed gubernatorem, ponieważ
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informacje mogą być mu przekazane nawet wtedy, gdy nie jest na ławie oskarżonych. Jeśli jednak utracił ten
przywilej, nie jest pozbawiony możliwości złożenia skargi do sędziego w ciągu pozostałych czterech miesięcy.
29. Powstało pytanie, czy mężczyzna może, na mocy prawa męża, oskarżyć kobietę, która była mu zaręczona, a
następnie została wydana za mąż przez swojego ojca za innego. Odpowiedź była, jak sądzę, taka, że
oskarżyciel, w tego rodzaju przypadku, wszczyna nowe postępowanie, gdy chce wnieść oskarżenie o
cudzołóstwo, tylko z tego powodu, że dziewczyna, która była mu zaręczona, została potem oddana przez ojca w
małżeństwo innemu.
30. Kobieta może być ścigana za cudzołóstwo po śmierci męża.
31. Czy kobieta, która prosi o zwłokę z powodu młodości swego syna, powinna ją uzyskać od oskarżyciela, czy
też powinna zostać wysłuchana? Ja odpowiedziałem: Nie wydaje się, aby ta kobieta miała słuszną obronę, która
proponuje wiek swego syna jako pretekst do uchylenia się od prawnego oskarżenia. Albowiem zarzut
cudzołóstwa, który jej postawiono, nie szkodzi dziecku, gdyż ona sama może być cudzołożnicą, a dziecko nadal
będzie miało zmarłego za ojca.
32. Kiedy chciałem oskarżyć o cudzołóstwo kobietę, która po popełnieniu przestępstwa trwała w tym samym
związku małżeńskim, moje stanowisko zostało zakwestionowane. Pytam, czy ta opinia była słuszna. Odpowiedź
brzmiała: "Nie powinieneś był być nieświadomy, że w czasie trwania małżeństwa, które istniało, gdy powiedziano,
że cudzołóstwo zostało popełnione, kobieta nie mogła być oskarżona o cudzołóstwo, i że w tym czasie sam
cudzołożnik nie mógł być oskarżony".
33. Chociaż kobiecie można zarzucić, że wyszła za mąż za tego, z którym jest podejrzana o popełnienie
cudzołóstwa, to jednak nie można jej oskarżyć, zanim cudzołożnik nie zostanie skazany. W przeciwnym razie
mężowie pragnący unieważnienia małżeństw, które zostały później zawarte, mogliby uciec się do tego pretekstu i
powiedzieć, że ich żony poślubiły mężczyzn, z którymi popełniły cudzołóstwo.
34. Pewna kobieta, dowiedziawszy się, że jej nieobecny mąż nie żyje, poślubiła innego, a jej pierwszy mąż potem
powrócił. Pytam, co powinno być postanowione w odniesieniu do tej kobiety? Odpowiedź brzmiała, że jest to
kwestia prawa, a nie faktów; jeśli bowiem upłynął długi czas bez przeprowadzenia jakiegokolwiek dowodu
rozpusty, a kobieta, nakłoniona fałszywymi pogłoskami i niejako uwolniona od dawnych więzów, wyszła za mąż
po raz drugi zgodnie z prawem, to jest prawdopodobne, że została oszukana i można uznać, że nie uczyniła nic
zasługującego na karę. Jeśli jednak okaże się, że rzekoma śmierć męża była dla niej zachętą do powtórnego
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zamążpójścia, ponieważ fakt ten naruszył jej czystość, powinna zostać ukarana proporcjonalnie do charakteru
przestępstwa.
35. Ożeniłem się z kobietą oskarżoną o cudzołóstwo, a gdy tylko została skazana, wyrzekłem się jej. Pytam, czy
powinienem być uważany za przyczynę separacji. Odpowiedziano mi, że skoro prawo juliańskie zabrania ci
utrzymywać taką żonę, to oczywiste jest, że nie powinieneś być uważany za przyczynę separacji. Dlatego prawo
będzie stosowane tak, jak gdyby rozwód nastąpił z winy kobiety.
23. Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga II.
Te słowa prawa, a mianowicie: "Aby nikt nie mógł, świadomie i oszukańczo, popełnić rozpusty lub cudzołóstwa",
mają zastosowanie zarówno do tego, kto doradzał, jak i do tego, kto popełnił akt rozpusty lub cudzołóstwa.
79. Tenże, O cudzołóstwie, Księga II.
Gdy żona nie popełniła cudzołóstwa, lecz uczyniła to konkubina, mąż nie może jej oskarżyć jako takiej, ponieważ
nie jest jego żoną; nie jest mu jednak zabronione przez prawo wnieść oskarżenie jako obcej, pod warunkiem, że
oddając się jako konkubina, nie utraciła miana matrony, jak na przykład kobieta, która była konkubiną swego
patrona.
80. Jest jasne, że niezależnie od tego, czy kobieta jest prawowitą żoną, czy nie, jej mąż może wnieść przeciwko
niej oskarżenie; Sekstus Caecilius stwierdza bowiem, że prawo to dotyczy wszystkich małżeństw; i przytacza
fragment z Homera, w którym mówi, że nie tylko Atrydzi kochają swoje żony.
81. Mąż może oskarżyć żonę o cudzołóstwo, gdy popełniła je publicznie, choć gdyby była wdową, rozpusta
mogłaby być przez nią popełniona bezkarnie.
82. Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że to przestępstwo może być ścigane nawet w
przypadku kobiety zaręczonej, ponieważ nie wolno jej naruszać żadnego małżeństwa, ani nawet nadziei
małżeństwa.
83. Jeśli zaś chodzi o osobę, z którą popełniono kazirodztwo, albo o kobietę, która jest trzymana za żonę, ale w
rzeczywistości nie może nią być, należy stwierdzić, że mąż nie może jej oskarżyć jako takiej, ale może to uczynić
jako osoba obca.
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84. Sędzia, który ma jurysdykcję w sprawie cudzołóstwa, musi mieć przed oczyma i zbadać, czy mąż, żyjąc
skromnie, dał żonie sposobność do posiadania dobrych obyczajów; byłoby bowiem uważane za bardzo
niesprawiedliwe, gdyby mąż wymagał od żony czystości, której sam nie praktykuje. To, owszem, może potępić
męża, ale nie może stanowić zadośćuczynienia za wzajemne przestępstwa, jeśli są popełniane przez obie strony.
85. Jeśli ktoś chce oskarżyć swoją żonę i twierdzi, że popełniła cudzołóstwo, zanim on się z nią ożenił, nie może
wnieść oskarżenia swoim prawem jako mąż, ponieważ nie popełniła cudzołóstwa, będąc jego żoną. To samo
można powiedzieć o konkubinie, którą ten, kto ją utrzymywał, później poślubił, albo o córce pod ojcowską
kontrolą, na której związek ojciec wyraził potem zgodę.
86. Jeśli ktoś otwarcie oskarżyłby swoją żonę o cudzołóstwo, podczas gdy on był więźniem w rękach
nieprzyjaciela, byłoby bardziej pobłażliwe, gdyby uznał, że może ją oskarżyć prawem męża; ale mąż nie może jej
oskarżyć o cudzołóstwo, jeśli doznała przemocy ze strony nieprzyjaciela. Kto bowiem doznał przemocy, nie może
być z tego powodu skazany za cudzołóstwo lub cudzołóstwo.
87. Jeżeli dziewczynka, która nie ukończyła dwunastu lat, wprowadzona do domu męża, popełnia cudzołóstwo, a
potem pozostaje z nim, dopóki nie przekroczy tego wieku i nie stanie się jego żoną, nie może być oskarżona o
cudzołóstwo przez męża, ponieważ popełniła je przed osiągnięciem wieku małżeńskiego; ale zgodnie z
Reskryptem Boskiego Sewera, o którym była mowa wyżej, może być oskarżona jako oblubienica.
88. Jeśli kobieta, która została odrzucona, zostanie potem przyjęta z powrotem przez męża, nie w celu
kontynuowania pierwszego małżeństwa, ale na mocy innego, które już się dokonało, zobaczmy, czy może być
oskarżona o przestępstwo, które popełniła podczas pierwszego małżeństwa. Sądzę, że nie, ponieważ jej mąż,
przyjmując ją z powrotem, zlikwidował wszystkie przestępstwa pierwszego małżeństwa.
89. Tę samą zasadę należy przyjąć, jeśli chce się oskarżyć o cudzołóstwo kobietę, którą potem poślubił; jest
bowiem za późno, gdy opiera swoje oskarżenie na postępowaniu, które zaaprobował, żeniąc się z nią.
1. Scaevola, Reguły, Księga IV.
(256) Kto przez pomoc, radę lub oszustwo sprawia, że mężczyzna lub kobieta, którzy zostali pojmani w
cudzołóstwie, zostają uwolnieni, albo za zapłatą pieniędzy, albo na podstawie jakiejkolwiek umowy, poniesie taką
samą karę, jaka jest nakładana na skazanych za przestępstwo panderyzmu.
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(256) Jeżeli mąż, w celu zniesławienia żony, dostarcza jej cudzołożnika, aby mógł go przyłapać, to zgodnie z
dekretem Senatu wydanym w tej sprawie zarówno mąż, jak i żona winni są przestępstwa cudzołóstwa.
(257) Mąż, w pierwszym rzędzie, lub ojciec, który ma córkę pod swoją opieką, ma prawo wnieść oskarżenie w
ciągu sześćdziesięciu dni od rozwodu, przy czym w tym czasie nie udziela się prawa do tego nikomu innemu, a
po jego upływie życzenie żadnej ze stron nie będzie brane pod uwagę.
(258) Ci, którzy oskarżają z prawa męża, nie są wolni od ryzyka fałszywego oskarżenia.
23. Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga II.
Jeśli mąż jest sędzią, ojciec może go poprzedzić w oskarżeniu, ale nie jest to konieczne. Pomponiusz uważa, że
należy uznać, iż dopóki mąż zachowuje swój urząd, działanie ojca powinno być uniemożliwione, aby nie
pozbawiać męża prawa, które jemu również przysługuje. Dlatego sześćdziesiąt dni nie biegnie przeciwko ojcu,
ponieważ nie może on wnieść oskarżenia.
23. 23. Siódmy rozdział Ustawy juliańskiej w odniesieniu do cudzołóstwa stanowi, że nikt nie może zaliczyć do
grona oskarżonych nikogo, kto jest nieobecny w sprawach państwowych, bez unieważnienia wyroku. Nie wydaje
się bowiem sprawiedliwe, aby osoba nieobecna w interesach publicznych była zaliczona do grona oskarżonych,
skoro jest zatrudniona przez rząd.
24. Konieczne jest dodanie: "bez unieważnienia wyroku". Jeśli jednak ktoś byłby nieobecny w interesach
publicznych w celu uniknięcia oskarżenia, ten pretekst nie przyniesie mu żadnej korzyści.
25. Jeśli jednak jest obecny ktoś, kto nadal jest uważany za nieobecnego, na przykład osoba, która należy do
straży nocnej, lub która służy jako żołnierz w obozach miejskich, należy powiedzieć, że nie może być oskarżony,
ponieważ nie jest zmuszony do kłopotania się, aby się stawić.
26. Ogólnie rzecz biorąc, należy uznać, że usprawiedliwiona jest tylko nieobecność tych, którzy przebywają w
innej prowincji kraju niż ta, w której są oskarżeni. Stąd, jeśli ktoś popełnia cudzołóstwo w prowincji, w której jest
zatrudniony, może być tam oskarżony, chyba że jest osobą, nad którą Gubernator nie ma jurysdykcji.
27. Jeśli ojciec i mąż nie oskarżą kobiety w ciągu sześćdziesięciu dni, to czy czas ten od razu zaczyna biec na
korzyść obcego? Pomponiusz uważa, że obcy może być dopuszczony do wniesienia oskarżenia, gdy tylko inni
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odmówią. Sądzę, że jego zdanie należy przyjąć, gdyż można powiedzieć jeszcze bardziej zdecydowanie, że ten,
kto oświadczył, że nie wniesie oskarżenia, nie powinien być potem wysłuchany.
28. Prawo juliańskie dotyczące cudzołóstwa zabrania w szczególności oskarżania przez pewne osoby, jak na
przykład przez nieletniego w wieku 25 lat, ponieważ nie uważa się za zdolnego oskarżyciela, który nie jest
jeszcze w wieku dojrzałym. Jest to słuszne, jeśli nie ściga on szkody dla własnego małżeństwa. Jeśli jednak
pragnie on bronić honoru własnego małżeństwa, to choć może wnieść oskarżenie z prawa obcego, powinien być
wysłuchany; nie powinno się bowiem zabraniać przedawnienia temu, kto mści się za własną szkodę. I
rzeczywiście, jeśli zachęcony przez skwapliwość młodości lub rozpalony żarliwością dojrzałości pośpieszy się z
wniesieniem oskarżenia, to kara za złośliwe oskarżenie nie będzie mu wymierzona pochopnie. Za nieletniego w
wieku dwudziestu pięciu lat uważamy tego, który ukończył dwudziesty piąty rok życia.
29. Przedawnienie, które jest w zwyczaju wprowadzać przeciwko osobom wnoszącym oskarżenie o cudzołóstwo,
jest zwykle dyskutowane zanim osoba w to zamieszana zostanie włączona do grona oskarżonych, ale kiedy to
już nastąpi, nie może ona powoływać się na przedawnienie.
30. Jeśli kobieta pozostaje we wdowieństwie, oskarżyciel ma prawo zacząć od którejkolwiek strony chce, od
cudzołożnika lub cudzołożnicy.
31. 31. Jeśli ktoś oskarży jednocześnie cudzołożnika i cudzołożnicę, to oskarżenie jest nieważne i może on
zacząć od nowa od którejkolwiek ze stron, którą wybierze, tak jakby nie oskarżył żadnej z nich, ponieważ
pierwsze oskarżenie nie ma mocy ani skutku.
(1) Tenże, O cudzołóstwie, Księga I.
Kto zawiadomił swoją żonę o zerwaniu małżeństwa, może również zawiadomić ją, aby nie wychodziła za Seiusa,
a jeśli ją zawiadomił, może zacząć od niej.
4. Tenże, O prawie juliańskim odnoszącym się do cudzołóstwa, księga II.
Co należy rozumieć pod pojęciem "powiadomić"? Czy oznacza to wniosek do sądu, czy tylko zwykłe
zawiadomienie? Sądzę, że jeśli nie ma wniosku do sądu, wystarczy, że oświadczy, iż zamierza wnieść
oskarżenie o cudzołóstwo.
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6. Co w takim razie należy zrobić, jeśli on nie doręczył zawiadomienia, ale złożył pisemne oskarżenie, zanim
kobieta ponownie wyszła za mąż, a ona powinna wyjść za mąż, niezależnie od tego, czy on o tym wiedział, czy
nie? Sądzę, że nie powinna być uważana za powiadomioną, a zatem oskarżyciel nie może zacząć od niej.
7. Ale co jeśli on tylko powiadomił ją, że nie powinna wychodzić za mąż, ale nie dodał dlaczego; czy ona powinna
być uważana za legalnie zamężną? Lepsza opinia jest taka, że zawiadomienie zdaje się zastrzegać wybór dla
oskarżyciela, który wnosi oskarżenie. Jeśli więc w zawiadomieniu wspomina on o przestępstwie cudzołóstwa,
nawet jeśli nie podał nazwiska sędziego, to sądzimy, że kobieta może być oskarżona, tak jak gdyby
zawiadomienie zostało doręczone.
8. Co by jednak było, gdyby w zawiadomieniu podano konkretnie, z kim popełniła cudzołóstwo, a skarżący
chciałby potem oskarżyć ją o cudzołóstwo z kimś innym? Lepsza opinia jest taka, że nie powinien być
wysłuchany, ponieważ nie wnosi oskarżenia za przestępstwo wymienione w zawiadomieniu.
9. Jeśli jednak doręcza on zawiadomienie przez pełnomocnika, myślę, że może on wnieść oskarżenie, jeśli tego
chce; i że zawiadomienie przez pełnomocnika będzie wystarczające.
10. Dlatego też, jeśli on doręcza zawiadomienie przez swojego stewarda, to znaczy, jeśli pan doręcza
zawiadomienie przez swojego niewolnika, to będzie ono ważne.
11. Powstaje pytanie, czy jedna osoba może ścigać cudzołożnicę, a inna cudzołożnika; tak, że chociaż obie nie
mogą być ścigane w tym samym czasie przez tę samą osobę, to każda z nich może być oskarżona przez inną
osobę. Nie jest rozsądne przyjęcie poglądu, że różni oskarżyciele mogą być dopuszczeni do oskarżenia,
ponieważ jeśli kobieta wyszłaby za mąż zanim została powiadomiona, nie może być oskarżona jako pierwsza;
dlatego musi czekać na decyzję, która ma być wydana w odniesieniu do cudzołożnika. Jeżeli on zostanie
uniewinniony, kobieta zyska przez niego swoją sprawę i nie będzie mogła być później oskarżona. Jeśli zaś on
zostanie skazany, ona z tego powodu nie będzie potępiona, lecz będzie mogła bronić swojej sprawy i być może
zyska ją albo przez przychylność, albo przez sprawiedliwość, albo przez pomoc prawa. Bo co by było, gdyby
cudzołożnik był uciskany przez wysiłki wroga, lub przez fałszywe świadectwo, lub był przytłoczony przez
podrobionych świadków przed sądem, lub nie chciał lub nie mógł złożyć apelacji, a kobieta, uzyskawszy
sprawiedliwego sędziego, broniła swojej czystości?
12. Lecz jeśli cudzołożnik, zanim został skazany,
0. Macer, O oskarżeniach publicznych, Księga I.
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Albo zanim wniesiono przeciwko niemu oskarżenie,
(1) Ulpianus, O prawie juliańskim odnoszącym się do cudzołóstwa, Księga II.
Jeśli umarł, postanowiono, że nawet jeśli on nie żyje, kobieta może być oskarżona bez możliwości powołania się
na wyjątek.
0. Jeżeli jednak nie śmierć, lecz jakaś kara nałożona na niego usunie oskarżonego, mówimy, że kobieta nadal
może być oskarżona.
1. Jeżeli w czasie, gdy wybierano osobę, która ma być oskarżona, cudzołożnica nie była zamężna, ale była
zamężna, gdy został uniewinniony, to należy powiedzieć, że nawet gdyby cudzołożnik został uniewinniony, to i
tak mogłaby być oskarżona, ponieważ nie była zamężna w czasie, gdy cudzołożnik został wybrany, aby być
oskarżonym jako pierwszy.
2. Jeśli cudzołożnik zostałby uniewinniony, mężatka nie może być oskarżona, nawet przez tego, który oskarżył
cudzołożnika i został pokonany, ani przez nikogo innego. A zatem, jeśli oskarżyciel byłby w zmowie z
cudzołożnikiem, a ten ostatni zostałby uniewinniony, to czyni on mężatkę bezpieczną przed oskarżeniem przez
kogokolwiek. Jasne jest, że może być oskarżona, jeśli przestanie być mężatką, bo prawo chroni kobietę tylko tak
długo, jak długo jest zamężna.
0. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Prawo jest przyznane ojcu, aby zabić człowieka, który popełnia cudzołóstwo z jego córką, gdy jest ona pod jego
kontrolą. Dlatego żaden inny krewny nie może tego legalnie uczynić, ani też syn pod ojcowską kontrolą, który jest
ojcem, nie może tego uczynić bezkarnie.
(23) Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga I,
Stąd zdarza się, że ani ojciec, ani dziadek nie mogą zabić cudzołożnika. Nie jest to bezzasadne, gdyż nie można
uznać, że ma on pod swoją kontrolą kogoś, kto nie ma kontroli nad samym sobą.
23. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga I.
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W tym prawie ojciec naturalny nie jest odróżniany od ojca adopcyjnego.
23. W oskarżeniu swojej córki, która jest wdową, ojciec nie ma prawa do pierwszeństwa.
24. Prawo do zabicia cudzołożnika przysługuje ojcu w jego własnym domu, nawet jeśli nie mieszka tam jego
córka, lub w domu jego zięcia. Przez dom należy rozumieć miejsce zamieszkania, tak jak w prawie kornijskim
odnoszącym się do urazów.
25. Ten jednak, kto może zabić cudzołożnika, ma o wiele większe prawo do traktowania go z pogardą.
26. Stąd ojciec, a nie mąż, ma prawo zabić kobietę i każdego cudzołożnika, ponieważ na ogół uczucie ojcowskie
troszczy się o dobro dzieci, ale należy powstrzymać żar i porywczość męża, który zbyt szybko podejmuje decyzje.
(23) Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga I.
To, co mówi prawo, to znaczy: "Jeśli znajdzie mężczyznę cudzołożącego z jego córką", nie wydaje się zbędne;
oznacza bowiem, że ojciec będzie miał tę władzę tylko wtedy, gdy zaskoczy swoją córkę w samym akcie
cudzołóstwa. Labeo również przyjmuje ten pogląd, a Pomponiusz mówi, że mężczyzna musi zostać zabity w
trakcie wykonywania aktu seksualnego. To właśnie mają na myśli Solon i Dracho, używając słów: "epv?".
256. Wystarczy, że ojciec, aby jego córka była poddana jego władzy w czasie, gdy zabija cudzołożnika, chociaż
może nie była w czasie, gdy dał ją za mąż; przypuśćmy bowiem, że potem przeszła pod jego kontrolę.
257. Dlatego też nie wolno ojcu zabijać stron, gdziekolwiek by je zaskoczył, lecz tylko w swoim domu lub w domu
zięcia. Powodem tego jest to, że prawodawca uważał, iż szkoda jest większa, gdy córka spowodowała, że
cudzołożnik został wprowadzony do domu jej ojca lub jej męża.
258. Jeśli jednak jej ojciec mieszka gdzie indziej i ma inny dom, w którym nie mieszka, i tam zaskoczy swoją
córkę, nie może jej zabić.
259. Gdzie prawo mówi: "Może on zabić swoją córkę od razu", należy to rozumieć w ten sposób, że zabiwszy
dziś cudzołożnika, nie może on zastrzec, że jego córka ma być zabita później, ponieważ powinien on zabić ich
obu jednym ciosem i jednym atakiem, i być rozpalony tą samą urazą do obu. Jeśli jednak, bez jego udziału, jego
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córka ucieknie, podczas gdy on zabija cudzołożnika, a kilka godzin później zostanie złapana i uśmiercona przez
ojca, który ją ścigał, będzie się uważać, że zabił ją natychmiast.
(1) Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Mąż może również zabić człowieka, który cudzołoży z jego żoną, ale nie każdego bez różnicy, jak to jest w
przypadku ojca; prawo to przewiduje bowiem, że mąż może zabić cudzołożnika, jeśli zaskoczy go w jego
własnym domu, ale nie jeśli zaskoczy go w domu jego teścia; ani jeśli był on wcześniej panderem; lub wykonywał
zawód mountebank, tańcząc lub śpiewając na scenie; albo został skazany w procesie karnym i nie został
przywrócony do swoich praw obywatelskich, albo jest wolnym strzelcem męża lub żony, albo ojca lub matki, albo
syna lub córki któregokolwiek z nich; nie ma też znaczenia, czy należał wyłącznie do jednej z wyżej
wymienionych osób, czy też świadczył usługi dwóm wspólnym patronom, czy też był niewolnikiem.
13. Przewidziano również, że mąż, który zabił któregoś z nich, musi bezzwłocznie oddalić swoją żonę.
14. Wiele autorytetów uważa, że nie ma różnicy, czy mąż jest swoim własnym panem, czy też synem pod
ojcowską kontrolą.
15. W odniesieniu do obu stron, powstaje pytanie, zgodnie z duchem prawa, czy ojciec może zabić sędziego; a
także, gdy jego córka ma złą reputację, lub została nielegalnie wydana za mąż, czy ojciec lub mąż nadal zachowa
swoje prawo; i co należy zrobić, jeśli mąż jest panderą, lub jest naznaczony hańbą z tego czy innego powodu.
Można właściwie uznać, że ci mają prawo do zabijania, którzy mogą wnieść oskarżenie jako ojciec lub mąż.
(1) Ulpianus, O prawie juliańskim odnoszącym się do cudzołóstwa, Księga II.
W piątym rozdziale prawa juliańskiego jest napisane, co następuje: "Że gdy mąż zaskoczył cudzołożnika ze swoją
żoną, a nie chce lub nie może go zabić, może go przetrzymywać nie dłużej niż dwadzieścia kolejnych godzin dnia
i nocy, aby zdobyć dowody przestępstwa i skorzystać ze swojego prawa bez narażania go na szwank".
0. Uważam, że to, co zostało stwierdzone w odniesieniu do męża, powinno być przestrzegane, o ile chodzi o
ojca.
1. Nawet jeśli mąż nie powinien zaskoczyć cudzołożnika w swoim domu, może go zatrzymać.
2. Jeśli jednak cudzołożnik zostanie natychmiast uwolniony, nie może być sprowadzony z powrotem.
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3. Co należy zrobić, jeśli ucieknie; może on być sprowadzony z powrotem i trzymać pod strażą przez dwadzieścia
godzin? Myślę, że lepiej jest utrzymywać, że może on być sprowadzony i strzeżony w celu uzyskania dowodów.
4. Następująca klauzula: "W celu uzyskania dowodów przestępstwa" oznacza, że może on wprowadzić
świadków, którzy następnie zeznają, że sprawca został wzięty na cudzołóstwo.
15. Tenże, Dysputy, Księga III.
Kobieta nie może być oskarżona o cudzołóstwo w czasie trwania małżeństwa przez kogokolwiek, kto oprócz
męża ma prawo wnieść oskarżenie; obcy bowiem nie powinien drażnić żony, która jest aprobowana przez męża, i
zakłócać spokojnego małżeństwa, chyba że wcześniej oskarżył męża o to, że jest pederastą.
16. Gdy jednak mąż zaniecha oskarżenia, należy je wnieść przez inną osobę.
0. Tenże, O cudzołóstwie, Księga III.
Gdy oskarżyciel żąda, aby niewolnik oskarżony o cudzołóstwo został poddany torturom, niezależnie od tego, czy
on sam zamierza być przy tym obecny, czy nie, sędziowie powinni nakazać, aby niewolnik został oszacowany, a
gdy to zostanie zrobione, powinni nakazać, aby ten, kto oskarżył niewolnika o winę, zapłacił kwotę oszacowania i
tyle samo więcej stronie zainteresowanej.
0. Zastanówmy się jednak, komu ta kara powinna być zapłacona, gdyż prawo wspomina o stronie
zainteresowanej. Tak więc, nabywca w dobrej wierze jest taką osobą; i chociaż mógł on kupić niewolnika od
kogoś, kto nie jest jego właścicielem, możemy właściwie powiedzieć, że jest on stroną zainteresowaną.
1. Do tej samej kategorii należy zaliczyć tego, kto otrzymał własność w zastaw, ponieważ w jego interesie leży,
aby tortury nie miały miejsca.
2. 2. Jeżeli jednak użytkowanie niewolnika należy do innej osoby, jego wartość powinna być podzielona między
właściciela i użytkownika.
3. Jeżeli niewolnik jest własnością wspólną kilku osób, jego oszacowana wartość powinna być podzielona między
nimi.
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4. Gdy wolny człowiek, który ma być niewolnikiem, jest torturowany z tego powodu, że sam nie wie, w jakim jest
stanie, Caecilius jest zdania, że ma on prawo wystąpić do pretora przeciwko osobie, która go fałszywie oskarżyła,
aby nie pozostała bezkarna za poddanie wolnego człowieka torturom, tak jakby był on niewolnikiem.
5. Prawo nakazuje, aby tortury były stosowane wobec męskich lub żeńskich niewolników mężczyzny lub kobiety
oskarżonego, lub wobec rodziców któregokolwiek z nich; jeśli wspomniani niewolnicy zostali oddani oskarżonemu
przez jego lub jej rodziców na ich własny użytek. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie skierowanym do
Korneliusza Latianusa, że niewolnicy obcych powinni być torturowani.
6. Mężczyźnie i kobiecie, którzy są oskarżeni, ich opiekunom i osobie, która wniosła oskarżenie, nakazuje się
obecność przy torturach, a patronom przyznaje się prawo do zadawania pytań.
7. Jeszcze bardziej wskazane jest, aby torturom poddany został niewolnik, w którego użytkowaniu znajdował się
oskarżony, bo chociaż nie był on faktycznie jego niewolnikiem, to jednak uważa się, że był w poddaństwie; we
wszystkim bowiem, co dotyczy tortur, nie tyle chodzi o kwestię własności, co o fakt służby.
8. Dlatego też, jeśli niewolnik należący do innego służy oskarżonemu w dobrej wierze, każdy przyzna, że można
go przesłuchiwać poddając torturom.
9. Jeśli jednak niewolnikiem jest ten, kto jest uprawniony do wolności na warunkach zaufania, lub który oczekuje
wolności po spełnieniu jakiegoś warunku, lepsza jest opinia, że może on być torturowany.
10. Prawo nakazuje, aby niewolnicy, którzy zostali poddani torturom w ten sposób, stali się własnością publiczną;
stąd konfiskujemy część niewolnika będącego własnością wspólną, a także zwykłą własność tego, w którego
użytkowaniu jest ktoś inny; a gdy oskarżony ma tylko użytkowanie, lepsza jest opinia, że użytkowanie zaczyna
należeć do rządu; ale nie konfiskujemy niewolnika, który jest własnością kogoś innego. Powodem konfiskaty
niewolników jest to, że mogą oni mówić prawdę bez obawy, podczas gdy gdyby obawiali się, że ponownie znajdą
się pod władzą oskarżonych, mogliby stać się nieugięci pod wpływem tortur.
11. Nie są oni jednak konfiskowani przed poddaniem ich torturom.
12. Nawet jeśli zaprzeczą wszystkiemu, to i tak zostaną skonfiskowani. Powód jest ten sam, jak również po to,
aby nie mogli oni żywić nadziei, że ponownie znajdą się pod kontrolą swoich panów, jeśli będą zaprzeczać, licząc
na nagrodę za wytrwałość w mówieniu nieprawdy.
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13. Nawet niewolnicy oskarżyciela są konfiskowani, jeśli są wystawieni na tortury. Albowiem niewolnicy tego
rodzaju powinni być zabrani od swoich panów, aby zapobiec ich kłamstwu, ale ci od obcych nie mają nikogo,
komu mogliby się przypodobać.
14. Gdy oskarżony obu płci zostanie uniewinniony, prawo przewiduje, że jeśli niewolnicy umrą, strata zostanie
oszacowana przez sędziów, zgodnie z tym, ile byli warci przed torturami; a jeśli przeżyją, do kwoty
proporcjonalnej do wyrządzonej lub zadanej im szkody.
15. Należy zauważyć, że zgodnie z Dziewiątą Sekcją, gdy niewolnik jest oskarżony o cudzołóstwo, a oskarżyciel
nie chce, aby poddano go torturom, prawo nakazuje wypłacić jego panu podwójną wartość; ale jest to zwykłe
odszkodowanie.
(23) Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, Księga I.
Wszystko, co może być należne w tych różnych przypadkach, może być odzyskane przez osobiste powództwo
wywodzące się z prawa.
23. Ulpianus, O cudzołóstwie, księga IV.
Prawo karze pandering męża, który zatrzymuje swoją żonę, po tym jak została ona zaskoczona w cudzołóstwie, i
pozwala cudzołożnikowi odejść. Dla męża powinien być zły przeciwko swojej żonie, która naruszyła jej przysięgę
małżeńską, a on powinien być również karane, gdy nie może usprawiedliwić swoją niewiedzę, lub ukryć swoją
obojętność pod pretekstem, że jego informacje są niewiarygodne. Dlatego prawo mówi, że "pozwoli odejść
cudzołożnicy zaskoczonej w jego domu", ponieważ chce ukarać męża, który przyłapał ją na tak haniebnym
uczynku.
(23) Kiedy prawo mówi, że każdy, kto poślubi kobietę, która została skazana za cudzołóstwo, będzie prawnie
odpowiedzialny, zobaczmy, czy to odnosi się do cudzołóstwa? Lepsza opinia jest taka, że tak, bo gdyby kobieta
została skazana z jakiegokolwiek innego powodu na mocy tego prawa, to mogłaby bezkarnie wyjść za mąż.
(24) Karany jest również ten, kto przyjmuje pieniądze za cudzołóstwo, które wykrył, i nie ma tu znaczenia, czy
otrzymuje je sam mąż, czy ktoś inny, gdyż ten, kto przyjmuje wynagrodzenie za zatajenie swojej wiedzy o
cudzołóstwie, powinien być ukarany. Prawo to nie dotyczy jednak tego, kto zachowuje tajemnicę
bezinteresownie.
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(25) Kto czerpie korzyści majątkowe z cudzołóstwa swojej żony, będzie ukarany; kto bowiem działa jako
poplecznik swojej żony, nie popełnia błahego przestępstwa.
(26) Kto otrzymał cokolwiek w zamian za cudzołóstwo swojej żony, uważa się, że otrzymał to, aby ona mogła
cudzołożyć; i czy otrzymywał to często, czy tylko raz, nie powinien być zwolniony od kary. Prawidłowo mówi się,
że skorzystał z cudzołóstwa swojej żony, kto przyjmuje coś w celu, że może być dozwolone, aby być rozpustny,
jak prostytutki są. Gdy jednak pozwala żonie popełnić przestępstwo, nie z powodu zysku, ale z powodu
zaniedbania, własnej winy, lub pewnego stopnia obojętności, lub nadmiernej łatwowierności, uważa się, że
znalazł się poza prawem.
(27) Podział sześciu miesięcy jest dokonany w następujący sposób: w przypadku kobiety zamężnej czas jest
liczony od dnia rozwodu; w przypadku wdowy od dnia popełnienia przestępstwa. Wydaje się, że wskazuje na to
reskrypt skierowany do konsulów Tertyllusa i Maximusa. Ponadto, jeśli od rozwodu upłynęło sześćdziesiąt dni, a
od dnia popełnienia przestępstwa minęło pięć lat, należy stwierdzić, że kobieta nie może być oskarżona; tak więc,
jeśli przyznaje się sześć miesięcy dyspozycyjnych, należy rozumieć, że oskarżenie, które wygasło przez
nieprzerwany okres pięciu lat, nie może być wznowione.
(28) Ustawodawca chciał, aby ten termin pięciu lat był zachowany, gdy któryś z oskarżonych został oskarżony o
cudzołóstwo, cudzołóstwo lub stręczycielstwo. Jak zatem należy postąpić, gdy na obronę powołuje się inne
przestępstwo pochodzące z prawa juliańskiego, jak w przypadku tych, którzy użyczają swoich domów w celu
cudzołóstwa, i innych im podobnych? Lepsza jest opinia, że wszystkie przestępstwa zawarte w ustawie juliańskiej
ulegają przedawnieniu po upływie pięciu lat.
(29) Co więcej, te pięć lat należy liczyć od dnia popełnienia przestępstwa do tego, w którym strona została
oskarżona, a nie do tego, w którym wyrok za cudzołóstwo został wykonany.
(30) W Dekrecie Senatu dodano również, że jeśli kilka osób oskarża tego samego oskarżonego, należy odnieść
się do daty informacji tego, który wytrwał w oskarżeniu; tak aby ten, kto wnosi oskarżenie, mógł polegać na
własnych informacjach, a nie na informacjach innych.
(31) Nie ulega wątpliwości, że każdy, kto dopuścił się cudzołóstwa przy użyciu siły wobec mężczyzny lub kobiety,
może być ścigany bez odniesienia do wyżej wymienionego terminu pięciu lat; nie ma bowiem wątpliwości, że
popełnił on przestępstwo z użyciem przemocy.
0. Paulus, O cudzołóstwie, Księga I.
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Ojciec nie może wnieść oskarżenia, nie narażając się na ryzyko fałszywego oskarżenia.
26. Sześćdziesiąt dni liczy się od momentu rozwodu, a w sześćdziesiąt wlicza się sześćdziesiąty szósty.
23. Tenże, O cudzołóstwie, Księga II.
Okres pięciu lat powinien być liczony w sposób ciągły, a nie tylko poprzez obliczanie dostępnych dni. Ale jak
należy postąpić, jeśli kobieta została oskarżona jako pierwsza, a cudzołożnik nie mógł być oskarżony w tym
samym czasie, ponieważ sprawa przeciągała się przez dłuższy czas, to termin pięciu lat powinien upłynąć? Co by
się stało, gdyby ten, który rozpoczął oskarżenie w ciągu pięciu lat, nie doprowadził go do końca lub był winny
uchylania się od odpowiedzialności, a inny chciałby kontynuować postępowanie po upływie pięciu lat?
Sprawiedliwie jest odliczyć od pięciu lat czas, który został zużyty przez poprzednie oskarżenie.
0. Macer, O oskarżeniach publicznych, Księga I.
Nie ma różnicy, czy ojciec zabije swoją córkę zaskoczoną cudzołóstwem jako pierwszy, czy też nie, pod
warunkiem, że zabije obydwie winowajczynie; jeśli bowiem zabije tylko jedną z nich, będzie odpowiedzialny
zgodnie z Prawem Kornelii. Jeśli jednak zabije jedną z nich, a drugą zrani, nie jest zwolniony na mocy prawa; ale
Boski Marek i Kommodus stwierdzili w Reskrypcie, że powinien być bezkarny, z tego powodu, że chociaż
cudzołożnik został zabity, a kobieta przeżyła, otrzymawszy poważne rany zadane jej przez ojca, została ocalona
raczej przez przypadek, a nie umyślnie; ponieważ prawo wymaga, aby to samo oburzenie i ta sama surowość
były okazywane wobec wszystkich, którzy zostali wzięci na cudzołóstwo.
0. Gdy mąż wybrał jednego z dwóch winowajców cudzołóstwa, nie może oskarżyć drugiego, zanim pierwsza
sprawa nie zostanie zakończona; ponieważ dwie osoby nie mogą być oskarżone przez tę samą osobę w tym
samym czasie. Prokurator jednak, prowadząc postępowanie przeciwko cudzołożnikowi lub cudzołożnicy, nie ma
przeszkód, aby oskarżyć także tego, kto użyczył na ten cel swego domu, lub poradził, aby oskarżenie zostało
zatuszowane przez zapłatę pieniędzy.
(788529152) Marcjanus, Oskarżenia publiczne, Księga I.
Gdy ktoś twierdzi, że jego niewolnik dopuścił się cudzołóstwa z kobietą, którą miał za żonę, Boski Pius w
Reskrypcie stwierdził, że musi on oskarżyć kobietę, zanim podda niewolnika torturom na jej szkodę.

3406

30. Jeśli ktoś nie pozwala cudzołożnikowi odejść, lecz go zatrzymuje, jak na przykład jego syn oskarżony o
cudzołóstwo z macochą, albo jego niewolnik lub niewolnica oskarżona o cudzołóstwo z jego żoną, jest winny
według ducha, lecz nie według litery prawa. Kobieta jednak, która jest zatrzymana, będzie ukarana. Jeśli jednak,
wypędziwszy ją, przyprowadzi ją z powrotem, nie jest winny według ścisłej konstrukcji prawa, ale i tak musi być
uznany za odpowiedzialnego, aby uniknąć popełnienia oszustwa.
31. 31. Jeśli kobieta otrzyma cenę za cudzołóstwo popełnione przez jej męża, będzie karana jako cudzołożnica
na mocy prawa juliańskiego.
31. Modestinus, Reguły, Księga I.
Winny cudzołóstwa jest ten, kto trzyma wolną kobietę w celu współżycia z nią, ale nie z zamiarem poślubienia jej,
z wyjątkiem, oczywiście, konkubiny.
1. Cudzołóstwo popełnia się z kobietą zamężną; cudzołóstwo z wdową, dziewicą lub chłopcem.
35. Tenże, Reguły, Księga VIII.
Kto chce wnieść oskarżenie o cudzołóstwo, a pomylił się w informacji, nie ma zakazu jej sprostowania; pod
warunkiem, że nie upłynął czas, w którym prawo do postępowania wygasło.
2. Papinianus, Pytania, Księga III.
Gdy nieletni jest winny cudzołóstwa, będzie odpowiadał według prawa juliańskiego, ponieważ przestępstwo tego
rodzaju może być popełnione po osiągnięciu dojrzałości. 3.
3. Tenże, Pytania, księga V.
Uznano, że syn pod władzą ojcowską może, bez zgody ojca, oskarżyć żonę o cudzołóstwo w publicznej akcji,
ponieważ mści się w ten sposób za własne cierpienie.
(1) Tenże, Pytania, Księga XXXII.
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Jeżeli cudzołóstwo jest popełnione w tym samym czasie co kazirodztwo, na przykład z pasierbicą, synową lub
macochą, kobieta powinna być również ukarana, ponieważ będzie to miało miejsce nawet tam, gdzie
cudzołóstwo nie zostało popełnione.
4. Gdy cudzołóstwo jest popełnione z córką siostry, czy nie należy rozważyć, czy kara cudzołóstwa będzie
wystarczająca dla męża? Zdarza się, w tym przypadku, że popełniono podwójne przestępstwo, ponieważ istnieje
duża różnica, gdzie bezprawne małżeństwo jest zawierane przez pomyłkę, a gdzie pogarda prawa i obraza krwi
są połączone.
5. Dlatego też kobieta musi ponieść taką samą karę jak mężczyzna, gdy dopuściła się kazirodztwa zakazanego
przez Prawo Narodów; jeśli bowiem chodzi tylko o przestrzeganie naszego prawa, nie będzie ona odpowiadać za
zbrodnię kazirodztwa.
6. Czasami jednak, w przypadku mężczyzn, zbrodnia kazirodztwa, choć poważniejsza w swej naturze, jest zwykle
traktowana mniej surowo niż cudzołóstwo; pod warunkiem, że kazirodztwo zostało popełnione w wyniku
nielegalnego małżeństwa.
7. Wreszcie, bracia cesarscy zwolnili Klaudię z odpowiedzialności za przestępstwo kazirodztwa, ze względu na jej
wiek, ale nakazali, aby bezprawny związek został zerwany; chociaż, w przeciwnym razie, przestępstwo
cudzołóstwa, jeśli zostało popełnione po okresie dojrzewania, nie jest usprawiedliwione ze względu na wiek.
Stwierdzono bowiem powyżej, że kobiety, które są w błędzie co do prawa, nie odpowiadają za przestępstwo
kazirodztwa; ale kiedy popełniają cudzołóstwo, nie mogą mieć żadnego usprawiedliwienia.
8. Ci sami cesarze stwierdzili w Reskrypcie, że po rozwodzie, który pasierb uzyskał w dobrej wierze od swojej
macochy, oskarżenie o kazirodztwo nie powinno być dopuszczone.
9. Stwierdzili też w Reskrypcie do Pollio: "Małżeństwa kazirodcze nie są zwykle potwierdzane, dlatego jeśli ktoś
wycofuje się z takiego małżeństwa, umorzymy karę za przeszłe przestępstwo, jeśli winowajca nie był jeszcze
ścigany."
10. Co więcej, kazirodztwo popełnione w drodze bezprawnego małżeństwa jest zwykle usprawiedliwione ze
względu na płeć lub wiek, a nawet po separacji, jeśli ma miejsce w dobrej wierze i zarzuca się błąd; a tym
chętniej, jeśli nie pojawi się nikt, kto mógłby wnieść oskarżenie.
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11. Cesarz Marek Antoninus i jego syn Commodus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli mąż, przynaglony
gwałtownością żalu, zabije żonę zaskoczoną cudzołóstwem, nie będzie podlegał karze nałożonej na zabójców
przez Prawo Kornelii; albowiem Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Appolloniusa złożył następujące
oświadczenia: "Jeśli ktoś nie zaprzecza, że zabił swoją żonę, wziętą na cudzołóstwo, może być usprawiedliwiony
od poniesienia skrajnej kary, ponieważ bardzo trudno jest powstrzymać usprawiedliwiony żal; ale ponieważ
uczynił więcej niż powinien, aby się zemścić, musi zostać ukarany. Dlatego też, jeśli jest niższej rangi, wystarczy,
że zostanie skazany na dożywotnie ciężkie roboty; jeśli zaś jest wyższej rangi, zostanie przeniesiony na wyspę."
12. Wolny człowiek nie ma prawa atakować reputacji swego patrona, ale powinien mieć na to pozwolenie, jeśli
chce go oskarżyć o cudzołóstwo z prawa męża, tak jak gdyby doznał jakiejś innej potwornej krzywdy. Jeśli jednak
patron należy do tych, którzy, jeśli zostaną zaskoczeni podczas popełniania tego przestępstwa, mogą zostać
zabici przez kogoś innego, a jeśli zostanie przyłapany na cudzołóstwie z żoną, należy rozważyć, czy wolnomularz
może go bezkarnie zabić. Wydaje nam się to dość trudne, gdyż reputacja, o wiele bardziej niż życie, powinna być
szanowana.
13. Każdy, kto zajmuje honorowe stanowisko lub urząd w służbie publicznej, może być ścigany, ale oskarżenie
będzie odroczone; a jeśli dostarczy poręczenia, aby się stawić, sprawa zostanie odroczona do czasu wygaśnięcia
jego kadencji. Stwierdził to Tyberiusz Cezar w Reskrypcie.
5. Tenże, Opinie, Księga XV.
Decyzja gubernatora pewnej prowincji była taka, że pewna kobieta została zgwałcona. Orzekłem, że nie ponosi
ona odpowiedzialności na mocy prawa juliańskiego dotyczącego cudzołóstwa; chociaż, w celu ochrony jej
skromności, uniemożliwiono jej natychmiastowe poinformowanie męża o doznanej krzywdzie.
(1) Również po powtórnym zamążpójściu kobiety, mimo że jej pierwszy mąż nie mógł być pociągnięty do
odpowiedzialności jako jej pander, zarzut cudzołóstwa może być wniesiony przeciwko cudzołożnikowi przez obcą
osobę.
(2) Również w przypadku śmierci kobiety w czasie trwania małżeństwa, jej mąż ma prawo do oskarżenia
cudzołożnika.
(3) Kobieta, która wyszła za mąż zanim osoba, która dopuściła się z nią cudzołóstwa, została skazana, nie może
być oskarżona o to przestępstwo, jeżeli podczas ślubu lub w jej miejscu zamieszkania nie zostało jej doręczone
zawiadomienie.
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(4) Uznałem, że kobieta, która została wygnana ze względu na swój związek ze zbójami, może zostać
zachowana w małżeństwie bez obawy o karę, ponieważ nie została skazana za cudzołóstwo.
(5) Przestępstwo kazirodztwa, połączone z cudzołóstwem, nie podlega karze po upływie pięciu lat.
(6) Jest ustalone, że dwie osoby, mężczyzna i kobieta, nie mogą być zgodnie z prawem jednocześnie oskarżone
o cudzołóstwo, nawet przez męża; ale gdy obie zostały oskarżone jednocześnie przez kogoś, kto następnie
chciał odstąpić od tego, uważam, że konieczne jest uniewinnienie obu stron.
(7) Wspólne oskarżenie o kazirodztwo może być wniesione jednocześnie przeciwko dwóm osobom.
(8) Uważałem, że jeśli dwóch panów zostało oskarżonych o kazirodztwo, ich niewolnicy mogą być poddani
torturom tylko wtedy, gdy kazirodztwo zostało popełnione przez cudzołóstwo.
6. Paulus, Opinie, Księga XIX.
Zadano pytanie, czy kobieta, której mąż groził oskarżeniem jej o cudzołóstwo, ale nie uczynił tego ani jako mąż,
ani na mocy prawa powszechnego, może poślubić mężczyznę, którego wskazał jako winnego cudzołóstwa?
Paulus odpowiedział, że w omawianym przypadku nic nie stało na przeszkodzie, aby poślubiła człowieka, którego
mąż podejrzewał.
7. Pytano również, czy ten sam mąż powinien być uważany za opuszczonego, czy też działał jako pander, jeśli
później wziął z powrotem tę samą żonę? Paulus odpowiedział, że ten, kto wziął z powrotem tę samą żonę, po
wniesieniu przeciwko niej oskarżenia o cudzołóstwo, uważany jest za opuszczonego, a zatem, zgodnie z tym
samym prawem, nie miał już prawa jej oskarżać.
(1) Tenże, Sentencje, Księga I.
W oskarżeniu o cudzołóstwo nie należy zwlekać, chyba że w celu zmuszenia do stawienia się w sądzie; lub gdy
sędzia, zachęcony okolicznościami sprawy, zezwoli na to, po wykazaniu właściwej przyczyny.
8. Tryphoninus, Dysputy, Księga II.
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Jeśli ten, kto uzyskał prawo do noszenia złotego pierścienia, cudzołoży z żoną swego patrona lub ze swą
patronką, lub z żoną jego, lub ojca tego, od którego uzyskał wolność, lub z matką, lub żoną syna, lub z córką
którejkolwiek z tych osób, czy ma być ukarany jako wolny człowiek? A jeśli zostanie zaskoczony w cudzołóstwie,
czy może być zabity bezkarnie? Jestem skłonny sądzić, że powinien on podlegać karze nakładanej na wolnych
ludzi, ponieważ na mocy ustawy juliańskiej o zwalczaniu cudzołóstwa i w celu ochrony małżeństwa ustalono, że
powinni oni być uważani za wolnych ludzi; a w wyniku tego przywileju sprawa patronów nie powinna być gorsza.
9. Gaius, O prawie dwunastu tablic, księga III.
Jeśli wypowiedzenie nie zostało doręczone zgodnie z prawem i dlatego kobieta jest nadal uważana za zamężną,
to jeśli ktoś weźmie ją za żonę, nie będzie cudzołożnikiem. Autorem tej opinii był Salwiusz Julianus, ponieważ, jak
twierdzi, cudzołóstwo nie może być popełnione bez złośliwego podstępu. Należy jednak uważać, że winnym złej
woli jest ten, kto wiedział, że nie została ona prawnie odrzucona.
(1) Papinianus, Opinie, Księga IV.
Jeśli teściowa nie żyje, zięć może być ścigany za kazirodztwo z nią, tak jak cudzołożnik może być ścigany po
śmierci kobiety.

Tit. 6. Odnośnie do juliańskiego prawa o przemocy publicznej.
10. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Odpowiedzialności na mocy ustawy juliańskiej dotyczącej przemocy publicznej podlega ten, kto w swoim domu,
na swoim gruncie lub w budynku gospodarczym gromadzi broń lub rzutki w ilości większej niż jest to zwyczajowo
przyjęte dla celów polowania lub podróży lądem lub wodą.
11. Scaevola, Reguły, Księga IV.
Wyjątkiem jest broń, którą ktoś posiada w celach handlowych lub która przeszła na niego w drodze dziedziczenia.
(1) Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
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W tym samym położeniu są także ci, którzy mają zamiar wzniecić tumult lub rozruchy i mają pod bronią
niewolników lub wolnych strzelców.
12. Na mocy tego samego prawa odpowiada ten, kto osiągnąwszy wiek dojrzały, pojawia się publicznie z bronią
w ręku.
13. W tym samym położeniu są ci, którzy, dając bardzo zły przykład przez to, że zgromadzili się licznie i
podburzają do buntu, plądrują domy wiejskie i z rzutkami lub bronią dopuszczają się rozboju.
14. Odpowiedzialnym jest także ten, kto w razie pożaru usuwa przemocą wszystko, z wyjątkiem materiałów
budowlanych.
15. Ponadto, kto zanieczyszcza siłą chłopca lub kobietę, lub kogokolwiek, podlega karze na mocy tego prawa.
16. Takiej samej karze podlega ten, kto idzie do pożaru uzbrojony w miecz lub inną broń w celu rabunku lub aby
przeszkodzić właścicielowi w uratowaniu jego własności.
17. Temu samemu prawu podlega ten, kto z uzbrojonymi ludźmi, zebranymi w ciało z pokazem siły, wypędza
posiadacza z jego domu, ziemi lub statku:
(1) Ulpianus, O Edykcie, Księga LIX.
Albo też dostarczył ludzi do tego celu.
13. Marcjanus, Instytuty, księga XIV.
Odpowiedzialnym jest ten, kto przez zgromadzenie, tłum, tumult lub bunt wywołuje pożar; albo kto znęca się nad
człowiekiem, którego niesłusznie zamknął; albo kto uniemożliwia pogrzebanie zwłok, aby lepiej umożliwić sobie
rozproszenie i ograbienie konduktu pogrzebowego; albo siłą zmusza kogoś, aby stał się wobec niego
zobowiązanym, gdyż prawo uchyla tego rodzaju zobowiązanie.
14. Gdy chodzi o kwestię przemocy i posiadania lub własności, Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że przemoc
powinna być badana przed prawem własności, który to Reskrypt, napisany po grecku, był skierowany do
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wspólnoty Tesalczyków. Zadecydował także, że kwestia przemocy powinna być zbadana zanim zostanie
rozstrzygnięta kwestia własności lub posiadania.
15. Każdy, kto dopuścił się gwałtu na kobiecie wolnej lub zamężnej, będzie karany śmiercią. Jeśli jej ojciec,
poruszony modlitwami, ułaskawi jego krzywdę, nieznajomy będzie mógł wnieść oskarżenie, nie narażając się na
przedawnienie pięciu lat, ponieważ przestępstwo gwałtu wykracza poza zakres prawa juliańskiego dotyczącego
cudzołóstwa.
15. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VII.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że kto zgwałci wolno urodzonego chłopca, powinien być ukarany, w
następujący sposób: "Poleciłem przedłożyć mi petycję przedstawioną przez Domitiusa Silvanusa, w imieniu
Domitiusa Silvanusa, jego stryja ojcowskiego, który pod wpływem jego skargi, w której stwierdza się, że jego syn,
który był wolnorodzony, a jeszcze bardzo młody, został uprowadzony siłą, zamknięty, a następnie poddany
ciosom i torturom, z wielkim niebezpieczeństwem dla jego życia. Mój drogi bracie, proszę cię, abyś go wysłuchał i
jeśli stwierdzisz, że te przestępstwa zostały popełnione, surowo je ukarał."
16. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga VIII.
Każdy, kto posiada władzę i poddaje obywatela rzymskiego śmierci lub biczowaniu, albo każe to uczynić, albo
przywiązuje mu coś do szyi w celu torturowania go, nie pozwalając mu na odwołanie się, jest odpowiedzialny na
mocy ustawy juliańskiej dotyczącej przemocy publicznej. Dotyczy to również posłów i oratorów oraz ich
pomocników, jeśli udowodniono, że ktoś ich pobił lub wyrządził im krzywdę.
17. Marcjanus, Oskarżenia publiczne, Księga V.
W ustawie juliańskiej dotyczącej przemocy publicznej przewidziano, że nikt nie może związać oskarżonego ani
przeszkodzić mu w stawieniu się w Rzymie w określonym terminie.
18. Paulus, O Edykcie, księga VII.
Przez "uzbrojonych" należy rozumieć nie tylko tych, którzy mają rzutki, ale także wszystko inne, czym mogą
wyrządzić krzywdę.
19. Ulpianus, O Edykcie, księga LXVIII.

3413

Kto oszukańczo uniemożliwia swobodne wymierzanie sprawiedliwości lub przeszkadza sędziom w podejmowaniu
decyzji, tak jak powinni to czynić; albo kto, będąc obdarzony władzą lub autorytetem, działa inaczej niż nakazuje i
wymaga tego prawo; a także każdy, kto niesprawiedliwie zmusza kogoś do przyrzeczenia, publicznie lub
prywatnie, dostarczenia niewolników lub zapłacenia pieniędzy; a także każdy, kto w złym zamiarze pojawia się z
bronią w ręku na zgromadzeniu lub w miejscu, gdzie publicznie wymierza się sprawiedliwość, z wyjątkiem tego,
kto zbiera ludzi, aby polować na dzikie zwierzęta, i kto ma pozwolenie na trzymanie ludzi w tym celu, będzie
odpowiedzialny na mocy tego prawa.
20. Odpowiedzialności na mocy tego prawa podlega także ten, kto w miejscu, gdzie zgromadzili się ludzie, używa
siły w celu uderzenia lub pobicia kogoś, nawet jeśli nie może on zostać zabity.
21. Ten, kto został skazany za stosowanie przemocy publicznej, otrzymuje zakaz używania wody i ognia.
Paulus, Sentencje, Księga V.
Ci, którzy splądrowali domy innych w mieście lub na wsi, włamali się do nich lub je zajęli, a uczynili to przy
pomocy tłumu i z użyciem siły zbrojnej, będą karani kapitalnie.
Przez pojęcie "broń" rozumie się wszystko, czego człowiek może użyć, aby wyrządzić krzywdę.
Ci, którzy noszą broń, aby się bronić, nie są uważani za tych, którzy noszą ją w celu zabicia kogokolwiek.
Tenże, O dekrecie turpilskim Senatu.
Ci, którzy samowolnie nakładają nowe podatki, są odpowiedzialni na mocy ustawy juliańskiej odnoszącej się do
przemocy publicznej.

Tit. 7. W sprawie prawa juliańskiego dotyczącego przemocy prywatnej.
Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
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Każdy, kto został skazany za przemoc prywatną, podlega karze według prawa juliańskiego przez konfiskatę
trzeciej części majątku; ponadto przewiduje się, że nie może być senatorem ani dekurionem, nie może otrzymać
żadnego znaku dystynkcji, nie może zasiadać z żadnym z wyżej wymienionych urzędników, nie może być sędzią;
zgodnie z dekretem senatu zostaje pozbawiony wszystkich zaszczytów jako osoba, która cieszy się złą sławą.
Tej samej karze podlegają ci, którzy podlegają karze według Ustawy Julijskiej o przemocy prywatnej, jeśli
dopuścili się podstępnego i siłowego przywłaszczenia dóbr w wypadku rozbicia statku.
Każdy, kto plądruje mienie rozbitego statku, jest karany arbitralnie na mocy konstytucji cesarskich; Boski Pius
stwierdził bowiem w Reskrypcie, że nie wolno używać siły wobec marynarzy, a jeśli ktoś to robi, powinien być
surowo ukarany.
Scaevola, Reguły, Księga IV.
Na mocy tego prawa odpowiada ten, kto przy pomocy tłumu ludzi używa siły, w wyniku czego jakaś osoba zostaje
pobita lub uderzona, nawet jeśli nikt nie zostaje zabity.
Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Nie ma różnicy, czy tłum został zwołany w celu użycia przemocy wobec wolnych ludzi, własnych niewolników czy
niewolników należących do kogoś innego.
Ci, którzy się zgromadzili, są tym nie mniej odpowiedzialni na mocy tego samego prawa.
Jeśli jednak nie zgromadzono żadnych osób i nikt nie został pobity, ale coś zostało niesprawiedliwie zabrane z
własności należącej do innych, ten, kto to zrobił, będzie odpowiedzialny na mocy tego prawa.
Paulus, O Edykcie, Księga LV.
Przestępstwo karane przez prawo juliańskie popełniane jest wtedy, gdy ktoś zgromadzi tłum lub motłoch, aby
uniemożliwić przedstawienie danej osoby w sądzie.
Jeśli ktoś miałby poddać torturom niewolnika innego człowieka, Labeo twierdzi, że można odwołać się do edyktu
pretora dotyczącego urazów i w ten sposób zachować większy umiar.
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Ulpianus, O edyktach, księga LXIX.
Jeśli ktoś wypędzi kogoś ze swojej ziemi za pomocą tłumu nieuzbrojonych ludzi, może być oskarżony o prywatną
przemoc.
Modestinus, Reguły, księga VIII.
Zgodnie z woluzyjskim dekretem senatu, ci, którzy w niewłaściwy sposób zbierają się, aby zamanifestować
sprzeciw wobec pozwu innych osób i zgadzają się, aby wszystko, co uzyskano od stron w wyniku wyroku
skazującego, zostało podzielone między nich, odpowiadają na mocy ustawy juliańskiej dotyczącej przemocy
prywatnej.
Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga V.
Wierzyciele, którzy występują przeciwko swoim dłużnikom, powinni po raz drugi zażądać za pośrednictwem
sędziego tego, co uważają za należne im. W przeciwnym razie, jeśli wejdą na posesję dłużnika bez pozwolenia,
Boski Marek zadekretował, że nie mają już żadnego prawa do swoich roszczeń. Poniżej przedstawiamy warunki
tego dekretu: "Jest rzeczą bardzo właściwą, gdy uważacie, że macie roszczenia, abyście starali się je ściągnąć
za pomocą pozwów. W międzyczasie druga strona powinna pozostać w posiadaniu, bo wy jesteście tylko
powodem." A kiedy Marcjanus powiedział, że nie użyto siły, cesarz odparł: "Sądzisz, że siła jest stosowana tylko
wtedy, gdy ludzie są ranni. Siłę stosuje się wtedy, gdy ktoś myśli, że może zabrać to, co mu się należy, nie
żądając tego po raz drugi przez sędziego. Nie sądzę, aby było to zgodne z twoim charakterem rezerwy lub
godności, aby popełnić czyn, który jest nieuprawniony przez prawo. Dlatego też, ilekroć zostanie mi
udowodnione, że jakakolwiek własność dłużnika nie została przez niego wydana wierzycielowi, lecz że ten ostatni
śmiało objął ją w posiadanie bez upoważnienia sądu, a on sam oświadczył, że był uprawniony do tej własności,
utraci on prawo do roszczenia."
Modestinus, O karach, Księga II.
Jeśli wierzyciel, bez upoważnienia sądowego, zajmie majątek swojego dłużnika, to zgodnie z tym prawem będzie
odpowiedzialny, zostanie ukarany grzywną w wysokości trzeciej części swojego majątku i okryje się niesławą.

Tit. 8. Odnośnie prawa kornelańskiego dotyczącego zabójców i trucicieli.
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Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Zgodnie z prawem kornijskim dotyczącym zabójców i trucicieli, każdy kto zabije człowieka, lub przez którego
złośliwość powstał pożar, lub który chodził uzbrojony w celu zabicia kogoś lub popełnienia kradzieży, lub który
będąc sędzią lub przewodniczącym w sprawie karnej, pozwala na składanie fałszywych zeznań, przez które
niewinna osoba może być oskarżona lub skazana, jest odpowiedzialny.
Odpowiedzialny jest także ten, kto przygotowuje truciznę i podaje ją w celu zabicia człowieka; lub kto w złym
zamiarze składa fałszywe zeznania, przez które ktoś może być skazany na śmierć w procesie karnym; lub każdy
sędzia lub sędzina, który przyjmuje pieniądze w zamian za spowodowanie, że ktoś zostanie oskarżony o
przestępstwo.
Każdy, kto popełnił zabójstwo, jest karany bez uwzględnienia stanu prawnego osoby, która została zabita.
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że każdy, kto zabił człowieka, nie mając takiego zamiaru, może być
uniewinniony; i że każdy, kto nie zabił człowieka, ale zranił go w celu zabicia, powinien być skazany za zabójstwo;
i że decyzja powinna być wydana zgodnie z okolicznościami sprawy, ponieważ jeśli napastnik wyciągnął miecz i
uderzył go nim, nie ma wątpliwości, że zrobił to z zamiarem zabicia go. Jeżeli jednak w czasie kłótni uderzył go
kolcem lub mosiężnym naczyniem używanym w kąpieli, to chociaż użyty przedmiot był z metalu, to jednak atak
nie był dokonany z zamiarem zabicia go; i kara nałożona na tego, który w kłótni popełnił zabójstwo raczej
przypadkowo niż umyślnie, powinna być złagodzona.
Boski Hadrian stwierdził również w Reskrypcie, że ten, kto zabił kogoś, kto siłą usiłował popełnić akt rozpusty z
samym sobą lub z osobami należącymi do niego, powinien zostać zwolniony.
Natomiast w odniesieniu do męża, który zabija żonę zaskoczoną cudzołóstwem, Boski Pius stwierdził w
Reskrypcie, że należy wymierzyć mu lżejszą karę; nakazał też, aby każdy, kto jest niższej rangi, został wysłany
na wieczne wygnanie, a osoba o wyróżniającej się pozycji została na pewien czas zdegradowana.
Ulpianus, O cudzołóstwie, księga I.
Ojciec nie może zabić swego syna bez wysłuchania go, ale powinien go oskarżyć przed prefektem lub
gubernatorem prowincji.
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Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Każdy, kto przygotował truciznę, sprzedaje ją lub przechowuje w celu zabijania ludzi, jest karany na podstawie
piątego paragrafu tego samego prawa kornijskiego, dotyczącego zabójców i trucicieli.
Kara tego prawa jest nakładana na każdego, kto publicznie sprzedaje szkodliwe trucizny lub przechowuje je w
celu zabójstwa.
Wyrażenie "szkodliwe trucizny" wskazuje, że istnieją pewne trucizny, które nie są szkodliwe. Dlatego termin ten
jest wieloznaczny i obejmuje to, co może być użyte do leczenia chorób, jak również do powodowania śmierci.
Istnieją również preparaty zwane miłosnymi filtrami. Te jednak są zakazane przez to prawo tylko wtedy, gdy służą
do zabijania ludzi. Dekretem Senatu została skazana na wygnanie kobieta, która nie w złych zamiarach, ale dając
zły przykład, podawała w celu wywołania poczęcia lek, który po zażyciu powodował śmierć.
Inny dekret senatu stanowi, że handlarze maściami, którzy pochopnie sprzedają cykutę, salamandrę, akonit,
szyszki, bu-prestis, mandragorę i podają kantarydy jako środek przeczyszczający, podlegają karze według tego
prawa.
Podobnie ten, którego niewolnicy, za jego wiedzą, chwycili za broń w celu uzyskania lub odzyskania własności;
albo ten, kto jest propagatorem rozruchów; albo ten, kto przywłaszczył sobie rozbity towar; albo kto przedstawia
rzeczy nieprawdziwe jako prawdziwe, aby niewinną osobę oszukać, albo kto to spowodował, albo kto
wykastrował człowieka z powodu rozpusty lub w celu jego sprzedaży, podlega na mocy Dekretu Senatu karze
Prawa Kornelii.
Karą przewidzianą przez Prawo Kornelii w stosunku do Zabójców i Trucicieli jest deportacja na wyspę i
konfiskata całego mienia. Obecnie jednak zwyczajem jest wymierzanie kary śmierci, chyba że osoby, o których
mowa, zajmują tak wysoką pozycję, że nie są podatne na działanie prawa. Osoby niższej rangi są zwyczajowo
rzucane na pożarcie dzikim zwierzętom, a osoby wyżej postawione w hierarchii społecznej deportowane na
wyspę.
Dozwolone jest zabijanie dezerterów, tak jakby byli wrogami, gdziekolwiek się ich znajdzie.
Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga VII.
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Odpowiedzialności na mocy prawa kornijskiego dotyczącego zabójców podlega ten, kto zajmując stanowisko
sędziego dopuszcza się czynu zagrażającego życiu człowieka, który nie jest dozwolony przez prawo.
Gdy człowiek przez zwykłą nierozwagę spowoduje śmierć drugiego człowieka, decyzja Ignacego Tauryna,
prokonsula Betsyki, który zdegradował winnego na okres pięciu lat, została potwierdzona przez boskiego
Hadriana.
Boski Hadrian stwierdził też w Reskrypcie, co następuje: "Konstytucje cesarskie zabraniają tworzenia eunuchów i
przewidują, że osoby skazane za to przestępstwo podlegają karze Prawa Kornelii, a ich majątek zostanie z
uzasadnionych powodów skonfiskowany przez Skarb Państwa. "Natomiast w odniesieniu do niewolników, którzy
uczynili eunuchów, powinni oni zostać ukarani kapitulnie, a ci, którzy odpowiadają za to przestępstwo publiczne i
nie stawiają się, będą, nawet jeśli są nieobecni, skazani na mocy Prawa Kornelii. Jest rzeczą oczywistą, że jeśli
osoby, które doznały tej krzywdy, domagają się sprawiedliwości, to gubernator prowincji powinien wysłuchać tych,
którzy utracili dziewictwo; nikt bowiem nie ma prawa kastrować wolnego człowieka lub niewolnika, ani wbrew jego
zgodzie, ani za jej zgodą, i nikt nie może dobrowolnie ofiarować się na kastrację. Jeśli ktoś naruszyłby mój edykt,
lekarz, który dokonał zabiegu, zostanie ukarany śmiercią, podobnie jak każdy, kto dobrowolnie poddał się
kastracji."
Paulus, O obowiązkach prokonsula, księga II.
Również ci, którzy czynią ludzi impotentami, są, na mocy konstytucji boskiego Hadriana skierowanej do Niniusa
Hasta, umieszczeni w tej samej klasie co ci, którzy dokonują kastracji.
Venuleius Saturninus, O obowiązkach prokonsula, Księga I.
Kto dostarcza niewolnika do kastracji, będzie karany grzywną w wysokości połowy jego majątku, zgodnie z
dekretem senatu uchwalonym za konsulatu Neratiusa Priscusa i Anniusa Verusa.
Paulus, O oskarżeniach publicznych.
Zgodnie z prawem kornelańskim stopień oszustwa zależy od czynu, ale według tego prawa rażące niedbalstwo
nie jest uważane za oszustwo. Dlatego też, jeśli ktoś spadnie z wysokości na kogoś innego i go zabije, albo jeśli
człowiek przycinający drzewa zrzuci gałąź i nie ostrzeże, a zabije przechodnia, nie będzie podlegał karze według
tego prawa.
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Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Jeśli zostanie udowodnione, że kobieta użyła siły na brzuchu w celu wywołania aborcji, gubernator prowincji
wyśle ją na wygnanie.
Tenże, O Edykcie, Księga XVIII.
Jeśli ktoś zabije złodzieja w nocy, może to uczynić bezkarnie tylko wtedy, gdy nie mógł go oszczędzić, nie
narażając się na niebezpieczeństwo.
Tenże, O Edykcie, Księga XVIII.
Jeśli ktoś złośliwie podpali mój dom, poniesie karę śmierci jako podpalacz.
Modestinus, Reguły, księga VI.
Reskryptem Boskiego Piusa, Żydom wolno obrzezać tylko własne dzieci, a kto dokona tego zabiegu na osobach
innego wyznania, poniesie karę kastracji.
Jeśli niewolnik, bez wyroku, zostanie rzucony dzikim zwierzętom, nie tylko ten, kto go sprzedał, ale także ten, kto
go kupił, będzie podlegał karze.
Od czasu uchwalenia ustawy Petroniusza i odnoszących się do niej dekretów Senatu, panowie są pozbawieni
możliwości oddawania swoich niewolników, kiedy tylko zechcą, do walki z dzikimi zwierzętami. Pan może jednak
postawić swojego niewolnika przed sądem i jeśli jego skarga jest zasadna, niewolnik może zostać poddany
karze,
Tenże, Reguły, Księga VIII.
Kiedy niemowlę lub osoba obłąkana popełnia zabójstwo, nie podlega odpowiedzialności według Prawa Kornelii;
brak zamiaru chroni jednego, a jego nieszczęśliwy los usprawiedliwia drugiego.
Tenże, Pandekty, Księga XII.
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Dekretem Senatu zarządzono, że każdy, kto składa ofiary w celu spowodowania nieszczęścia, będzie podlegał
karze tego prawa.
Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, księga VI.
Boski Hadrian w Reskrypcie stwierdził, co następuje: "Przy popełnianiu przestępstw bierze się pod uwagę zamiar,
a nie zdarzenie".
Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Nie ma różnicy, czy ktoś rzeczywiście zabija drugiego, czy jest tylko przyczyną jego śmierci.
Ten, kto zleca zabicie kogoś innego, jest uznawany za zabójcę.
16. Modestinus, O karach, księga III.
Ci, którzy dobrowolnie lub złośliwie popełniają morderstwo, są zwykle deportowani, jeśli są wysokiej rangi; ale
jeśli są niższej rangi, są karani śmiercią. Jest to jednak bardziej usprawiedliwione w przypadku dekurionów, gdy
wcześniej skonsultowali się z cesarzem i działali z jego rozkazu; chyba że tumult nie mógł być inaczej stłumiony.
Paulus, Sentencje, Księga V.
Jeśli człowiek po otrzymaniu ciosu w kłótni umiera, należy zbadać, jaki cios zadała każda z osób zgromadzonych.

Tit. 9. Odnośnie pompejańskiego prawa o parricydach.
Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Prawo pompejańskie w sprawie ojcobójstwa stanowi, że jeśli ktoś zabije swego ojca, matkę, dziadka, babkę,
brata, siostrę, wuja, ciotkę, wuja, ciotkę, kuzyna, kuzynkę lub kuzyna obu płci, jego żony, jej męża, zięcia, teścia,
ojczyma, pasierba, pasierbicy, patrona lub patronki, lub powoduje to w złym zamiarze, podlega karze
przewidzianej przez Prawo Kornelii dotyczące zabójców. Matka, która zabije swojego syna lub córkę, również
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podlega karze według tego prawa, podobnie jak dziadek, który zabija swojego wnuka. Ponownie, każdy kto kupi
truciznę w celu podania jej swojemu ojcu jest odpowiedzialny, nawet jeśli jej mu nie poda.
Scaevola, Reguły, Księga IV.
Brat winowajcy, który wiedział o planie, a nie ostrzegł ojca, został zdegradowany, a lekarz poddany karze.
Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Należy pamiętać, że kuzyni są uwzględnieni w prawie pompejańskim, ale nie są w równym stopniu wmieszani ci,
którzy są w tym samym lub bliższym stopniu. Pominięto również teściowe i kobiety zaręczone, które jednak
zostały uwzględnione w rozumieniu prawa.
Tenże, O oskarżeniach publicznych, Księga I.
Tak jak ojcowie i matki osób żonatych są objęci określeniem ojcowie i teściowie, tak mężowie dzieci są objęci
określeniem zięciowie.
Tenże, Instytuty, Księga XIV.
Mówi się, że Boski Hadrian, w przypadku, gdy pewien człowiek podczas polowania zabił swojego syna, który
popełnił cudzołóstwo ze swoją macochą, kazał go deportować na wyspę, ponieważ zabił go raczej jako złodziej
niż jako ojciec; ponieważ władza ojcowska powinna być raczej pod wpływem uczucia niż okrucieństwa.
Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VIII.
Można zadać pytanie, czy ci, którzy zabijają swoich rodziców, lub wiedzą o tej zbrodni, powinni być karani za
ojcobójstwo. Mścijanus twierdzi, że karę tę powinni ponieść nie tylko ojcobójcy, ale także ich wspólnicy. Stąd też
wspólnicy, nawet jeśli są obcy, są karani w ten sam sposób.
Tenże, O Edykcie, Księga XXIX.
Gdy pieniądze zostały przekazane na popełnienie przestępstwa za wiedzą wierzyciela, gdy np. zostały
przekazane na zakup trucizny, gdy zostały wypłacone złodziejom lub zabójcom w celu zabicia ojca, ten, kto
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otrzymał pieniądze, podlega karze za ojcobójstwo, jak również ci, którzy je pożyczyli lub podjęli działania, aby
zostały użyte w ten sposób.
Tenże, Dysputy, Księga VIII.
Jeśli ktoś oskarżony o ojcobójstwo umrze przed skazaniem, nawet jeśli sam się zabije, powinien mieć za
następcę Skarb Państwa, a jeśli nie, to kogokolwiek, kogo wyznaczył w testamencie. Jeśli zaś umrze
bezpotomnie, będzie miał za spadkobierców tych, których wyznaczy mu prawo.
Modestinus, Pandekty, Księga XII.
Kara za ojcobójstwo, przepisana przez naszych przodków, polega na tym, że winowajcę bije się rózgami
splamionymi jego krwią, a następnie zaszywa się go w worek z psem, kogutem, żmiją i małpą, a worek wrzuca
się w głębiny morskie, to znaczy jeśli morze jest blisko; w przeciwnym razie rzuca się go dzikim zwierzętom,
zgodnie z konstytucją boskiego Hadriana.
Ci, którzy zabijają inne osoby niż ich ojciec i matka, dziadek i babka, o których wyżej mówiliśmy, są karani
zgodnie ze zwyczajem naszych przodków, albo ponoszą karę śmierci, albo są składani w ofierze bogom.
Jeśli ktoś, będąc obłąkanym, zabije swoich rodziców, pozostanie bezkarny, jak to stwierdzili Bracia Boży w
Reskrypcie w odniesieniu do człowieka, który będąc obłąkanym, zabił swoją matkę; wystarczy bowiem, że
zostanie ukarany przez samo swoje szaleństwo, ale musi być strzeżony z wielką ostrożnością, albo musi być
trzymany w łańcuchach.
Paulus, O karach wszystkich praw.
Oskarżanie tych, którzy podlegają karze za ojcobójstwo, jest zawsze dozwolone.

Tit. 10. Odnośnie do prawa kornijskiego o oszustwie i libijskiego dekretu senatu.
Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
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Karze według Prawa Kornelii podlega ten, kto w złym zamiarze podstępnie podszył się pod fałszywych świadków
lub spowodował wprowadzenie fałszywych dowodów.
Podobnie każdy, kto otrzymuje pieniądze lub zawiera umowę o ich otrzymaniu w celu uzyskania w sposób
oszukańczy pomocy prawnej lub dowodów albo zawiązuje spisek w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób
niewinnych, podlega karze na mocy Dekretu Senatu.
Ponadto każdy, kto otrzymuje pieniądze za sprowadzenie lub zatajenie świadków, za złożenie lub zatajenie
zeznań, jest karany na mocy ustawy kornelańskiej; a także każdy, kto korumpuje sędziego lub podejmuje
jakiekolwiek kroki w celu jego skorumpowania.
Jeśli jednak sędzia zaniedba egzekwowania Konstytucji Cesarskich, zostanie ukarany.
Ci, którzy dopuścili się oszustwa w odniesieniu do rachunków, testamentów, dokumentów urzędowych lub
czegokolwiek innego, co nie jest zapieczętowane, lub oszukańczo przywłaszczyli sobie mienie, będą karani za te
przestępstwa tak samo, jak za popełnienie fałszerstwa. Za takie właśnie przestępstwo Boski Sewerus skazał
prefekta Egiptu, na mocy Prawa Kornelii dotyczącego oszustwa, ponieważ w czasie, gdy rządził prowincją,
sfałszował swoje własne akta.
Ten, kto otwiera testament osoby żyjącej, podlega karze według Prawa Korneliusza.
Ten, kto twierdzi, że dokumenty zdeponowane u kogoś innego zostały przez niego dostarczone jego
przeciwnikom, może być ścigany za oszustwo.
Dekret Senatu odnosi się do testamentów wojskowych, a zgodnie z jego postanowieniami każdy, kto zapisał na
swoją rzecz spadek lub powiernictwo, podlega karze według Prawa Kornelii.
Jest ta różnica między sporządzeniem testamentu przez syna, niewolnika, lub obcego; albowiem, o ile chodzi o
obcego, jeśli złożony jest podpis spadkodawcy, któremu towarzyszy oświadczenie: "Podyktowałem to So-and-So,
i przeczytałem to", kara nie będzie poniesiona, a zapis może być zażądany. Natomiast w przypadku syna lub
niewolnika, ogólny podpis wystarczy zarówno do uniknięcia kary, jak i do uzyskania zapisu.
Tak opiekunowie, jak i kuratorzy, którzy po upływie kadencji nie zdadzą rachunku ze sprawowanej opieki lub
kurateli, podlegają karze przewidzianej w tej ustawie - jak postanowili Boscy Sewerus i Antoninus - i nie mogą
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zawierać umów ze Skarbem Państwa; jeśli zaś ktoś, naruszając tę ustawę, potajemnie zawrze umowę ze
Skarbem Państwa, będzie karany tak, jakby dopuścił się fałszerstwa.
Konstytucja ta nie dotyczy jednak (jak stwierdzili sami cesarze w Reskryptach) tych, którzy przed objęciem
kurateli prowadzili tego rodzaju interesy. Uznaje się bowiem, że podali oni wymówkę, ale nie są winni oszustwa.
Ci sami cesarze stwierdzili w Reskrypcie, że ten, kto jeszcze nie zdał relacji ze swojej opieki lub kurateli, nie
powinien zawierać umów ze Skarbem Państwa, dopóki żyje ten, którego opieka była zarządzana; ale jeśli ten
ostatni umrze, może legalnie zawierać z nim umowy, choć może jeszcze nie zdał relacji spadkobiercy.
Jeżeli jednak opiekun lub kurator z tytułu dziedzicznego prawa zawarł umowę ze Skarbem Państwa, nawet jeśli
nastąpiło to przed złożeniem rachunku, nie sądzę, aby istniała podstawa do wymierzenia kary, mimo że osoba,
nad którą sprawowano opiekę lub kuratelę, może jeszcze żyć.
Karą za fałszerstwo, lub quasi-fałszerstwo, jest deportacja i konfiskata całego mienia. Jeśli niewolnik popełni
któreś z tych przestępstw, zostaje skazany na śmierć.
Paulus, O Sabinusie, Księga III.
Kto oszukańczo przywłaszczył sobie testament, ukrył go, zabrał siłą, wymazał lub zniekształcił, zastąpił innym lub
odpieczętował, albo kto podrobił testament, zapieczętował go lub oszukańczo opublikował, albo kto przez
oszustwo dopuścił się tych czynów, poniesie karę według prawa rogalińskiego.
Ulpianus, Dysputy, Księga IV.
Kto, nie wiedząc, że testament jest sfałszowany, wdziera się do majątku, przyjmuje spadek lub w jakikolwiek
sposób go uznaje, nie jest pozbawiony prawa do złożenia w sądzie oświadczenia, że testament jest sfałszowany.
Tenże, Dysputy, Księga VIII.
Gdy umiera ten, kto dla własnej korzyści spowodował, że zapis został oszukańczo umieszczony w testamencie,
jego spadkobierca może być go pozbawiony.
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Dlatego też, gdy pewna osoba, która została wyznaczona przez ojca na spadkobiercę, podarła kodycyl, a
następnie zmarła, Boski Marek orzekł, że Skarb Państwa może domagać się spadku w takiej wysokości, w jakiej
spadkobierca zostałby pozbawiony przez kodycyl, to znaczy trzech czwartych spadku.
Julianus, Digest, Księga LXXXVI.
Senat umorzył karę w przypadku osoby odpowiedzialnej za wypłatę zapisów, która odebrała je za pomocą
kodycylu napisanego własnoręcznie. Ponieważ jednak uczynił to na polecenie ojca, a nie ukończył dwudziestu
pięciu lat, pozwolono mu również odebrać majątek.
Africanus, Pytania, Księga III.
Gdy ktoś zapisuje sobie spadek, podlega karze według prawa kornego, chociaż spadek jest nieważny; jest
bowiem ustalone, że odpowiada ten, kto zapisuje sobie spadek w testamencie, który potem zostaje złamany,
nawet jeśli na początku nie był on wykonany legalnie. To jednak jest prawdą tylko wtedy, gdy testament jest
doskonały, bo jeśli nie byłby zapieczętowany, to lepiej jest sądzić, że dekret Senatu nie będzie miał
zastosowania; tak samo nie byłoby podstaw do wydania interdyktu, aby zmusić do przedstawienia testamentu;
ponieważ przede wszystkim konieczne jest, aby istniał jakiś testament, nawet jeśli nie został sporządzony
zgodnie z prawem, aby dekret Senatu nie miał zastosowania. Aby bowiem testament mógł być właściwie
określony jako sfałszowany, konieczne jest, aby po usunięciu z niego falsyfikatu nadal mógł być właściwie
nazwany testamentem. Dlatego też, w podobny sposób, mówi się o testamencie sporządzonym niezgodnie z
prawem, o którym można powiedzieć, że został wykonany zgodnie z prawem, gdyby zachowane zostały
wszystkie zwykłe formalności.
Jeśli wyznaczony spadkobierca zapisał wydziedziczenie syna lub innych osób, wymieniając je z imienia i
nazwiska, będzie on odpowiedzialny na mocy Dekretu Senatu.
Podobnie ten, kto własnoręcznie pozbawił wolności niewolnika spadkodawcy, a przede wszystkim ten, komu
powierzono wypłatę zapisów lub wykonanie trustu, będzie odpowiadał na podstawie Dekretu Senatu.
Jeśli patron zapisał na swoją korzyść spadek w testamencie swojego niewolnika, a po uzyskaniu ułaskawienia
nakazano mu zrzec się spadku, to czy może on uzyskać przywilej posiadania pretorianów wbrew postanowieniom
testamentu? Lepsza opinia jest taka, że nie może tego zrobić. Nie wynika z tego jednak, że jeśli żona zawrze w
testamencie zapis swojego dziedzictwa na swoją rzecz, lub wierzyciel zapisze na swoją rzecz zapis tego, co mu
się należy w pewnym czasie, i w podobny sposób, po ułaskawieniu, otrzymają nakaz zrzeczenia się dziedzictwa,
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nie można odmówić kobiecie powództwa o jej posag, jak również wierzycielowi o jego roszczenie, aby żaden z
nich nie został pozbawiony tego, co mu się rzeczywiście należy.
Marcjanus, Instytuty, Księga II.
Niewolnicy w żadnym wypadku nie mogą występować przeciwko swoim panom w sądzie, ponieważ nie są
uważani za osoby ani przez prawo cywilne, ani przez pretorskie, ani w postępowaniu nadzwyczajnym; z
wyjątkiem sytuacji, gdy w drodze łaski Boscy Marek i Kommodus stwierdzili w Reskrypcie, że gdy niewolnik
skarży się, iż testament, w którym przyznano mu wolność, został zatajony, powinien mieć prawo wniesienia
oskarżenia o jego zatajenie.
Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VII.
Kto by złomował złote monety, plamił je lub wyrabiał, jeśli jest wolnym człowiekiem, będzie rzucony dzikim
bestiom; jeśli jest niewolnikiem, będzie poddany surowej karze.
Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga VIII.
Prawo Kornelii stanowi, że każdy, kto dodaje do złota jakikolwiek stop lub robi monety ze srebra nieszlachetnego,
podlega karze za fałszerstwo.
Tej samej karze podlega ten, kto, mając możliwość zapobieżenia tym rzeczom, nie uczynił tego.
To samo prawo stanowi, że nikt nie może oszukańczo kupować lub sprzedawać monet z ołowiu lub z
jakiegokolwiek innego metalu nieszlachetnego.
Karze według prawa kornelańskiego podlega ten, kto świadomie i oszukańczo pieczętuje lub powoduje
zapieczętowanie innego dokumentu pisemnego niż testament, jak również ten, kto w oszukańczym zamiarze
zgromadził osoby w celu złożenia fałszywych zeznań lub kto przedstawia fałszywe dowody po jednej lub po
drugiej stronie.
Każdy, kto zaprzysiągł informatora w sprawie, w którą zaangażowane są interesy pieniężne, podlega takiej
samej karze, jak ten, kto otrzymał pieniądze w celu wywołania sporu sądowego.
Macer, Public Prosecutions, Księga I.
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Dekrety Senatu nie przewidują nic w odniesieniu do osoby, która napisała coś na korzyść tego, kto ma nad nią
kontrolę, lub innego, który jest pod tą samą kontrolą. Ale i w tym przypadku prawo jest naruszone, ponieważ zysk
uzyskany z tego czynu będzie należał do ojca lub pana, który miałby do niego prawo, gdyby syn lub niewolnik
napisał ten dokument dla własnej korzyści.
Ustalono, że jeśli ktoś napisze zapis na rzecz obcej osoby, nawet jeśli potem, za życia spadkodawcy, zacznie
mieć ją pod swoją kontrolą, nie będzie podstaw do zastosowania dekretu senatu.
Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, Księga I.
Jeśli ojciec napisze coś na korzyść swojego syna, który jest żołnierzem i jest pod jego kontrolą, i z którym on sam
służy, i wie, że tak jest, z tego powodu, że nic nie jest nabyte przez ojca, nie będzie podlegał karze.
Gdy syn zapisał na rzecz matki, Bracia Boży stwierdzili w Reskrypcie, że ponieważ uczynił to na polecenie
spadkodawcy, powinien pozostać bezkarny, a matka ma prawo do zapisu.
Papinianus, Opinie, Księga XIII.
Gdy ktoś oskarżony o oszustwo umiera przed wniesieniem oskarżenia o przestępstwo lub wydaniem wyroku,
prawo kornelańskie nie ma zastosowania, ponieważ to, co zostało nabyte w wyniku przestępstwa, nie pozostaje
w spadku. 2.
2. Tenże, Opinie, Księga XV.
Uroczyste stwierdzenie fałszywego imienia lub nazwiska jest karane karą za fałszerstwo. 3.
3. Adwokat, który został zdegradowany na dziesięć lat z rangi dekuriona, ponieważ przeczytał sfałszowany
dokument w obecności gubernatora podczas rozpatrywania sprawy, uznałem, że odzyska rangę po upływie tego
czasu, ponieważ nie podlegał warunkom Prawa Kornelii, ponieważ przeczytał, ale nie sporządził sfałszowanego
dokumentu. Z tego samego powodu, gdy plebejusz z tego samego powodu zostaje ukarany czasowym
wygnaniem, po powrocie może zostać legalnie mianowany dekurionem.
4. Paulus, Pytania, Księga XXII.
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Pewien wyemancypowany syn, spisując testament ojca na polecenie tego ostatniego, sporządził zapis spadku na
rzecz niewolnika będącego wspólną własnością jego i Titiusa. Pytam, jak należy rozstrzygnąć tę kwestię.
Odpowiedź brzmiała: połączyłeś kilka kwestii; a zgodnie z dekretem senatu, na mocy którego zabrania się nam
zapisywania spadku sobie lub osobom, nad którymi mamy kontrolę, wspomniany wyemancypowany syn będzie
podlegał tej samej karze, nawet jeśli zapis sporządził na polecenie ojca; uważa się bowiem za
usprawiedliwionego tego, kto jest pod kontrolą innego, podobnie jak w przypadku niewolnika, pod warunkiem, że
polecenie spadkodawcy wynika z jego podpisu; upewniłem się bowiem, że taka była intencja senatu.
5. Kolejne pytanie brzmi: skoro postanowiono, że wszystko, co jest napisane niezgodnie z prawem, uważa się za
w ogóle nie napisane, czy to, co zostało wpisane na rzecz niewolnika będącego wspólną własnością piszącego i
innego, należy uznać za w ogóle nie napisane, czy tylko to, co odnosi się do osoby, która to napisała, tak że cała
kwota będzie należna drugiemu współwłaścicielowi? Stwierdziłem, że Marcellus zrobił uwagę na temat Julianusa,
ponieważ, jak stwierdził Julianus, gdyby ktoś umieścił zapis na korzyść Titiusa i jego samego, albo na korzyść
niewolnika posiadanego wspólnie, a należałoby uznać, że w ogóle go nie umieszczono, bardzo łatwo byłoby
ustalić, ile nabył Titius i jego współwłaściciel. Marcellus dodał, że drugi współwłaściciel miałby prawo do tej kwoty,
tak samo jak gdyby imię niewolnika zostało pominięte z powodu jego fałszywości. Zasada ta powinna być
przestrzegana przy rozstrzyganiu niniejszej kwestii.
6. Mąż dokonał manumisji niewolnika kropkowego, a w testamencie zapisał mu spadek. Powstało pytanie, co
kobieta może odzyskać na mocy prawa juliańskiego? Odpowiedziałem, że należy stwierdzić, iż patron, jak i
wyemancypowany syn, podlegali karze Edyktu Boskiego Klaudiusza, chociaż w razie ich śmierci można było
żądać pretorskiego posiadania ich dóbr. Jeśli więc mecenas nie uzyskałby niczego z majątku wyzwolonego, nie
byłby odpowiedzialny za powództwo kobiety. Ale czy byłby odpowiedzialny z tego powodu, że w ustawie dodano:
"lub dopuścił się jakiegokolwiek oszustwa, aby nie dostały się one w jego ręce"? On jednak nie popełnił żadnego
oszustwa wobec kobiety, ponieważ samo stworzenie tego projektu nie było działaniem na jej niekorzyść. Czy
zatem nie powinniśmy przyznać powództwa kobiecie, ponieważ mąż będzie zobowiązany do zwrotu? Jeśli jednak
ten, kto zapisał spadek na polecenie spadkodawcy, zawarł jednocześnie, na polecenie spadkodawcy, umowę o
dostarczenie go innemu, Senat zarządził, że mimo to musi on zrzec się swojego spadku i że powinien on
pozostać w rękach spadkobiercy, wraz z obciążeniem powierniczym.
7. Kallistratus, Pytania, Księga I.
Boski Klaudiusz nakazał edyktem, aby do Prawa Kornelii dodać następujący przepis: "Jeśli ktoś, spisując
testament lub kodycyl innego, wstawi własną ręką zapis spadku na swoją rzecz, będzie odpowiedzialny, tak jakby
naruszył Prawo Korneliusza; i nie będzie się udzielało przebaczenia tym, którzy udają, że nie wiedzieli o
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surowości Edyktu". Nie tylko ten, kto sporządził zapis spadku na własną korzyść, własną ręką, jest uważany za
takiego; ale także ten, kto za pośrednictwem swojego niewolnika, lub syna, który jest pod jego kontrolą, jest
zaszczycony zapisem na dyktando spadkodawcy.
8. Konstytucje cesarskie wyraźnie przewidują, że jeśli spadkodawca wyraźnie zaznaczy swoim podpisem, że
podyktował niewolnikowi należącemu do kogokolwiek, że spadek powinien być wypłacony panu tego ostatniego
przez jego własnych spadkobierców, to zapis będzie ważny; ale ogólny podpis spadkodawcy nie będzie miał
wpływu na autorytet Dekretu Senatu, a zatem zapis będzie uważany za nienapisany, a niewolnik, który go napisał
dla własnej korzyści, powinien być ułaskawiony. Myślę jednak, że bezpieczniej byłoby prosić o ułaskawienie
cesarza, oczywiście po tym, jak zainteresowani zrzekną się roszczeń do tego, co im pozostawiono.
9. Senat zadecydował również, że jeśli niewolnik z rozkazu swego pana zapisze w testamencie lub kodycylu
zapis o własnej wolności, to z tego powodu, że jest on napisany jego własną ręką, nie stanie się wolny; wolność
może mu jednak zostać przyznana na mocy trustu, pod warunkiem, że po napisaniu testamentu lub kodycylu
spadkodawca podpisze go własną ręką.
10. A ponieważ tylko ten rodzaj wolności, który został nabyty w drodze powiernictwa, został zawarty w tym
dekrecie Senatu, Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że należy kierować się raczej duchem dekretu niż jego
literą; kiedy bowiem niewolnicy są posłuszni swoim panom, są usprawiedliwieni z konieczności władzy, której są
poddani; Gdy jednak doda się do tego autorytet pana, który oświadczył swoim podpisem, że to on podyktował i
przeczytał to, co zostało napisane, mówi się, że jest to uważane za napisane ręką samego pana, gdy zostało to
zrobione z jego woli. Nie powinno to jednak być rozszerzane na osoby wolne, do których spadkodawca nie ma
prawa. Mimo to należy ustalić, czy nie istniała taka sama konieczność posłuszeństwa i czy ci, którzy się nie
podporządkowali, mieli honorowe usprawiedliwienie, gdy nie zrobili tego, co nie było dozwolone.
11. Postanowiono, że ułaskawienie za naruszenie Prawa Kornelii powinno być udzielone także matce, na rzecz
której zapis spadku został napisany przez jej niewolnika pod dyktando jej syna.
12. Senat podjął również taką samą decyzję w stosunku do córki, która pod dyktando matki, z powodu
nieznajomości prawa, zapisała spadek na swoją rzecz.
13. Jeśli ktoś, po wyznaczeniu dwóch spadkobierców, dodał, że jeśli któryś z nich umrze nie pozostawiając
dzieci, majątek powinien być przekazany ocalałemu, jeśli miał dzieci, ale jeśli obaj umrą bezdzietnie, majątek (to,
co następuje, zostało napisane inną ręką) powinien być przekazany osobie, która napisała testament: uważa się,
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że ten, kto napisał testament, powinien być zwolniony z kary Prawa Kornelii; ale byłoby bardziej korzystne
pozwolić mu nabyć to, co zostało wspomniane powyżej.
14. Paulus, Opinie, Księga III.
Odpowiadał, że przestępstwo kradzieży instrumentów pisanych nie jest powodem do oskarżenia publicznego,
chyba że udowodni się, że skradziono czyjś testament.
15. Paulus uważał, że wszyscy ci, którzy pieczętowali jakiekolwiek sfałszowane dokumenty, z wyjątkiem
testamentów, podlegali karze według prawa kornelańskiego.
16. A także inni, którzy dokonali fałszywych wpisów w rejestrach, dokumentach publicznych lub innych tego
rodzaju dokumentach, nie pieczętując ich, lub, aby zapobiec poznaniu prawdy, ukryli lub ukradli coś, dokonali
podmiany lub odpieczętowali papier, nie ma wątpliwości, że zwyczajowo podlegają tej samej karze.
17. Tenże, Powiernictwa, Księga III.
Gdy ktoś napisze własnoręcznie zapis o niewolniku na swoją rzecz i zażąda się od niego manumitowania go,
Senat postanowił, że powinien on być manumitowany przez wszystkich spadkobierców.
18. Tenże, Sentencje, Księga III.
Nie zabrania się nam zapisywać w cudzym testamencie zapisu na rzecz żony.
19. Ten, kto mianuje się opiekunem testamentowym małoletniego dziecka spadkodawcy, chociaż jest uważany
za podejrzanego z tego powodu, że zdaje się dążyć do opieki, to jednak, jeśli jest zatwierdzony jako odpowiedni,
powinien być mianowany opiekunem nie na mocy testamentu, ale dekretu magistratu; nie należy też przyjmować
żadnego usprawiedliwienia z jego strony, ponieważ uważa się, że wyraził zgodę na życzenia spadkodawcy.
20. Tenże, Sentencje, Księga V.
Ci, którzy wybijali fałszywe pieniądze, ale nie wydawali się skłonni do całkowitego zakończenia tego procederu,
będą zwolnieni, jeśli okazano dowody prawdziwej skruchy.
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21. Oskarżenie o wprowadzenie fikcyjnego dziecka nie jest przedawnione; i nie ma różnicy, czy kobieta, która
rzekomo dokonała podmiany, nie żyje, czy nie.
22. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VI.
Pod karą fałszerstwa testamentów karani są także ci, którzy przyjęli pieniądze w celu wywołania sporu poprzez
pomoc prawną lub przedstawienie świadków, albo spowodowali zaciągnięcie zobowiązań lub zawarcie umów,
albo utworzyli stowarzyszenie, albo podjęli jakiekolwiek działania, aby to umożliwić.
23. Paulus, O turpilskim dekrecie senatu.
Każdy, kto sprzedał ten sam cały majątek dwóm różnym osobom na podstawie odrębnych umów, podlega karze
za fałszowanie testamentów; i tak postanowił Boski Hadrian. Do tej samej kategorii zalicza się również tego, kto
skorumpował sędziego; ale zwykle karze się takich mniej surowo, gdyż są oni na pewien czas zdegradowani i nie
są pozbawieni majątku.
24. Tenże, O libijskim dekrecie senatu.
Nie można powiedzieć, aby dziecko poniżej wieku dojrzewania wchodziło w zakres tego Edyktu, gdyż nie może
być odpowiedzialne za przestępstwo fałszerstwa, gdyż w tym wieku nie jest zdolne do przestępstwa.
25. Jeśli ojciec napisze zapis na rzecz syna, który znajduje się w rękach wroga, to należy stwierdzić, że po jego
powrocie ojciec będzie podlegał karze wynikającej z Dekretu Senatu; gdyby jednak zmarł w niewoli, ojciec byłby
uznany za niewinnego.
26. Gdyby jednak zapisał na rzecz swego wyemancypowanego syna, może to uczynić zgodnie z prawem; ta
sama zasada odnosi się do syna oddanego w adopcję.
27. Podobnie, jeśliby zapisał na rzecz swojego niewolnika, któremu zwleka z przyznaniem wolności zgodnie z
warunkami trustu, należy stwierdzić, że nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z warunkami Dekretu Senatu,
ponieważ ustalono, że wszystko, co zostało nabyte za pomocą tego rodzaju niewolnika, musi zostać mu wydane
po jego manumulacji.
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28. 28. Jeśli zapisał na rzecz niewolnika, który mu służy w dobrej wierze, to jest winny, jeśli chodzi o jego
intencję, ponieważ zapisał go na rzecz tego, o którym myślał, że do niego należy. Ponieważ jednak ani spadek,
ani majątek nie są nabywane przez posiadacza w dobrej wierze, uważamy, że powinien on być zwolniony z kary.
29. 29. Gdy pan zapisuje swemu niewolnikowi, "gdy ten stanie się wolny", mówimy, że dekret Senatu nie dotyczy
pana, ponieważ w żaden sposób nie miał on na względzie własnych interesów. Ta sama zasada odnosi się do
syna później wyemancypowanego.
30. Kto potwierdza kodycyl, sporządzony przed testamentem, w którym zapisano mu spadek, podlega przepisom
dekretu senatu, co stwierdził także Julianus.
31. 31. Człowiek podlega karze, gdy coś sobie zabiera, tak samo jak wtedy, gdy coś sobie daje; na przykład, gdy
zapisano mu niewolnika, a także dokonano jego manumisji, własnymi rękami pozbawia go wolności. Dzieje się
tak nawet wtedy, gdy pozbawia go wolności zgodnie z wolą spadkodawcy, gdyż jeśli ten nie wie o tym fakcie,
darowizna wolności będzie ważna. Ta sama zasada będzie obowiązywała, gdy po wezwaniu do zapłaty spadku,
którym był obciążony, wymazuje on klauzulę tworzącą trust!
32. Kto własnoręcznie napisze cesję wolnego człowieka, odpowiada nie według litery, lecz według ducha Dekretu
Senatu.
33. 33. Podobnie niewolnik, który w testamencie innego człowieka zapisuje sobie pod zastaw wolność, nie jest
objęty postanowieniami Dekretu Senatu. W tej kwestii może jednak powstać wątpliwość, ponieważ (jak już
powiedzieliśmy powyżej) Senat umarza karę tylko w przypadku niewolnika, który zapisał sobie wolność pod
zarządem powierniczym w testamencie swojego pana, gdy ten ostatni stwierdził ten fakt swoim podpisem. I
rzeczywiście, jest jeszcze więcej powodów, aby twierdzić, że narusza on dekret Senatu w większym stopniu niż
ten, kto zapisuje sobie spadek, ponieważ w żadnym wypadku nie będzie miał prawa do swojej wolności, ale może
nabyć spadek dla swojego pana.
34. Gdyby ten, kto spisuje testament, przyznał wolność pod zarządem powierniczym własnemu niewolnikowi,
zobaczmy, czy nie jest wolny od kary, gdyż nie odnosi żadnej korzyści, chyba że uczynił to po to, aby niewolnik
został od niego kupiony za wygórowaną cenę, w celu dokonania manumisji.
35. Również ten, kto przy nadaniu ziemi Tycjuszowi dodał własną ręką, jako warunek, że pieniądze mają być mu
wypłacone, wchodzi w zakres dekretu senatu.
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36. Kto za zgodą ojca wydziedzicza się lub pozbawia się spadku, nie jest odpowiedzialny ani według litery, ani
według ducha dekretu senatu.
37. Tenże, O karach dla cywilów.
Zadaje się pytanie, co to jest fałszerstwo? Uważa się, że ma ono miejsce wtedy, gdy ktoś naśladuje pismo innego
lub pomija coś w dokumencie lub rachunku, gdy go kopiuje; a nie wtedy, gdy podaje się fałszywy wynik w
obliczeniach lub rachunku.
38. Scaevola, Digest, Księga XXII.
Aithales, niewolnik, któremu w testamencie Vetitus Callinicus, jego pana, pozostawiono wolność i część majątku,
na warunkach trustu, którym obciążeni byli spadkobiercy wyznaczeni do jedenastu dwunastych części majątku;
oświadczył Maksymilii, córce spadkodawcy, która została wyznaczona na spadkobierczynię jednej dwunastej
części majątku, że może przedstawić dowody na to, że testament Wetiusza Kwintyliana został sfałszowany, a po
przesłuchaniu Maksymilii przed sędzią pokoju oświadczył, że udowodni, w jaki sposób testament został
sfałszowany. Maksymilia podpisała oskarżenie o fałszerstwo przeciwko autorowi testamentu i Prokulusowi, jej
współspadkobiercy, a po wysłuchaniu sprawy prefekt miasta uznał, że testament nie został sfałszowany, i
nakazał przepadek na rzecz skarbu dwunastej części majątku należącego do Maksymilii. Pojawiło się pytanie,
czy Aithales ma prawo do wolności i czy po tej decyzji powiernictwo powinno być wykonane. Odpowiedź
brzmiała, że zgodnie z podanymi faktami tak właśnie jest.
39. Ulpianus, O edykcie, księga VII.
Ten, komu zarzuca się, że wydał sfałszowane listy w imieniu pretora lub ogłosił sfałszowany edykt, podlega karze
in factum, nawet jeśli był ścigany na mocy prawa kornelańskiego.
40. Marcellus, Digest, Księga XXX.
Jeśli ktoś zniszczył testament ojca i działa jako spadkobierca ustawowy, tak jakby jego ojciec zmarł w
testamencie, a potem sam umarł, to jest całkowicie sprawiedliwe, że cały majątek ojca powinien być odebrany
spadkobiercy.
41. Modestinus, Reguły, Księga VIII.
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Oświadcza on, że ci, którzy złożyli sprzeczne zeznania między sobą, są odpowiedzialni na mocy prawa za
popełnienie fałszerstwa.
42. Postanowiono również, że ten, kto składa fałszywe zeznania przeciwko własnej pieczęci, podlega karze za
fałszerstwo. W odniesieniu do bezczelności osoby, która złożyła różne zeznania na korzyść dwóch osób, i której
wiara jest tak podwójna i chwiejna, nie ma żadnych wątpliwości, że jest ona odpowiedzialna za przestępstwo
fałszerstwa.
43. Kto fałszywie podaje się za żołnierza, używa odznaczeń, do których nie jest uprawniony, lub podróżuje na
podstawie sfałszowanego zezwolenia, powinien być surowo potraktowany, stosownie do natury popełnionego
przestępstwa.
44. Tenże, Opinie, Księga IV.
Jeśli dłużnik w zobowiązaniu zastawniczym poda datę starszą niż właściwa, będzie podstawa do oskarżenia o
crimen falsi.
45. Tenże, O wybranych przypadkach.
Jeśli ktoś oszukuje gubernatora prowincji za pomocą dokumentów lub petycji, nie przynosi mu to żadnej korzyści,
a co więcej, jeśli zostanie oskarżony, musi zapłacić karę za swoją pochopność, tak jakby popełnił fałszerstwo. W
tej kwestii zachowały się reskrypty. Wystarczy dla dowodu podać jeden przykład, który brzmi następująco:
"Aleksander August do Juliusza Maryllusa. Jeśli twój przeciwnik w petycji, którą złożył, nie stwierdził tego, co było
prawdą w złożonej przez niego prośbie, nie może skorzystać z dokumentu, który podpisał; a ponadto, jeśli
zostanie oskarżony, musi ponieść karę."
46. Tenże, Pandekty, Księga XII.
Ten, kto wykona lub wyryje fałszywą pieczęć, jest odpowiedzialny na mocy Prawa Kornelii odnoszącego się do
testamentów.
47. W przypadku zastąpienia dziecka, oskarżenie mogą wnieść tylko rodzice lub ci, którzy mają w tym interes, ale
nikt z ludzi nie może wnieść oskarżenia publicznego.
48. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga III.
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Boski Pius stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Klaudiusza: "Wszyscy, którzy wprowadzają do sądu
narzędzia, których nie można udowodnić, będą ukarani zgodnie z naturą każdego przestępstwa; lub, jeśli wydaje
się, że zasłużyli na poważniejszą karę, niż może być na nich nałożona w ramach tej jurysdykcji, fakty mogą być
przedstawione cesarzowi, aby mógł on określić, jaka kara powinna być im wymierzona". Cesarz Marek, wraz ze
swoim Bratem, jednakże pod wpływem uczuć humanitaryzmu złagodził tę karę; tak, że jeśli (co często się
zdarza), takie dokumenty zostaną przedstawione przez pomyłkę, ci, którzy coś takiego uczynili, mogą zostać
ułaskawieni.
49. Modestinus, O karach, Księga I.
Obecnie ci, którzy oszukańczo zmieniają jakieś edykty, które zostały promulgowane, są karani fałszerstwem.
50. Jeśli sprzedawca lub nabywca zmieni miary używane do wina, zboża lub czegokolwiek w tym rodzaju, które
zostały publicznie zatwierdzone, lub w złym zamiarze popełni inne oszustwo, będzie skazany na zapłacenie
podwójnej wartości mienia; a dekretem boskiego Hadriana przewidziano, że ci, którzy używają fałszywych wag
lub miar, powinni zostać zesłani na wyspę.
51. Tenże, O karach, Księga III.
Jeśli ktoś używałby sfałszowanych konstytucji, nie podając żadnego upoważnienia do tego, będzie mu
zabronione używanie wody i ognia na mocy Prawa Kornelii.

Tit. 11. Odnośnie do juliańskiego prawa o wymuszeniach.
52. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
Prawo juliańskie o wymuszeniach odnosi się do pieniędzy otrzymywanych przez kogoś, kto sprawuje urząd
sędziego, albo kto ma jakiś stopień władzy, albo administracji, albo urząd zastępcy, albo jakąkolwiek inną pracę
publiczną lub zawód; odnosi się także do osób towarzyszących wyżej wymienionym dostojnikom.
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53. Prawo wyłącza tych, od których wolno otrzymywać pieniądze, na przykład od kuzynów, od bliskich krewnych i
od żony.
54. Scaevola, Reguły, Księga IV.
Zgodnie z tym prawem powództwo przysługuje przeciwko spadkobiercom, ale tylko w ciągu roku od śmierci
osoby, która została oskarżona.
55. Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Zgodnie z ustawą juliańską o wymuszeniu rozbójniczym odpowiada ten, kto, posiadając jakąkolwiek władzę,
przyjmuje pieniądze za wydanie wyroku lub dekretu;
56. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Księga III.
Albo za uczynienie więcej lub mniej, niż był zobowiązany uczynić w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych.
57. Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Również asystenci sędziów mogą być ścigani na mocy tego prawa.
58. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Księga I.
Na mocy tego samego prawa odpowiedzialni są ci, którzy otrzymują pieniądze za zeznawanie lub nie
zeznawanie.
59. Skazanemu na mocy tego prawa zabrania się zeznawać publicznie, być sędzią lub ścigać przestępstwa.
60. Ustawa juliańska odnosząca się do wymuszeń przewiduje, że: "Nikt nie będzie brał pieniędzy w celu
zaciągnięcia lub zwolnienia żołnierza, ani też nikt nie będzie przyjmował pieniędzy za wyrażenie swojej opinii w
senacie lub w radzie publicznej, za oskarżenie lub nieoskarżenie kogokolwiek; a magistraty miejskie muszą
powstrzymywać się od wszelkiego rodzaju korupcji i nie przyjmować w darach lub prezentach więcej niż sto aurei
w ciągu całego roku".
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61. Macer, Public Prosecutions, Księga I.
Julijskie prawo o wymuszeniach nakazuje, że: "Nikt nie może przyjmować niczego jako zachęty do wydania
wyroku lub dekretu, lub do zmiany zdania; lub do powstrzymania go od wydania decyzji; lub do wtrącenia
człowieka do więzienia, lub zakucia go w łańcuchy; lub nakazania zakucia go w łańcuchy, lub uwolnienia go z
łańcuchów; lub do skazania lub uniewinnienia człowieka; lub do oszacowania wysokości wyroku; lub do skazania
kogokolwiek na karę śmierci lub karę pieniężną, lub do powstrzymania się od tego".
62. Widać jednak, że prawo zezwala wszystkim, z wyjątkiem tych, którzy zostali wyłączeni, na przyjmowanie
pieniędzy bez ograniczeń; ale ci, którzy zostali wymienieni w tej Sekcji, nie mogą przyjmować niczego od nikogo.
63. Przewidziano również: "Że żadna praca publiczna, która ma być zbudowana, nie może być przyjęta jako
ukończona, ani żadne przepisy publiczne, które mają być rozdzielane, nie mogą być przeniesione lub otrzymane,
ani żaden budynek nie może być uznany za naprawiony, zanim nie zostanie ukończony, przyjęty i dostarczony
zgodnie z prawem".
64. Osoby winne wymuszenia są obecnie arbitralnie traktowane przez prawo, i są zazwyczaj karane wygnaniem,
lub nawet surowiej, w zależności od popełnionego przestępstwa. Co jednak należy zrobić, jeśli przyjmują
pieniądze jako nagrodę za zabicie człowieka? Albo nawet, jeśli nie przyjmą ich, ale powodowani wściekłością
zabiją niewinną osobę, lub taką, której nie powinni karać? Powinni być poddani karze śmierci, albo deportowani
na jakąś wyspę, jak zresztą większość z nich.
65. Paulus, O Edykcie, księga LIV.
Gdy coś zostanie ofiarowane prokonsulowi lub pretorowi z pogwałceniem prawa o wymuszeniach, nie może on
tego nabyć przez lichwiarstwo.
66. To samo prawo stanowi, że: "Sprzedaż lub dzierżawa dokonana za większą lub mniejszą cenę niż jest
sprawiedliwa są z tego powodu nieważne, a lichwiarstwo jest uniemożliwione, zanim własność trafi w ręce tego,
kto ją posiadał, lub jego spadkobiercy".
67. Papinianus, Opinie, Księga XV.
Ci, którzy w zamian za wypłacone im pieniądze zrzekają się publicznego zatrudnienia, są karnie ścigani za
wymuszenie.
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Tit. 12. Odnośnie juliańskiego prawa o prowiantach.
68. Marcjanus, Instytuty, Księga II.
Niewolnik może wystąpić z powództwem karnym przeciwko swemu panu, jeśli ten pierwszy twierdzi, że jego pan
dopuścił się oszustwa w odniesieniu do zapasów należących do społeczeństwa.
69. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
W ustawie juliańskiej o prowiantach przewidziana jest kara dla tego, kto dopuszcza się jakiegokolwiek czynu lub
tworzy jakiekolwiek stowarzyszenie, za pomocą którego można podnieść cenę prowiantu.
70. W prawie sarneńskim przewidziano, że nikt nie może zatrzymywać statku lub marynarza, ani też złośliwie
popełniać czynów, przez które można spowodować opóźnienie.
71. Przewidziana kara to grzywna w wysokości dwudziestu aurei.
72. Papiriusz Justus, O konstytucjach, księga I.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie: "Jest rzeczą cokolwiek niesprawiedliwą, aby dekurioni
sprzedawali swoim współobywatelom zboże po cenie niższej, niż wymaga tego zaopatrzenie w prowiant".
73. Twierdzili oni również, że magistraty żadnego miasta nie mają prawa ustalać ceny importowanego zboża.
74. W Reskrypcie stwierdzili również, co następuje: "Chociaż nie jest w zwyczaju, aby kobiety udzielały tego
rodzaju informacji, to jednak, jeśli obiecasz, że możesz dostarczyć informacji, które będą korzystne dla
Departamentu ds. Utrzymania, możesz przekazać je prefektowi tej gałęzi służby publicznej".
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Tit. 13. Dotyczące prawa juliańskiego odnoszącego się do piractwa, świętokradztwa i balangi.

75. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLIV.
Ustawa juliańska o świętokradztwie stanowi, że: "Nikt nie będzie przechwytywał ani przeznaczał na własny
użytek, ani też czynił niczego, za pomocą czego inny mógłby usunąć, przechwycić lub wykorzystać na swoją
korzyść jakiekolwiek pieniądze pochodzące ze źródeł świętych, religijnych lub publicznych, chyba że jest do tego
upoważniony przez prawo; nikt też nie będzie dodawał do złota, srebra lub miedzi należących do rządu, ani też
świadomie i oszukańczo popełniał jakiegokolwiek czynu, za pomocą którego można by do nich dodać lub z nimi
zmieszać cokolwiek, przez co ich wartość mogłaby ulec zmniejszeniu."
76. Paulus, O Sabinusie, Księga XI.
Zgodnie z ustawą juliańską o równowadze odpowiada ten, kto zatrzymuje pieniądze publiczne przeznaczone na
określony cel, a nie wykorzystuje ich w tym celu.
77. Ulpianus, O cudzołóstwie, księga I.
Pierwotnie karą za rozpustę był zakaz używania wody i ognia, który obecnie został zastąpiony deportacją. Co
więcej, ten, kto znalazł się w takim położeniu, traci nie tylko wszystkie swoje dawne prawa, ale i majątek.
78. Marcianus, Instytuty, Księga XIV.
Odpowiedzialność na mocy ustawy juliańskiej o parcelacji ponosi ten, kto usuwa lub przywłaszcza sobie
pieniądze przeznaczone na cele sakralne lub religijne.
79. Podlega też karze za spekulację ten, kto przywłaszcza sobie coś, co zostało ofiarowane Bogu
nieśmiertelnemu.
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80. Ponadto w mandatach cesarskich dotyczących świętokradztwa przewidziano, że gubernatorzy prowincji mają
wyszukiwać wszystkich świętokradców, rabusiów i porywaczy i karać ich stosownie do wagi popełnionych przez
nich przestępstw; w konstytucjach cesarskich przewidziano, że świętokradztwo będzie karane arbitralnie, karą
proporcjonalną do przestępstwa.
81. Zgodnie z ustawą juliańską o bilansach odpowiada ten, kto zatrzymuje w swoich rękach jakiekolwiek
pieniądze publiczne otrzymane z dzierżaw lub zakupów, ze sprzedaży prowiantu lub czegokolwiek innego.
82. Ponadto, kto otrzymał pieniądze publiczne przeznaczone na jakikolwiek cel, zatrzymuje je i nie przeznacza na
ten cel, podlega odpowiedzialności na mocy tego prawa.
83. Kto został skazany na podstawie tego prawa, podlega karze grzywny o jedną trzecią wyższej niż to, co jest
winien.
84. Miejsce, w którym znaleziono skarb, nie nabiera charakteru religijnego; choćby bowiem znaleziono go w
grobowcu, nie jest on zajęty jako religijny. To bowiem, co komuś jest zabronione, nie może uczynić miejsca
religijnym, a pieniądze nie mogą być zakopane, jak to jest przewidziane w mandatach cesarskich,
85. Kiedy jednak dochodzi do kradzieży jakiejkolwiek własności publicznej, Konstytucje cesarzy Trajana i
Hadriana przewidują, że popełnia się przestępstwo piractwa. Taka jest obecna praktyka.
86. Tenże, Jazda, Księga IV.
Boscy Sewerus i Antoninus w Reskrypcie skierowanym do Kasjusza Festusa stwierdzili, że w przypadku
kradzieży własności osób prywatnych złożonej w świątyni, należy wnieść sprawę o kradzież, a nie o
świętokradztwo.
87. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VII.
Prokonsul powinien wymierzać karę za świętokradztwo albo z większą lub mniejszą surowością, albo z
łaskawością, stosownie do rangi i stanu winowajcy, biorąc pod uwagę czas, a także jego wiek i płeć. Wiem, że
kilku sędziów skazało osoby winne świętokradztwa na rzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom, innych na
spalenie żywcem, a jeszcze innych na powieszenie na szubienicy. Kara ta powinna być jednak uregulowana w
ten sposób, że na pożarcie dzikim bestiom powinni być rzucani ci, którzy z uzbrojoną bandą włamali się do
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świątyni i nocą wynieśli dary bogów; ale gdy ktoś zabiera ze świątyni coś o niewielkiej wartości, powinien być
ukarany skazaniem go na kopalnie, a jeśli urodził się w wyższej pozycji, powinien zostać zesłany na wyspę.
88. Ci, którzy robią pieniądze publiczne, albo stemplują je publiczną matrycą i wytwarzają je dla siebie poza
mennicą, albo kradną je po stemplowaniu, nie są uważani za fałszerzy, ale za sprawców kradzieży wspólnej
monety, która przypomina przestępstwo spekulacji.
89. Jeśli ktoś ukradnie złoto lub srebro należące do państwa, to zgodnie z edyktem Boskiego Piusa będzie
karany wygnaniem lub skazaniem na kopalnie stosownie do rangi. Każdy, kto użyczy swojej pieczęci złodziejowi,
uważany jest za skazanego za jawną kradzież i okrywa się niesławą. Kto bezprawnie wydobył złoto z kopalni i
przetopił je, skazany jest na poczwórne odszkodowanie.
90. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Księga II.
Przestępstwo peculacji nie może być ścigane po upływie pięciu lat.
91. Tenże, Oskarżenia publiczne, księga III.
Każdy, kto usunie bezwstydną tabliczkę prawa zawierającą granice pól lub cokolwiek innego, albo zmieni ją w
jakikolwiek sposób, odpowiada na mocy ustawy juliańskiej dotyczącej pekulacji.
92. Kto wymazuje coś z rejestrów publicznych lub coś do nich wpisuje, podlega odpowiedzialności na mocy tego
prawa.
93. Paulus, W sprawie oskarżeń publicznych.
Osoby skazane za świętokradztwo będą karane śmiercią.
94. Winni świętokradztwa są ci, którzy kradną święte przedmioty należące do społeczeństwa. Ci, którzy
przywłaszczają sobie rzeczy święte należące do osób lub kaplice niestrzeżone, zasługują na karę surowszą niż
złodzieje, a mniej surową niż osoby świętokradcze. Dlatego należy dokładnie rozważyć, co jest święte, i jakie
czyny mogą być zaliczone do przestępstwa świętokradztwa.
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95. Labeo, w trzydziestej ósmej księdze Dzieł ostatnich, definiuje spekulację jako kradzież publicznych lub
świętych pieniędzy, nie dokonaną przez tego, na czyje ryzyko ona w danym momencie była przeznaczona; a
zatem strażnik świątyni, któremu powierzono tego rodzaju własność, nie popełnia spekulacji.
96. W tym samym rozdziale, niżej, mówi, że nie tylko przywłaszczenie pieniędzy publicznych, ale także pieniędzy
należących do osób prywatnych, stanowi przestępstwo krętactwa, gdy ktoś odbiera pieniądze należne Skarbowi
Państwa, udając, że jest jego wierzycielem, nawet jeśli wziął jako własne pieniądze należące do osoby prywatnej.
97. Nie popełnia kradzieży ten, kto otrzymuje pieniądze w celu ich przewiezienia, ani ten, kto przejmuje
odpowiedzialność za pieniądze.
98. Senat zarządził, że na mocy ustawy przeciwko malwersacjom odpowiadać będzie ten, kto bez polecenia
urzędnika odpowiedzialnego zezwoli na badanie i kopiowanie rejestrów publicznych.
99. 99. Również ten, kto zatrzymuje pieniądze publiczne przeznaczone na określony cel i nie wykorzystuje ich w
tym celu, podlega temu prawu; tak mówi Labeo w trzydziestej ósmej księdze swoich Dzieł ostatnich. Kto,
opuszczając prowincję, w której sprawował swój urząd, zda rachunek Skarbowi Państwa z pieniędzy, które
pozostały w jego rękach, i zatrzyma je, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ jest dłużnikiem
Skarbu Państwa jako osoba prywatna i dlatego powinien być zaliczony do dłużników; a ten, kto ma władzę, może
je od niego ściągnąć albo przez zajęcie jego majątku, albo przez aresztowanie, albo przez nałożenie grzywny; ale
ustawa juliańska nakazuje, aby po upływie roku pieniądze te były zaliczone do należnego salda.
100. Marcianus, Public Prosecutions, Księga I.
Na mocy tego prawa odpowiada ten, kto wpisuje do rejestrów publicznych kwotę mniejszą niż wpływy ze
sprzedaży lub dzierżawy, albo popełnia inne przestępstwo tego rodzaju.
101. Boscy Sewerus i Antoninus, stwierdziwszy, że pewien młodzieniec bardzo znakomitego rodu miał w świątyni
małą skrzynię, a po zamknięciu świątyni wyszedł z niej i ukradł wiele rzeczy należących do świątyni, po czym
ponownie zamknął się w skrzyni, deportowali go na wyspę, po jego skazaniu.
102. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Kto przebija ścianę świątyni lub kradnie coś w ten sposób, podlega oskarżeniu o paserstwo.
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103. Kto we dnie lub w nocy wejdzie do świątyni i wyniesie z niej jakąś rzecz świętą, będzie oślepiony; kto zaś
wyniesie cokolwiek poza świątynię lub inną część świątyni, będzie biczowany, będzie miał ogoloną głowę i będzie
wysłany na wygnanie.
104. Marcellus, Digest, Księga XXV.
Nie jestem bynajmniej winny korupcji, jeśli pobieram pieniądze od kogoś, kto jest dłużny zarówno mnie, jak i
Skarbowi Państwa; pieniądze bowiem, które otrzymuję od dłużnika Skarbu Państwa, nie są przeze mnie
sprzeniewierzone, ponieważ nadal pozostaje on dłużnikiem Skarbu Państwa.
105. Modestinus, O karach, Księga II.
Kto kradnie łupy nieprzyjacielskie, odpowiada według prawa za kradzież i zostaje skazany na poczwórne
odszkodowanie.
106. Papinianus, Pytania, Księga XXXVI.
Oskarżenie publiczne o spekulację, jak również o przywłaszczenie pieniędzy i wymuszenie, może być wniesione
również przeciwko dziedzicowi; i nie jest to bezzasadne, ponieważ zasadnicza kwestia dotyczy skradzionych
pieniędzy.

Tit. 14. O prawie juliańskim w odniesieniu do bezprawnego ubiegania się o urząd.
107. Modestinus, O karach, Księga II.
Prawo to nie obowiązuje obecnie w Rzymie, ponieważ powoływanie sędziów należy do obowiązków cesarza i nie
zależy od przychylności ludu.
108. Gdyby ktoś w gminie naruszył to prawo, zabiegając o urząd polityczny lub sakralny, dekretem Senatu jest
karany grzywną w wysokości stu aurei i infamią.
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109. Jeśli ktoś skazany na mocy tego prawa skazałby innego, zostanie mu przywrócone w całości jego prawo, ale
pieniądze nie zostaną mu zwrócone.
110. Podobnie ten, kto ustanowi nowy podatek, podlega tej karze na mocy dekretu senatu.
111. Jeśli oskarżony lub oskarżyciel wejdzie do domu swojego sędziego, popełnia czyn bezprawny według Prawa
Julijskiego dotyczącego sędziów; to znaczy, że zostanie mu nakazane zapłacenie stu aurei do Skarbu Państwa.

Tit. 15. Odnośnie prawa fawijskiego w odniesieniu do porywaczy.

112. Ulpianus, Reguły, Księga I.
Każdy, kto świadomie kupuje wolnego człowieka, odpowiada za przestępstwo przeciwko porwaniu na mocy
prawa fawijskiego, a sprzedawca również może być ścigany na mocy tego prawa, jeśli sprzedał człowieka,
wiedząc, że jest on wolny.
113. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Należy pamiętać, że prawo fawijskie nie odnosi się do tych, którzy mając w rękach nieobecnych niewolników,
sprzedają ich; czym innym jest bowiem nieobecność, a czym innym ucieczka.
114. Nie odnosi się też do osoby, która kazała ścigać i sprzedać zbiegłego niewolnika, bo nie sprzedała zbiegłego
niewolnika.
115. Można też powiedzieć, że jeśli ktoś każe Tycjuszowi aresztować zbiegłego niewolnika, a jeśli to uczyni,
zatrzymać go jako kupionego, to dekret Senatu nie ma zastosowania. Panowie, którzy sprzedali swoich
niewolników podczas ucieczki, są również odpowiedzialni na mocy tego dekretu Senatu.
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116. Marcianus, Public Prosecutions, Księga I.
Posiadacz w dobrej wierze nie podlega karze przewidzianej przez prawo fawijskie za bezprawne zatrzymanie
niewolnika, to znaczy jeśli nie wiedział, że niewolnik należy do kogoś innego, lub jeśli sądził, że działa za zgodą
swego pana. A samo prawo jest tak sformułowane w odniesieniu do posiadacza w dobrej wierze, ponieważ
dodaje się "Jeśli uczynił to świadomie i oszukańczo". Cesarze Severus i Antoninus bardzo często decydowali, że
posiadacze bona fide nie są odpowiedzialni na mocy tego prawa.
117. Nie należy zapominać, że podobnie jak w przypadku prawa akwiliańskiego, jeśli osoba, na której konto
naruszono prawo fawijskie, umrze, oskarżenie i kara przewidziana przez prawo fawijskie będą nadal istnieć, jak
stwierdzili Boscy Severus i Antoninus w Reskrypcie.
118. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXII.
Zgodnie z prawem fawijskim odpowiada ten, kto darowuje lub daje w posagu człowieka, o którym wie, że jest
wolny; podobnie każdy, kto wiedząc, że człowiek jest wolny, przyjmuje go w takich okolicznościach, powinien być
zaliczony do tej samej klasy, do której należą sprzedający i kupujący. Ta sama zasada będzie obowiązywała w
przypadku, gdy własność jest dawana w zamian za takiego człowieka.
119. Modestinus, Opinie, Księga XVII.
Uważa, że ten, komu zarzuca się, że przyjął zbiegłego niewolnika należącego do kogoś innego i ukrył go, nawet
jeśli twierdzi, że jest jego własnością, nie może w żaden sposób uniknąć kary, jeśli udowodni mu się winę.
120. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, księga VI.
Nie staje się od razu porywaczem ten, kto jest winny kradzieży, na podstawie przetrzymywania niewolników
należących do innego, gdyż Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie: "Ten, kto zabiegał o niewolników innego lub
przywłaszczył sobie ich, rodzi pytanie, czy jest, czy nie jest odpowiedzialny za przestępstwo porwania, o które
jest oskarżony; i dlatego nie jest konieczne konsultowanie się ze mną w tej kwestii". Sędzia, jednakże, w sprawie
tego rodzaju musi zdecydować to, co wie, że jest całkowicie prawdziwe, gdyż jest oczywiste, że musi być
świadomy, że osoba może być winna przestępstwa kradzieży w odniesieniu do niewolników zabranych innym, a
niekoniecznie z tego powodu, być uznana za winną porwania."
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121. Ten sam Cesarz stwierdził w Reskrypcie w odniesieniu do tej samej sprawy: "Gdy jeden lub więcej zbiegłych
niewolników zostanie znalezionych w posiadaniu kogoś, kto wynajął ich usługi w zamian za ich utrzymanie, a
wspomniani niewolnicy wcześniej wykonywali pracę dla innych, nikt nie może właściwie powiedzieć, że wyżej
wymieniona osoba ich przywłaszczyła".
122. Prawo fawijskie stanowi, że: "Wolny człowiek, który ukrywa jednego, który jest wolnorodzony lub jest wolnym
człowiekiem, wbrew jego woli; lub trzymał go w okowach, i świadomie i oszukańczo go nabył; lub był związany z
kimkolwiek w transakcji tego rodzaju; lub nakłonił męskiego lub żeńskiego niewolnika innego do ucieczki od
swojego pana lub pani; lub ukrył takiego niewolnika bez wiedzy lub zgody jego lub jej pana lub pani; lub trzymał
go lub ją na łańcuchu; lub świadomie i oszukańczo nabył niewolnika, lub był zamieszany w którekolwiek z tych
przestępstw, poniesie karę przewidzianą prawem. "
123. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VI.
Kara pieniężna przewidziana przez prawo fawijskie przestała już być wymierzana; ci bowiem, którzy zostali
skazani za to przestępstwo, ponoszą karę proporcjonalną do jego ciężaru i zazwyczaj są skazywani na kopalnie.

Tit. 16. W sprawie dekretu turpiliańskiego Senatu i oddalenia zarzutów.
124. Marcjanus, O dekrecie turpiliańskim senatu.
Lekkomyślność oskarżycieli wykrywana jest na trzy sposoby i karana trzema karami; albowiem albo kalumniują,
albo prekaryzują, albo się wycofują.
125. Kalumniować to znaczy wnosić fałszywe oskarżenia. Prekaryzować znaczy ukrywać prawdziwe
przestępstwa. Wycofać się jest całkowicie zrezygnować z oskarżenia.
126. Kalumniarzom wymierza się karę na mocy ustawy remmiańskiej.
127. Ten, kto nie udowodni tego, co twierdzi, nie jest od razu uważany za oszczercę, gdyż dochodzenie w
sprawie przestępstwa pozostawia się sędziemu, mającemu jurysdykcję nad sprawą; który, jeśli oskarżony
zostanie uniewinniony, zaczyna dociekać intencji oskarżyciela, i dlaczego został nakłoniony do wniesienia
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oskarżenia; i jeśli stwierdzi, że było to spowodowane słuszną pomyłką, musi go zwolnić. Jeśli jednak stwierdzi, że
oskarżony jest winny oszczerstwa, musi wymierzyć mu karę przewidzianą przez prawo.
128. Rozstrzygnięcie któregokolwiek z tych punktów wynika ze słów wyroku. Jeśli bowiem brzmi on następująco:
"Nie udowodniłeś swoich zarzutów", to oszczędza oskarżonego; jeśli jednak mówi: "Jesteś winny kalumnii", to go
potępia; i nawet jeśli nie doda nic w odniesieniu do kary, to i tak moc prawa będzie przeciwko niemu
egzekwowana. Albowiem (jak utrzymywał Papinianus), kwestia faktów zależy od uznania sądu, ale wymierzenie
kary nie jest pozostawione jego woli, lecz jest zarezerwowane dla władzy prawa.
129. Można zapytać, czy gdyby sędzia wygłosił następujące zdanie: "Wydaje się, że Lucjusz Tycjusz wniósł
pochopne oskarżenie", to czy należałoby uznać, że ogłosił go kalumniatorem? Papinianus powiada, że
pochopność daje podstawę do ułaskawienia, a niepohamowany gniew pozbawiony jest wady kalumnii i z tego
powodu nie trzeba ponosić żadnej kary.
130. Wykazaliśmy, że jest on prekaryzatorem, który jest w zmowie z oskarżonym i który zrzeka się swojego
stanowiska oskarżyciela, aby mógł ukryć swoje dowody i pozwolić na fałszywe usprawiedliwienie oskarżonego.
131. Jeśli jednak ktoś zaniecha oskarżenia bez jego oddalenia, zostaje ukarany.
132. O oddalenie sprawy zazwyczaj proszą i udzielają go gubernatorzy prowincji. Wniosek o to składa się do
sędziego, który przewodniczy w sądzie, a nie gdzie indziej; a jeśli on jest obecny, nie może zostawić dochodzenia
innemu.
133. Jeżeli jedna osoba oskarżyła tę samą osobę o kilka przestępstw, powinna wnosić o oddalenie każdego z
nich, w przeciwnym razie poniesie karę przewidzianą dekretem Senatu za każde pominięte przestępstwo.
134. Kto wnosi oskarżenie, które może ulec przedawnieniu, jak na przykład o cudzołóstwo, gdy upłynęło pięć lat
od jego popełnienia przez mężczyznę lub sześć miesięcy od dnia rozwodu w przypadku kobiety, ten czyż może
mieć jakiekolwiek wątpliwości, że w przypadku zaniechania powinien zostać ukarany na mocy niniejszego
Dekretu Senatu? Powstaje tu pewna trudność, ponieważ oskarżenie to staje się prawie bezskuteczne, gdy
istnieje okres czasu lub jakaś wada osoby, która sprawi, że oskarżony będzie bezpieczny od strachu i
niebezpieczeństwa. Z drugiej strony, kiedy oskarżenie zostało już wniesione, nie może być oddalone na życzenie
oskarżyciela, ale musi to być uczynione przez autorytet sędziego, który ma prawo rozpatrywać sprawę, a ten, kto
pochopnie wnosi tak haniebne oskarżenie, jest uważany za bardziej godnego odium. Dlatego lepsza jest opinia,
że również on, o którym mówiliśmy, powinien być objęty warunkami dekretu senatu. Papinianus jednak uważa, że
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jeśli kobieta, która nie była uprawniona do oskarżenia o fałszerstwo, ponieważ nie ścigała krzywdy wyrządzonej
sobie lub swojej rodzinie, zaniechała tego, to nie powinna być karana na mocy dekretu turpiliańskiego Senatu.
Czy w innych przypadkach wydałby taką samą opinię? Bo cóż to za różnica, czy oskarżenie nie może być
wniesione z powodu słabości płci, podłości czyjegoś stanu, czy upływu czasu? Jest o wiele więcej powodów, aby
osoby były zwolnione od kary w takich okolicznościach, ponieważ oskarżenie kobiety może być przynajmniej
skuteczne ze względu na jej własną szkodę, podczas gdy oskarżenie innych jest tylko dźwiękiem głosu. Ten sam
autorytet stwierdził jednak w innym miejscu, że nikt nie może oskarżyć jednocześnie obu osób, to znaczy
mężczyzny i kobiety, o cudzołóstwo; a gdyby jednak oskarżył obie jednocześnie, powinien prosić o oddalenie
sprawy przeciwko obu, aby uniknąć odpowiedzialności na mocy tego dekretu Senatu. Poza tym, co to za różnica,
czy oskarżenie okaże się nieważne z wyżej wymienionych powodów, czy też nie będzie mogło się ostać z
powodu liczby oskarżonych? Albo czy istnieje jakieś rozróżnienie, gdy ktoś ma pełne prawo do wniesienia
oskarżenia, ale nie może tego uczynić z powodu połączenia dwóch osób lub nie ma kwalifikacji do ich oskarżenia
według ścisłej wykładni prawa? Stąd rozsądnie jest uważać, że wszystkie osoby (z wyjątkiem kobiet i nieletnich),
jeśli nie proszą o oddalenie sprawy, wchodzą w zakres tego dekretu Senatu.
135. Oskarżenie podejrzanego opiekuna może być rozpatrywane tylko przed sądem jawnym, a nikt poza
wojewodą nie może wydać decyzji w takiej sprawie; niemniej jednak każdy, kto zaniecha oskarżenia, nie poniesie
kary z Dekretu Senatu.
136. 136. Podobnie, gdy ktoś zostanie oskarżony o to, że poniósł karę z Dekretu Senatu Turpiliańskiego,
obowiązkiem namiestnika prowincji jest zbadanie sprawy; a kara z Dekretu Senatu nie będzie wymierzona
przeciwko temu, kto odstąpi od oskarżenia, gdyż ten, kto mówi, że ktoś poniósł karę z tego Dekretu Senatu, nie
jest oskarżycielem.
137. Podpada pod warunki tego dekretu ten, kto dostarcza oskarżyciela, podżega, kieruje lub nakłania
kogokolwiek do wniesienia oskarżenia o popełnienie zbrodni, dostarczając dowodów i formułując zarzuty. Jest to
rozsądne, ponieważ nie udowadniając oskarżenia, do którego wniesienia się przyczynił, i próbując uwolnić się od
niebezpieczeństwa zniesławienia przez zaniechanie sprawy, z pewnością powinien być poddany karze za te
przestępstwa; chyba że oskarżyciel, który został podstępnie pozyskany, może udowodnić przestępstwo, które
podjął się udowodnić. Nie ma też żadnego znaczenia, czy oskarżenie wniósł sam, czy też kazał je wnieść ktoś
inny. Papinianus uważał, że jeśli prawdą jest, iż ktokolwiek użył tego rodzaju środków do wniesienia oskarżenia,
powinien zostać ukarany nie zgodnie z literą, ale z duchem prawa; oskarżyciel, który zastąpił osobę, która go
zatrudniła, odpowiada na mocy tego samego dekretu senatu; to znaczy, że jest on karany za to, co sam uczynił
jako przedstawiciel innego, który sam bał się działać.
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138. Oskarżony, który został skazany, złożył apelację, a jego oskarżyciel potem zrezygnował, czy podpadał pod
postanowienia Dekretu Senatu? Wydaje się, że prawie tak, ponieważ dzięki apelacji orzeczenie skazujące
wygasło.
139. Paulus, O karach wszystkich ustaw.
Kto rezygnuje ze ścigania przestępstwa, nie może później wnieść oskarżenia.
140. Tenże, Sentencje, Księga I.
I nawet w przypadkach oskarżenia za prywatne i zwykłe naruszenia prawa, wszyscy kalumniatorzy są arbitralnie
karani proporcjonalnie do wagi popełnionych przestępstw.
141. Papinianus, Opinie, Księga XV.
Nie uważa się, że kobieta, która wniosła oskarżenie o fałszerstwo, jako szkodę dla siebie, a po zaniechaniu tego
zaniechała, poniosła karę przewidzianą w Dekrecie Turpiliańskim Senatu.
142. Po oddaleniu sprawy nie może być ponownie wniesiony ten sam oskarżający przeciwko temu samemu
oskarżonemu.
143. Paulus, Opinie, Księga II.
Gdy pewien człowiek przedstawił cesarzowi petycję i zagroził oskarżeniem o fałszerstwo, ale tego nie uczynił,
powstało pytanie, czy podlega karze nałożonej przez dekret turpiliański senatu? Paulus odpowiedział, że osoba,
o której mowa, nie była objęta zakresem Dekretu Turpiliańskiego Senatu.
144. Tenże, Sentencje, Księga I.
Odstąpił od oskarżenia ten, kto rozmawiał ze swoim adwersarzem w odniesieniu do pozbycia się zarzutu
karnego, który usiłował postawić.
145. Celowo odstępuje od oskarżenia, kto rezygnuje z chęci i zamiaru jego wniesienia.
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146. Uznaje się za zrzekającego się oskarżenia tego, kto nie wniesie oskarżenia w terminie wyznaczonym przez
Wojewodę na udowodnienie zarzutu.
147. Kto zawiadamia na piśmie o zamiarze wniesienia oskarżenia, ma obowiązek udowodnić swoje zarzuty przez
okazanie zawiadomień.
148. Za fałszywe oskarżenie karany jest ten, kto w celu wyrządzenia krzywdy drugiemu, rzekomo szukał, napisał
lub przedstawił w sądzie jakąkolwiek książkę lub inny dowód na jego niekorzyść.
149. Ulpianus, Dysputy, księga VIII.
Jeśli ktoś chciałby wznowić oskarżenie o przestępstwo po jego publicznym oddaleniu, może to uczynić tym
samym prawem, jakie miał, gdy je po raz pierwszy wniósł; nie można bowiem zgodnie z prawem powoływać się
przeciwko niemu na przepisy, które nie były powołane przed zwolnieniem oskarżonych. Tak stwierdził Boski
Hadrian w Reskrypcie.
150. Gdy ktoś wniesie oskarżenie o stellionatus lub o przestępstwo grabieży majątku, a potem zaniecha, nie
będzie podlegał karze z dekretu turpilskiego senatu, nawet jeśli chodzi o kradzież lub szkodę, lecz jego wina
zostanie ukarana przez sędziego.
151. Papinianus, O cudzołóstwie, księga II.
Oddalenie sprawy karnej odbywa się albo publicznie z jakiejś pamiętnej okazji, albo z powodu jakiejś publicznej
radości,
152. Macer, Public Prosecutions, Księga II.
Albo z powodu szczęśliwego wyniku jakiejś transakcji,
153. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga II.
Albo prywatnie, na prośbę oskarżyciela. Istnieje jeszcze trzeci rodzaj zwolnienia, dokonywanego zgodnie z
prawem, to znaczy wtedy, gdy oskarżyciel umrze lub gdy z jakiegoś ważnego powodu nie może wnieść
oskarżenia.
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154. Gdy oddalenie jest dokonane zgodnie z dekretem publicznym, mąż, wnosząc oskarżenie po raz drugi, nie
traci żadnego ze swoich praw.
155. Boski Hadrian stwierdził, że trzydzieści dni wyznaczonych na ponowne wniesienie oskarżenia należy
rozumieć jako dni dyspozycyjne, to znaczy, że należy je liczyć od dnia, w którym zakończyły się święta. Senat
zadecydował, że dni te rozpoczynają się w momencie, w którym każdy może wznowić oskarżenie oskarżonego.
Ten czas na wznowienie sprawy nie zaczyna biec inaczej, jak tylko wtedy, gdy oskarżyciel może wszcząć
postępowanie.
156. To samo, o cudzołóstwie.
Pytano, czy ci, którzy z powodu upływu czasu zostali pozbawieni możliwości wniesienia oskarżenia, wchodzą w
zakres Dekretu Turpiliańskiego Senatu. Odpowiedziano, że nie ma wątpliwości, że osoby, którym przedawnienie
uniemożliwiło wniesienie oskarżenia o cudzołóstwo, mogą być karane za oszczerstwo.
157. Ulpianus, O cudzołóstwie, księga II.
Gdy na mocy dekretu Senatu, jak to się zwykle dzieje, lub z powodu jakiejś publicznej radości, lub dla uczczenia
domu cesarskiego, lub z jakiegoś powodu, dla którego Senat zadecydował, że oskarżeni powinni być zwolnieni, a
oskarżyciel nie ponowił oskarżenia w wyznaczonym czasie, to należy stwierdzić, że dekret turpiliański Senatu nie
ma zastosowania, ponieważ nie uważa się za winnego zaniechania, kto nie oskarża osoby zwolnionej z
odpowiedzialności karnej. Staje się on jednak zwolniony od oskarżenia przez uwolnienie oskarżonych.
158. Paulus, O cudzołóstwie, Księga III.
Rozumiemy, że zaniechał ten, kto całkowicie porzucił zamiar oskarżenia, a nie ten, kto tylko odłożył oskarżenie.
Kto za zgodą cesarza rezygnuje z oskarżenia, nie podlega karze.
159. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga VII.
Boski Hadrian w Reskrypcie skierowanym do Salwiusza Carusa, prokonsula Krety, stwierdził, że jeśli opiekun
wniósł oskarżenie w imieniu swojego podopiecznego, a ten, w którego imieniu je wniósł, zmarł, nie powinien być
zmuszony do kontynuowania oskarżenia.
160. Macer, Public Prosecutions, Księga II.
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W zakres Dekretu Turpiliańskiego Senatu wchodzą ci, którzy zastępują oskarżycieli w ich miejsce, lub którzy,
uczyniwszy to, wnoszą oskarżenie bez oskarżenia oskarżonych, lub odstępują od oskarżenia w inny sposób niż
przez oddalenie sprawy, jak również ci, którzy złożyli jakiś dokument na piśmie lub zawarli jakąś umowę w celu
oskarżenia innego. Należy powiedzieć, że te słowa: "Wnieść oskarżenie bez oskarżenia oskarżonych", odnoszą
się do wszystkich wyżej wymienionych osób.
161. Powstaje pytanie, czy Dekret Senatu ma zastosowanie do tych, którzy obecnie posiadają nadzwyczajną
jurysdykcję w sprawach przestępstw publicznych. Zgodnie z obecnym prawem, opartym na Konstytucjach
Cesarskich, ma on zastosowanie; dlatego też każda kara będzie wymierzana w każdym indywidualnym
przypadku.
162. Jeśli ci, którym nie wolno wnosić oskarżenia o zniesławienie, zaniechają tego, nie będą podlegać karze
przewidzianej w niniejszym dekrecie Senatu. Zostało to przewidziane przez Konstytucje.
163. Jeśli z powodu śmierci oskarżonego oskarżyciel zaniecha oskarżenia, nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności na mocy niniejszego Dekretu Senatu, ponieważ oskarżenie wygasa z chwilą śmierci
oskarżonego, chyba że przestępstwo jest tego rodzaju, że może być kontynuowane przeciwko spadkobiercom,
jak na przykład w przypadku zdrady stanu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku oskarżenia o wymuszenie
rozbójnicze, gdyż to również nie wygasa przez śmierć.
164. 164. Ponadto, jeśli oskarżony umrze po tym, jak oskarżyciel odstąpił od oskarżenia, przestępstwo
oskarżyciela nie będzie z tego powodu mniejsze. Jeśli bowiem ten, który raz odstąpił od oskarżenia, gotów jest
potem ponowić oskarżenie, Severus i Antoninus postanowili, że nie będzie on wysłuchany.
165. Ci, którzy po wniesieniu pisemnego oskarżenia pozwolili, aby upłynął rok lub dwa lata, ponieważ nie mogli
wnieść oskarżenia ze względu na różne zajęcia jako namiestnicy, lub też przeszkodziły im w tym obowiązki
urzędowe, nie wchodzą w zakres Dekretu Senatu.
166. Jeśli ktoś oskarżył kogoś w pierwszej kolejności, a po oddaleniu sprawy, lecz przed ponownym oskarżeniem
oskarżonego, nastąpiłoby drugie oddalenie, to trzydzieści dni należy liczyć nie od pierwszego, lecz od drugiego
oddalenia sprawy.
167. Paulus, O cudzołóstwie.
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Domicjan stwierdził w Reskrypcie, że to, co jest przewidziane w odniesieniu do świąt i zwolnienia oskarżonych,
nie ma zastosowania do niewolników, którzy po oskarżeniu mają być zakuci w łańcuchy do czasu rozstrzygnięcia
sprawy.
168. Modestinus, Opinie, Księga XVII.
Lucjusz Titius oskarżył Secjusza o fałszerstwo, a zanim go oskarżył, oskarżenia wszystkich oskarżonych zostały
oddalone dzięki pobłażliwości cesarza. Pytam, czy jeśli oskarżenie nie zostałoby potem wznowione, to czy
oskarżyciel podlegałby karze z dekretu senatu o Turpiliuszu. Herennius Modestinus odpowiedział, że zwolnienie
oskarżonych, udzielone z łaski publicznej, nie dotyczy tego rodzaju przestępstw.
169. Papiriusz Justus, O konstytucjach, księga I.
Cesarze Antoninus i Verus stwierdzili w Reskrypcie do Juliusza Verusa, że ponieważ sprawa ciągnęła się przez
dłuższy czas, ten ostatni nie mógł uzyskać zwolnienia wbrew zgodzie swoich przeciwników.
170. W Reskrypcie do Juliusza Verusa stwierdzili, że jeśli nie zostanie wyraźnie udowodnione, że przeciwnik
wyraził zgodę, to nie można udzielić zwolnienia.
171. Stwierdzili także w Reskrypcie, że jeśli wniesiono o oddalenie oskarżenia o przestępstwo zagrożone karą
śmierci, jak w przypadku sumy pieniędzy, oskarżenie może być jednak ponowione, tak że jeśli skarżący nie może
udowodnić tego, co zarzuca, nie powinien pozostać bezkarny.

Tit. 17. W sprawie skazania osób poszukiwanych lub nieobecnych.
172. Marcianus, Public Prosecutions, Księga II.
Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że nikt, kto jest nieobecny, nie powinien być karany, i jest to
obecne prawo, że nieobecni nie mogą być skazani, ponieważ zasada słuszności nie pozwala skazać nikogo bez
wysłuchania.
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173. Jeśli ktoś podlega surowej karze, na przykład, jeśli może być skazany na pracę w kopalni lub na podobną
karę, lub na karę śmierci, w tym przypadku kara nie może być wymierzona osobie nieobecnej, ale każdy, kto jest
nieobecny i jest poszukiwany, jest zapisywany jako obecny.
174. W stosunku do oskarżonych, którzy są poszukiwani i odnotowani jako obecni, namiestnicy prowincji powinni
postępować w ten sposób, że powinni nakazać im Edyktami stawiennictwo, aby ci, którzy zostali wymienieni jako
obecni, dowiedzieli się o tym fakcie. Powinny one również kierować pisma do sędziów pokoju, w miejscu
zamieszkania stron, aby za ich pośrednictwem poszukiwani mogli się upewnić, że zostali odnotowani jako obecni.
175. Od tej daty liczy się rok, aby umożliwić im oczyszczenie się z zarzutów.
176. A nawet Papinianus, w szesnastej księdze opinii, mówi, że ten, kto jest poszukiwany i odnotowany jako
obecny, musi stawić się przed gubernatorem prowincji w ciągu dwunastu miesięcy i złożyć zabezpieczenie; i że
nie ma powodu, aby nakazać, aby jego majątek został skonfiskowany na rzecz skarbu państwa, ponieważ jeśli
umrze w ciągu roku, oskarżenie o przestępstwo zostanie wygaszone i zakończone, a majątek oskarżonego
zostanie przekazany jego następcom.
177. Macer, On Public Prosecutions, Księga II.
Termin jednego roku jest ustalony w celu zajęcia majątku każdego, kto jest poszukiwany i odnotowany jako
obecny.
178. Jeśli jednak Skarb Państwa nie zajmie jego majątku przez dwadzieścia lat, nie będzie mógł tego zrobić
później, jeśli przedawnienie zostanie podniesione przez samego pozwanego lub jego spadkobierców.
179. Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, Księga II.
Każde roszczenie Skarbu Państwa jest przedawnione przez dwudziestoletni okres milczenia, gdy nie ma innego
przedawnienia, jak to zostało ustanowione przez Boskich Cesarzy.
180. Macer, O oskarżeniach publicznych, Księga II.
Rok liczony jest od czasu, kiedy zawiadomienie zostało publicznie dokonane, albo za pomocą edyktu, albo listów
wysłanych do magistratu.
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181. Dlatego też termin dwudziestu lat liczy się dla Skarbu Państwa od momentu, kiedy zawiadomienie zostało
opublikowane.
182. Jednym słowem, należy pamiętać, że ten, kto jest poszukiwany i zawiadamiany, nie jest pozbawiony
możliwości podjęcia obrony przez żaden przepis czasowy.
183. Modestinus, Pandects, Księga XII.
Mandaty cesarskie przewidują, że majątek osób poszukiwanych będzie w ciągu roku zapieczętowany, a jeśli
powrócą i odpowiednio się usprawiedliwią, zostanie im przywrócony. Jeśli jednak nie odpowiedzą, a po upływie
roku nie pojawi się nikt, kto by ich bronił, ich majątek zostanie skonfiskowany na rzecz skarbu państwa.
184. W ciągu roku pośredniego można też sprzedać należące do nich ruchomości, aby nie uległy zepsuciu z
powodu zwłoki lub zniszczeniu, a uzyskane w ten sposób pieniądze złożyć do depozytu, na co zezwolili Boscy
Sewerus i Antoninus.
185. Boski Trajan stwierdził w Reskrypcie, że za majątek ruchomy uważa się także zboże.
186. Należy jednak uważać, aby zbieg nie otrzymał w międzyczasie od swoich dłużników żadnej zapłaty, aby w
ten sposób nie ułatwić mu ucieczki.

Tit. 18. O torturach.
187. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga VIII.
Jest zwyczajem, że tortury stosuje się w celu wykrycia przestępstwa. Zobaczmy, kiedy i w jakim zakresie powinno
się to robić. Nie powinno się zaczynać od samego zadawania pytań, a Boski August postanowił, że nie należy
bezgranicznie pokładać zaufania w torturach.
188. To samo jest zawarte w liście Boskiego Hadriana do Senniusza Sabinusa. Warunki Reskryptu są
następujące: "Niewolnicy mają być poddawani torturom tylko wtedy, gdy oskarżony jest podejrzany, a dowód jest
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tak dalece uzyskany dzięki innym dowodom, że samo przyznanie się niewolników wydaje się być
niewystarczające".
189. To samo stwierdził Boski Hadrian w Reskrypcie do Klaudiusza Quartinusa, i w tym Reskrypcie postanowił,
że należy zacząć od osoby, która była najbardziej podejrzana i od której sędzia uważał, że najłatwiej można
ustalić prawdę.
190. Nie należy torturować tych, których oskarżyciel wywodzi z własnego domu, gdyż niełatwo jest uwierzyć, że
uczyniono zastępstwo za tę, którą oboje rodzice uważają za swoją drogą córkę; tak mówi Reskrypt Braci Boskich
skierowany do Lucjusza Tyberianusa.
191. W liście do Korneliusza Prokulusa stwierdzili oni, że nie należy pokładać ufności w torturowaniu jednego
niewolnika, ale że sprawę należy zbadać po przedstawieniu dowodów.
192. Boski Antoninus i Boski Hadrian w Reskrypcie do Senniusza Sabinusa stwierdzili, że jeśli istnieje
domniemanie, iż niewolnicy w towarzystwie swego pana wynieśli złoto i srebro, to nie powinni być przesłuchiwani
przeciwko swemu panu i nie zaszkodzi mu nawet to, co powiedzieli, gdy nie byli torturowani.
193. Bracia Boscy w Reskrypcie skierowanym do Lelianusa Longinusa stwierdzili, że nie należy stosować tortur
wobec niewolnika należącego do spadkobierców, aby uzyskać informacje dotyczące majątku, nawet jeśli istnieje
podejrzenie, że spadkobierca uzyskał własność majątku poprzez fikcyjną sprzedaż.
194. W Reskryptach często stwierdzano, że niewolnik należący do gminy może być torturowany, kiedy obywatele
są oskarżeni, ponieważ nie jest on ich niewolnikiem, ale niewolnikiem gminy. To samo należy stwierdzić w
odniesieniu do niewolników innych korporacji, ponieważ niewolnik nie jest uważany za należącego do kilku
panów, ale do ciała korporacyjnego.
195. Kiedy niewolnik służy mi w dobrej wierze, mimo że nie mam do niego prawa własności, można powiedzieć,
że nie można go torturować, aby uzyskać dowody przeciwko mnie. Ta sama zasada odnosi się do wolnego
człowieka, który służy w dobrej wierze jako niewolnik.
196. Zostało również ustalone, że wolny człowiek nie może być torturowany w przypadku, gdy jego patron jest
oskarżony o przestępstwo kapitałowe.
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197. Nasz Cesarz, wraz ze swoim Boskim Ojcem, stwierdził w Reskrypcie, że jeden brat nie może być poddany
przesłuchaniu ze względu na drugiego; i dodał jako powód, że nie powinien być torturowany, aby uzyskać
dowody na wplątanie tego, przeciwko któremu nie można go zmusić do zeznań, jeśli nie chce tego zrobić.
198. Boski Trajan stwierdził w Reskrypcie do Serwiusza Kwartusa, że niewolnik męża może być torturowany w
celu uzyskania dowodów dla skazania żony.
199. Stwierdził też w Reskrypcie do Mummiusa Lollianusa, że niewolnicy skazanego mogą być torturowani w celu
uzyskania dowodów przeciwko niemu, ponieważ przestali być jego niewolnikami.
200. Pius Boski stwierdził w Reskrypcie, że jeśli niewolnik został poddany manumulacji, aby zapobiec poddaniu
go torturom, można go torturować, pod warunkiem, że nie czyni się tego w celu uzyskania dowodów przeciwko
jego panu.
201. 201. Jeśli jednak niewolnik w chwili wszczęcia śledztwa należał do kogoś innego, ale potem stał się
własnością oskarżonego, Boscy Bracia stwierdzili w Reskrypcie, że mimo to można go torturować w sprawie, w
którą zamieszany jest jego pan.
202. Jeśli ktoś twierdzi, że niewolnik został kupiony na nieważnej sprzedaży, to nie można go torturować, zanim
nie zostanie stwierdzone, że sprzedaż była nieważna. To nasz Cesarz, wraz ze swoim Boskim Ojcem, stwierdził
w Reskrypcie.
203. Severus w Reskrypcie do Spicius Antigonus stwierdził: "Ponieważ tortury niewolników nie powinny być
zadawane przeciwko ich panom, a jeśli już zostały zadane, to nie mogą być wykorzystane do wpłynięcia na
decyzję sędziego, który ma ją wydać, tym bardziej nie powinny być dopuszczane zeznania niewolników
przeciwko ich panom".
204. Boski Severus stwierdził w Reskrypcie, że przyznanie się oskarżonych nie powinno być uważane za dowód
przestępstwa, jeśli nie ma innych dowodów, które mogłyby wpłynąć na poczucie obowiązku sędziego, który ma
rozstrzygnąć sprawę.
205. Gdy ktoś gotów jest złożyć cenę za niewolnika, aby ten torturami dał świadectwo przeciw swemu panu, nasz
cesarz, wraz ze swym Boskim Ojcem, nie pozwolił na to.
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206. 206. Gdy niewolnicy są torturowani jako współwinni przestępstwa, a przed sądem wyznają coś, co obciąża
ich pana, cesarz Trajan w Reskrypcie stwierdził, że sędzia powinien wydać orzeczenie stosownie do okoliczności.
Z tego reskryptu wynika, że pan może być wplątany w zeznania swoich niewolników, ale nowsze konstytucje
wskazują, że ten przepis już nie obowiązuje.
207. Gdy chodzi o daniny, które bez wątpienia są ścięgnem republiki, to z uwagi na niebezpieczeństwo grożące
karą śmierci niewolnikowi, który jest wspólnikiem oszustwa, należy odrzucić jego zeznania.
208. Sędzia odpowiedzialny za tortury nie powinien wprost pytać, czy Lucjusz Tacyt popełnił zabójstwo, lecz
powinien zapytać ogólnie, kto to zrobił; gdyż inny sposób raczej sugeruje odpowiedź, niż o nią prosi. Tak
stwierdził Boski Trajan w Reskrypcie.
209. Boski Hadrian w Reskrypcie skierowanym do Kalpurniusza Celerianusa stwierdził, co następuje: "Agrykola,
niewolnik Pompejusza Walensa, może być przesłuchiwany na swój temat, ale jeśli podczas tortur powie coś
więcej, będzie to uznane za dowód przeciwko oskarżonemu, a nie za winę tego, kto zadał pytanie".
210. Konstytucje cesarskie oświadczyły, że chociaż nie zawsze należy pokładać zaufanie w torturach, to jednak
nie należy ich odrzucać jako absolutnie niegodnych, ponieważ uzyskane dowody są słabe, niebezpieczne i
szkodliwe dla prawdy; większość bowiem osób, czy to przez swoją wytrzymałość, czy też przez surowość męki,
tak gardzi cierpieniem, że prawdy w żaden sposób nie można od nich wydobyć. Inni są tak mało zdolni do
cierpienia, że wolą raczej kłamać niż znosić pytania, i stąd zdarza się, że czynią wyznania różnego rodzaju, i nie
tylko siebie wplątują, ale i innych.
211. Ponadto nie należy pokładać wiary w dowodach uzyskanych przez torturowanie wrogów, ponieważ kłamią
oni bardzo łatwo; mimo to, pod pretekstem wrogości, nie należy odrzucać ich zastosowania.
212. Po należytym zbadaniu sprawy można zdecydować, czy zaufanie należy pokładać w torturach, czy nie.
213. Gdy ktoś zdradził zbójców, w niektórych reskryptach stwierdza się, że nie należy pokładać zaufania w tych,
którzy ich zdradzili. W innych natomiast, bardziej szczegółowych, jest przewidziane, że nie należy całkowicie
odrzucać dowodów, jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach, lecz po odpowiednim rozważeniu należy
stwierdzić, czy zasługują one na wiarę, czy też nie. Większość bowiem takich osób, obawiających się, że ci,
którzy zostali aresztowani, mogą o nich wspomnieć, jest przyzwyczajona do zdradzania tych ostatnich w celu
uzyskania immunitetu, ponieważ oskarżonym, którzy denuncjują tych, którzy ich zdradzili, nie wierzy się łatwo;
Nie powinno się też bez wyjątku przyznawać im immunitetu jako nagrody za tego rodzaju zdrady; nie powinno się
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też wierzyć ich twierdzeniom, gdy mówią, że zostali oskarżeni przez innych za to, że ich wydali, ponieważ ten
słaby dowód oparty na obłudzie lub kalumnii nie powinien być rozpatrywany przeciwko nim.
214. Jeśli ktoś dobrowolnie przyznaje się do jakiegoś przestępstwa, nie zawsze należy mu wierzyć; niekiedy
bowiem ktoś przyznaje się ze strachu lub z jakiegoś innego powodu. List Braci Boskich skierowany do
Wokoniusza Saksa stwierdza, że człowiek, który przyznał się do winy przeciwko sobie i którego niewinność
została stwierdzona, musi być zwolniony po skazaniu. Warunki Listu są następujące: "Jest to zgodne z nakazami
roztropności i humanitaryzmu, mój drogi Saxa, że gdy niewolnik był podejrzany o fałszywe przyznanie się do winy
za zabójstwo, z obawy przed przywróceniem go do jego pana, skazałeś go, nadal trwając w swoim fałszywym
zeznaniu, z zamiarem poddania torturom jego domniemanych wspólników, których również fałszywie oskarżył,
abyś mógł uczynić jego zeznania w odniesieniu do siebie bardziej pewnymi. "Twój rozsądny zamiar nie poszedł
na marne, ponieważ w wyniku tortur ustalono, że osoby, o których mowa, nie były jego wspólnikami, ale że
oskarżał się fałszywie. Możesz więc unieważnić wyrok i nakazać jego oficjalną sprzedaż, pod warunkiem, że
nigdy nie wróci do władzy swego pana, który, otrzymawszy cenę, z pewnością bardzo chętnie pozbędzie się
takiego niewolnika." Reskrypt wskazuje, że w przypadku skazania niewolnika, jeśli zostanie on później zwolniony
z odpowiedzialności, będzie należał do osoby, której własnością był przed skazaniem. Gubernator prowincji nie
może jednak przywrócić do stanu pierwotnego nikogo, kogo skazał, ponieważ nie może nawet odwołać decyzji, w
którą zaangażowane są pieniądze. Co zatem należy uczynić? Powinien odwołać się do cesarza, gdy ktoś, kto na
początku wydawał się winny, potem okaże się niewinny.
215. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIX.
Niewolnicy stanowiący część majątku nie mogą być poddawani torturom w celu uzyskania dowodów przeciwko
swoim panom, dopóki nie jest pewne, do kogo należy majątek.
216. Tenże, O Edykcie, Księga LVI.
Konstytucją naszego Cesarza i Boskiego Sewera ustanowiono, że niewolnik należący do kilku właścicieli nie
może być poddany torturom przeciwko żadnemu z nich.
217. Tenże, Dysputy, Księga III.
W przypadku kazirodztwa (zgodnie z opinią Papinianusa, która jest również zawarta w Reskrypcie) niewolnicy nie
mogą być poddawani torturom, ponieważ prawo juliańskie dotyczące cudzołóstwa nie ma zastosowania.
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218. Marcjanus, Instytuty, Księga II.
Gdy ktoś rozprawia się z wdową lub kobietą zamężną, z którą zgodnie z prawem nie mógł zawrzeć małżeństwa,
powinien zostać zesłany na wyspę, ponieważ przestępstwo jest podwójne; kazirodztwo, ponieważ wbrew prawu
boskiemu dopuścił się gwałtu na kobiecie z nim spokrewnionej, a do tego przestępstwa dodał cudzołóstwo lub
cudzołóstwo. Wreszcie, w tego rodzaju przypadku, niewolnicy mogą być torturowani w celu uzyskania dowodów
przeciwko swoim panom.
219. Papinianus, O cudzołóstwie, Księga II.
Gdy ojciec lub mąż wnosi oskarżenie o cudzołóstwo i żąda się, aby niewolnicy strony oskarżonej zostali poddani
przesłuchaniu, to w przypadku uniewinnienia, po przedstawieniu argumentów i świadków, należy oszacować
wartość niewolników, którzy zginęli; jeśli jednak zostanie wydany wyrok skazujący, należy skonfiskować ocalałych
niewolników.
220. Jeśli sprawa dotyczy sfałszowanego testamentu, niewolnicy należący do majątku mogą być torturowani. 7.
Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga III.
Sędziowie muszą określić miarę tortur i dlatego powinny być one zadawane w taki sposób, aby niewolnik mógł
być zachowany albo do uniewinnienia, albo do ukarania.
221. Paulus, O cudzołóstwie, Księga II.
Edykt Boskiego Augusta, który wydał za konsulatu Viviusa Avitusa i Luciusa Apronianusa, brzmi następująco:
"Nie uważam, że tortury powinny być zadawane w każdym przypadku i na każdej osobie; ale kiedy wielkie i
okrutne zbrodnie nie mogą być wykryte i udowodnione inaczej niż poprzez tortury niewolników, uważam, że jest
to najbardziej skuteczne dla ustalenia prawdy i powinno być stosowane".
222. Niewolnik, który ma być wolny pod pewnym warunkiem, może być poddany torturom, ponieważ jest
niewolnikiem dziedzica, ale nadal zachowa nadzieję na wolność.
223. Marcianus, O oskarżeniach publicznych, Księga II.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że tortury mogą być zadawane niewolnikom w przypadkach, gdy chodzi o
pieniądze, jeśli w inny sposób nie można ustalić prawdy, co przewidują także inne Reskrypty. Jest to jednak
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prawdą o tyle, że nie należy uciekać się do tego środka w sprawach pieniężnych, lecz tylko wtedy, gdy nie można
ustalić prawdy, chyba że przez zastosowanie tortur, jak to określił w Reskrypcie boski Sewerus. Stąd wolno
poddawać pod wątpliwość niewolników innych, jeśli okoliczności to usprawiedliwiają.
224. W przypadkach, w których tortury nie powinny być zadawane niewolnikom dla uzyskania dowodów
przeciwko ich panom, nie mogą być oni nawet przesłuchiwani, a tym bardziej nie mogą być dopuszczone
zeznania niewolników przeciwko ich panom.
225. Tortury nie powinny być zadawane temu, kto jest deportowany na wyspę, jak to stwierdził Boski Pius w
Reskrypcie.
226. 226. Nie powinno się też zadawać tortur w sprawie pieniężnej niewolnikowi, który ma być wolny pod
warunkiem, chyba że ten warunek nie zostanie spełniony.
227. Arkadiusz, Charysius, O świadkach.
Tortury nie powinny być zadawane nieletniemu poniżej czternastego roku życia, jak to stwierdził Boski Pius w
Reskrypcie skierowanym do Caeciliusa Jubentinusa.
228. Wszyscy jednak, bez wyjątku, powinni być torturowani w sprawie o zdradę stanu, która dotyczy książąt, jeśli
ich zeznania są konieczne, a okoliczności tego wymagają.
229. Można zapytać, czy tortury nie mogą być zadawane niewolnikom należącym do castrense peculium syna w
celu uzyskania dowodów przeciwko jego ojcu. Zostało bowiem ustalone, że niewolnik ojca nie powinien być
torturowany w celu uzyskania dowodów przeciwko synowi. Myślę, że można uznać, że niewolnicy syna nie
powinni być torturowani w celu uzyskania dowodów przeciwko jego ojcu.
230. Tortur nie należy stosować w takim zakresie, jakiego żąda oskarżyciel, lecz tak, jak dyktuje rozsądek i umiar.
231. Oskarżyciel nie powinien rozpoczynać postępowania od dowodów pochodzących z domu oskarżonego, gdy
powołuje na świadków wyzwoleńców lub niewolników osoby, którą oskarża.
232. Często też w poszukiwaniu prawdy pomaga nawet sam ton głosu i staranność wnikliwego badania. O tym
bowiem, co może być pomocne w odkryciu prawdy, dowiadujemy się z języka świadka, z jego opanowania lub
trwogi, a także z reputacji, jaką każdy cieszy się we własnej społeczności.
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233. W sprawach, w których chodzi o wolność, nie trzeba szukać prawdy przez torturowanie tych, których status
jest przedmiotem sporu.
234. Paulus, O obowiązkach prokonsula, księga II.
Nawet jeśli niewolnik zostałby zwrócony pod warunkiem sprzedaży, nie powinien być torturowany w celu
uzyskania dowodów przeciwko swemu panu.
235. Ulpianus, O edyktach, księga LIV.
Gdy ktoś, aby uniknąć tortur, twierdzi, że jest wolny, Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że nie powinien być
poddawany przesłuchaniu, zanim nie zostanie osądzona sprawa, która ma zadecydować o jego wolności.
236. Modestinus, Reguły, Księga V.
Ustalono, że niewolnik może być torturowany po tym, jak zostanie oceniony lub gdy zostanie zawarta wymagana
klauzula.
237. Tenże, Reguły, księga VIII.
Niewolnik, który ma być wolny pod pewnym warunkiem, a który został skazany za przestępstwo, będzie miał
prawo do przywileju oczekiwania na wolność, tak że ze względu na niepewność jego statusu będzie karany jak
wolny człowiek, a nie jak niewolnik.
238. Kallistratus, Dochodzenia sądowe, Księga V.
Nie jest konieczne stosowanie tortur w przypadku wolnego człowieka, gdy jego zeznania nie są chwiejne.
239. W przypadku nieletniego poniżej czternastego roku życia Boski Pius stwierdził w Rescripcie do Mseciliusa,
że nie należy stosować tortur w celu uzyskania dowodów przeciwko drugiemu, zwłaszcza że oskarżenie nie
zostało w żaden sposób potwierdzone innymi dowodami, ponieważ nie wynika z tego, że nieletniemu należałoby
wierzyć nawet bez stosowania tortur; mówi on bowiem, że wiek, który wydaje się chronić osoby przed surowością
tortur, czyni je również bardziej podejrzanymi o fałsz.
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240. Ten, kto dał zabezpieczenie innemu, który uważa się za niewolnika, powinien być uważany za pana; i
dlatego tacy niewolnicy nie mogą być poddawani torturom, aby uzyskać dowody przeciwko niemu. Boski Pius w
Reskrypcie stwierdził, co następuje: "Musisz udowodnić swoją sprawę innym świadectwem, bo tortury nie
powinny być zadawane niewolnikom, gdy posiadacz majątku dał zabezpieczenie roszczącemu, a w międzyczasie
jest uważany za pana".
241. Modestinus, O karach, Księga III.
Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że tortury mogą być powtarzane.
242. Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że ten, kto złożył zeznanie obciążające samego siebie, nie może być
torturowany w celu uzyskania dowodów przeciwko innym.
243. Papinianus, Opinie, Księga XVI.
I znowu, kiedy ktoś obcy wnosi oskarżenie, ustalono, że niewolnicy mogą być torturowani w celu uzyskania
dowodów przeciwko swoim panom; zasadą tą kierował się Boski Marek, a potem cesarz Maksymus, wydając
swoje orzeczenia.
244. Niewolnicy nie są torturowani przeciwko swemu panu, gdy jest oskarżenie o cudzołóstwo.
245. W przypadku oszukańczego urodzenia, jeśli osoba, o której inne dzieci twierdzą, że nie jest ich bratem, rości
sobie prawo do spadku, tortury stosuje się wobec niewolników należących do spadku, ponieważ nie stosuje się
ich przeciwko innym dzieciom jako panom, ale w celu ustalenia dziedziczenia po zmarłym właścicielu. Zgadza się
to z tym, co Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, ponieważ kiedy człowiek został oskarżony o zamordowanie
swojej partnerki, cesarz zadecydował, że niewolnik posiadany wspólnie może być poddany przesłuchaniu,
ponieważ wydawało się, że jest to robione w imieniu jego pana, który został zabity.
246. Podałem za swoją opinię, że gdy niewolnik został skazany na kopalnie, nie powinien być torturowany w celu
uzyskania dowodów przeciwko osobie, która była jego panem, i że nie ma różnicy, czy przyznał się, że był
sprawcą zbrodni.
247. Paulus, Sentencje, Księga V.
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Gdy kilka osób jest oskarżonych o to samo przestępstwo, należy je przesłuchać w taki sposób, aby zacząć od
tego, który jest najbardziej bojaźliwy lub wydaje się być w młodym wieku.
248. Oskarżony, który jest obezwładniony niezbitymi dowodami, może być torturowany po raz drugi; zwłaszcza
jeśli uodpornił swój umysł i ciało na męki.
249. W sprawie, w której nic nie zostało udowodnione przeciwko oskarżonemu, tortury nie powinny być
stosowane bez należytej rozwagi; ale oskarżyciel powinien być nakłaniany do potwierdzenia i uzasadnienia tego,
co zarzucił.
250. Świadkowie nie powinni być torturowani w celu skazania ich za kłamstwo lub w celu ustalenia prawdy, chyba
że twierdzi się, iż byli obecni przy popełnieniu czynu.
251. Gdy sędzia nie może w inny sposób uzyskać wiarygodnych informacji o rodzinie, może torturować
niewolników należących do majątku.
252. Nie należy ufać niewolnikowi, który dobrowolnie oskarża swego pana, gdyż bezpieczeństwo panów nie
może być pozostawione uznaniu ich niewolników.
253. Nie można przesłuchiwać niewolnika w celu uzyskania dowodów przeciwko swemu panu, przez którego
został sprzedany i któremu przez pewien czas służył jako niewolnik, na pamiątkę dawnej własności.
254. Niewolnik nie powinien być przesłuchiwany, nawet jeśli jego pan proponuje poddanie go torturom.
255. Oczywiste jest, że za każdym razem, gdy pyta się, czy niewolnicy powinni być przesłuchiwani w celu
uzyskania dowodów przeciwko swoim panom, należy najpierw upewnić się, że ci ostatni mają prawo do ich
własności.
256. Gubernator, który ma rozpatrzyć oskarżenie o przestępstwo, musi publicznie wyznaczyć dzień, w którym
będzie przesłuchiwał więźniów, gdyż ci, którzy mają być bronieni, nie powinni być uciskani nagłym oskarżeniem o
przestępstwo; chociaż, jeśli w jakimkolwiek momencie oskarżony tego zażąda, nie powinno się mu odmawiać
pozwolenia na obronę i z tego powodu dzień przesłuchania, niezależnie od tego, czy został wyznaczony, czy nie,
może być przesunięty.
257. Więźniowie mogą być przesłuchiwani i skazywani nie tylko w sądzie, ale także w innych miejscach.
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258. Tryphoninus, Dysputy, Księga IV.
Ten, kto ma prawo do wolności na mocy trustu, nie może być torturowany jak niewolnik, chyba że jest oskarżony
przez innych, którzy już byli poddani torturom.
259. Paulus, Decyzje, Księga III.
Mąż, jako spadkobierca swojej żony, wytoczył Surusowi proces o pieniądze, które, jak twierdził, zmarła
zdeponowała u niego podczas jego nieobecności, a na dowód tego przedstawił jednego świadka, syna swojego
wyzwoleńca. Zażądał on przed agentem skarbu, aby pewna niewolnica została poddana torturom. Surus
zaprzeczył, że otrzymał pieniądze i stwierdził, że zeznania jednego człowieka nie powinny być dopuszczone i że
nie ma zwyczaju rozpoczynania postępowania od tortur, nawet jeśli niewolnica należy do kogoś innego. Agent
Skarbu spowodował, że niewolnica została poddana torturom. Cesarz uznał w apelacji, że tortury zostały zadane
bezprawnie i że nie należy wierzyć zeznaniom jednego świadka, a zatem, że apelacja została wniesiona
prawidłowo.
260. O karach dla cywilów.
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że nikt nie powinien być skazany dlatego, że może być poddany torturom.
261. Tenże, Sentencje, Księga I.
Nie można torturować tych, którzy zostali aresztowani, a nie mają oskarżycieli, chyba że zachodzi uzasadnione
podejrzenie.

Tit. 19. O karach.

262. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
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W każdym przypadku przestępstwa postanowiono, że skazany nie poniesie kary, na jaką pozwalał jego stan w
chwili wydania wyroku, lecz taką, jaką poniósłby, gdyby został skazany w chwili popełnienia przestępstwa.
263. A zatem, gdy niewolnik popełnia przestępstwo, a zarzuca się mu, że potem uzyskał wolność, musi ponieść
karę, którą poniósłby, gdyby został skazany w czasie, gdy popełnił przestępstwo.
264. Z drugiej strony, jeśli jego stan uległby pogorszeniu, musi on ponieść karę, jaką poniósłby, gdyby pozostał w
swoim poprzednim stanie. Ogólnie rzecz biorąc, uznano, że w odniesieniu do ustaw dotyczących ścigania
publicznego lub przestępstw prywatnych, nad którymi prefekci lub gubernatorzy sprawują nadzwyczajną
jurysdykcję, osoby ubogie, które unikają kar pieniężnych, podlegają karze arbitralnej.
265. Tenże, O Edykcie, Księga XLVIII.
Przez osobę, która została skazana na karę śmierci, należy rozumieć osobę, która została uznana za winną
przestępstwa, które pociąga za sobą śmierć, utratę praw obywatelskich lub poddaństwo.
266. Jest ustalone, że po zastąpieniu deportacji zakazem używania wody i ognia, oskarżony nie traci
obywatelstwa, dopóki Cesarz nie zadecyduje, że ma być deportowany na jakąś wyspę. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że gubernator nie może go deportować, ale prefekt miasta ma do tego prawo, i uważa się, że stracił
on obywatelstwo natychmiast po ogłoszeniu wyroku prefekta.
267. Uważamy za skazanego tego, kto się nie odwołał; gdyby jednak się odwołał, nie uważa się go jeszcze za
skazanego. Jeśli jednak zostałby uznany za winnego zbrodni kapitalnej przez kogoś, kto nie miał do tego prawa,
skutek będzie ten sam, gdyż skazany jest tylko ten, kogo wyrok jest prawomocny.
268. Tenże, O Sabinusie, księga XIV.
Wykonanie kary nałożonej na kobietę ciężarną powinno być odroczone do czasu, aż urodzi ona swoje dziecko.
Znam bowiem dobrze zasadę, że nie wolno zadawać tortur, dopóki jest w ciąży.
269. Marcjanus, Instytuty, Księga XIII.
Zdegradowany lub zesłany na wyspę powinien unikać miejsc zakazanych; prawo nakazuje, aby zdegradowany
nie opuszczał miejsca, do którego został przydzielony, w przeciwnym razie ten, kto został zdegradowany na
pewien czas, będzie skazany na wieczne wygnanie. Zdegradowany dożywotnio jest wysyłany na wyspę,
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zdegradowany na wyspę jest deportowany, a zdegradowany na wyspę podlega karze śmierci. Dzieje się tak bez
względu na to, czy skazany nie udał się na wygnanie w czasie, w którym powinien był to uczynić, czy też nie
przestrzegał innych zasad wygnania, gdyż jego upór zwiększa karę, a nikt nie może spowodować przeniesienia
lub powrotu wygnanego, z wyjątkiem Cesarza z ważnego powodu.
270. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga VII.
Boski Trajan stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Juliusza Frontonusa, że nikt, kto jest nieobecny, nie
powinien być skazany za przestępstwo. Podobnie nie należy skazywać nikogo na podstawie podejrzeń, gdyż
Boski Trajan w Reskrypcie do Assiduusa Severusa stwierdził: "Lepiej jest pozwolić, aby przestępstwo winnego
pozostało bezkarne, niż skazać niewinnego". Osoby jednak, które są skruszone i nie stosują się ani do
obwieszczeń, ani do edyktów namiestników, mogą, nawet jeśli są nieobecne, zostać skazane, jak to jest w
zwyczaju w przypadku przestępstw prywatnych. Każdy może bezpiecznie utrzymywać, że te rzeczy nie są
sprzeczne. Co zatem należy uczynić? W odniesieniu do stron nieobecnych lepiej jest postanowić, że kary
pieniężne lub te, które wpływają na reputację, nawet w stopniu degradacji, mogą być nałożone, jeśli, będąc
często powiadamiane, nie pojawiają się przez upór; ale jeśli miałaby być wymierzona jakaś poważniejsza kara,
jak na przykład ciężkie roboty w kopalniach lub śmierć, nie może być nałożona na strony, gdy są nieobecne.
271. Trzeba powiedzieć, że gdy oskarżyciel jest nieobecny, wymierza się niekiedy kary surowsze od tych, które
przepisano w dekrecie turpiliańskim Senatu.
272. W poważniejszych przestępstwach należy rozróżnić, czy zostały one popełnione umyślnie, czy też
przypadkowo. I rzeczywiście, we wszystkich przestępstwach to rozróżnienie powinno albo skłaniać do
wymierzenia kary ściśle zgodnej z prawem, albo dopuszczać umiar w tym względzie.
273. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Gdy ktoś, aby uniknąć kary, twierdzi, że ma coś do zakomunikowania cesarzowi, co dotyczy jego
bezpieczeństwa, zobaczmy, czy powinien być do niego wysłany. Jest wielu namiestników, którzy są tak bojaźliwi,
że nawet po wydaniu wyroku za przestępstwo zawieszają jego wykonanie i nie mają odwagi uczynić nic więcej.
Inni nie pozwalają oskarżonym na mówienie czegokolwiek w tym rodzaju. Inni znowu, czasami, ale nie zawsze,
wysyłają ich do Cesarza, ale pytają, co chcą mu przekazać i co mają do powiedzenia w odniesieniu do jego
bezpieczeństwa; po czym albo odraczają wymierzenie kary, albo ją wykonują; co wydaje się być rozsądne. Poza
tym, moim zdaniem, po skazaniu oskarżonych, nie powinno się zwracać na nich uwagi, bez względu na to, co
mówią. Bo któż może wątpić, że uciekli się do tego pretekstu, aby uniknąć kary? A tym bardziej należy ich ukarać
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za to, że tak długo nie wspominali o tym, co - jak się chwalą - mają do ujawnienia w sprawie bezpieczeństwa
cesarza, bo nie powinni tak długo zatrzymywać dla siebie tak ważnych informacji.
274. Jeśli Prokonsul stwierdzi, że któryś z jego ludzi lub któryś z jego zastępców jest przestępcą, to czy powinien
go ukarać, czy zostawić dla swojego następcy? To pytanie można zadać. Ale jest wiele przykładów, które
pokazują, że oni karali nie tylko niewolników swoich oficerów i ich podwładnych, ale także swoich własnych. To
właśnie powinno być uczynione, aby przerażeni tym przykładem, popełniali mniej wykroczeń.
275. Teraz musimy wyliczyć różne rodzaje kar, jakie gubernatorzy mogą wymierzyć różnym winowajcom. Są to
takie, które odbierają życie, nakładają poddaństwo, pozbawiają obywatelstwa, obejmują wygnanie lub karę
cielesną:
276. Kallistratus, O dochodzeniu sądowym, księga VI.
Takie jak kastrowanie rózgami, biczowanie i uderzanie łańcuchami,
277. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Albo skazanie na infamię, albo degradację z rangi, albo zakaz jakiegoś czynu.
278. Życie odbiera się na przykład wtedy, gdy ktoś jest skazany na śmierć od miecza, gdyż kara musi być
wymierzona mieczem, a nie toporem, strzałą, pałką, stryczkiem lub w inny sposób. Stąd też gubernatorzy nie
mają wolnej władzy do udzielania wyboru śmierci, a tym bardziej prawa do zadawania jej za pomocą trucizny.
Jednak Bracia Boży stwierdzili w Reskrypcie, że wolno im wybierać sposób śmierci.
279. Wrogowie, jak i dezerterzy, podlegają karze spalenia żywcem.
280. Nikt nie może być skazany na karę bicia na śmierć, umierania pod prętami lub w czasie tortur, chociaż
większość ludzi, gdy są torturowani, traci życie.
281. Istnieją kary, które pozbawiają człowieka wolności, jak wtedy, gdy ktoś jest skazany na pracę w kopalniach
lub do jakiejś pracy z nimi związanej. Kopalń jest bardzo dużo. Niektóre prowincje je mają, inne nie; a te, które ich
nie mają, wysyłają skazanych na nie winowajców do prowincji, które je mają.
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282. Reskryptem Boskiego Severusa, skierowanym do Fabiusza Cilo, prawo skazywania na kopalnie jest
zastrzeżone wyłącznie dla prefekta miasta Rzymu.
283. Różnica między tymi, którzy są skazani na kopalnie, a tymi, którzy są skazani na pracę w kopalniach, jest
tylko w kwestii łańcuchów; ci bowiem, którzy są skazani na kopalnie, są uciskani cięższymi łańcuchami, a ci,
którzy są skazani na pracę związaną z kopalniami, noszą lżejsze. Skutek tego jest taki, że ci, którzy uciekają od
pracy związanej z kopalniami, są skazywani na kopalnie; a ci, którzy sami uciekają z kopalń, są jeszcze surowiej
karani.
284. Ponadto, kto został skazany na pracę przy robotach publicznych i ucieknie, jest zwykle skazywany na
podwójną odsiadkę; ale podwaja się tylko ten czas, który pozostał mu do odsiadki, gdy uciekł, a nie podwaja się
tego, który upłynął w więzieniu po aresztowaniu. Jeśli został skazany na dziesięć lat więzienia, jego kara powinna
być wieczysta, albo powinien zostać przeniesiony do pracy w kopalniach. Jeśli został skazany na dziesięć lat
więzienia, a zaraz potem uciekł, zobaczmy, czy jego czas powinien być podwojony, czy też kara powinna być
wieczysta, czy też powinien być przeniesiony do pracy w kopalniach. Lepsza opinia jest taka, że powinien być
albo przeniesiony, albo skazany na dożywotnią służbę. Ogólnie rzecz biorąc, mówi się, że gdy podwojony czas
przekracza okres dziesięciu lat, kara nie powinna być ograniczona.
285. Kobiety są zwykle skazane na służbę wśród pracujących w kopalniach, na dożywocie lub na czas określony,
podobnie jak w przypadku żup solnych. Jeśli są skazane na dożywocie, uważane są za niewolnice karne; jeśli
jednak są skazane na określony czas, zachowują swoje prawa obywatelskie.
286. Gubernatorzy zwykle skazują przestępców na zamknięcie w więzieniu, albo na trzymanie w łańcuchach; ale
nie powinni tego robić, bo kary tego rodzaju są zabronione, gdyż więzienie powinno służyć do przechowywania
ludzi, a nie do ich karania.
287. Mają też zwyczaj skazywać ich na doły kredowe i siarkowe, ale te kary są raczej wliczone do kar górniczych.
288. Zobaczmy, czy ci, którzy są skazani na rozrywkę polowania, stają się niewolnikami karnymi; bo młodsi są
zwykle poddawani tej karze. Dlatego należy rozważyć, czy takie osoby stają się niewolnikami karnymi, czy też
zachowują wolność. Lepsza opinia jest taka, że oni również stają się niewolnikami, ponieważ jedynym sposobem,
w jaki różnią się od innych, jest to, że są uczeni polowania, tańca, lub jakiejś innej sztuki, w celu grania w
pantomimie i innych wystawach teatralnych dla rozrywki publiczności.
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289. Nie ma wątpliwości, że niewolnicy są zwykle skazani na pracę w kopalniach, do pracy związanej z
kopalniami lub do rozrywki w postaci polowań. Kiedy tak się dzieje, stają się oni niewolnikami karnymi i nie należą
już do tego, czyją własnością byli przed skazaniem. Wreszcie, gdy pewien niewolnik skazany na pracę w
kopalniach został zwolniony z kary dzięki pobłażliwości władcy, cesarz Antoninus bardzo słusznie stwierdził w
Reskrypcie, że ponieważ stał się on niewolnikiem karnym i z tego powodu przestał należeć do swego pana, nie
powinien być mu potem przywrócony.
290. Jeśli niewolnik został skazany na wieczyste lub czasowe zamknięcie w łańcuchach, pozostaje własnością
tego, do kogo należał przed skazaniem.
291. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga X.
Nierzadko namiestnicy zabraniają pełnienia funkcji adwokata, czasem dożywotnio, a czasem na pewien okres
czasu lub na czas sprawowania władzy w prowincji.
292. Można też zabronić komukolwiek asystowania pewnym osobom.
293. Można zabronić oskarżania innych przed trybunałem gubernatora, ale nie można tego zabronić przed jego
zastępcą lub pełnomocnikiem skarbu.
294. Jeśli jednak zabroni się mu oskarżać przed Zastępcą, to sądzę, że w konsekwencji nie zachowa prawa do
tego przed Wojewodą.
295. Czasami osoba nie ma zakazu pełnienia funkcji adwokata, lecz wykonywania zawodu adwokata. Ta ostatnia
kara jest surowsza od zakazu występowania w charakterze adwokata, ponieważ za jej pomocą osoba nie może
prowadzić żadnej działalności prawniczej. Zwyczajowo w ten sposób interdykt otrzymują studenci prawa,
adwokaci, notariusze i inni przedstawiciele zawodów prawniczych.
296. Zwyczajowo zakazuje się im również sporządzania jakichkolwiek dokumentów, petycji lub zeznań.
297. Jest też zwyczajem zakaz zatrzymywania się w miejscach, gdzie są złożone dokumenty publiczne, na
przykład w archiwach lub gdziekolwiek takie papiery są przechowywane.
298. Zwyczajowo zabrania się im także sporządzania testamentów, pisania ich lub pieczętowania.
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299. Nakłada się także karę zakazu prowadzenia wszelkich spraw publicznych; albowiem osoba tego rodzaju
może załatwiać sprawy prywatne, a mimo to nie wolno jej zajmować się sprawami publicznymi; podobnie dzieje
się w przypadkach, gdy orzeczony jest wyrok nakazujący powstrzymanie się od wszelkich spraw publicznych.
300. Istnieją też inne kary, jak ta, gdy komuś nakazuje się wstrzymanie się od wszelkich negocjacji, albo od
czynienia czegokolwiek z umowami tych, którzy dzierżawią dobra należące do społeczeństwa, albo od podatków
publicznych.
301. Zwyczajem jest, że komuś zabrania się prowadzenia jakiejś szczególnej sprawy lub jakiejś działalności w
ogóle; ale zobaczmy, czy może być skazany na prowadzenie jakiejś działalności. Kary te, jeśli ktoś chce je
omawiać w sposób ogólny, są sprzeczne z prawem cywilnym, ponieważ nie można nakazać człowiekowi, wbrew
jego zgodzie, zrobienia czegoś, czego nie jest w stanie wykonać; ale w szczególnych przypadkach istnieje dobry
powód, aby zmusić go do wzięcia udziału w pewnych negocjacjach. W takim przypadku wyrok musi być
wykonany.
302. Poniżej podano kary, które są zazwyczaj wymierzane. Należy jednak pamiętać, że istnieją między nimi
różnice i że nie wszystkie osoby powinny być poddane tej samej karze. Przede wszystkim bowiem dekurionów
nie można skazać ani na kopalnie, ani na pracę w kopalniach, ani na szubienicę, ani na spalenie żywcem, a
gdyby któryś z tych wyroków został na nich nałożony, muszą zostać uwolnieni. Nie może tego jednak uczynić ten,
kto wydał wyrok, lecz należy sprawę przekazać cesarzowi, który swoim autorytetem złagodzi karę lub zwolni daną
osobę.
303. Rodzice i dzieci dekurionów również korzystają z tego samego przywileju.
304. Pod pojęciem "dzieci" powinniśmy rozumieć nie tylko synów, ale całe potomstwo.
305. Ale czy tylko ci, którzy urodzili się po uzyskaniu urzędu dekuriona, są zwolnieni z tych kar; czy też wszystkie
dzieci, nawet te urodzone w rodzinie plebejskiej, są wyłączone? jest to pytanie, które powinno być rozważone. Ja
jestem skłonny wierzyć, że wszyscy są uprawnieni do tego przywileju.
306. Jest jasne, że jeśli ojciec przestał być dekurionem, każde dziecko urodzone w czasie, gdy sprawował ten
urząd, będzie cieszyć się przywilejem niepodlegania tym karom; ale jeśli po tym, jak ponownie stał się
plebejuszem, miałby syna, ten ostatni, urodzony jako plebejusz, powinien zostać ukarany w ten sposób.
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307. Boski Pius oświadczył Salwiuszowi Marcjanowi w Reskrypcie, że niewolnik, który ma być wolny pod pewnym
warunkiem, powinien być karany tak, jakby już był wolny.
308. Macer, On Public Prosecutions, Księga II.
W odniesieniu do niewolników przestrzegana jest zasada, że powinni być karani jak osoby najniższej rangi, a w
przypadku, gdy wolny człowiek jest biczowany, niewolnik powinien być biczowany i nakazuje się mu powrót do
pana; a gdy wolny człowiek po biczowaniu jest skazany na pracę przy robotach publicznych, niewolnik w tych
samych okolicznościach, po trzymaniu go w łańcuchach przez pewien czas i biczowaniu, jest nakazany mu
powrót do pana. Jeżeli niewolnik, po odbyciu kary łańcuchów, otrzyma nakaz powrotu do swego pana, ale nie
zostanie przez niego przyjęty, zostanie sprzedany, a jeśli nie znajdzie nabywcy, skazany na dożywotnią pracę
przy robotach publicznych.
309. Ci, którzy z jakiegoś powodu zostali skazani na pracę w kopalniach, a potem popełnili jakieś przestępstwo,
powinni być sądzeni jako skazani na pracę w kopalniach, chociaż może jeszcze nie zostali zaprowadzeni do
miejsca, w którym będą zmuszeni pracować; zmieniają oni bowiem swój stan zaraz po wydaniu na nich wyroku.
310. W odniesieniu do plebejuszy i dekurionów postanowiono, że jeśli komuś wymierzono karę surowszą niż
dozwolona przez prawo, to nie staje się on niesławny. Jeśli więc człowiek został skazany na pracę na określony
czas, albo tylko na bicie rózgami, chociaż było to wykonane w ramach czynu, który zakładał niesławę, jak na
przykład kradzież, to należy powiedzieć, że oskarżony nie staje się niesławny, ponieważ uderzenia rózgą
stanowią surowszą karę niż grzywna pieniężna.
311. Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, księga II.
Obowiązkiem sędziego jest uważać, aby nie wymierzyć kary ani bardziej, ani mniej surowej niż wymaga tego
sprawa; bo ani reputacja surowości, ani chwała łaskawości nie powinny być jego celem; ale po starannym
rozważeniu okoliczności sprawy, powinniśmy zdecydować, czego wymaga sprawa. Oczywistym jest, że w
sprawach mniejszej wagi sędziowie powinni skłaniać się do łagodności, a tam gdzie w grę wchodzą cięższe kary,
choć muszą stosować się do surowych wymogów prawa, powinni łagodzić je pewnym stopniem pobłażliwości.
312. Kradzieże domowe, jeśli są błahe, nie powinny być przedmiotem publicznego oskarżenia, a oskarżenie tego
rodzaju nie powinno być dozwolone, gdy niewolnik jest postawiony przed sądem przez swego pana, wolny
człowiek przez swego opiekuna, w którego domu mieszka, albo robotnik przez tego, kto wynajmuje jego usługi; te
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bowiem są nazywane kradzieżami domowymi, które niewolnicy popełniają przeciwko swym panom, wolni ludzie
przeciwko swym opiekunom, albo najemni robotnicy przeciwko tym, dla których pracują.
313. Ponadto przestępstwo popełnia się albo umyślnie, albo pod wpływem nagłego impulsu, albo przez
przypadek. Rabusie popełniają przestępstwo umyślnie, kiedy się organizują. Osoby działają pod wpływem
nagłego impulsu, gdy uciekają się do przemocy lub do użycia broni, przez pijaństwo. Przestępstwo jest
popełnione przez przypadek, jeśli jeden człowiek zabija innego podczas polowania, kiedy celuje rzutką w dzikie
zwierzę.
314. Być rzuconym na pożarcie dzikim bestiom, albo cierpieć lub być skazanym na podobne kary, są karami
śmierci.
315. Macer, O powinnościach gubernatora, Księga II.
Co się tyczy stanu cywilnego osób skazanych, nie ma różnicy, czy oskarżenie było publiczne, czy nie; bo tylko
wyrok, a nie rodzaj przestępstwa, jest brany pod uwagę. Dlatego ci, którzy mają być ukarani w inny sposób, lub
którzy są wydani na pastwę dzikich zwierząt, natychmiast stają się niewolnikami karnymi.
316. Ulpianus, O apelacjach, księga I.
Obecnie, gdy ktoś ma nadzwyczajną jurysdykcję nad przestępstwem, może wymierzyć dowolną karę, czy to
surowszą, czy lżejszą; pod warunkiem, że w żadnym z tych przypadków nie przekroczy granic rozsądku.
317. Macer, O sprawach wojskowych, Księga II.
Niektóre przestępstwa, jeśli popełnione przez cywila, albo nie pociągają za sobą żadnej kary, albo tylko błahą,
podczas gdy w przypadku żołnierza są one surowo karane; jeśli bowiem żołnierz podąża za powołaniem bufona
lub pozwala się sprzedać w niewolę, Menander mówi, że powinien zostać poddany karze śmierci.
318. Venuleius Saturninus, On the Duties of Proconsul, Book I.
Boski Hadrian zabraniał karania kapitalnego tych, którzy należeli do dekurionów, chyba że zabili jednego ze
swoich rodziców. Mandaty cesarskie jednak wyraźnie stanowią, że powinni oni ponieść karę wynikającą z prawa
kornelańskiego.
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319. Claudius Saturninus, O karach dla cywilów.
Karane są czyny takie jak kradzież lub zabójstwo, wypowiedzi ustne, takie jak obelgi lub zdrada adwokatów,
pisemne, takie jak fałszerstwa i oszczerstwa kryminalne, a także rady, takie jak udzielane w spiskach i
porozumieniach złodziei, ponieważ pomaganie innym za pomocą perswazji jest tym samym co przestępstwo.
320. Te cztery rodzaje przestępstw powinny być rozpatrywane pod siedmioma różnymi względami, a mianowicie:
przyczyny, osoby, miejsca, czasu, jakości, ilości i skutku.
321. Przyczyna, w przypadku ciosów, które są bezkarne, gdy są zadawane przez pana lub rodzica; z tego
powodu, że wydają się być zadawane raczej w celu poprawy niż zranienia. Są one karalne, gdy ktoś jest bity
przez nieznajomego w gniewie.
322. Osoba jest rozpatrywana z dwóch punktów widzenia: po pierwsze tego, kto popełnił czyn, a po drugie tego,
kto go doznał; w przeciwnym bowiem razie niewolnicy byliby karani inaczej niż wolni za te same przewinienia. I
każdy, kto ośmiela się atakować swego pana lub ojca, jest karany inaczej niż ten, kto podnosi rękę na obcego,
nauczyciela lub osobę prywatną. W dyskusji na ten temat należy również wziąć pod uwagę wiek.
323. Miejsce czyni ten sam czyn albo kradzieżą, albo świętokradztwem i określa, czy powinien być karany
śmiercią, czy też karą mniej surową.
324. Czas odróżnia osobę chwilowo nieobecną od zbiega, a włamywacza lub złodzieja dziennego od tego, który
popełnia przestępstwo w nocy.
325. Jakość, gdy czyn jest albo bardziej okrutny, albo mniej ciężki, jak zwykle odróżnia się kradzieże jawne od
tych, które nie są jawne; kłótnie od rabunków na autostradach; grabieże od zwykłych kradzieży; zuchwałość od
przemocy. Na ten punkt Demostenes, największy orator Greków, powiedział: "To nie rana, ale hańba powoduje
zniewagę, bo nie jest złym czynem uderzyć wolnego człowieka, ale staje się takim, gdy jest to zrobione w drodze
zniewagi; dla Ateńczyków, ten, kto uderza robi wiele rzeczy, które ten, kto je cierpi nie może właściwie przekazać
innym, przez swoje zachowanie, jego wygląd, lub jego głos, gdy uderza z każdym dowodem pogardy, jakby był
wrogiem, czy uderza rózgą, czy dostarcza cios w oko. Te rzeczy są przyczyną przykrości i powodują, że ludzie,
którzy nie są przyzwyczajeni do bycia obrażanymi, stają się obojętni."
326. Ilość odróżnia zwykłą kradzież od tego, kto przepędza stado bydła, bo kto kradnie maciorę, będzie karany
tylko jako złodziej; a kto przepędza pewną liczbę zwierząt, będzie karany jako kradnący bydło.
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327. Skutek powinien być brany pod uwagę nawet wtedy, gdy został spowodowany przez człowieka o najbardziej
sympatycznym charakterze; chociaż prawo nie karze z mniejszą surowością osoby, która była zaopatrzona w
broń w celu zabicia człowieka, niż tej, która rzeczywiście go zabiła. Dlatego między Grekami, zbrodnie popełnione
przez przypadek zostały odpokutowane przez dobrowolne wygnanie, jak to zostało stwierdzone przez
najznamienitszego z poetów: "Kiedy byłem mały, Menecjusz z Opontusu przeprowadził mnie do twojego domu, z
powodu smutnego zabójstwa; kiedy tego dnia, nieumyślnie i niechcący rozwścieczony nad grą w kości, zabiłem
syna Amfidamantusa".
328. Zdarza się, że te same przestępstwa są surowiej karane w niektórych prowincjach; jak na przykład w Afryce
ci, którzy palą zbiory; w Mysiej ci, którzy palą winorośl; i fałszerze, gdzie znajdują się kopalnie.
329. Niekiedy zdarza się, że kary dla niektórych złoczyńców są surowsze, gdy potrzebny jest przykład, tak jak w
przypadku tłumienia wielu osób trudniących się rozbojem na autostradach.
330. Marcjanus, Instytuty, Księga I.
Jeśli coś zostało pozostawione w testamencie niewolnikom karnym, takim jak ci, którzy zostali skazani na pracę w
kopalniach i do prac związanych z kopalniami, uważa się, że nie zostało napisane i że zostało pozostawione nie
niewolnikowi cesarza, ale niewolnikowi karnemu.
331. Podobnie niektórzy ludzie, jak ci, którzy zostali skazani na dożywotnią ciężką pracę przy robotach
publicznych lub zesłani na wyspę, zostają pozbawieni obywatelstwa, tak że nie korzystają już z żadnych
przywilejów wynikających z prawa cywilnego, ale zachowują te prawa, które przysługują im na mocy prawa
narodów.
332. Ulpianus, O Edykcie, Księga III.
Nikt nie ponosi kary za samo myślenie.
333. Tenże, O akcie, księga LVII.
Jeśli niewolnicy nie są bronieni przez swoich panów, nie powinni z tego powodu być natychmiast prowadzeni na
karę, ale powinni mieć prawo do obrony lub być bronieni przez kogoś innego, a sędzia, który rozpatruje sprawę,
powinien zapytać o ich niewinność.
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334. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVIII.
Gdy komuś wymierza się karę, to zgodnie z fikcją prawną nie może ona przejść na jego spadkobiercę; powodem
tego wydaje się być to, że karę ustanawia się dla poprawy człowieka, a gdy nie żyje ten, przeciwko któremu
została ona wymierzona, przestaje obowiązywać.
335. Celsus, Digest, Księga XXXVII.
Rozumiemy, że skrajna kara oznacza tylko śmierć.
336. Modestinus, Rozbieżności, Księga I.
Gdy osoby są skazane na kopalnie, a z powodu choroby lub niedołęstwa wieku stają się niezdolne do
wykonywania pracy, zgodnie z Reskryptem Boskiego Piusa, mogą być zwolnione przez namiestnika, który
zadecyduje, czy mają być zwolnione; pod warunkiem, że mają krewnych lub koneksje i odsiedziały nie mniej niż
dziesięć lat kary.
337. Tenże, Reguły, Księga VIII.
Jeśli ktoś jest skazany na kopalnie bez podania konkretnego czasu, z powodu niewiedzy sędziego, który wydał
wyrok, rozumie się, że chodziło o dziesięć lat.
338. Tenże, Pandekty, Księga XI.
Musimy pamiętać, że posągi tych, którzy zostali zdegradowani, lub deportowani za zdradę stanu, powinny zostać
usunięte.
339. Tenże, Pandekty, księga XII.
Jeśli ktoś długo pozostaje pod oskarżeniem, jego kara powinna być do pewnego stopnia złagodzona;
postanowiono bowiem, że ci, którzy są oskarżeni od dłuższego czasu, nie powinni być karani tak surowo, jak ci,
którzy zostali osądzeni i skazani bez zwłoki.
340. Nikt nie może być skazany na zrzucenie ze skały.
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26. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga I.
Zbrodnia lub kara ojca nie może odcisnąć piętna na jego synu; każdy bowiem poddany jest losowi zgodnie ze
swoim postępowaniem i nikt nie jest następcą zbrodni innego. Stwierdzili to Boscy Bracia w Reskrypcie
skierowanym do mieszkańców Hierapolis.
341. Tenże, O dochodzeniach sądowych, Księga V.
Bracia Boscy stwierdzili w liście do Harruntiusza Silo, że zarządcy prowincji nie mają w zwyczaju odwoływać
wyroków, które sami wydali. W Reskrypcie skierowanym do Wetiny z Italii stwierdzili, że żaden sędzia nie może
zmienić własnej decyzji i że jest to rzecz niezwykła. Jeśli jednak ktoś został fałszywie oskarżony i nie posiadał na
początku dokumentów potwierdzających jego niewinność, które potem odnalazł i został poddany karze,
zachowały się Reskrypty Cesarskie, w których przewidziano, że kara dla takich osób zostanie złagodzona lub że
zostaną one całkowicie przywrócone do poprzedniego stanu. To jednak może uczynić tylko Cesarz.
342. W odniesieniu do dekurionów i urzędników państwowych, którzy dopuścili się ciężkich przestępstw, mandaty
cesarskie przewidują, że jeśli okaże się, iż ktoś popełnił przestępstwo, za które powinien zostać zesłany na
wyspę poza prowincją, to fakty wraz z orzeczoną karą powinny być przedstawione cesarzowi na piśmie przez
gubernatora.
343. W innym paragrafie Mandatów Cesarskich przewidziano, co następuje: "Gdy którykolwiek z urzędników
jakiegoś miasta dopuścił się rabunku lub innego przestępstwa, które wydaje się zasługiwać na karę śmierci,
należy zakuć ich w kajdany i napisać do mnie, a także podać, jakie przestępstwo każdy z nich popełnił".
344. Tenże, O dochodzeniach sądowych, księga VI.
Poniżej przedstawiamy gradację przestępstw kapitałowych. Za najsurowszą karę uważa się skazanie na
szubienicę lub spalenie żywcem. Chociaż wydaje się, że to ostatnie, nie bez powodu, zostało włączone do
terminu "skrajna kara", to jednak, ponieważ ten rodzaj kary został wynaleziony później, wydaje się, że następuje
po pierwszej, tak jak dekapitacja. Następną karą po śmierci jest praca w kopalniach. Po niej następuje deportacja
na jakąś wyspę.
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345. Inne kary odnoszą się do reputacji, nie pociągając za sobą niebezpieczeństwa śmierci; jak na przykład
relegowanie na pewien okres lat, lub na całe życie, lub na wyspę; lub skazanie na pracę przy robotach
publicznych; lub gdy winowajca jest poddany karze biczowania.
346. Nie ma zwyczaju biczowania wszystkich ludzi, lecz tylko tych, którzy są wolni i niższego stanu; wyżsi rangą
nie podlegają karze chłosty. Jest to specjalnie przewidziane przez reskrypty cesarskie.
347. Niektóre osoby, które zwykle nazywa się młodymi, w niektórych burzliwych miastach mają zwyczaj
podburzać tłum. Jeśli nie zrobili nic więcej i nie zostali uprzednio upomniani przez gubernatora, są karani chłostą,
a nawet zabrania się im obecności na wystawach. Jeśli jednak po takim napomnieniu zostaną ponownie wykryci
jako popełniający to samo przestępstwo, powinni być karani wygnaniem, a czasem śmiercią; to znaczy wtedy,
gdy często działali w sposób wywrotowy lub burzliwy, a będąc kilkakrotnie aresztowani i traktowani ze zbytnią
łaskawością, wytrwali w swoich zuchwałych zamiarach.
348. Niewolnicy, którzy byli biczowani, zwykle są przywracani do swoich panów.
349. I, ogólnie rzecz biorąc, powinienem powiedzieć, że wszyscy ci, których nie wolno karać biczowaniem, są
osobami, które powinny mieć taki sam szacunek, jaki mają dekurioni. Byłoby bowiem niekonsekwencją
utrzymywać, że ten, komu cesarze przez swoje Konstytucje zabronili biczowania, powinien być skazany na
kopalnie.
350. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie: "Nikt nie powinien być skazany na kopalnie na określony czas, ale
ten, kto jest skazany na czas, a wykonuje pracę związaną z kopalniami, nie powinien być rozumiany jako skazany
na kopalnie; jego wolność trwa tak długo, jak długo nie jest skazany na dożywotnią pracę". Stąd kobiety skazane
w ten sposób mają dzieci, które są wolne.
351. Zakazane jest szukanie schronienia przy posągach lub portretach cesarza w celu wyrządzenia komuś
krzywdy; ponieważ prawo zapewnia równe bezpieczeństwo wszystkim ludziom, wydaje się rozsądne, że ten, kto
szuka schronienia przy posągach lub portretach cesarza, czyni to raczej w celu wyrządzenia krzywdy komuś
innemu niż dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa, chyba że ktoś, kto został zakuty w łańcuchy lub osadzony w
więzieniu przez osoby potężniejsze od siebie, odwołuje się do tego zabezpieczenia; takie osoby powinny być
bowiem usprawiedliwione. Senat zarządził, że nikt nie może uciekać się do posągów lub portretów cesarza, a
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że każdy, kto niesie ze sobą wizerunek cesarza, aby wzbudzić nienawiść
innych, powinien być ukarany zakuciem w łańcuchy.
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352. Wszystkie przestępstwa popełnione przeciwko patronowi lub synowi patrona, ojcu, bliskiemu krewnemu,
mężowi, żonie lub innym osobom, z którymi ktoś jest blisko spokrewniony, powinny być karane surowiej niż gdyby
były popełnione przeciwko obcym.
353. Truciciele powinni być karani śmiercią, lub jeśli jest to konieczne, aby okazać szacunek dla ich rangi,
powinni być deportowani.
354. Rozbójnicy, którzy wykonują ten zawód dla łupów, są uważani za bardzo podobnych do złodziei; a kiedy
dokonują napadu i rabunku, będąc uzbrojeni, są karani śmiercią, jeśli popełnili to przestępstwo wielokrotnie i na
drogach; inni są skazywani na kopalnie lub relegowani na wyspy.
355. Niewolnicy, którzy spiskowali przeciwko życiu swoich panów, są zazwyczaj zabijani ogniem; czasami
również wolni ludzie ponoszą tę karę, jeśli są plebejuszami i osobami niskiego stanu.
356. Podżegacze są karani śmiercią, gdy powodowani wrogością lub z chęci rabunku wywołali pożar w mieście;
zazwyczaj są oni paleni żywcem. Ci, którzy "spalili dom lub chatę na wsi, są karani nieco łagodniej. Jeśli bowiem
przypadkowych pożarów można było uniknąć, a były one spowodowane niedbalstwem tych, na których posesji
powstały, i spowodowały szkody u sąsiadów, odpowiedzialni za nie są ścigani cywilnie, aby umożliwić każdemu,
kto poniósł straty, odzyskanie odszkodowania, lub mogą być poddani umiarkowanej karze.
357. Edyktem boskiego Hadriana ustanowiono stopniową skalę kar w odniesieniu do wygnańców, tak że jeśli
ktoś, kto został zdegradowany na pewien czas, powrócił przed jego upływem, powinien zostać zdegradowany na
wyspę; jeśli ktoś, kto został zdegradowany na wyspę, opuścił ją, powinien zostać deportowany na wyspę; a jeśli
ktoś po deportacji uciekł, powinien zostać ukarany śmiercią.
358. Ten sam cesarz stwierdził w Reskrypcie, że w odniesieniu do więźniów należy przestrzegać pewnej gradacji,
to znaczy, że ci, którzy zostali skazani na określony czas, w podobnych okolicznościach powinni być skazani na
dożywocie; ci, którzy zostali skazani na dożywocie, powinni być skazani na kopalnie; a gdy skazani na kopalnie
popełnią taki czyn, powinni ponieść najwyższą karę.
359. Wiele autorytetów uważało, że notoryczni rabusie powinni być wieszani w tych samych miejscach, które
poddali grabieży, aby ich przykład odstraszył innych od popełniania tych samych zbrodni, a dla krewnych i
powinowatych zabitych pociechą było, że kara powinna być wymierzona w tym samym miejscu, w którym rabusie
dokonali zabójstw. Niektórzy skazywali ich także na rzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom.
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360. Nasi przodkowie, wymierzając każdą karę, traktowali niewolników surowiej niż osoby wolne; a tych, którzy
cieszą się złą sławą, karali z większą surowością niż ludzi o dobrej reputacji.
361. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Ci, którzy zostali skazani na śmierć, natychmiast tracą zarówno obywatelstwo, jak i wolność. Dlatego ten stan
towarzyszy im za życia, a czasem dotyka ich przez długi czas; co się dzieje z tymi, którzy są skazani na rzucenie
na pożarcie dzikim zwierzętom, ponieważ często są oni przetrzymywani po skazaniu, aby mogli być torturowani w
celu uzyskania dowodów przeciwko innym.
362. Modestinus, O karach, Księga I.
Gdyby ktoś uczynił coś, czym słabo myślący ludzie są przerażeni przez przesąd, Boski Marek stwierdził w
Reskrypcie, że tacy ludzie powinni być zesłani na wyspę.
363. Tenże, O karach, Księga III.
Gubernator nie powinien, dla pozyskania przychylności ludu, zwalniać osób, które zostały skazane na rzucenie
na pożarcie dzikim bestiom. Jeśli jednak winowajcy posiadają siłę lub umiejętności godne wykorzystania dla
dobra ludu rzymskiego, powinien skonsultować się z cesarzem. Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w
Reskrypcie, że nie wolno przenosić skazanych z jednej prowincji do drugiej bez zgody cesarza.
364. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Gdyby namiestnik lub sędzia wygłosił oświadczenie: "Popełniłeś przemoc", w postępowaniu na mocy interdyktu,
oskarżony nie zostanie naznaczony infamią, ani nie zostanie wymierzona kara Prawa Julijskiego. Kiedy jednak
dzieje się to w trakcie ścigania przestępstwa, to już inna sprawa. Jaka byłaby zasada, gdyby gubernator nie czynił
rozróżnienia w stosowaniu prawa juliańskiego w odniesieniu do przestępstw publicznych, a tego odnoszącego się
do przestępstw prywatnych? Wówczas należałoby uznać, że wszczęto postępowanie w celu ukarania
przestępstwa. Ale jeśli oskarżony jest oskarżony o przestępstwa z obu ustaw, należy zastosować tę, która jest
mniej surowa, to znaczy tę odnoszącą się do przemocy prywatnej.
365. Papinianus, Pytania, Księga II.
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Bracia cesarscy stwierdzili w Reskrypcie, że niewolnicy, którzy zostali skazani na zakucie w łańcuchy na pewien
czas, mogą po jego odbyciu otrzymać wolność, majątek lub spadek, ponieważ tymczasowa kara wynikająca z
wyroku jest równoznaczna z anulowaniem kary. Jeśli jednak korzyść z wolności przypada im w czasie
przebywania w łańcuchach, to rozum prawa i słowa konstytucji sprzeciwiają się wolności. Jest rzeczą oczywistą,
że jeśli wolność została przyznana w testamencie, a w chwili wejścia w posiadanie nieruchomości upłynął czas
wyroku, to niewolnika rozumie się jako poddanego manumisji zgodnie z prawem; nie inaczej niż gdyby dłużnik
poddał manumicji niewolnika oddanego w zastaw, a wejście w posiadanie nieruchomości nastąpiło po zwolnieniu
z zastawu.
366. Tenże, Opinie, Księga XVI.
Niewolnik nie może być skazany na wieczną pracę przy robotach publicznych, a tym bardziej nie może być
skazany na pracę w nich na czas określony. Dlatego w przypadku, gdy ktoś przez pomyłkę został skazany na
roboty publiczne na czas określony, uznałem, że po upływie tego czasu niewolnik powinien zostać przywrócony
swojemu panu.
367. Podałem także jako moją opinię, że zgodnie z dekretem Senatu, karze donosicieli podlegają te osoby, które
przez interwencję osoby trzeciej spowodowały popełnienie przestępstwa przez donosiciela.
368. Kallistratus, Pytania, Księga I.
Mandaty cesarskie, które są przekazywane gubernatorom, przewidują, że nikt nie może być skazany na
dożywotnie łańcuchy; tak też stwierdził Boski Hadrian w Reskrypcie.
369. Hermogenianus, Epitomy, Księga I.
Ci, którzy są skazani na pracę w kopalniach lub na służbę u przestępców, którzy tam pracują, stają się
niewolnikami karnymi.
370. Paulus, Sentencje, księga I.
Uważano, że dardanarii, którzy używają fałszywych miar, w celu ochrony dobrobytu ludu w odniesieniu do
żywności, powinni być karani arbitralnie, zgodnie z naturą przestępstwa.
371. Tenże, Sentencje, Księga V.
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Jeśli ktoś ukradł metal lub pieniądze należące do cesarza, będzie ukarany karą min i wygnaniem.
372. Dezerterzy, którzy przejdą na stronę wroga lub zdradzą nasze plany, będą albo spaleni żywcem, albo
powieszeni na szubienicy.
373. Podżegacze do rozruchów i tumultów, które prowadzą do powstania ludu, będą, stosownie do ich rangi, albo
powieszeni na szubienicy, albo rzuceni na pożarcie dzikim zwierzętom, albo zesłani na jakąś wyspę.
374. Kto by zepsuł dziewice, które nie są jeszcze zdatne do zamążpójścia, jeśliby był niskiego stanu, będzie
skazany na kopalnie; jeśliby zaś był wyższego stanu, będzie przeniesiony na wyspę lub zesłany na wygnanie.
375. Kto nie może udowodnić, że został kupiony za własne pieniądze, nie może żądać wolności, a poza tym
zostanie przywrócony swemu panu pod karą zakucia w łańcuchy; lub jeśli pan sam tego woli, zostanie skazany
na kopalnie.
376. Ci, którzy podają napój w celu wywołania poronienia lub uczucia, chociaż nie czynią tego w złym zamiarze,
to jednak, ponieważ czyn ten daje zły przykład, będą, jeśli są niskiego stanu, wysłani do kopalni; lub, jeśli są
wyższego stopnia, zostaną zesłani na wyspę, z utratą części ich majątku. Jeżeli zaś mężczyzna lub kobieta
stracą życie przez taki czyn, winowajca poniesie karę najwyższą.
377. Testament, który jest nieważny z mocy prawa, może być bezkarnie unieważniony; nie ma bowiem nic, co
można by na jego mocy rościć, ani co mogłoby rzeczywiście istnieć.
378. Każdy, kto otworzy testament kogokolwiek, kto jeszcze żyje, przeczyta go i ponownie zapieczętuje, podlega
karze Prawa Kornelii; i z reguły osoby niższej rangi są skazywane na kopalnie, a osoby wyższej rangi są
deportowane na wyspę.
379. Jeśli ktoś udowodni, że dokumenty dotyczące jego sprawy zostały dostarczone przez jego pełnomocnika
jego przeciwnikowi, to pełnomocnik ten, jeśli jest niższej rangi, zostanie skazany na kopalnie, a jeśli jest wyższej
rangi, zostanie dożywotnio zdegradowany i pozbawiony połowy swojego majątku.
380. Jeśli ktoś, kto posiada dokumenty u niego zdeponowane, przekazuje je osobie trzeciej pod nieobecność
tego, kto je zdeponował, lub dostarcza je przeciwnikowi tego ostatniego, to albo zostanie skazany na kopalnie,
albo zesłany na wyspę, stosownie do swego stanu prawnego.
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381. Gdy sędziom zarzuca się, że zostali skorumpowani przez pieniądze, ich nazwiska są zwykle wymazywane
przez gubernatora z akt sądowych; albo są oni wysyłani na wygnanie, albo zdegradowani na pewien czas.
382. Żołnierz, który otrzymawszy miecz, ucieka z więzienia, karany jest śmiercią. Tej samej karze podlega ten,
kto dezerteruje z kimś, kogo miał strzec.
383. Żołnierz, który usiłował się zabić, a mu się to nie udało, karany jest śmiercią, chyba że popełnił ten czyn z
powodu niemożności zniesienia cierpienia, choroby lub smutku, albo z jakiegoś innego ważnego powodu; w
przeciwnym razie powinien być niehonorowo zwolniony.
384. Tryphoninus, Dysputy, Księga X.
Cyceron w swojej mowie za Klucjusza Awitusa powiedział, że kiedy przebywał w Azji, pewna Milezyjka,
otrzymawszy pieniądze od pewnych podstawionych spadkobierców, wywołała na sobie aborcję za pomocą
narkotyków i została skazana na śmierć. Gdyby jednak jakaś kobieta po rozwodzie dopuściła się gwałtownego
aktu na swoich trzewiach z tego powodu, że była w ciąży i nie chciała urodzić syna mężowi, którego nienawidziła,
powinna zostać ukarana czasowym wygnaniem, jak to stwierdzili nasi najdostojniejsi cesarze w Reskrypcie.
385. Paulus, Dekrety, Księga III.
Postanowiono, że Metrodorus za to, że świadomie ukrywał uciekającego wroga, powinien zostać zesłany na
wyspę, a Filoktetis, który wiedział, że jest ukrywany, i przez długi czas utrzymywał ten fakt w tajemnicy, powinien
zostać zdegradowany na wyspę.
386. Papinianus, Definicje, Księga II,
Sankcja praw, które w ostatniej części nakładają pewną karę na tych, którzy nie przestrzegają ich nakazów, nie
odnosi się do przypadków, w których kara jest wyraźnie dodana przez samo prawo, a nie ma wątpliwości, że w
każdym prawie gatunek jest podporządkowany rodzajowi. Nie jest też prawdopodobne, aby jedno przestępstwo
było karane różnymi karami na mocy tego samego prawa.
387. Hermogenianus, Epitomy, Księga I.
Przez interpretację praw, kary powinny być raczej łagodzone niż zwiększane w surowości.
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388. Paulus, Opinie, księga I.
Cesarz Antoninus w Reskrypcie skierowanym do Aureliusza Atilianusa stwierdził: "Namiestnik nie może nikomu
zabronić korzystania z jego handlu przez czas dłuższy niż ten, który obejmuje jego administracja."
389. Stwierdził również, że "Kto przez popełnienie jakiegoś przestępstwa utracił zaszczyt bycia dekurionem, nie
może powoływać się na przywileje syna dekuriona, aby uniknąć wymierzenia kary."

Tyt. 20. Dotyczące własności osób, które zostały skazane.

390. Kallistratus, O prawach skarbu i ludu, Księga I.
W konsekwencji skazania majątek ulega konfiskacie albo w przypadku utraty życia lub obywatelstwa, albo
nałożenia stanu poddaństwa.
391. Nawet ci, którzy zostali poczęci przed skazaniem, a urodzili się później, mają prawo do części majątku
swoich skazanych rodziców.
392. Ta część nie jest jednak przyznawana dzieciom, chyba że są one zrodzone w legalnym małżeństwie.
393. Nie przyznaje się udziału dzieciom tego, kto został pozbawiony tylko połowy swojego majątku. Stwierdzili to
Bracia Boży w Reskrypcie.
394. Tenże, O dochodzeniu sądowym, księga VI.
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Nie jest konieczne pozbawianie człowieka odzieży, gdy jest on umieszczony w więzieniu, ale dopiero po wydaniu
wyroku. Stwierdził to Boski Hadrian w Reskrypcie.
395. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Na mocy pięciu ustaw posag skazanej kobiety ulega konfiskacie, mianowicie za zdradę stanu, przemoc
publiczną, ojcobójstwo, otrucie i zabójstwo.
396. Papinianus, O cudzołóstwie, księga II.
Każdy mąż ma zawsze prawo do powództwa przeciwko Skarbowi Państwa.
397. Ulpianus, O edyktach, księga XXXIII.
Jeśli jednak kobieta zostanie ukarana śmiercią na mocy jakiegoś innego prawa, które nie konfiskuje jej posagu, z
tego powodu, że najpierw staje się niewolnicą karną, to prawdą jest, że jej posag przechodzi na męża tak, jakby
nie żyła.
398. Marcellus mówi, że jeśli córka pod kontrolą ojca zostaje deportowana, jej małżeństwo nie zostaje
rozwiązane przez sam fakt deportacji, i ta opinia jest słuszna; ponieważ kobieta pozostaje wolna, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby mąż zachował swoje uczucie małżeńskie, a kobieta zachowała swoje uczucie jako żona.
Dlatego też, jeśli kobieta ma zamiar opuścić męża, Marcellus mówi, że ojciec może wtedy wszcząć postępowanie
w celu odzyskania posagu. Jeśli jednak jest ona matką rodziny i została deportowana w czasie trwania
małżeństwa, posag pozostanie w rękach męża; jeśli jednak małżeństwo zostanie później rozwiązane, może ona
wytoczyć powództwo, tak jakby ze względu na względy humanitarne prawo do tego zostało niedawno nabyte.
399. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga X.
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie do Akwiliusza Bradua: "Jest rzeczą oczywistą, że już po samej nazwie
należy rozumieć, co oznacza ubiór. Nikt bowiem nie może rozsądnie twierdzić, że pod tym pojęciem kryje się
własność osób skazanych, bo jeśli ktoś ma na sobie pas, to nikt nie powinien się go domagać na tej podstawie,
ale można żądać każdej odzieży, którą nosi, lub drobnych pieniędzy, które może mieć w swoim posiadaniu na
utrzymanie, lub lekkich pierścieni, to znaczy takich, które nie są warte więcej niż pięć aurei. "W przeciwnym razie,
jeśli skazany miałby na palcu sardonyks, lub inny kamień szlachetny o wielkiej wartości, lub miałby w swoim
posiadaniu jakikolwiek banknot wzywający do zapłaty dużej sumy pieniędzy, nie może to, żadnym prawem, być
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zatrzymane jako część jego ubrania". Odzież, z której człowiek może być pozbawiony, to te rzeczy, które
przyniósł ze sobą, gdy został umieszczony w więzieniu, i w które jest ubrany, gdy jest prowadzony na karę, jak
sama nazwa wskazuje. Stąd też ani kaci, ani ich pomocnicy nie mogą żądać tych rzeczy jako łupów w chwili, gdy
winowajca jest stracony. Gubernatorzy nie powinni przywłaszczać sobie tych przedmiotów dla własnej korzyści,
ani też pozwalać, aby asystenci lub więźniowie czerpali z nich zyski, lecz powinni je zachować na wydatki, do
których gubernatorzy mają prawo; na przykład na papier dla niektórych urzędników, na datki dla żołnierzy, którzy
wyróżnili się odwagą, na prezenty dla barbarzyńców należących do ambasady lub na inne cele. Co więcej, często
gubernatorzy wpłacali do Skarbu Państwa zebrane przez siebie sumy pieniędzy, co jest przejawem zbyt wielkiej
staranności, gdyż wystarczy, jeśli nie będą ich przeznaczać na własny użytek, lecz pozwolą, by zostały
wykorzystane na rzecz ich urzędu.
400. Paulus, O udziałach przyznawanych dzieciom osób skazanych.
Ponieważ rozum naturalny, który jest pewnego rodzaju milczącym prawem, przyznaje dzieciom majątki ich ojców,
powołując je do dziedziczenia w taki sam sposób jak do długu, z tego powodu prawo cywilne nadało im miano
bezpośrednich spadkobierców; Tak więc, ponieważ nie mogą one być odsunięte od dziedziczenia z woli
rodziców, chyba że z ważnego powodu, uznano za całkowicie słuszne, że w przypadkach, w których skazanie
rodzica pozbawia go majątku jako kary, dzieci powinny być brane pod uwagę, z obawy, że mogą one ponieść
surowszą karę za przestępstwa popełnione przez innych, których wina ich nie dotyczyła, przez poddanie ich
największemu ubóstwu. Postanowiono, że w takich okolicznościach należy zachować pewien stopień umiaru; tak,
aby ci, którzy byliby uprawnieni do całego majątku przez prawo dziedziczenia, mogli otrzymać pewną jego część.
401. W przypadku ukarania wyzwoleńca, nie należy odbierać mu majątku, do którego miałby prawo jego opiekun,
gdyby jego wyzwoleńca zmarł śmiercią naturalną; natomiast pozostała część majątku, która nie miała związku z
jego manumisją, przepada na rzecz Skarbu Państwa.
402. Jest rzeczą słuszną, aby pewne części majątku osób, które zostały skazane, były przyznawane dzieciom
adoptowanym, jak również naturalnym, jeśli adopcja nie została dokonana w sposób oszukańczy. Adopcja jest
uważana za dokonaną w celu oszustwa, gdy ktoś adoptuje dziecko, chociaż nie został jeszcze oskarżony, ale
świadomy rozpaczliwego stanu swoich spraw, pod wpływem obawy przed zbliżającym się oskarżeniem, w celu
uratowania części majątku, o którym sądzi, że go utraci.
403. Jeżeli skazany ma kilkoro dzieci, to przytoczono przykłady, w których cały jego majątek został przyznany
kilkorgu dzieciom. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie: "Liczba dzieci Albinusa skłania mnie do przychylnego
spojrzenia na ich przypadek, jako że wolę, aby moje imperium powiększało się przez dodawanie ludzi, a nie
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przez pieniądze; dlatego życzę sobie, aby majątek ich ojca został im przyznany, co tak wielu posiadaczy uczyni
oczywistym, zwłaszcza jeśli otrzymają cały jego majątek".
404. Również majątek, który skazany nabył w wyniku przestępstwa, nie powiększa udziału dzieci; na przykład,
jeśli spowodował śmierć swojego krewnego i wchodzi w jego majątek lub obejmuje go w praetorskie posiadanie;
zostało to ustalone przez Boskiego Piusa w Reskrypcie. W związku z tym, gdy syn pozostający pod władzą ojca
został skazany za zabicie trucizną osoby, którą mianował spadkobiercą, wspomniany wyżej cesarz orzekł, że
choć wszedł on na majątek z rozkazu ojca, pod którego władzą wówczas się znajdował, powinien on ulec
przepadkowi na rzecz skarbu państwa.
405. Jeżeli osoba, której majątek został skonfiskowany, została zdegradowana, to wszystko, co nabyła po
skazaniu, należy do jej spadkobierców testamentowych lub prawnych; kto bowiem został zdegradowany na
wyspę, ma prawo do sporządzenia testamentu, jak również wszystkie inne prawa. Jeśli jednak został
deportowany, nie może mieć spadkobiercy, ponieważ utracił obywatelstwo; a wszelki majątek nabyty później
przepada na rzecz Skarbu Państwa.
406. Marcianus, Księga.
Prawo patronów jest zachowane bez uszczerbku dla ich dzieci, jeśli chodzi o majątek wolnego człowieka ich ojca,
którego majątek został skonfiskowany. Jeśli pojawi się syn patrona, skarb państwa nie może żądać niczego z
przysługującej mu części.
407. Jeżeli jednak jest syn patrona, a także syn wyzwoleńca, ten pierwszy będzie wykluczony; i będzie to jeszcze
bardziej uzasadnione, abyśmy utrzymywali, że nie będzie podstawy do przepadku na rzecz Skarbu Państwa,
ponieważ dzieci wyzwoleńca wykluczają dzieci patrona, a dzieci patrona wykluczają Skarb Państwa.
408. Ale nawet gdyby syn patrona nie chciał żądać pretorskiego posiadania majątku, jest ustalone, że Skarb
Państwa będzie wyłączony z tej części majątku wyzwoleńca jego ojca, do której jest uprawniony.
409. Majątek osoby zdegradowanej nie ulega konfiskacie, chyba że wyraźnie wynika to z warunków wyroku;
natomiast prawa wolnomularzy nie mogą być odebrane specjalnym wyrokiem, ponieważ tylko cesarz może ich
pozbawić zdegradowanego.
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410. Gdy ojciec, który dał posag swojej córce, zostaje skazany, nic nie przepada na rzecz Skarbu Państwa,
nawet gdyby córka zmarła potem w czasie małżeństwa, a w takim przypadku posag profektyczny powróci do
ojca. Pozostanie on zatem w rękach jej męża.
411. Kallistratus, Księga.
Chyba że zostanie udowodnione, że ojciec, z obawy przed skazaniem i w celu oszukania Skarbu Państwa,
konsultował interesy dzieci.
412. Marcjanus, Księga.
Nawet jeśli ojciec obiecał posag dla córki, a został skazany, powództwo o odzyskanie posagu z majątku ojca
będzie przyznane mężowi przeciwko Skarbowi Państwa.
413. Jeżeli ojciec został skazany po rozwiązaniu małżeństwa córki, a nawet po tym, jak córka wyraziła zgodę na
posag, Skarb Państwa może go odzyskać od męża; ale zanim wyrazi zgodę, sama córka będzie miała prawo
odzyskać posag.
414. Tenże, Księga.
Kiedy skazany odwołuje się i umiera w czasie trwania apelacji, jego majątek nie ulega konfiskacie; bo nawet drugi
testament, jeśliby go sporządził, będzie ważny. To samo należy powiedzieć, nawet jeśli apelacja zostanie
odrzucona.
415. Oskarżony, z wyjątkiem oskarżonego o zdradę stanu, może zarządzać swoim majątkiem, spłacać swoje
długi i otrzymywać to, co mu się należy, jeśli jest spłacane w dobrej wierze; ale każda alienacja, której dokonał w
celu oszukania Skarbu Państwa po skazaniu, może zostać unieważniona.

Tyt. 21. Co się tyczy własności tych, którzy przed wydaniem wyroku albo sami się zabili, albo skorumpowali
swoich oskarżycieli.
416. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
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Cesarze postanowili, że w przypadku zbrodni śmiertelnych ten, kto skorumpuje swego przeciwnika, nie podlega
karze, chyba że grozi za to kara śmierci; uważali bowiem, że należy usprawiedliwić tych, którzy wszelkimi
sposobami pragną ocalić życie krewnego.
417. Macer, Public Prosecutions, Księga II.
Cesarze Severus i Antoninus do Juliusza Julianusa: Ci, o których złodzieje mówią, że skorumpowali swojego
oskarżyciela, a nie żyją, uważani są za tych, którzy przyznali się do przestępstwa, a więc nie pozostawili
spadkobiercom żadnej obrony.
418. Jeśli ktoś, kto został ukarany przez cesarza, na przykład dlatego, że był dekurionem, lub powinien być
zesłany na wyspę, a umarł, zanim cesarz wysłał odpowiedź, można zapytać, czy powinno się uważać, że umarł
przed wyrokiem. Można powiedzieć, że kwestia ta została rozstrzygnięta przez Dekret Senatu, który został
uchwalony w odniesieniu do osób, które zostały przeniesione do Rzymu i zmarły przed wydaniem wyroku.
Warunki tego dekretu są następujące: "Ponieważ nikt nie może być uznany za skazanego w ciągu tego roku,
zanim wyrok w jego sprawie nie zostanie wydany i ogłoszony publicznie w Rzymie; żaden majątek należący do
osoby zmarłej nie zostanie skonfiskowany, zanim wyrok w jej sprawie nie zostanie ogłoszony publicznie w
Rzymie; a jej ?spadkobiercy" mogą objąć w posiadanie jej majątek".

419. Marcjanus, O informatorach.
Osoby, które zostały oskarżone lub przyłapane na popełnianiu przestępstwa, a z obawy przed zbliżającym się
oskarżeniem popełniły samobójstwo, nie mają spadkobierców. Papinianus jednak w szesnastej księdze opinii
powiada, że gdy osoby, które nie zostały jeszcze oskarżone o popełnienie przestępstwa, używają przemocy, ich
mienie nie podlega konfiskacie przez skarb państwa; nie sama bowiem niegodziwość czynu czyni go karalnym,
lecz świadomość winy, jaką posiada oskarżony, zastępuje przyznanie się do winy. Dlatego majątek tych, którzy
powinni być oskarżeni, zostali przyłapani na popełnianiu przestępstw lub popełnili samobójstwo, powinien być
skonfiskowany.
420. Ponadto, jak stwierdził Boski Pius w Reskrypcie, majątek tego, kto się zabił po tym, jak został oskarżony,
powinien być skonfiskowany przez Skarb Państwa tylko wtedy, gdy został oskarżony o przestępstwo, za które,
gdyby został skazany, mógłby zostać ukarany śmiercią lub deportacją.

3490

421. Stwierdził też w Reskrypcie, że ten, kto został oskarżony o kradzież niewielkiej wagi, mimo że w czasie
trwania oskarżenia mógł zakończyć życie, nie powinien być uważany za znajdującego się w sytuacji, która
uzasadniałaby pozbawienie jego spadkobierców majątku, gdyż on sam nie zostałby go pozbawiony, gdyby został
uznany za winnego kradzieży.
422. Dlatego też, podsumowując, należy stwierdzić, że majątek tego, kto położył na sobie brutalne ręce, powinien
ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, jeśli był on zamieszany w przestępstwo w takim stopniu, że straciłby
swój majątek, gdyby został skazany.
423. Gdyby jednak ktoś z powodu znużenia życiem, niezdolności do znoszenia bólu lub z jakiegokolwiek innego
powodu zakończył życie, Boski Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że może mieć następcę.
424. Ponadto, gdy ojciec nakładał na siebie gwałtowne ręce, ponieważ twierdzono, że zabił swojego syna,
uważano, że uczynił to raczej z żalu po stracie dziecka i dlatego, jak stwierdził w Reskrypcie Boski Hadrian, jego
majątek nie powinien być konfiskowany.
425. W tych przypadkach należy dokonać rozróżnienia, gdyż jest rzeczą różną, z jakiego powodu ktoś popełnia
samobójstwo, podobnie jak pytanie, czy ten, kto to uczynił i nie odniósł sukcesu, powinien być ukarany jako ten,
który sam na siebie wydał wyrok; w każdym razie powinien być ukarany, chyba że został zmuszony do tego kroku
przez znużenie życiem lub dlatego, że nie był w stanie znieść jakiegoś rodzaju bólu. Jest to rozsądne, bo
powinien być ukarany, jeśli bez żadnej przyczyny sam siebie dotknął przemocą, bo kto nie oszczędzałby siebie,
tym bardziej nie oszczędzałby drugiego.
426. Mandaty cesarskie przewidują jednak, że majątek tych, którzy zmarli w więzieniu lub na wolności pod
kaucją, nie będzie konfiskowany, dopóki wynik ich sprawy jest niepewny.
427. Jeśli jednak ktoś popełnił samobójstwo, nie mając ku temu słusznego powodu, i umarł po wniesieniu
oskarżenia, a jego spadkobiercy są gotowi bronić jego sprawy i wykazać, że był niewinny, zobaczmy, czy powinni
zostać wysłuchani i czy jego majątek powinien zostać skonfiskowany na rzecz Skarbu Państwa, zanim
przestępstwo zostało udowodnione, czy też powinien zostać skonfiskowany bez względu na okoliczności. Boski
Pius stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Modestusa Taurinusa, że gdy spadkobiercy są gotowi podjąć się
obrony, majątek nie powinien być konfiskowany, chyba że udowodni się popełnienie przestępstwa.
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Tyt. 22. W sprawie osób, które są interdyktowane, zdegradowane i deportowane.
428. Pomponiusz, O Sabinusie, księga IV.
Początek Reskryptu Boskiego Trajana do Didiusa Secundusa jest następujący: "Jestem świadomy, że majątek
osób, które zostały zdegradowane, został skonfiskowany do Skarbu Państwa przez chciwość poprzednich
wieków, ale inny sposób postępowania jest zgodny z moją łaskawością, ponieważ chcę dać ten dodatkowy
przykład, aby pokazać, że podczas mojego panowania sprzyjałem niewinności".
429. Marcjanus, Instytuty, Księga XIII.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że każdy, kto został deportowany, nie może być poddany manumisji.
430. Alfenus, Epitomes, Księga I.
Ten, kto utracił obywatelstwo, nie pozbawia swoich dzieci żadnych praw, z wyjątkiem tych, które przeszłyby na
nie, gdyby zmarł bezpotomnie w czasie, gdy cieszył się obywatelstwem; to znaczy majątku, wyzwoleńców i
wszystkiego innego tego rodzaju, co można znaleźć. Cokolwiek zaś nie pochodzi od ich ojca, lecz od ich rodziny,
od ich miasta i od natury rzeczy, pozostanie całkowicie ich własnością. Dlatego bracia prawowici staną się
dziedzicami jedni drugich i będą mieli prawo do opieki i majątków potomków, bo nie ojciec, ale przodkowie dali im
te prawa.
431. Marcjanus, Instytuty, Księga II.
Osoby, które zostały zdegradowane na jakąś wyspę, zachowują pod swoją władzą swoje dzieci, ponieważ
zachowują wszystkie inne prawa, gdyż zabroniono im tylko opuszczać wyspę; zachowują też cały swój majątek, z
wyjątkiem tego, który został im już odebrany, gdyż ci, którzy zostali albo zesłani na wieczne wygnanie, albo
zdegradowani, mogą na mocy wyroku zostać pozbawieni części swojego majątku.
432. Tenże, Reguły, Księga I.
Wygnanie ma trojaką naturę: zakaz wstępu do pewnych miejsc, albo potajemnej ucieczki; albo wszystkie miejsca
są zakazane z wyjątkiem jednego, które jest wyznaczone; albo nakazane jest zamknięcie na jednej wyspie, czyli
relegowanie na jedną wyspę.
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433. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Do kar zalicza się również deportację na wyspę, która pozbawia osobę obywatelstwa rzymskiego.
434. Prawo deportacji na wyspę nie przysługuje namiestnikom prowincji, choć przysługuje prefektowi miasta, o
czym mówi List Boskiego Sewera do Fabiusza Cilo, prefekta miejskiego. Jeśli więc namiestnik jakiejś prowincji
uważa, że ktoś powinien być zesłany na wyspę, niech sam o tym powiadomi i prześle jego nazwisko cesarzowi,
aby mógł go deportować, a następnie niech napisze do cesarza, przedstawiając mu swoje zdanie, aby ten
zdecydował, czy należy wykonać jego wyrok i zesłać winowajcę na wyspę, a tymczasem, do czasu otrzymania
odpowiedzi, niech każe mu pozostać w więzieniu.
435. Dekurionowie miast (jak to stwierdzili Bracia Boscy w Reskrypcie), powinni być albo deportowani, albo
relegowani z powodu przestępstw stołecznych. I rzeczywiście, nakazali oni3 Priskusowi, który przed torturami
przyznał się do popełnienia zabójstwa i podpalenia, aby został deportowany na wyspę.
436. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga II.
Są dwa rodzaje zdegradowanych: po pierwsze ci, którzy są tylko zdegradowani na wyspę, a po drugie ci, którym
zabroniono wstępu do prowincji, ale którym nie przydzielono wyspy.
437. Gubernatorzy prowincji mogą zdegradować osoby na wyspę, pod warunkiem, że mają pod swoją kontrolą
taką, która należy do prowincji, nad którą sprawują jurysdykcję; mogą też specjalnie wyznaczyć tę wyspę i
zdegradować na nią winowajcę. Jeśli jednak nie mają takiej wyspy pod swoją kontrolą, mogą skazać winnego na
przeniesienie na wyspę, a następnie napisać do Cesarza, aby ten przydzielił im wyspę. Nie mogą jednak skazać
nikogo na wyspę, która nie jest częścią prowincji, nad którą sprawują jurysdykcję. W międzyczasie, dopóki cesarz
nie wyznaczy wyspy, osoba zdegradowana zostaje postawiona na czele wojska.
438. Pomiędzy osobami, które są deportowane, a tymi, które są zdegradowane, istnieje następująca różnica, to
znaczy każdy może być zdegradowany na wyspę na pewien czas lub dożywotnio.
439. Gdy ktoś jest zdegradowany na pewien czas lub na całe życie, zachowuje prawo obywatelstwa rzymskiego i
nie traci prawa do sporządzania testamentu.
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440. Na mocy niektórych reskryptów ustalono, że osobom zdegradowanym na pewien czas nie można odebrać
ani całości, ani nawet części ich majątku; wyrok pozbawiający zdegradowanych części lub całości ich majątku
został ocenzurowany, ale nie w stopniu powodującym unieważnienie takich wyroków.
441. Pewien rodzaj relegacji, podobny do tej na wyspę, istnieje w prowincji egipskiej, to znaczy relegacja do oazy.
442. Jak jednak nikt nie może zdegradować człowieka na wyspę, która mu nie podlega, tak też nie ma prawa
zdegradować go do prowincji, która nie jest w jego jurysdykcji; tak np. gubernator Syrii nie może zdegradować
nikogo do Macedonii.
443. Może jednak zdegradować go poza swoją prowincję.
444. Podobnie może zdegradować kogoś, aby pozostał w pewnej określonej części jego prowincji; może na
przykład zabronić mu opuszczania pewnego miasta lub pewnego okręgu.
445. Wiem, że gubernatorzy mają w zwyczaju degradować osoby do najbardziej odludnych części swoich
prowincji.
446. Każdy może zabronić człowiekowi mieszkać w tej prowincji, którą zarządza, ale nie może tego uczynić w
innej. To zostało stwierdzone przez Braci Boskich w Reskrypcie. Wynikało z tego, że ten, kto został usunięty z
prowincji, w której mieszkał, mógł zamieszkać w tej, w której się urodził. Nasz Cesarz i jego Boscy Bracia
przewidzieli jednak taką ewentualność; stwierdzili bowiem w Reskrypcie skierowanym do Probusa, namiestnika
prowincji hiszpańskiej, że: "Każdemu może być zabronione przebywanie w prowincji, w której się urodził, przez
urzędnika zarządzającego prowincją, w której dana osoba miała miejsce zamieszkania". Jest jednak rzeczą
sprawiedliwą, aby ci, którzy nie są mieszkańcami prowincji, w której popełnili przestępstwo, zostali osądzeni
zgodnie z warunkami tego Reskryptu.
447. Wątpiono, czy ktoś może zabronić innemu pozostawania w prowincji, w której się urodził, jeśli sam rządzi
prowincją, w której mieszka, a nie zabrania mu pozostawania w jego własnej prowincji; jako że gubernatorzy mają
zwyczaj czynić przedmiotem interdyktu Włochy, a nie zabraniają winowajcom wjazdu do własnego kraju; albo czy
w konsekwencji okazuje się, że nawet prowincja, w której rządzą, została objęta interdyktem. Ta druga opinia
powinna zostać przyjęta.
448. Z drugiej strony ten, kto rządzi prowincją, w której urodził się zainteresowany, nie ma prawa zabronić mu
zamieszkiwania w prowincji, którą obecnie zamieszkuje.
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449. Jeśli ktoś wyznaje wyrok tak, że ten, kto popełnił przestępstwo w jednej prowincji, może być zdegradowany
przez gubernatora tej prowincji, to skutkiem tego będzie, że zdegradowany będzie musiał unikać trzech prowincji,
z wyjątkiem Włoch, to znaczy tej, w której popełnił przestępstwo, tej, w której mieszka i tej, w której się urodził.
Jeśli ze względu na jego stan, rodziców lub protektorów, uważa się, że pochodzi z różnych prowincji, należy
powiedzieć, że w konsekwencji zabroniono mu przebywania w kilku prowincjach.
450. Niemniej jednak niektórym namiestnikom pozwolono na interdykt w kilku prowincjach, jak na przykład
namiestnikom Syrii i Dacji.
451. Postanowiono, że ten, komu zabroniono przebywać w jego rodzinnej prowincji, powinien również pozostać z
dala od Rzymu; a z drugiej strony, jeśli ktoś otrzymał zakaz przebywania w Rzymie, nie będzie uważany za tego,
któremu zabroniono przebywać w jego własnym kraju. Tak postanowiono w kilku konstytucjach.
452. Jeśli jest jasne, że nie kraj ojczysty, ale jakieś szczególne miasto zostało mu zakazane, zobaczmy, czy nie
możemy powiedzieć, że jego prowincja ojczysta, jak również miasto Rzym zostały mu zakazane, co jest lepszym
poglądem.
453. Gubernator powinien wyznaczyć dzień na wyjazd osób zdegradowanych, i tak się zazwyczaj czyni;
zwyczajowo bowiem wydaje się decyzję w następujący sposób: "releguję So-and-So z tej prowincji i z tych wysp, i
musi on wyjechać przed takim a takim dniem".
454. Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że osoba, która została zdegradowana, ma z pewnością prawo do
przedstawienia petycji cesarzowi.
455. Ponadto wyrok zazwyczaj zabrania przebywania na terenie rodzimej prowincji lub miasta, lub w jego
murach, lub opuszczania go, lub zatrzymywania się na pewnych jego przedmieściach.
456. Zwyczajowo zabrania się dekurionom korzystania z przywilejów ich zakonu, czy to czasowo, czy na stałe.
457. Podobnie można nałożyć karę na kogoś, aby nie przyjmował żadnych zaszczytów, a to nie powoduje, że
przestaje on pełnić funkcję dekuriona; bo rzeczywiście, ktoś może być dekurionem, a mimo to nie wolno mu
przyjmować żadnych zaszczytów, bo ktoś może być senatorem, a mimo to nie może żądać żadnych.
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458. Można też zabronić komukolwiek przyjmowania pojedynczych zaszczytów, ale w taki sposób, że ten, komu
się tego zabroni, będzie mógł otrzymać nie tylko ten szczególny zaszczyt, lecz także zaszczyty większe; byłoby
bowiem rzeczą bardzo niedorzeczną, aby osoba, której zabroniono na mocy kary przyjmowania niższych
zaszczytów, mogła aspirować do większych. Jeśli jednak komuś zabroniono przyjmowania pewnych zaszczytów
z powodu kary, to wyrok będzie nieważny, gdyż kara nie może dać immunitetu. Jeśli więc ktoś został pozbawiony
zaszczytów przez karę, to można powiedzieć, że jeśli do zaszczytów należy urząd wymagający wielkich
nakładów, to infamia skazanego nie przynosi mu z tego powodu korzyści.
459. Marcianus, Public Prosecutions, Księga II.
Myślę jednak, że gdy zostanie pozbawiony zaszczytów, powinien być zmuszony do pokrycia wydatków.
460. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga X.
Namiestnik może skazać każdego, aby nie opuszczał własnego domu.
461. Marcjanus, Księga.
Ale nie unikać ponoszenia koniecznych wydatków.
462. Ulpianus, Księga.
Czasami osoby, które zostały zdegradowane, skazuje się na zapłacenie grzywny.
463. Marcjanus, Księga.
Kto został zdegradowany ze swego miasta, a nie opuszcza go, zostaje na pewien czas zdegradowany ze swego
województwa.
464. Paulus, Księga.
Kto został wyrzucony przez osobę, która została zdegradowana, nie może udać się do Rzymu, ponieważ jego
patron nie ma na to pozwolenia.
465. Ulpianus, Księga.
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Zdegradowanym jest ten, kto ma czasowy lub stały zakaz przebywania w prowincji, w Rzymie lub w jego
okolicach.
466. Istnieje wielka różnica między deportacją a relegacją, ponieważ deportacja pozbawia człowieka praw
obywatelskich, a także majątku. Deportacja nie pozbawia go ani jednego, ani drugiego, chyba że jego majątek
jest z jakiegoś szczególnego powodu konfiskowany.
467. Każdy może być zdegradowany przez cesarza, senat, prefektów i zarządców prowincji, ale nie przez
konsula.
468. Każdy, kto utracił prawa obywatelstwa, ale zachował swój majątek, podlega działaniom pretorianów.
15. Marcianus, Księga.
Ten, kto został deportowany, traci prawa obywatelskie, ale nie wolność; nie może też korzystać z żadnego
specjalnego prawa wynikającego z obywatelstwa, ale może korzystać z prawa narodów; może bowiem kupować i
sprzedawać, wynajmować i wydzierżawiać, wymieniać majątek, pożyczać pieniądze na procent i robić wszystko
w tym rodzaju; może też dawać i zastawiać każdy majątek, który później nabędzie, chyba że obciąży go w celu
oszukania Skarbu Państwa, który przejmie go po jego śmierci; nie może bowiem alienować majątku, który został
skonfiskowany.
469. Kto został deportowany przez Gubernatora, bez zgody Cesarza, może zostać spadkobiercą i otrzymać
zapisy pozostawione mu w testamencie.
470. Tenże, Księga.
Ulpianus Damascenus zwrócił się do cesarza z prośbą, aby pozwolił mu pozostawić matce to, co jest konieczne
do jej utrzymania, a jego matka, za pośrednictwem swego wyzwoleńca, aby pozwoliła mu zostawić coś swojemu
deportowanemu synowi; na co cesarz Antoninus skierował do nich Reskrypt następującej treści: "Ani majątek, ani
spadek, ani powiernictwo nie mogą być pozostawione osobom tego rodzaju, z pogwałceniem zwyczaju i prawa
publicznego, ani też stan takich osób nie powinien być zmieniany. Ponieważ jednak zwróciliście się z prośbą ze
względu na uczucie, pozwolę wam pozostawić w testamencie wystarczające środki na ich utrzymanie i inne
potrzeby, a oni będą mogli wziąć wszystko, co zostanie im zapisane z tego tytułu."
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471. Pomponius, Księga.
Kto został zdegradowany, nie jest wykluczony z bycia uhonorowanym za pomocą posągów i obrazów.
472. Tenże.
Zdegradowany zachowuje swój stan, jak również własność swoich dóbr i władzę ojcowską w stanie
nienaruszonym, niezależnie od tego, czy został zdegradowany na określony czas, czy na całe życie.
473. Deportacja, jednakże, nie jest na czas.
19. Kallistratus.
Ten, kto został zdegradowany, nie może pozostać w Rzymie, choć być może nie było to zawarte w zdaniu,
ponieważ jest to kraj wszystkich osób. Nie może też pozostać w mieście, w którym mieszka cesarz, ani w tym,
przez które on przechodzi, ponieważ tylko tym wolno patrzeć na cesarza, którzy mogą wejść do Rzymu, gdyż
cesarz jest ojcem jego kraju.
474. Gdy na ludzi wolnych wydany jest wyrok konfiskujący ich majątek, na przykład deportacja na wyspę, to po
jego wykonaniu zmieniają oni swój poprzedni stan i zostają wydani karze, chyba że chodzi o coś w rodzaju
zdrady stanu, co wymaga zaostrzenia kary.

Tyt. 23. Dotyczące osób, na które wydano wyrok i które zostały przywrócone do swoich praw.
475. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Patron, który został deportowany, a następnie przywrócony do swoich praw obywatelskich, jest dopuszczony do
dziedziczenia po wolnym człowieku.
476. 476. Jeśli jednak ktoś został skazany na kopalnie, to czy jego karna służba pozbawia go prawa patronatu,
nawet po przywróceniu do stanu poprzedniego? Lepsza opinia jest taka, że karna służba nie wygasza jego praw
jako patrona.
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477. Tenże, Opinie, Księga V.
Gdy osoba, która została deportowana i przywrócona, odzyskuje swoją pozycję dzięki pobłażliwości cesarza, ale
nie odzyskuje wszystkich swoich dóbr, nie może być pozywana ani przez swoich wierzycieli, ani przez Skarb
Państwa. Jeśli jednak cesarz oferuje mu także możliwość odzyskania majątku, a on woli się jej zrzec, nie może
uniknąć pozwów wniesionych przeciwko niemu przed skazaniem.
478. Papinianus, Opinie, Księga XVI.
Skarb Państwa zatrzymał majątek człowieka, który został deportowany na wyspę, po tym jak jego kara została
umorzona. Jest ustalone, że wierzyciele przed skazaniem nie mają prawa działania przeciwko temu, który był ich
dawnym dłużnikiem. Jeśli jednak odzyska on swój majątek wraz z przywróceniem mu rangi, działania pretorskie
nie będą konieczne, gdyż będą to działania bezpośrednie.
479. Paulus, Pytania, Księga XVII.
Pewna kobieta skazana na kopalnie urodziła dziecko, które wcześniej poczęła, a następnie została przywrócona
do swoich praw przez cesarza. Bardziej humanitarne jest twierdzenie, że prawa pokrewieństwa zostały jej
również przywrócone.

Tyt. 24. O zwłokach osób ukaranych.
480. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga IX.
Ciałom skazanych na śmierć nie należy odmawiać ich krewnym; i Boski August w Dziesiątej Księdze o swoim
życiu powiedział, że ta zasada była przestrzegana. Obecnie ciała tych, którzy zostali ukarani, są grzebane tylko
wtedy, gdy się o to prosi i gdy jest na to pozwolenie; a czasem nie jest to dozwolone, zwłaszcza gdy ktoś został
skazany za zdradę stanu. Również ciała skazanych na spalenie mogą być żądane, aby ich kości i prochy, po
zebraniu, mogły być pochowane.
481. Marcianus, Public Prosecutions, Księga II.
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Jeśli ktoś został zesłany na wyspę lub zdegradowany, jego kara trwa nawet po jego śmierci, gdyż nie wolno go
zabrać gdzie indziej i pochować bez zgody cesarza, co Severus i Antoninus wielokrotnie stwierdzali w
Reskryptach i często przyznawali to jako łaskę wielu osobom, które o to prosiły.
482. Paulus, Sentencje, Księga I.
Ciała osób, które zostały ukarane, powinny być wydane temu, kto o to prosi, w celu pochówku.

Księga XLIX
1. O apelacjach i sprawozdaniach.
2. Od jakich osób nie wolno się odwoływać.
3. Do kogo i od kogo można się odwołać.
4. Kiedy należy wnieść odwołanie i w jakim terminie.
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5. W sprawie przyjmowania lub odrzucania odwołań.
6. W odniesieniu do zawiadomień o odwołaniu, zwanych wysyłkami.
7. Po wniesieniu odwołania nie można dokonywać żadnych zmian.
8. Jakie decyzje mogą być uchylone bez odwołania.
9. Czy przyczyny odwołania mogą być przedstawione przez inną osobę.
10. W przypadku, gdy opiekun, kurator lub sędzia, który został ustanowiony, odwołuje się.
11. Kto się odwołuje, powinien być broniony w swoim województwie.
12. Jeżeli strona procesowa jest zmuszona do wniesienia innej skargi do sędziego (...)
13. Jeżeli w czasie trwania postępowania odwoławczego nastąpiła śmierć.
14. W zakresie praw Skarbu Państwa.
15. W sprawie jeńców, prawa postliminium i osób wykupionych od nieprzyjaciela.
16. Dotyczące spraw wojskowych.
17. Dotyczące castrense peculium.
18. Dotyczące weteranów.

Tit. 1. W sprawie odwołań i sprawozdań.
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1. Ulpianus, O apelacjach, Księga I.
Nie ma nikogo, kto by nie wiedział, jak często stosuje się apelacje i jak bardzo są one potrzebne, aby naprawić
niesprawiedliwość lub ignorancję sędziów; chociaż czasami wyroki, które zostały prawidłowo wydane, są
zmieniane na gorsze, ponieważ ten, kto wydaje ostatni wyrok, nie wydaje z tego powodu lepszego.
(1) Powstało pytanie, czy można się odwołać od Reskryptu Cesarza, gdy gubernator prowincji lub ktokolwiek inny
zwrócił się do niego o radę, a Reskrypt został wydany w odpowiedzi. Pytano także, czy prawo do odwołania
pozostaje. Co należy zrobić, jeśli gubernator, prosząc o radę, złożył fałszywe oświadczenie? W tej sprawie
istnieje Reskrypt Boskiego Piusa, skierowany do Wspólnoty Traków, w którym wykazano, że prawo do odwołania
nadal istnieje. Słowa tego reskryptu są następujące: "Gdyby ktoś napisał do nas, a my w Reskrypcie w
odpowiedzi stwierdzilibyśmy coś dla niego, będzie mu wolno odwołać się od naszej decyzji. Jeśli bowiem
okazałoby się, że to, co zostało nam napisane, było nieprawdziwe lub przeinaczone, nie będzie się uważało, że
nasza decyzja została wydana, a jakiekolwiek oświadczenie nam złożone będzie uważane za niebyłe, zanim nie
została napisana odpowiedź rozstrzygająca przeciwko niemu."
(2) W konsekwencji tego uważa się, że postanowiono, iż nie należy wnosić apelacji po konsultacji z sędzią, jeśli
zdarzyło się, że wydał on dekret interlokutoryjny, w którym określił, że skonsultuje się z Cesarzem, ponieważ
strona może wnieść apelację po wydaniu Reskryptu.
(3) Jeśli ktoś popełni błąd w apelacji, np. gdy powinien odwołać się do jednego sędziego, a odwołuje się do
drugiego, to zobaczmy, czy jego błąd mu nie zaszkodzi. I rzeczywiście, jeśli powinien odwołać się do sędziego
wyższego stopnia, a pomylił się, odwołując się do sędziego niższego stopnia, to błąd ten mu zaszkodzi. Jeśli
jednak odwoła się do sędziego wyższego szczebla, jego błąd nie będzie dla niego niekorzystny, i ta zasada jest
zawarta w kilku konstytucjach. Dlatego też, gdy ktoś zaakceptował sędziego wyznaczonego przez Konsulów na
mocy Reskryptu Cesarza, a następnie odwołał się do Prefekta Miasta, jest mu udzielana ulga za jego błąd, na
mocy Reskryptu Braci Boskich, którego słowa są następujące: "Ponieważ twierdzisz, że przez pomyłkę odwołałeś
się od sędziego, którego przyjąłeś zgodnie z warunkami naszego Reskryptu od wybitnych Konsulów, do naszego
przyjaciela, Juliusza Rusticusa, Prefekta Miasta, wspomniani wybitni Konsulowie podejmą się rozpatrzenia
sprawy, tak jakby odwołanie zostało złożone do nich". Jeśli więc ktoś odwołałby się do sędziego o równej lub
wyższej jurysdykcji, lub do jednego zamiast drugiego, jego błąd nie zaszkodzi mu; ale jeśli odwołałby się do
sędziego o niższej jurysdykcji, zaszkodzi mu.
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(4) Dokument przedstawiony przez wnoszących odwołanie powinien być sporządzony w taki sposób, aby
zawierał nazwiska stron, przez które został wniesiony; to znaczy nazwiska tych, którzy wnoszą odwołanie, oraz
wskazywał, przeciwko komu wnoszą odwołanie i od jakiej decyzji.
2. Macer, O apelacji, Księga I.
Gdy ktoś odwołuje się w czasie, gdy wyrok jest wydawany, wystarczy, że powie: "odwołuję się".
3. Ulpianus, O apelacjach, księga I.
Jeśli ktoś nie wspomina w petycji, przeciwko jakiemu przeciwnikowi wniósł apelację, to wiem, że pytano, czy
można go przed tym uchronić przez wyjątek. Nie sądzę, aby można go było w ten sposób wykluczyć.
(1) Jeżeli wnoszący odwołanie miał kilku przeciwników i nazwiska niektórych z nich zostały uwzględnione w jego
odwołaniu, a nazwiska innych nie, powstało pytanie, czy może on ulec przedawnieniu w drodze wyjątku na tej
podstawie, że ponieważ ich nazwiska nie zostały uwzględnione, niejako wyraził zgodę na orzeczenie w
odniesieniu do nich. Ponieważ przyczyna wszystkich jest taka sama, uważam, że nie powinien on zostać
wykluczony w drodze wyjątku.
(2) Jest oczywiste, że jeśli jest kilka osób, które zostały skazane, i nazwiska niektórych z nich są zawarte w
apelacji, a nazwiska innych nie, to tylko te osoby, których nazwiska są wymienione we wniosku, będą uważane
za odwołujące się.
(3) Co jednak w przypadku, gdy wymieniony jest określony zarzut odwołania? Czy wnoszący odwołanie może z
niego zrezygnować i wskazać inny, czy też będzie związany, jak w przypadku pewnej formuły? Uważam, że jeśli
strona raz wniosła odwołanie, powinna mieć możliwość podania nawet innego powodu i wniesienia go w każdy
możliwy sposób.
4. Macer, O apelacji, Księga I.
Nie jest dozwolone odwołanie się od wykonania wyroku.
(1) Dozwolone jest natomiast odwołanie się od decyzji tego, komu zarzuca się błędną interpretację wyroku, jeśli
był on uprawniony do jego interpretacji, jak na przykład gubernator prowincji lub prokurator cesarski, pod
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warunkiem, że przy omawianiu przyczyn uwzględnienia odwołania podniesiona zostanie jedynie kwestia, czy
interpretacja była zgodna z prawem. Stwierdził to również Boski Antoninus w Reskrypcie.
(2) Jeżeli skazano inną osobę, może odwołać się ten, kto ma w tym interes; na przykład ten, kto ustanowiwszy
pełnomocnika został pokonany, a pełnomocnik nie odwołał się w jego imieniu.
(3) Podobnie, jeśli nabywca został eksmitowany ze sprzedanej nieruchomości i zaniedbał wniesienia apelacji,
sprzedawca może wnieść apelację. Lub, jeśli wniesie pozew i zostanie pokonany, sprzedawca nie powinien być
pozbawiony prawa do odwołania. Ale co, jeśli sprzedawca, który odmówił odwołania się, nie jest wypłacalny? A
nawet jeśli złoży odwołanie i okaże się, że może być podejrzany w trakcie prowadzenia sprawy, obronę z tego
powodu można powierzyć nabywcy, tak jakby to on sam złożył odwołanie.
(4) Zostało to rozstrzygnięte w odniesieniu do wierzyciela, gdy dłużnik zostaje pokonany i odwołuje się, ponieważ
nie bronił wiernie swojej sprawy. Konstytucję tę należy rozumieć w ten sposób, że po interwencji wierzyciela
dłużnik przegrał sprawę o zastaw i wniósł apelację. Postanowiono bowiem, że dłużnik w razie nieobecności
swego wierzyciela nie doznaje żadnego uszczerbku.
(5) Jeżeli pełnomocnik prowadzący sprawę przegrał ją, zobaczmy, czy sam może wnieść apelację za
pośrednictwem innego pełnomocnika, gdyż utrwalone jest stanowisko, że jeden pełnomocnik nie może ustanowić
drugiego. Należy jednak pamiętać, że pełnomocnik przez połączenie spraw staje się panem sprawy, a więc może
wnieść apelację za pośrednictwem innego pełnomocnika.
5. Marcjanus, O apelacji, Księga I.
Apelacja nie może być podjęta od decyzji dotyczącej innych stron, chyba że z jakiegoś ważnego powodu; na
przykład, gdy człowiek pozwolił się skazać ze szkodą dla współspadkobiercy, lub z jakiegoś podobnego powodu,
chociaż współspadkobierca może być zabezpieczony nawet bez apelacji. Podobnie, gdy poręczyciele odwołują
się w imieniu tego, za kogo stali się odpowiedzialni. Dlatego poręczyciel zbywcy może się odwołać, jeżeli
nabywca został pokonany, nawet jeśli zarówno nabywca, jak i zbywca zgadzają się z decyzją.
(1) Gdy spadkobierca testamentowy zostanie pokonany przez kogoś, kto wnosi pozew z powodu nieskuteczności
testamentu, wolno odwołać się zapisobiercom i tym, którzy otrzymali wolność, jeśli zarzucają, że wyrok został
uzyskany w wyniku zmowy; jak to stwierdził Boski Pius w Reskrypcie.
(2) Również on stwierdził w Reskrypcie, że legaci mogą się odwoływać.
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(3) To samo należy powiedzieć, jeśli zarzucają, że wnoszący odwołanie uczestniczył w oszukańczej transakcji na
ich szkodę.
(4) Ta sama zasada została ustanowiona w Reskrypcie jako obowiązująca w przypadku, gdy kompromis został
zawarty bez odwołania. Jeżeli ktoś tego samego dnia, w trakcie postępowania, złoży odwołanie ustnie, będzie to
wystarczające. Jeśli jednak tego nie uczyni, należy odliczyć dwa lub trzy dni, aby umożliwić mu złożenie apelacji.
6. Ulpianus, O apelacji, księga II.
Nie tylko ten, kto jest postawiony przed karą, może się odwoływać, ale także inni w jego imieniu; i nie tylko wtedy,
gdy on sam tak zarządzi, ale gdy ktoś inny chce się odwołać, może to uczynić, i nie ma różnicy, czy jest blisko
spokrewniony z oskarżonym, czy nie; uważam bowiem, że ze względu na humanitaryzm każdy, kto się odwołuje,
powinien być wysłuchany. Dlatego też, jeśli sam oskarżony zgadza się z decyzją, nie pytamy, czy ktoś inny ma w
tym interes. Co jednak zrobić, gdy skazany, spiesząc się na stracenie życia, sprzeciwia się apelacji i nie chce,
aby była ona rozpatrywana? Nadal uważam, że jego kara powinna być odroczona.
7. Marcjanus, O apelacjach, Księga I.
Kiedy pewien człowiek, obawiając się gwałtowności sędziego, złożył zawiadomienie o apelacji nie tylko w sądzie,
od którego się odwoływał, ale także opublikował je, Boski Sewerus usprawiedliwił go i pozwolił mu na
przeprowadzenie apelacji.
8. Ulpianus, O apelacjach, Księga IV.
Należy pamiętać, że strona, która się odwołuje, nie powinna nadużywać tego, od którego się odwołuje, bo jeśli to
zrobi, zostanie ukarana. Zostało to stwierdzone przez Braci Boskich w Reskrypcie.
9. Macer, O apelacji, Księga II.
Należy pamiętać, że ani wychowanek, ani państwo, nie mogą uzyskać całkowitej restytucji w sprawie, w której
chodzi o wolność, ale konieczna jest apelacja. Stwierdza się to w różnych reskryptach.
10. Ulpianus, Dysputy, księga VIII.
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Gdy kilka osób zostało skazanych oddzielnie, choć w tej samej sprawie, będą musiały wnieść kilka apelacji.
(1) Jeśli ktoś wytoczyłby powództwo, które obejmuje kilka roszczeń, a pozwany zostałby skazany na zapłacenie
kilku sum pieniędzy, z których żadna nie jest wystarczająca, aby poddać ją pod decyzję cesarza, ale wszystkie
razem są wystarczające, może on odwołać się do cesarza.
(2) Jeżeli przeciwko kilku stronom zostały przedstawione dowody, które spowodowały ich przegraną, wystarczy
jedna apelacja, ponieważ wszystkie one zostały pozwane razem i przegrały dzięki tym samym zeznaniom.
(3) Ilekroć kilka osób zostaje skazanych na zapłacenie jednej sumy pieniędzy, to czyż nie ma jednego wyroku i
czy jako współoskarżeni odpowiadają oni za tę samą kwotę, tak że każdy z nich odpowiada w całości; czy też
wyrok powinien być podzielony na tyle części, ile jest osób? takie pytanie zostało zadane. Papinianus
odpowiedział, że wyrok powinien być podzielony między osoby, a zatem skazani odpowiadają w równych
częściach.
(4) Stwierdzenie zawarte w reskryptach, że w sprawie wspólnej, gdy jedna strona wnosi apelację, a druga nie,
sukces tej pierwszej przynosi korzyść tej drugiej, która nie wniosła apelacji, jest zasadą, którą należy przyjąć, jeśli
istnieje tylko jeden powód do obrony. Jeśli jednak było ich kilka, to co innego; tak jak w przypadku dwóch
opiekunów, gdy jeden z nich zarządza kuratelą, a drugi nie ma z tym nic wspólnego, a ten drugi wnosi apelację;
jest bowiem niesprawiedliwe, aby ten, który akceptuje wyrok, ponieważ wie, że prowadził sprawę, zyskał na
apelacji tego, który nie brał udziału w zarządzaniu kuratelą.
11. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga III.
Jeśli zapłacono pieniądze za wykonanie wyroku, a w apelacji wydano korzystniejsze orzeczenie, strona może
odzyskać pieniądze, które zapłaciła.
12. Tenże, Opinie, Księga II.
Jeśli zostanie ustalone, że duumwir został powołany bez zachowania formalności przewidzianych prawem, ale
tylko dlatego, że domagał się go głos ludu, na co prokonsul wyraził zgodę, nie mając do tego prawa, apelacja w
tak oczywistym przypadku jest zbędna.
13. Tenże, Opinie, Księga II.
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Nie jest szkodą dla wnoszącego odwołanie, jeśli w swoim wniosku nie wskazał, od jakiej części orzeczenia się
odwołuje.
(1) Nie ma zwyczaju odrzucania apelacji tych, którzy mają co najmniej jedną dobrą podstawę do jej wniesienia.
14. Tenże, O Edykcie, Księga XIV.
Gdy wyrok wydany jest wbrew woli, przez zmowę, zobaczmy, czy decyzja sądu się utrzyma. Boski Pius zezwolił
stronom na odwołanie się, gdy zarzucano, że pewne osoby połączyły się w zmowie, aby unieważnić prawa
legatów i niewolników, którzy uzyskali wolność; i obecnie takie jest prawo, to znaczy, że mogą się odwołać, a
nawet stawić się w sądzie przed tym samym sędzią, który sądził sprawę dotyczącą testamentu, jeśli mają powód
podejrzewać, że spadkobierca nie będzie wiernie prowadził obrony.
(1) W przypadku, gdy spadkobierca nie odpowiada, orzeka się na korzyść jego przeciwnika, a w Reskrypcie
stwierdza się, że nie narusza to ani zapisów, ani darowizn wolności. Ten Reskrypt Braci Boskich, skierowany do
Domicjusza, brzmi następująco: "Ilekroć posiadacz jest nieobecny i nikt nie odpowiada w jego imieniu,
postanowiono, że wyrok nie będzie miał powagi rzeczy osądzonej, chyba że będzie wydany tylko przeciwko
temu, który się nie stawił. Dlatego też prawa do wniesienia skargi są zachowane dla tych, którzy otrzymali
wolność, zapisy lub powiernictwa przez testament, jeśli są do nich uprawnieni, tak jak gdyby nie wydano żadnego
wyroku; dlatego też zezwalamy im na postępowanie przeciwko stronie, która uzyskała sprawę."
15. Marcellus, Digest, Księga I.
Niewolnicy nie mogą się odwoływać, ale ich panowie, aby im dopomóc, mogą uciec się do apelacji, a każdy inny
może to uczynić w imieniu pana. Gdy jednak ani pan nie odwołuje się, ani nikt inny nie czyni tego w jego imieniu,
nie odmawiamy niewolnikowi przywileju błagania o ulgę dla siebie, po otrzymaniu tak surowego wyroku.
16. Modestinus, Rozbieżności, Księga VI.
Konstytucje, w których dyskutuje się o tym, czy należy przyjmować apelacje, czy nie, aby nie wprowadzać
przeciwko nim niczego nowego, nie dotyczą tych, których w interesie publicznym leży niezwłoczne ukaranie, jak
na przykład notorycznych rabusiów, osób podżegających do buntu czy przywódców frakcji.
17. Tenże, Reguły, Księga VIII.
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Jeżeli w jednej sprawie wydano dwa odrębne orzeczenia, na przykład jedno w odniesieniu do należności głównej,
a drugie w odniesieniu do interesu, konieczne są dwie apelacje, aby nie było rozumiane, że strona przyjęła jedno,
a odwołała się od drugiego.
(1) W razie odwołania się opiekuna, ustanowionego dla podopiecznego, ustanowiony zostanie dla niego w
międzyczasie kurator. Jeżeli jednak władza opiekuna byłaby konieczna, jak np. przy przyjęciu spadku, koniecznie
ustanawia się kuratora, gdyż władza kuratora nie jest do tego celu wystarczająca.
18. Tenże, Opinie, Księga XVII.
Lucjusz Tytus wniósł apelację w sprawie swojego niewolnika, który został skazany na rzucenie na pożarcie
dzikim bestiom. Pytam, czy może on podać podstawy do tego rodzaju apelacji przez adwokata. Modestinus
odpowiedział, że może to zrobić.
19. To samo, przypadki wyjaśnione.
Jeśli decyzja została wydana bezpośrednio wbrew ścisłej interpretacji prawa, nie powinna być ważna, a zatem
sprawa może być ponownie rozpatrzona bez apelacji. Decyzja nie jest prawomocna, jeśli została wydana wbrew
prawu, Dekretowi Senatu lub Konstytucji Imperialnej. Dlatego też, gdy ktoś odwołuje się od takiej decyzji, a jest
ona przedawniona w drodze wyjątku, decyzja nie jest w żaden sposób potwierdzona przez tę procedurę, stąd też
skarga może być wniesiona ponownie.
20. To samo o receptach.
Kto zarzuca opiekunowi, że jest podejrzany, i kwestionuje jego usprawiedliwienie dla nieprzyjęcia opieki, ten
działa w imieniu innego.
(1) Kto został ustanowiony pełnomocnikiem we własnym imieniu, powinien odwołać się w ciągu dwóch dni,
ponieważ prowadzi własną sprawę.
(2) Żołnierzom nie udziela się dalszego czasu na odwołanie, a jeżeli po pokonaniu nie odwołają się i nie dopełnią
zwykłych formalności, nie będą potem przesłuchiwani.
21. Papiriusz Justus, O Konstytucjach, Księga I.
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Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że apelacje, które zostały wniesione bezpośrednio do
cesarza, bez uprzedniego przedstawienia ich niższym rangą urzędnikom, przed którymi należy to uczynić, są
zwracane namiestnikom.
(1) W Reskrypcie stwierdzali też, że od sędziego wyznaczonego przez gubernatora prowincji nie należy wnosić
apelacji do cesarza i dlatego należy ją odesłać do tego ostatniego.
(2) Gdy odwołuje się ten, kto został mianowany sędzią, jego kolega w międzyczasie pełni obowiązki obu. Jeśli
obaj się odwołają, to tymczasowo w ich miejsce mianuje się innego sędziego, a ten, który nie odwołał się
sprawiedliwie, musi pokryć szkody poniesione przez rząd. Jeśli jednak apelacja była zasadna i tak też została
rozstrzygnięta, należy ustalić, kto zapłaci za poniesione szkody. W międzyczasie inny powinien zostać
mianowany kuratorem, aby zajął się dystrybucją prowiantu w czasie, gdy apelacja jest w toku.
(3) W Reskrypcie stwierdzili również, że chociaż nie jest zwyczajem, po wniesieniu apelacji, deponowanie plonów
ziemi będącej przedmiotem sporu, to jednak, ponieważ mogą one zostać zniszczone przez stronę przeciwną,
wydaje im się słuszne, aby zostały one oddane w ręce sekwestratora.
22. Papinianus, Opinie, Księga II.
Kiedy sprawa zostaje przedłożona cesarzowi do rozpatrzenia, może być odwołana przez osobę, która ją wysłała.
23. Tenże, Opinie, księga XIX.
Gdy sędzia został wyznaczony przez gubernatora prowincji w celu zawarcia kompromisu w sprawie za zgodą
stron procesowych, strona przegrana może się odwołać.
(1) Gdy przedstawiciel cesarza, który nie pełnił obowiązków gubernatora, ani nie miał prawa mianowania
sędziego w sprawach prywatnych, wydał orzeczenie, uznano, że nie ma sensu odwoływać się od orzeczenia,
które nie pociąga za sobą niczyjej odpowiedzialności.
(2) Gdy zapadło orzeczenie przeciwko ojcu syna pozostającego pod kontrolą ojcowską, dotyczące majątku, który
mógłby on nabyć poprzez syna, wydałem opinię, że syn nie może się odwoływać inaczej niż w imieniu ojca.
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(3) Postanowiono, że ten, kto wiedział, że edykt peremptoryjny został mu przyznany ze względu na jego rangę,
nie ma prawa do apelacji, ponieważ w jego mocy było odpowiedzieć w sądzie przed wyznaczonym dniem i w ten
sposób zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem edyktu.
24. Scaevola, Opinie, Księga V.
Gdy ktoś, kto prowadzi sprawy innych w dobrej wierze, jako opiekun lub kurator, został skazany i złożył apelację,
a po długim czasie trwania sprawy ostatecznie uznano, że apelacja nie została złożona na dobrej podstawie,
powstało pytanie, czy ponieważ wyrok został wydany później, odsetki od kwoty głównej za czas pośredni są
należne. Odpowiedź brzmi, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, powództwo pretorskie powinno
zostać uwzględnione.
(1) Kurator małoletniego w pozwie wniesionym przeciwko spadkobiercom jego opiekuna wniósł apelację.
Ponieważ młody człowiek ukończył wówczas dwadzieścia pięć lat i był w wojsku, zaniedbał wniesienia apelacji.
Po powrocie z wojska pytam, czy sam powinien wnieść apelację, czy też zwrócić się do swojego kuratora.
Odpowiedź brzmiała, że zgodnie z podanym stanem faktycznym, żołnierz sam powinien prowadzić sprawę, w
której jest zainteresowany.
25. Paulus, Opinie, Księga XX.
"Cesarz Aleksander do wspólnoty Greków, którzy są w Bitynii. Nie widzę, jak można komukolwiek przeszkodzić w
odwołaniu się od wyroku, skoro istnieje inny sposób, aby uczynić to samo i dotrzeć do mnie szybciej. Zabraniamy
kuratorom i głowom narodów używać nadużyć i przemocy wobec odwołujących się, a także (mówiąc bardziej
wprost) uniemożliwiać im dostęp do nas; i muszą oni być posłuszni temu mojemu postanowieniu, dobrze
wiedząc, że wolność tych, którzy rządzą, jest tak samo przedmiotem mojej troski, jak ich dobra wola i
posłuszeństwo."
26. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Gdy sprawa jest wysyłana do cesarza, gubernator może ją rozpatrzyć za zgodą stron, jeśli leży w jego jurysdykcji.
27. Tenże, Epitomes of Laiv, księga V.
Gdy opiekun wnosi apelację w sprawie dotyczącej jego podopiecznego lub gdy czyni to kurator w sprawie osoby
dorosłej, może on wnieść apelację zanim spadkobierca któregokolwiek z nich przedstawi swoje rachunki; po
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przedstawieniu bowiem rachunków ani opiekun, ani kurator nie będą zmuszeni do podtrzymania zasadności
apelacji.
28. Scaevola, Digest, Księga XXV.
Wierzyciel, który wniósł pozew przeciwko poręczycielom, nie był obecny na rozprawie po połączeniu spraw, a
kiedy poręczyciele zostali zwolnieni, jego niewolnik złożył apelację. Zadano pytanie, czy apelacja, którą niewolnik
wniósł w imieniu swego pana, miała jakąkolwiek moc i skutek. Odpowiedź brzmiała, że taka apelacja nie powinna
być brana pod uwagę.
(1) Pewien człowiek, któremu sędzia nakazał stawić się w sądzie, zgodnie z poleceniem gubernatora prowincji, i
przedstawić pewne rachunki, które rzekomo znajdowały się w jego posiadaniu, nie uczynił tego, nawet po
udzieleniu mu w tym celu zwłoki; i dlatego, po odczytaniu mu konstytucji, z tego powodu, że przez upór nie
przedstawił żądanych dokumentów, a powód udowodnił wysokość swojego interesu w ich przedstawieniu,
składając przysięgę, pozwany został skazany. Powstało pytanie, czy mógł on złożyć apelację po złożeniu
przysięgi. Odpowiedź brzmiała, że nie stwierdzono niczego, co wskazywałoby, dlaczego należałoby odmówić mu
prawa do odwołania.
(2) Opiekunowie, którzy zostali zastąpieni w miejsce opiekuna prawnego, po wniesieniu przeciwko niemu
powództwa o opiekę, wyznaczony arbiter skazał go niesprawiedliwie, a ponieważ wymagały tego względy
słuszności, odwołali się od jego decyzji. W czasie, gdy apelacja była w toku, młodzi mężczyźni dorastali.
Ponieważ cała procedura odnosiła się do osób, które były dorosłe, a one były w stanie chronić swoje własne
interesy, powstało pytanie, czy żądanie tych, przeciwko którym wniesiono apelację, którzy twierdzili, że podstawa
apelacji musi być podana przez tych, którzy pierwsi wnieśli pozew, powinno być dopuszczone. Odpowiedź
brzmiała, że jeśli ci, których kuratelą zarządzano, chcą kontynuować sprawę, należy im to uniemożliwić. Ta sama
zasada powinna być zachowana w odniesieniu do kuratorów, jeśli w międzyczasie młody człowiek osiągnie
pełnoletniość.

Tyt. 2: Od jakich osób nie wolno się odwoływać.
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1. Ulpianus, O Edykcie, Księga I.
Należy zbadać, od kogo nie wolno się odwoływać.
(1) I rzeczywiście, niemądrze byłoby ostrzegać kogokolwiek, że nie wolno odwoływać się od cesarza, skoro to on
sam jest tym, do którego się odwołuje.
(2) Należy pamiętać, że nie można odwoływać się od senatu do cesarza, a zostało to ustalone w przemówieniu
boskiego Hadriana.
(3) Jeśli ktoś przed wydaniem wyroku zapewnia, że nie będzie się odwoływał od decyzji sędziego, to
bezsprzecznie traci korzyść z apelacji.
(4) Niekiedy cesarz mianuje sędziego ze świadomością, że od jego decyzji nie można się odwołać; wiem bowiem,
że sędziowie byli bardzo często mianowani w ten sposób przez Boskiego Marka. Zobaczmy, czy ktoś inny może
w ten sposób mianować sędziego. Nie sądzę, aby mógł to uczynić.
2. Paulus, O apelacjach, Księga I.
Zadano pytanie, czy można się odwoływać od arbitrów, którzy są powoływani w celu przyjmowania poręczeń.
Chociaż kilka autorytetów twierdzi, że w tym przypadku, nawet bez odwołania, decyzja może zostać zmieniona
przez osobę, która ją wydała.

Tit. 3. Do kogo i od kogo można się odwołać.
1. Ulpianus, O apelacji, księga I.
Kiedy mówi się, że apelację można wnieść od sędziego, który wydał orzeczenie, należy przez to rozumieć, że
można ją również wnieść od jego następcy. Jeśli więc decyzję wydaje prefekt miasta lub prefekt pretorianów, to
apelację należy wnieść od tego, który ją wydał.
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(1) Odwołania nie wnosi się do osoby, która przekazała swoją władzę; albowiem, ogólnie rzecz biorąc, powinno
się je wnosić od tego, komu władza została przekazana, do tego, do którego odwołania wnosi się od urzędnika,
który przekazał władzę.
2. Venuleius Saturninus, On the Duties of Proconsul, Book II.
Można się odwołać od namiestnika do prokonsula, a jeśli ten nałożył grzywnę, prokonsul może wziąć pod uwagę
jego niesprawiedliwość i zadecydować, co uzna za najlepsze.
3. Modestinus, Reguły, Księga VIII.
Ilekroć sędzia jest mianowany przez sędziów ludu rzymskiego, niezależnie od ich rangi, nawet jeśli stało się to z
rozkazu cesarza, a on mógł wyznaczyć sędziego z imienia, można odwołać się do samych sędziów.

Tit. 4. kiedy należy się odwołać i w jakim czasie.

1. Ulpianus, O apelacjach, Księga I.
Gdy namiestnik jakiejś prowincji zawiadamia kogoś, że ma być deportowany na wyspę, i pisze do cesarza, aby
go deportowano, zobaczmy, kiedy należy złożyć apelację, czy w chwili, gdy namiestnik pisał do cesarza, czy gdy
ten ostatni pisał do niego. Sądzę, że apelacja powinna być złożona w momencie, gdy Gubernator zarządzi
zatrzymanie oskarżonego i po wydaniu decyzji, że należy napisać do Cesarza, aby oskarżony mógł zostać
deportowany. Należy się jednak obawiać, że będzie za późno na apelację, gdy Cesarz wyznaczy mu wyspę, gdyż
po potwierdzeniu decyzji Gubernatora, zwyczajowo wyznacza się wtedy wyspę jako miejsce deportacji. Należy
się też obawiać, że jeśli gubernator złożył cesarzowi fałszywe zeznania dotyczące osoby, którą chciał
deportować, to droga odwoławcza będzie dla niego zamknięta. Co zatem należy uczynić? Można właściwie
zadecydować zgodnie z sugestiami humanitaryzmu, że w obu przypadkach apelacja nie będzie podjęta na
próżno, ponieważ oskarżony nie odwołuje się od Cesarza, ale od dwulicowości sędziego. Zasada ta powinna być
przyjęta również w przypadku dekuriona, którego namiestnik nie powinien pozwalać sobie na karanie, ale
powinien zamknąć w więzieniu i napisać do Cesarza w sprawie jego ukarania.
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(1) Gdy ktoś zostanie mianowany opiekunem, czy to z woli, czy też przez kogoś, kto ma prawo do mianowania,
nie będzie konieczne, aby się odwoływał (gdyż zasada ta została ustanowiona przez Boskiego Marka), lecz
powinien w przepisanym czasie przedstawić swoje usprawiedliwienie, a jeśli zostanie ono odrzucone, powinien
się odwołać, w przeciwnym razie uczyni to na próżno.
(2) Inaczej rzecz się ma z tymi, którzy powołani są na jakiś urząd honorowy, gdy podają, że mają
usprawiedliwienie; nie mogą oni bowiem podawać swoich powodów do nietykalności, chyba że wtrącą apelację.
(3) Namiestnicy zwykle mają zwyczaj wysyłać imię człowieka do zakonu, do którego on należy, z prośbą, aby ten
wybrał Gajusza Seneusza sędzią albo nadał mu jakiś inny zaszczyt lub urząd. Czy zatem apelacja powinna być
złożona po podjęciu decyzji przez zakon, czy też musi być złożona w momencie podania nazwiska przez
namiestnika? Lepsza opinia jest taka, że odwołanie powinno być złożone w czasie, gdy zarządzenie wydaje
swoją decyzję; wydaje się bowiem, że Gubernator raczej doradził, że ktoś powinien być mianowany, niż sam
dokonał nominacji. Wreszcie, odwołanie powinno być wniesione do niego, a nie od niego.
(4) Jeżeli jednak sam Gubernator jest członkiem zakonu (co się niekiedy zdarza), w czasie, gdy dana osoba
została przez niego mianowana, odwołanie można wnieść do Gubernatora, jako od zakonu, a nie od samego
Gubernatora.
(5) Termin dwóch lub trzech dni należy liczyć od chwili wydania decyzji w celu wniesienia odwołania. Co jednak
należy zrobić, jeśli decyzja została wydana pod warunkiem? Czy termin do wniesienia odwołania liczymy od dnia
wydania orzeczenia, czy od dnia, w którym warunek orzeczenia został spełniony? Oczywiste jest, że orzeczenie
nie powinno być wydane pod warunkiem, ale jeżeli tak się stanie, to jaki tryb należy przyjąć? Należy niezwłocznie
rozpocząć obliczanie terminu do wniesienia odwołania.
(6) To, co zostało nakazane w odniesieniu do decyzji, a mianowicie, że odwołanie powinno być podjęte na drugi
lub trzeci dzień, powinno być również przestrzegane w innych przypadkach, w których decyzja nie została
wprawdzie wydana, ale w których, jak to zostało powiedziane powyżej, strona może złożyć odwołanie.
(7) Orędzie Boskiego Marka nakazuje, aby dni, w których strona może się odwołać, były do pewnego stopnia
dniami dyspozycyjnymi, jeśli osoba, od której się odwołuje, nie jest obecna, aby można było przedstawić jej
petycję; Reskrypt bowiem mówi: "Należy zachować ten dzień, w którym po raz pierwszy będzie mogła się stawić".
Jeśli więc po wniesieniu apelacji sędzia, który wydał orzeczenie, nie jest obecny, jak to ma w zwyczaju, należy
stwierdzić, że wnoszący apelację nie doznaje uszczerbku; może bowiem wnieść apelację za pierwszym razem,
gdy ma dostęp do sędziego. Dlatego też, jeśli sędzia się ukrywa, strona powinna mieć prawo do takiej samej ulgi.
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(8) Co jednak, jeśli późna pora spowodowała, że sędzia musiał się wycofać, a wyrok został ogłoszony w drugiej
części dnia? W tym przypadku nie wydaje się, aby sędzia się wycofał.
(9) Rozumiemy, że możliwość dostępu istnieje wtedy, gdy sędzia występuje publicznie. Jeśli jednak tego nie
zrobił, czy strona jest winna, że nie poszła do jego domu, nie podeszła do niego w jego ogrodzie, czy nawet w
jakimkolwiek domu na wsi? Lepsza opinia jest taka, że nie powinien on być odpowiedzialny za cenzurę. Dlatego
też, jeśli nie miał do niego dostępu publicznie, lepiej będzie uznać, że w ogóle nie miał do niego dostępu.
(10) Jeśli ktoś nie ma możliwości uzyskania dostępu do sędziego, od którego się odwołuje, ale ma dostęp do
wnoszącego odwołanie, zobaczmy, czy można powołać się na wyjątek przeciwko niemu, ponieważ nie zwrócił się
do tego ostatniego. Zgodnie z obowiązującą obecnie zasadą, jeżeli miał on możliwość zwrócenia się do
któregokolwiek z nich, istnieje podstawa do zastosowania wyjątku.
(11) Termin dwóch dni jest rozumiany jako odnoszący się do własnej sprawy. Ale jak odróżnić własny przypadek
od przypadku innego? Jasne jest, że własna sprawa to taka, której zysk lub strata dotyka osobiście uczestnika
procesu.
(12) Dlatego też pełnomocnik, o ile nie działa we własnym imieniu, będzie miał prawo do terminu trzech dni. Jeśli
jest on wyznaczony do prowadzenia własnej sprawy, lepiej jest uważać, że będzie on uprawniony tylko do dwóch
dni. Ale jeśli działa on częściowo we własnym imieniu, a częściowo w imieniu innego, może być wątpliwe, czy
będzie on uprawniony do dwóch czy trzech dni. Lepsza opinia jest taka, że będzie on uprawniony do dwóch dni,
gdy działa we własnym imieniu, a do trzech, gdy działa w imieniu innej osoby.
(13) Opiekunowie, jak również obrońcy w sprawach publicznych, kuratorzy nieletnich lub obłąkanych, powinni
mieć trzy dni, z tego powodu, że występują w imieniu innych osób. Z tego wynika, że obrońca może wnieść
apelację w trzecim dniu, o ile prowadzi sprawę jako obrońca, a nie we własnym imieniu; ponieważ bowiem
prowadzi ją w cudzym imieniu, może wnieść apelację w trzecim dniu.
(14) Gdy przegra sprawę ten, kto oskarżył opiekuna o podejrzliwość, Julianus w czterdziestej księdze Digestów
stwierdza, że może on wnieść apelację w ciągu trzech dni, tak jak obrońca małoletniego.
(15) Jeśli wyrok został wydany przeciwko osobie nieobecnej, termin dwóch lub trzech dni należy liczyć od dnia, w
którym dowiedziała się ona o wyroku, a nie od dnia, w którym został on wydany. Jeżeli jednak mówi się, że
nieobecny może wnieść apelację od dnia, w którym dowiedział się o wyroku, należy przez to rozumieć, że nie był
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on broniony w sprawie przez adwokata; jeżeli bowiem ten ostatni nie wniósł apelacji, pierwszemu będzie trudno
uzyskać rozprawę.
2. Macer, Apelacje, Księga I.
Jeśli prowadziłeś sprawę jako adwokat, a po porażce odwołałeś się, a twoja apelacja została uznana za
nieuzasadnioną, można mieć wątpliwości, czy powinieneś odwoływać się na drugi dzień, ponieważ wyrok został
wydany przeciwko twojej apelacji, wydaje się, że jesteś stroną zainteresowaną. Lepiej jest jednak uznać, że może
Pan wnieść odwołanie trzeciego dnia, ponieważ mimo to bronił Pan innej osoby.
(1) Jeżeli jednak ktoś inny niż strona procesowa wnosi odwołanie, na przykład ten, kto ma w tym interes,
sprawdźmy, czy może on wnieść odwołanie w trzecim dniu. Należy jednak stwierdzić, że powinien on wnieść
odwołanie w drugim dniu, ponieważ jest prawdą, że broni on swojej sprawy. Podnosząc, że ma prawo do
wniesienia odwołania w ciągu trzech dni, sprzeciwiałby się samemu sobie, ponieważ uważa się, że jeśli wnosi on
odwołanie w imieniu innej osoby, gdy chce, aby jego sprawa wyglądała na sprawę innej osoby, to sam siebie
wyklucza, ponieważ ten, kto nie był stroną na początku, nie ma prawa do wniesienia odwołania w cudzej sprawie.
(2) Jeśli jednak ktoś, kto jest rzekomo wolnomularzem, broni się, że jest wolnomularzem, a po pobiciu zaniedbuje
złożenia apelacji, powstaje pytanie, czy może to uczynić jego ojciec, zwłaszcza jeśli oświadczy, że jest pod jego
kontrolą. Jeśli jednak może on złożyć apelację, to lepiej, aby uczynił to na drugi dzień, jako prowadzący swoją
sprawę.
(3) W przypadku, gdy bliski krewny odwołuje się w imieniu osoby, która została skazana na śmierć, Paulus ma
wątpliwości, czy powinien on być przesłuchany w trzecim dniu. Należy jednak stwierdzić, że tego rodzaju osoba
powinna wnieść apelację w drugim dniu, jako reprezentująca samą siebie; ponieważ ten, kto twierdzi, że jest
zainteresowany, broni własnej sprawy.
3. Tenże, Apelacje, Księga II.
Jeśli napisano list do cesarza i pokazano jego kopię jednemu ze stron sporu, który się nie odwołał, a potem
cesarz w reskrypcie zadecydował przeciwko niemu, zobaczmy, czy może on odwołać się od listu, który mu
wcześniej pokazano, skoro nie zrobił tego wtedy, wydaje się, że przyznał, iż jego treść jest prawdziwa. Nie
powinien być wysłuchany, jeśli oświadczy, że czekał na wydanie reskryptu cesarskiego.
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Tit. 5. O przyjęciu lub odrzuceniu apelacji.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIX.
Apelujący nie są zazwyczaj wysłuchiwani, chyba że mają interes w sprawie, zostali upoważnieni do działania lub
prowadzą sprawy innych, a ich działania są natychmiast ratyfikowane.
(1) Gdy jednak matka widzi, że sprawa jej syna została obalona przez orzeczenie, i powodowana uczuciem
macierzyńskim, odwołuje się, należy powiedzieć, że powinna być wysłuchana; a jeśli woli przygotować sprawę,
nie powinno się uważać, że się wtrąciła, chociaż na początku nie mogła podjąć się obrony.
2. Scaevola, Reguły, Księga IV.
Apelacja może być wniesiona przed wydaniem ostatecznego wyroku, jeśli sędzia wydał dekret tymczasowy w
celu zastosowania tortur w sprawie cywilnej lub w sprawie karnej, jeśli uczynił to wbrew prawu.
3. Paulus, Reguły.
Ten, kto wszczyna postępowanie przeciwko podejrzanemu o stręczycielstwo, może w ciągu trzech dni odwołać
się, jeśli zostanie pokonany.
4. Macer, Apelacje, Księga I.
Nie powinien być wysłuchany ten, kto próbuje spowodować zwłokę w procesie, w którym w odpowiedzi twierdzi,
że przedstawił petycję cesarzowi i oczekuje na wydanie Reskryptu, a jeśli na tej podstawie wnosi apelację, to
Konstytucje cesarskie zabraniają jej przyjęcia.
5. Ulpianus, O apelacjach, księga IV.
Wystarczy, aby ten, którego apelacja nie została przyjęta, po prostu stwierdził ten fakt, i w jakikolwiek sposób to
uczyni, jego apelacja zostanie przyjęta.
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(1) Jeśli apelacja nie zostanie przyjęta, a konieczne jest odwołanie się do cesarza, należy przedstawić mu
petycję. Jeśli jednak apelacja miałaby być skierowana do kogokolwiek innego niż Cesarz, to należy zwrócić się
do tego pierwszego.
(2) Jeśli po otrzymaniu apelacji wystąpi jakakolwiek przeszkoda, należy zwrócić się do tego, przed kim strona
chce złożyć apelację.
(3) Jest rzeczą oczywistą, że jeśli apelacja nie zostanie przyjęta, a skarżący nie zwróci się do właściwego
urzędnika, lecz do cesarza, to będzie tak samo, jak gdyby zwrócił się do sędziego, do którego powinien był się
zwrócić; i jest to stwierdzone w różnych Reskryptach naszego cesarza Antoninusa.
(4) Jest też oczywiste, że jeśli strona procesowa odwołała się do jednego sędziego zamiast do drugiego, a nie do
cesarza, to błąd ten nie będzie dla niej korzystny, choć nie będzie się uważało, że nie złożyła odwołania.
(5) W czasie przewidzianym na wniesienie apelacji strona, której apelacja nie została przyjęta, może zwrócić się
albo do właściwego sędziego, albo do Cesarza.
6. Macer, O apelacjach, Księga II.
Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia apelacji, Konstytucje Cesarskie stanowią, że wszystko musi
pozostać w tym samym stanie i nic nowego nie może być zrobione, nawet jeśli apelacja jest skierowana
przeciwko Skarbowi Państwa; a ten, kto odmawia przyjęcia apelacji, musi natychmiast sporządzić raport ze swoją
opinią i powodem jej odrzucenia; Mandaty Cesarskie przewidują, że powinien on dostarczyć stronie procesowej
kopię swojego raportu.
7. Paulus, O apelacji.
Jeśli sprawa nie pozwala na zwłokę, nie wolno się odwoływać, aby nie dopuścić do otwarcia testamentu, tak jak
Boski Hadrian postanowił, że zboże zebrane na użytek żołnierzy nie powinno być używane do utrzymania ogółu,
a wyznaczony spadkobierca nie powinien być wprowadzony w posiadanie.
(1) Jeżeli zaś coś zostało postanowione zgodnie z Edyktem Wieczystym, nie można się odwołać, aby zapobiec
wprowadzeniu tego w życie.
(2) W ten sam sposób nie można przeszkodzić w sprzedaży zastawu.
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Tit. 6. W sprawie zawiadomień o apelacji zwanych dyspozycjami.
1. Marcjanus, O apelacjach, Księga II.
Po złożeniu apelacji urzędnik, od którego ją złożono, powinien wysłać listy do tego, który ma ją rozpatrzyć, czy to
będzie cesarz, czy ktoś inny; listy te nazywane są zawiadomieniami lub dyspozycjami.
(1) Forma tych listów jest następująca, na przykład: "Lucjusz Tytus odwołał się od decyzji So-and-So, wydanej
między nim a So-and-So".
(2) Wystarczy w przepisanym czasie żarliwie i często domagać się tych zawiadomień, a jeśli sędzia nie przychyli
się do żądania, można to udowodnić świadkami; Konstytucje cesarskie bowiem wymagają, aby strona, która
domaga się takiego zawiadomienia, czyniła to z całą gwałtownością. Dlatego jest rzeczą słuszną, że jeśli ten, kto
powinien udzielić wezwania, jest winien, że tego nie uczynił, nie może to zaszkodzić osobie, która tego żądała.

Tit. 7. Po wniesieniu odwołania nie można dokonywać żadnych zmian.
1. Ulpianus, O apelacjach, księga IV.
Po wniesieniu apelacji, niezależnie od tego, czy zostanie przyjęta, czy nie, nie wolno nic zmieniać, jeśli apelacja
zostanie przyjęta, z tego powodu, ale jeśli nie zostanie przyjęta, aby nic nie zostało naruszone w czasie
rozstrzygania, czy apelacja powinna być przyjęta, czy nie.
(1) W razie otrzymania odwołania nie wolno dokonywać żadnych zmian do czasu wydania decyzji w sprawie
odwołania.
(2) Jeżeli ktoś zostałby zdegradowany i złożyłby odwołanie, nie będzie on ograniczony do Włoch, ani do żadnej
prowincji, do której został zdegradowany.

3519

(3) Z tego samego powodu, jeśli ktoś został deportowany lub powiadomiony przez sędziego, który ma prawo go
deportować, nie zostanie zakuty w kajdany, ani nie będzie poddany żadnemu surowemu traktowaniu, jakiemu
podlegają ci, którzy nie zgadzają się z decyzją; uważa się bowiem, że jego stan po wniesieniu apelacji pozostaje
nienaruszony.
(4) Jeżeli więc nakazano mu opuszczenie zakonu, a on się odwołuje, to z tego samego powodu może brać udział
w jego posiedzeniach, gdyż postanowiono i jest to regułą prawa, że w czasie trwania odwołania nie można
podejmować żadnych dalszych kroków.
(5) Jeżeli ktoś został skazany za kilka przestępstw i wniósł apelację z powodu niektórych z nich, ale nie z powodu
innych, powstaje pytanie, czy jego kara powinna być odroczona, czy też nie. Jeżeli odwołał się z powodu
poważniejszych przestępstw, a nie odwołał się z powodu tych, które były mniej poważne, to odwołanie powinno
być ze wszech miar uwzględnione, a kara odroczona. Jeśli jednak zasługuje on na surowszą karę za
przestępstwa, co do których nie złożył apelacji, to kara musi być z pewnością wymierzona.

Tit. 8. Jakie decyzje mogą być uchylone bez odwołania.
1. Macer, O apelacji, Księga II.
Musimy pamiętać, że kiedy zadaje się pytanie, czy sprawa została rozstrzygnięta czy nie, a sędzia w tej kwestii
oświadcza, że nie została rozstrzygnięta, chociaż mogła zostać rozstrzygnięta, to decyzja zostaje uchylona,
nawet jeśli nie wniesiono odwołania.
(1) Podobnie, jeżeli w orzeczeniu zarzuca się błąd w obliczeniu, nie jest konieczne odwołanie, np. jeżeli sędzia
orzeka w sposób następujący: "Ponieważ jest udowodnione, że Titius jest winien Seiusowi pięćdziesiąt sestercji
za taki a taki artykuł, a także dwadzieścia pięć za inny; dlatego orzekam, że Lucius Titius ma zapłacić Seiusowi
sto sestercji"; ponieważ, ponieważ błąd dotyczy obliczenia, nie jest konieczne odwoływanie się i można go
poprawić bez tego. Gdyby jednak sędzia w tej sprawie wydał orzeczenie na sto sestercji, z tego powodu, że
myślał, iż pięćdziesiąt i dwadzieścia pięć daje sto, to nadal jest to błąd w obliczeniach i nie ma potrzeby się
odwoływać. Gdy jednak sędzia uzna, że należy się jeszcze jedna suma w wysokości dwudziestu pięciu sestercji,
będzie podstawa do odwołania.
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(2) Podobnie, gdy orzeczenie jest sprzeczne z Konstytucjami Cesarskimi, nie ma konieczności apelacji.
Orzeczenie jest sprzeczne z konstytucjami, jeśli jest wydane zgodnie z prawem przez nie ustanowionym, a nie z
uwzględnieniem praw strony procesowej; Jeśli bowiem sędzia, w sprawie osoby, która chce być zwolniona z
pełnienia urzędu publicznego lub sprawowania opieki z powodu posiadania dzieci lub z powodu wieku, lub z
powodu jakiegoś przywileju, orzeknie, że ani dzieci, ani wiek, ani żaden przywilej nie mogą nikogo zwolnić z
urzędu lub opieki, to rozumie się, że orzekł w odniesieniu do prawa określonego w konstytucjach. Gdyby jednak
pozwolił komuś wykazać swoje prawa, a następnie wydał przeciwko niemu orzeczenie, ponieważ nie udowodnił
on swojego wieku lub liczby swoich dzieci, to rozumie się, że podjął decyzję w odniesieniu do praw strony
procesowej, w którym to przypadku konieczna będzie apelacja.
(3) Podobnie, gdy na mocy edyktu nakazowego, który nie został opublikowany i o którym strona nie została
powiadomiona, zostaje ona skazana podczas nieobecności, konstytucje stwierdzają, że tego rodzaju orzeczenie
jest bezskuteczne.
(4) Jeśli ty i ja zwrócimy się do tego samego sędziego i żadna z naszych skarg nie będzie wymagała odsetek, a
sędzia wyda wyrok na moją niekorzyść, zanim zrobi to na twoją niekorzyść, abyś ty pierwszy otrzymał wyrok na
swoją korzyść, to nie ma potrzeby, abym się na tej podstawie odwoływał, ponieważ zgodnie ze świętymi
konstytucjami nie możesz prosić o egzekucję przeciwko mnie, zanim nie zostanie wydany wyrok w odniesieniu do
mojego roszczenia, ale lepszym zdaniem jest, aby złożyć apelację.
2. Paulus, Opinie, Księga III.
Paulus utrzymywał, że ten, kto nie żył w czasie, gdy wydano przeciwko niemu wyrok, jest uważany za skazanego
bez celu.
(1) Orzekł również w odniesieniu do osoby, która nie żyła w czasie, gdy sędzia został wyznaczony do
rozstrzygnięcia jej sprawy, że wyznaczenie sędziego jest nieważne, a jakiekolwiek orzeczenie wydane przeciwko
niej nie będzie miało mocy ani skutku.
3. Tenże, Opinie, Księga XVI.
Paulus uważał, że postanowienie sądowe, które jest niemożliwe, jest nieważne.
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(1) Uważał również, że nie ma podstaw do odwołania się od decyzji, która została wydana, a której ze względu na
naturę rzeczy nie można było wykonać.

Tit. 9. Czy powody odwołania mogą być przedstawione przez inną osobę.
1. Ulpianus, Apelacje, Księga IV.
Często zadaje się pytanie, czy powody apelacji mogą być przedstawione przez inną osobę, a kwestia ta jest
zwykle dyskutowana w sprawach pieniężnych i karnych. W Reskryptach ustalono, że w sprawach pieniężnych
jest to możliwe. Warunki jednego Reskryptu są następujące: "Bracia Boscy, do Longinusa. Jeśli ten, który złożył
apelację, polecił ci bronić go przed apelacją, którą Pollia wniosła przeciwko niemu, a sprawa ma charakter
majątkowy, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś odpowiedział w jego imieniu. Jeśli jednak sprawa nie ma
charakteru majątkowego, lecz wiąże się z karą śmierci, to nie wolno działać przez pełnomocnika. Jeśli jednak jest
to sprawa, w której może być wykonana kara tak poważna jak degradacja, nie jest konieczne działanie przez
innego, ale należy zauważyć, że strona sama musi stawić się w sądzie." Wynika z tego jasno, że jeśli sprawa ma
charakter majątkowy, z którego może wyniknąć infamia, to może być prowadzona przez pełnomocnika. Opinia ta
powinna być przyjęta, nie tylko jeśli oskarżyciel powinien się odwołać, ale także w odniesieniu do tego, przeciwko
któremu odwołanie zostało podjęte; i, ogólnie rzecz biorąc, odwołanie nie może być podjęte przez innego w
każdym przypadku, w którym jedna osoba nie może pojawić się przez inną.
2. Macer, Apelacje, Księga II.
Gdy pełnomocnik strony nieobecnej wnosi apelację, a następnie podaje powody, dla których to uczynił, jest on
jednak zobowiązany do udzielenia odpowiedzi. Jeśli jednak tego nie uczyni, czy strona procesu może
odpowiedzieć, jak w przypadku osoby nieletniej? to pytanie, które powinniśmy rozważyć. Skłaniamy się raczej do
poglądu, że powinien być wysłuchany w uzasadnieniu apelacji ten, kto jako pełnomocnik strony nieobecnej złożył
wniosek o jej sporządzenie.

Tit. 10. Gdy opiekun, kurator lub sędzia, który został wyznaczony, odwołuje się.
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1. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga III.
Gdy osoby, które zostały powołane na urzędy publiczne, odwołają się, a nie wykażą ku temu uzasadnienia,
zawiadamia się je, że na ich ryzyko państwo poniesie jakąkolwiek szkodę z powodu zwłoki w odwołaniu. Gdy
okaże się, że odwołanie było konieczne, Gubernator Prowincji lub Cesarz rozstrzygnie, kto ponosi
odpowiedzialność za poniesioną szkodę.
2. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga V.
W przypadku, gdy opiekun lub kurator pozostaje na stanowisku i odwołuje się, a umiera przed wydaniem decyzji,
jego następcy będą zobowiązani do podania podstaw odwołania, ze względu na odpowiedzialność związaną z
czasem pośrednim.

Tit. 11. Kto się odwołuje, powinien być broniony w swojej prowincji.
1. Ulpianus, O apelacjach, Księga IV.
Kto się odwołuje, powinien być broniony w swojej prowincji, we wszystkich innych sprawach, nawet jeśli jest
nieobecny w celu przeprowadzenia odwołania. Tak stwierdzili Bracia Boży w Reskrypcie skierowanym do
Decimusa Philo.
2. Marcjanus, O apelacji, Księga II.
Przywilej ten przysługuje tym, którzy są nieobecni w interesach państwowych, aby nie musieli się bronić.

Tit. 12. Jeżeli strona procesowa jest zmuszona do wniesienia kolejnej skargi do sędziego, od którego decyzji już
się odwołała.
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1. Ulpianus, O apelacji, księga IV.
Gdy ktoś odwołał się od decyzji sędziego w jednej sprawie, a jest zmuszony do tego, aby ten sam sędzia
przewodniczył w innej, zobaczmy, jak należy postąpić. Zgodnie z obowiązującym prawem, nawet jeśli została
złożona apelacja, strona nadal będzie musiała stawić się przed tym samym sędzią, od którego się odwołała, i
prowadzić inne sprawy, jeśli ma jakieś; nie może też skorzystać z pretekstu, że nie powinna sądzić ich przed
sędzią, który może być mu wrogi, ponieważ może odwołać się ponownie.

Tit. 13. Jeśli w czasie trwania apelacji nastąpi śmierć.
1. Macer, O apelacji, Księga II.
Jeśli wnoszący odwołanie umiera nie pozostawiając spadkobiercy, odwołanie tego rodzaju wygasa. Jeśli jednak
pojawi się spadkobierca wnoszącego odwołanie, a nikt inny nie ma interesu w podaniu podstawy odwołania,
spadkobierca nie może być zmuszony do jego wniesienia. Ale gdy Skarb Państwa lub inny podmiot, przeciwko
któremu wniesiono apelację, jest zainteresowany w sprawie, spadkobierca będzie zobowiązany do wskazania
podstaw apelacji. Nikt nie ma żadnego interesu, gdy np. strona została zdegradowana bez pozbawienia jej
majątku. Na wypadek, gdyby został zdegradowany po pozbawieniu go majątku, albo został deportowany na
wyspę, albo skazany na kopalnie, albo zmarł po podjęciu apelacji, nasz cesarz Aleksander w Reskrypcie
skierowanym do Pletoriusa, żołnierza, zawarł następujące stwierdzenie, jako mające zastosowanie: "Chociaż w
czasie trwania apelacji oskarżenie oskarżonego zostaje unieważnione przez śmierć, to jednak, ponieważ zarzuca
się, że część jego majątku została skonfiskowana na mocy wyroku, ten, kto jest uprawniony do korzyści z
dziedziczenia, może ją uzyskać tylko wtedy, gdy poda dobre powody apelacji i wykaże niesprawiedliwość
orzeczenia".
(1) Jeżeli opiekun, po wniesieniu apelacji, dotyczącej spraw swego podopiecznego, umrze, spadkobierca jego
będzie zmuszony do podania powodów apelacji, choćby już złożył rachunek z opieki, z tej przyczyny, że
wystarczy, iż w chwili śmierci byłby zobowiązany do podania powodów. Jednakże Boscy Sewerus i Antoninus
stwierdzili w Reskrypcie, że gwardian po złożeniu sprawozdania nie powinien być zmuszany do podawania
powodów odwołania.
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(2) Boski Pius w Reskrypcie do Coeliusa Amarantusa stwierdził, że zawiadomienie Skarbu Państwa o majątku
bez właściciela powinno nastąpić po czterech latach, a czas ten należy liczyć od dnia, w którym stało się pewne,
że nie ma spadkobiercy, ani posiadacza na prawie pretorskim.
(3) Jednakże termin dwudziestu lat, który jest przestrzegany w odniesieniu do własności osób, które zostały
powiadomione, a nie wszczęły postępowania w celu jej odzyskania, jest zgodnie z konstytucją boskiego Tytusa
zwykle liczony od dnia, w którym cokolwiek mogło zacząć należeć do Skarbu Państwa.
(4) Sprawy, które zostały już wszczęte i toczą się dłużej niż dwadzieścia lat, mogą być prowadzone również po
upływie dwudziestu lat.
(5) Sprawy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone przez pierwszą osobę, która o nich
powiadomiła, mogą być zgłaszane do Skarbu Państwa także po upływie terminu lat, przez który, jak
stwierdziliśmy, są one przepisane.
2. Tenże, O prawach Skarbu Państwa, Księga II.
Istnieją pewne powody, dla których reputacja tych, którzy udzielają informacji, nie doznaje uszczerbku; na
przykład, gdy nie czyni się tego w celu uzyskania nagrody, a także wtedy, gdy denuncjuje się przeciwnika w celu
pomszczenia krzywdy, lub gdy ktoś prowadzi sprawę w imieniu gminy; i należy zauważyć, że wielokrotnie zostało
to określone w konstytucjach cesarskich.

Tit. 14. O prawach Skarbu Państwa.
1. Kallistratus, O prawach skarbu, Księga I.
Są różne powody, dla których zwykle zawiadamia się o tym Skarb Państwa; każdy bowiem może sam stwierdzić,
że nie ma prawa zabierać dóbr, które są milcząco zapisane w testamencie, lub gdy ktoś został zadenuncjowany
jako przestępca przez innego; lub można to uczynić w przypadku, gdy śmierć krewnego nie została pomszczona
przez spadkobierców; lub ponieważ spadkobierca został uznany za niegodnego; lub ponieważ cesarz został
mianowany spadkobiercą, można zawiadomić, że testament lub kodycyl został zatajony; lub ponieważ ktoś może
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być posądzony o znalezienie skarbu; albo że nabył po bardzo niskiej cenie rzecz wielkiej wartości, należącą do
Skarbu Państwa; albo na tej podstawie, że Skarb Państwa został pokonany w sprawie przez uchylanie się od
odpowiedzialności; albo z tego powodu, że osoba oskarżona o popełnienie zbrodni śmiertelnej zmarła; albo że
ktoś został oskarżony po śmierci; albo że dom został odbudowany; albo że oskarżenie zostało zaniechane; albo
że sprzedano mienie procesowe; albo że Skarbowi Państwa należała się kara z tytułu jakiejś umowy prywatnej;
albo że popełniono czyn sprzeczny z prawem.
(1) Jeżeli majątek nie wystarcza na zapłatę, powstaje pytanie, czy należy on do Skarbu Państwa z mocy prawa.
Labeo twierdzi, że nawet jeśli majątek nie wystarcza na spłatę zobowiązań, to i tak należy do Skarbu Państwa z
mocy prawa. Edykt Wieczysty zaprzecza jednak jego opinii, ponieważ nieruchomość zostaje sprzedana, gdy
Skarb Państwa nie może już jej nabyć.

Koronki: 1, 2 - 2.
(1) Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Fawiusza Arrianusa: "Nie ulega wątpliwości, że
szkodzi własnej sprawie ten, kto mając możliwość przedstawienia dokumentów odnoszących się do sprawy
Skarbu Państwa, nie czyni tego, gdy prawda nie może być inaczej ustalona, a dokumenty są zatajane, ponieważ
uważa się, że zaszkodzą jego sprawie. "Ale nie ma wątpliwości, że wspomniane dokumenty nie zaszkodzą
żadnej innej sprawie niż ta, w której żąda się ich przedstawienia".
(2) W podobny sposób Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, w odpowiedzi na petycję Korneliusza Rufusa, że
dokumenty powinny być przedstawiane zawsze wtedy, gdy prowadzone jest dochodzenie w odniesieniu do prawa
do otrzymania majątku, prawa własności lub czegokolwiek w tym rodzaju, w sprawie pieniężnej, ale nie w takiej,
w której w grę wchodzi kara śmierci.
(3) Senat postanowił, że jeżeli nie stawi się ani donosiciel, ani posiadacz wezwany trzema edyktami, poręczyciele
donosiciela będą odpowiedzialni; zostanie on pozbawiony prawa do późniejszego wniesienia oskarżenia w
sprawie publicznej, a prawo posiadacza pozostanie takie samo, jak gdyby nie został zadenuncjowany.
(4) Jeżeli informator, któremu nakazano się stawić, nie uczyni tego, a nie udowodni się, że stało się to na skutek
oszustwa posiadacza, Boski Hadrian w Reskrypcie stwierdził, że wyrok powinien być wydany na korzyść tego
ostatniego, w ten sposób, że będzie tam wspomniane, że informatorzy są również objęci tym edyktem.
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(5) Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Caeciliusa Maximusa oświadczył, że Konstytucja jego Ojca, na
mocy której informator ma obowiązek podać imię swojego mocodawcy, a jeśli tego nie uczyni, zostanie zakuty w
łańcuchy, nie powoduje, że informator, jeśli ma mocodawcę, jest zwolniony z kary, lecz że mocodawca zostanie
ukarany, tak jakby to on sam złożył donos.
(6) Nasz cesarz Sewerus August postanowił, że niewolnicy, którzy donosili na swoich panów, nie powinni być
wysłuchani, lecz ukarani, a także, że wolni ludzie, którzy podburzali inne osoby przeciwko swoim opiekunom,
powinni być karani przez zarządców prowincji.
(7) Istnieje wiele Reskryptów Cesarskich, które przewidują, że nikt nie zostanie skrzywdzony przez błąd, gdy nie
znając prawa, sam się zadenuncjuje. Istnieje jednak również Reskrypt tego samego Cesarza, z którego wynika,
że można utrzymywać, iż ten, kto donosi przeciwko sobie, nie będzie poszkodowany tylko wtedy, gdy jest osobą,
która może nie znać prawa tylko z powodu swojej prostoty, lub gdy jest kobietą.
3. Tenże, O prawach Skarbu Państwa, Księga III.
Nie uważa się, że ktoś dopuścił się nadużycia prawa, jeśli publicznie został wezwany do zwrotu. Gdy jednak ktoś
w swoim testamencie umieści następujące zdanie: "Zobowiązuję cię, abyś wiernie wykonał to, o co cię prosiłem, i
proszę cię w imię Boga, abyś to uczynił", zadano pytanie, czy ta prośba została wypowiedziana publicznie.
Julianus odpowiedział, że rzeczywiście nie wydaje się, aby tego rodzaju słowami żądano czegokolwiek od
spadkobierców, ale że zwykle pytano o to, gdy rozumiano, że ktoś zastawił swój honor w celu oszukania prawa; i
prawie ostatecznie ustalono, że prawo uważane jest za oszukane, ilekroć ktoś nie był proszony przez testament
lub kodycyl, ale przez prywatną obietnicę lub przez notę, aby zobowiązać się do oddania czegoś osobie, która nie
była uprawniona do otrzymania tego; i dlatego można powiedzieć, że nie popełniono oszustwa przeciwko prawu
przez wyżej wymienione słowa.
(1) Jeżeli komuś, zarówno publicznie jak i prywatnie, powierza się wykonanie jakiegoś zobowiązania, powstaje
pytanie, które z nich miałoby pierwszeństwo i czy to, o co go proszono potajemnie, czy to, o co go proszono
jawnie, mogłoby mu zaszkodzić. Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że jeśli komuś publicznie powierzono coś
do wykonania, to nie należy sądzić, że wykorzystał to w celu oszukania prawa.
(2) W przypadku popełnienia oszustwa należy rozważyć, czy chodzi o rezultat, czy o cel; na przykład, jeśli w
momencie milczącego ustanowienia trustu, ten, któremu zlecono jego przyjęcie, nie był do tego zdolny, ale w
momencie jego śmierci był uprawniony do jego przyjęcia, lub odwrotnie. Postanowiono, że należy rozważyć ten
rezultat.
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(3) Domniemane powiernictwo jest często ujawniane w następujący sposób: mianowicie, gdy przedstawiony jest
dokument, w którym osoba, do której ma się zaufanie, zobowiązuje się do dostarczenia wszystkiego, co może
trafić w jej ręce z majątku zmarłego. Dzieje się tak również w przypadku istnienia innych oczywistych dowodów.
(4) Gdy z powodu dorozumianego zaufania majątek zostaje skonfiskowany na rzecz Skarbu Państwa, ważne jest
wszystko, co zostało prawidłowo pozostawione w testamencie. To stwierdził Boski Pius w Reskrypcie.
(5) Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że przy sprzedaży, w której Skarb Państwa jest zainteresowany, od
pełnomocnika Skarbu Państwa wymaga się dobrej wiary i staranności, a sprawiedliwą cenę należy ustalić nie na
podstawie dotychczasowych sprzedaży, lecz na podstawie aktualnego oszacowania wartości nieruchomości.
Wartość ziemi bowiem wzrasta przez sumienną uprawę, tak samo jak maleje, jeśli jest niedbale uprawiana.
(6) Gdy upłynie okres pięciu lat, na który dana osoba zobowiązała się do oddania ziemi w dzierżawę publiczną,
nie będzie ona już później za to odpowiedzialna; tak postanowiono w reskryptach cesarskich. Boski Hadrian
stwierdził bowiem w Reskrypcie: "Jest to wyjątkowo nieludzki zwyczaj, przez który zatrzymuje się dzierżawców
ziem publicznych i rolników, gdy podatki nie mogą być uprawiane, lub ziemie wydzierżawione za tę samą cenę;
ponieważ dzierżawcy mogliby być łatwiejsi do pozyskania, gdyby wiedzieli, że jeśli zechcą odejść po wygaśnięciu
ich warunków, nie zostaną zatrzymani".
(7) Jeżeli Skarb Państwa przejmie prawa ostatniego wierzyciela, będzie korzystał z tych samych praw, które
przysługiwałyby temu, który przejął prawa.
(8) Istnieje wiele Reskryptów Cesarskich, które przewidują, że Skarb Państwa nie może pozywać dłużników,
chyba że zleceniodawcy nie zapłacą, lub gdy zostanie jasno udowodnione, że weksle zostały wystawione na
rzecz Skarbu Państwa, lub że dłużnicy są pozywani na podstawie umowy zawartej z tym ostatnim.
(9) Gdy niewolnik, który stanowi część majątku Skarbu Państwa, żąda wolności, Boski Hadrian w Reskrypcie
skierowanym do Flawiusza Prokulusa oświadczył, że sprawa powinna być rozpatrywana przed tymi, którzy mają
zwyczaj być obecni i działać w sprawach, w których Skarb Państwa jest zainteresowany, i że jeśli tego rodzaju
kwestie dotyczące wolności zostały rozstrzygnięte pod nieobecność rzecznika Skarbu Państwa, należy
przywrócić je do poprzedniego stanu.
(10) Gdyby skarb został znaleziony na gruntach należących do Skarbu Państwa, albo w miejscach publicznych,
religijnych lub w pomnikach, to Bracia Boscy postanawiają, że połowy tego skarbu może żądać Skarb Państwa.
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Podobnie, gdyby skarb został znaleziony na gruncie należącym do Cesarza, to również połowy może domagać
się Skarb Państwa.
(11) Nikt nie ma obowiązku zawiadamiać o znalezieniu skarbu, chyba że Skarb Państwa ma prawo do jego
części. Kto jednak znajdzie skarb w miejscu należącym do Skarbu i przywłaszczy sobie tę jego część, do której
ten ostatni jest uprawniony, zmuszony jest oddać go w całości i o ile więcej.
4. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
W sprawach, w których Skarb Państwa jest zainteresowany, uważa się, że ci, którzy zawarli układy z
donosicielami, przyznali się do winy, o ile dali im jakiekolwiek pieniądze, choćby najmniejsze.
5. Tenże, O Edykcie, Księga XVI.
Jeżeli kurator cesarski sprzeda cokolwiek, choćby obiecał podwójną lub potrójną sumę w razie eksmisji, Skarb
Państwa odpowiada tylko za pierwotną sumę.
(1) Gdy cokolwiek należącego do Skarbu zostanie sprzedane przez tego, kto ma prawo dysponować taką
własnością, natychmiast będzie należało do nabywcy, zaraz po zapłaceniu ceny.
6. Tenże, O Edykcie, Księga LXIII.
Kiedy Skarb Państwa przejmuje prywatne prawa jednostki, korzysta z tego prawa przez czas, który poprzedzał
jego sukcesję, ale po przejęciu będzie miał prawo do własnego przywileju. Ale czy wierzytelność od razu zacznie
należeć do niej, czy stanie się tak dopiero po wniesieniu pozwu przeciwko dłużnikowi, czy też stanie się tak po
wpisaniu wierzytelności do rejestru? to pytania, które można zadać. I rzeczywiście, żąda odsetek należnych
Skarbowi Państwa od tego czasu, choć niższe odsetki mogły być należne po wytoczeniu powództwa przeciwko
dłużnikowi, a ten uznał dług. Reskrypty nie zgadzają się jednak co do tego przywileju. Uważam jednak, że
przywilej ten będzie istniał, jeśli wierzytelność została zarejestrowana wraz z wierzytelnościami innych dłużników.
(1) Wszelkie przywileje, które przysługują Skarbowi Państwa, przysługują również Cesarzowi i Cesarzowej.
7. Tenże, O Edykcie, Księga LIV.
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Jeśli Skarb Państwa podnosi kontrowersję w odniesieniu do stanu kogokolwiek, powinien być przy tym obecny
Rzecznik Skarbu. Dlatego też, jeśli decyzja została wydana bez obecności Rzecznika Skarbu, Boski Marek
stwierdził w Reskrypcie, że postępowanie było nieważne, a zatem należało je rozpocząć od nowa.
8. Modestinus, Reguły, Księga V.
Zarządcy dóbr sprzedawanych przez Skarb Państwa nie mogą być sami sprzedawani przez jego pełnomocników,
a gdyby tak się stało, to w reskryptach stwierdza się, że sprzedaż będzie nieważna.
9. Tenże, Opinie, Księga XVII.
Lucjusz Tacyt ustanowił swoją siostrę spadkobierczynią trzech czwartych swojego majątku, a swoją żonę Maevię
i teścia spadkobiercami pozostałej części. Jego testament został unieważniony przez śmierć pośmiertnego
dziecka, które wkrótce potem zmarło, w związku z czym cały majątek nabyła matka wspomnianego pośmiertnego
dziecka. Siostra spadkodawcy oskarżyła Maevię o otrucie Lucjusza Titiusa. Nie udowodniwszy tego, złożyła
apelację, a w międzyczasie pozwany zmarł, ale mimo to zostały wydane zawiadomienia. Pytam, czy uważasz, że
skoro pozwany zmarł, to apelacja może być rozpatrzona ze względu na nabyty majątek. Modestinus
odpowiedział, że chociaż oskarżenie zostało unieważnione przez śmierć oskarżonego, to jednak Skarb Państwa
ma prawo do odzyskania majątku, jeśli zostanie udowodnione, że został on nabyty w wyniku przestępstwa.
10. To samo, Przepisy.
Nie sądzę, by naruszył swój obowiązek ten, kto w wątpliwych kwestiach chętnie odpowiada przeciwko Skarbowi
Państwa.
11. Javolenus, Epistoły, Księga IX.
Skarb Państwa nie może żądać żadnej własności, z wyjątkiem tej, która pozostaje po zaspokojeniu wierzycieli;
uważa się bowiem, że należy do niego tylko to, co pozostaje po spłaceniu długu.
12. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, księga VI.
Osoby skazane na kopalnie pozbawione są wolności, gdyż karane są ciosami niewolnika. Boski Pius stwierdził w
Reskrypcie, że Skarb Państwa nic nie nabywa przez tego rodzaju osoby; dlatego też postanowił, że wszystko, co
zostało zapisane w testamencie człowiekowi, który następnie został skazany na kopalnie, nie będzie należało do
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Skarbu Państwa, ponieważ mówi, że takie osoby są raczej niewolnikami karnymi niż niewolnikami Skarbu
Państwa.
13. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VII.
Edyktem boskiego Trajana, który przytoczyłem, postanowiono, że jeśli ktoś, zanim informacja o jego sprawie
zostanie przekazana do Skarbu Państwa, oświadczy, że nie ma prawa zatrzymać posiadanej własności, może
oddać połowę Skarbowi Państwa, a drugą połowę zatrzymać dla siebie.
(1) Ten sam cesarz ustalił później edyktem, że jeśli jakaś kobieta oświadczy publicznie lub prywatnie, że
zapisano jej spadek, którego nie miała prawa otrzymać, i udowodni, że należy on do Skarbu Państwa, to nawet
jeśli nie jest w posiadaniu tego majątku, będzie miała prawo do połowy tego, co może odzyskać prefekt Skarbu
Państwa.
(2) Nie ma znaczenia, jaki był powód, który przeszkodził w uzyskaniu prawa do otrzymania spadku.
(3) Należy denuncjować mienie ukryte, a nie to, które jest w posiadaniu Skarbu Państwa.
(4) Nie uważa się, aby nagroda za osobę, która sama się zadenuncjowała, przechodziła na jej spadkobierców,
ale Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że nawet jeśli osoba, która się zadenuncjowała, umrze, zanim
majątek, o którym powiadomiła, zostanie zajęty przez Skarb Państwa, to nagroda powinna przypaść jej
spadkobiercy.
(5) Zachowało się pismo tego samego Hadriana, które mówi, że jeśli ten, który mógł się zadenuncjować, został
powstrzymany przed tym przez śmierć, a jego spadkobierca przekaże informację, otrzyma on nagrodę, pod
warunkiem, że jest jasne, że zmarły miał zamiar się zadenuncjować, ale jeśli dysymulował, ponieważ spodziewał
się ukryć majątek, jego spadkobierca nie będzie miał prawa do niczego poza zwykłą nagrodą.
(6) Bracia Boscy stwierdzili również w Reskrypcie, że spadkobiercy tych, którym pozostawiono domniemany trust,
mogą się zdemaskować na mocy przywileju Trajana, jeśli ten, któremu go udzielono, został zaskoczony przez
śmierć i nie mógł się zdemaskować z powodu braku czasu.
(7) Gdy przed otwarciem testamentu osoby, które zobowiązały się do jego wykonania, zadenuncjowały
domniemany trust, a następnie, po otwarciu testamentu, został on ponownie zadenuncjowany przez beneficjenta
trustu, Boski Antoninus nakazał przyjąć zeznanie tego ostatniego, uzasadniając to tym, że nadmierny pośpiech
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pierwszych donosicieli był niegodny nagrody; a ponieważ beneficjent oświadczył, że nie może go przyjąć,
wydawało się, że raczej ujawnia swoje prawo, niż zadenuncjował innego.
(8) Przywilej Trajana odnosi się do tych, którzy nie mogą wziąć tego, co zostało im pozostawione w testamencie
przez zmarłego. Dlatego nie mogę zaprzeczyć temu, co zostało mi pozostawione przez mojego niewolnika.
(9) Ci, którzy zostali odrzuceni jako niegodni, powinni być pozbawieni możliwości ubiegania się o tego rodzaju
nagrodę; na przykład ci, którzy wystąpili przeciwko testamentowi z powodu jego nieskuteczności, lub twierdzili, że
testament jest sfałszowany, i atakowali jego ważność aż do zakończenia sprawy.
(10) Boski Hadrian i Boski Pius stwierdzili w Reskryptach, że ten, kto przez pomyłkę zadenuncjował siebie,
podczas gdy miał prawo do otrzymania całej kwoty zapisanej mu w testamencie, nie był przez to pokrzywdzony.
14. Gaius, O Lex Julia et Papia, Księga XI.
Mówi się, że kiedy zgodnie z postanowieniami dekretu senatu z Silanii Skarb Państwa rości sobie prawo do
całego majątku, nie są chronione ani prawa do wolności, ani dziedzictwo, co jest jawnie sprzeczne z rozumem,
skoro we wszystkich innych przypadkach, kiedy Skarb Państwa rości sobie prawo do majątku, prawa do wolności
i dziedzictwa pozostają nienaruszone.
15. Junius Mauricianus, O Lex Julia et Papia, Księga III.
Senat zadecydował, że jeśli donosiciel prosi o wycofanie swojego donosu, ponieważ twierdzi, że się pomylił,
sędzia musi zbadać i upewnić się, czy istnieje dobry powód do wycofania donosu, a jeśli okaże się, że donosiciel
się pomylił, powinien ułaskawić jego nieroztropność; jeśli jednak zawinił złośliwością, musi o tym zadecydować, a
stan oskarżyciela będzie taki sam, jak gdyby złożył donos, a następnie był winny zdrady.
(1) Jeżeli ktoś zaprzeczy donosicielowi, musi wpłacić do Skarbu Państwa tyle, ile otrzymałby donosiciel w
nagrodę, gdyby udowodnił swoje twierdzenia.
(2) Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że informator, jeżeli po przytoczeniu nie odpowie na edykt, powinien
ponieść taką samą karę, jaka groziłaby mu, gdyby nie udowodnił swoich racji.
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(3) Senat za czasów Hadriana zarządził, że jeżeli ktoś donosi do Skarbu Państwa z tego powodu, że nie może
otrzymać zapisu, to cały majątek powinien być oddany do Skarbu Państwa, a połowa powinna być przekazana
donosicielowi, zgodnie z przywilejem boskiego Trajana.
(4) Jeżeli informator zostanie wezwany trzema edyktami wydanymi przez prefekta skarbu do stawienia się, a nie
chce się stawić, wyrok zostanie wydany na korzyść posiadacza, ale od tego, któremu nakazano stawić się, a tego
nie uczynił (posiadacz stawił się, aby odpowiedzieć), zostanie pobrana taka kwota, jaka zostałaby wpłacona do
skarbu w sprawie, w której udzielił informacji, gdyby udowodnił swoje twierdzenia.
(5) Senat zarządził, że ten, kto zostanie pozbawiony przez Skarb Państwa całego majątku lub wszystkich
zapisów, musi dostarczyć mu wszystkie swoje rachunki, tak jak jest do tego zobowiązany ten, kto został
pozbawiony części majątku lub zapisu.
(6) Jeżeli udowodni się, że ktoś złożył fałszywe rachunki, Starosta Skarbowy przeprowadzi dochodzenie i nakaże
wpłacić do Skarbu Państwa sumę pieniędzy równą tej, którą uzna za nabytą przez oszustwo.
16. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga XVIII.
Boski Trajan mówi: "Ktokolwiek by to stwierdził". Musimy rozumieć, że "ktokolwiek" oznacza albo mężczyznę,
albo kobietę, bo chociaż kobietom zabrania się pełnienia roli informatorów, to jednak na mocy przywileju Trajana
wolno im denuncjować same siebie. Podobnie nie ma znaczenia wiek donosiciela, czy jest on pełnoletni, czy
nieletni, ponieważ nieletni mogą składać donosy w sprawach, w których nie są uprawnieni do otrzymania
majątku.
17. Modestinus, O karach, Księga II.
Kobiety nie mogą być informatorkami ze względu na słabość ich płci, co zostało przewidziane w świętych
Konstytucjach.
(1) Tak samo nie mogą być informatorami mężowie wybitni.
(2) Również osoby skazane nie mogą być informatorami, jak to stwierdzili Bracia Boży w Reskrypcie w
odniesieniu do osoby, która została pobita rózgami, a następnie skazana na roboty publiczne.
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(3) Również tym, którzy zostali skazani na kopalnie, Konstytucje cesarskie zabraniają pełnienia funkcji
donosicieli, ponieważ będąc zdesperowanymi, mogą łatwo uciec się do donosicielstwa bez powodu.
(4) W Reskryptach stwierdzono jednak, że jeżeli istnieją uzasadnione powody do udzielania informacji przed
skazaniem, to mogą oni udzielać ich po tym fakcie.
(5) Święte Konstytucje zabraniają także weteranom, ze względu na honor i zasługi zawodu wojskowego,
pełnienia funkcji informatora.
(6) Podobnie żołnierzom, ze względu na honor służby wojskowej, nie wolno działać jako donosiciele.
(7) Każdy jednak może udzielić informacji w sprawie, którą jest zainteresowany w Skarbie Państwa, tzn. może
zgłosić roszczenie i nie będzie z tego powodu okryty niesławą, nawet jeśli mu się to nie uda.
(8) Również Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskryptach, że ci, którzy byli opiekunami lub kuratorami,
nie mogą działać jako informatorzy na rzecz swoich podopiecznych lub nieletnich. Ta sama zasada powinna być
zachowana w stosunku do tego, kto prowadzi interesy jako agent; i to również zostało stwierdzone przez tych
samych cesarzy w Reskryptach. Orzekli oni również, że przesłuchiwanie agenta nie jest zabronione żadną
konstytucją, ale że nie może on oskarżać osoby, której interesy prowadzi, a także ogłosili w Reskrypcie, że
opiekun, który albo działa jako donosiciel, albo powoduje, że tak się dzieje, powinien być surowo karany.
(9) Ale nie tylko ten, kto sprzedał majątek, nie powinien, ani sam, ani przez innego, który został podstawiony,
udzielać informacji na ten temat, aby nie narazić się na osobistą karę, jak to zostało stwierdzone.
(10) Papinianus w szóstej i jedenastej księdze swoich Opinii mówi, że pieniądze publiczne powinny być odebrane
każdemu, kto jest wierzycielem i kto jako taki otrzymał je w celu spłacenia długu, jeśli w momencie ich otrzymania
wiedział, że jego dłużnik również jest winien Skarbowi Państwa, lub jeśli dowiedział się o tym później, zanim
skorzystał z pieniędzy. Ustalono jednak, że w każdym przypadku należy go pozbawić pieniędzy, nawet jeśli w
chwili ich użycia nie wiedział o tym fakcie. A cesarze stwierdzili potem w Reskrypcie, że po odebraniu mu
pieniędzy będzie miał prawo do bezpośredniej skargi, o czym mówi też Marcellus w Siódmej Księdze Digestów.
19. Papinianus, Opinie, Księga X.
Wreszcie, gdy pieniądze zostaną odzyskane, ustala się, że nie należy płacić odsetek, ponieważ w grę wchodzi
mienie, a nie osoba.
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20. Tenże, Opinie, księga XI.
Po odzyskaniu pieniędzy, powództwo słusznościowe zostanie przyznane przeciwko poręczycielowi, który został
zwolniony.
21. Paulus, Pytania, księga III.
Titius, który był mi winien pieniądze, których wypłata była zabezpieczona zastawami, a który jednocześnie był
dłużnikiem Skarbu Państwa, zapłacił mi to, co był mi winien, a Skarb Państwa, korzystając ze swojego prawa,
pozbawił mnie tych pieniędzy. Powstało pytanie, czy zastawy powinny być zwolnione. Marcellus bardzo słusznie
uważa, że gdyby Skarb Państwa pozbawił mnie tego, co mi zapłacono, zwolnienie zastawów nie miałoby miejsca.
Nie sądzę, aby należało przyjąć rozróżnienie tych, którzy uważają, że jest różnica, czy identyczne pieniądze
zostały wypłacone przez Jpaid, czy też odzyskano równą im sumę.
22. Marcianus, O informatorach.
Mienie, o które toczy się spór, nie powinno być sprzedawane przez zarządcę dochodów cesarskich, lecz jego
sprzedaż powinna być odłożona na później, jak to stwierdzili w Reskrypcie Boscy Sewerus i Antoninus. Jeśli zaś
umrze człowiek oskarżony o zdradę stanu, a jego spadkobierca gotów jest udowodnić niewinność zmarłego,
nakazali wstrzymać sprzedaż majątku; a w ogóle zakazali, aby majątek, który jest w sporze, był sprzedawany
przez zarządcę skarbów cesarskich.
(1) Zarządcy dochodów cesarskich mogą jednak sprzedać majątek, który został zastawiony. Jeżeli jednak mienie
to zostało obciążone prawem zastawu na rzecz innego podmiotu, Zarządca Dochodów Cesarskich nie powinien
naruszać praw wierzycieli; jeżeli jednak jakaś część mienia pozostanie, Zarządca Dochodów Cesarskich ma
prawo rozporządzać nim pod warunkiem, że najpierw zaspokoi wierzycieli uprzywilejowanych, a jeżeli pozostanie
jakaś nadwyżka, zostanie ona wpłacona do Skarbu Państwa; albo jeśli Skarb Państwa otrzyma całą cenę, sam
musi dokonać zapłaty; albo jeśli Zarządca Dochodów Cesarskich tylko sprzedał majątek, każe wypłacić mu
pieniądze, które okazały się należne jakiemuś prywatnemu wierzycielowi. Tak stwierdzili Boscy Sewerus i
Antoninus w Reskrypcie.
(2) Boski Pius oświadczył w Reskrypcie, że nie jest skłonny przyjąć darowizny w postaci pozwu, nawet gdyby ten,
kto ją proponuje, powiedział, że zamierza zostawić cały swój majątek cesarzowi; a także, że nie przyjmie części
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majątku jako darowizny. Dodał, że osoba tego rodzaju powinna zostać ukarana za tak niecne i złośliwe zamiary,
a kara powinna zostać wymierzona w momencie jej pojawienia się, chyba że okaże się zbyt surowa.
(3) Ponieważ nikt nie jest zmuszany do udzielania informacji, ten, kto raz to uczynił, nie może tego zaniechać, jak
to stwierdzili w Reskrypcie Boscy Sewerus i Antoninus; ta sama zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy informator
złożył zawiadomienie na polecenie kogoś innego. W Reskrypcie wyraźnie zaznaczono, że informator powinien
być wysłuchany, jeśli chce wycofać donos, pod warunkiem, że skarży się, iż osoba, która go zatrudniła,
zaniechała tego.
23. Kallistratus, O prawach skarbu, Księga II.
Gdy donosiciel, który sam rozpoczął postępowanie, nie podając nikogo, kto by mu to zlecił, potem zaniecha tego,
podając jako pretekst, że osoba, która go zatrudniła, wycofała się, Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że
należy go ukarać.
24. Marcjanus, O informatorach.
Karany jest nie tylko donosiciel, jeśli nie udowodni swoich zarzutów, ale także ten, kto mu je zlecił i którego
donosiciel powinien zmusić do stawienia się.
25. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIX.
Cesarz Sewerus zarządził i ustanowił, że w żadnym wypadku nie można żądać od nikogo, aby wykazał, kiedy
uzyskał majątek zadenuncjowany do Skarbu Państwa, lecz że informator powinien udowodnić to, co twierdzi.
26. Tenże, O Sabinusie, księga XXXI.
Gdy oskarżony o zbrodnię wojenną emancypuje swojego syna, aby ten mógł przyjąć majątek, to w Reskrypcie
postanowiono, że nie uważa się, iż uczynił to w celu oszukania wierzycieli, ponieważ majątek nie został przez
niego nabyty.
27. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIV.
Gdy mąż nie ściga mordercy swojej żony, Boski Sewerus w Reskrypcie stwierdził, że posag powinien być
skonfiskowany na rzecz Skarbu Państwa, w stopniu odpowiadającym udziałowi męża.
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28. Tenże, Dysputy, Księga III.
Kiedy ktoś wiąże się ze mną, obciążając majątek, "który ma lub może mieć", a potem zawiera kontrakt ze
Skarbem Państwa, należy pamiętać, że Skarb Państwa będzie miał pierwszeństwo w odniesieniu do
wszystkiego, co zostanie później nabyte. Tak uważał Papinianus i tak też zostało to ustalone w konstytucjach,
gdyż Skarb Państwa wyprzedza zastaw zastawu.
29. Tenże, Dysputy, Księga VIII.
Każdy, kto skorumpuje swojego informatora, zostaje uznany za pokonanego, gdyż zasada ta została
ustanowiona w sprawach skarbowych. Lepsza opinia jest taka, że ta kara czyni osobę, która skorumpowała
swojego informatora indywidualnie odpowiedzialną, ale nie jest przekazywana przeciwko jego spadkobiercy.
Sprawa, w której zapłacono pieniądze, nie jest zakończona, nie wygasa prawo do wniesienia skargi, ani nie
uważa się, że nastąpiło skazanie, ale konieczne jest najpierw przedstawienie dowodów i wydanie wyroku w
odniesieniu do przestępstwa, ponieważ jest oczywiste, że sprawa, która została raz rozstrzygnięta poprzez
skorumpowanie informatora, musi zostać ponownie rozpatrzona. Jeśli sprawca nie żyje, nie przeszkadza to w
ponownym rozpoznaniu sprawy, ponieważ w tym przypadku nie chodzi o przywrócenie kary, ale o samą sprawę.
(1) Jest bowiem ustalone, że ten, kto twierdził, że testament jest sfałszowany, może wejść do spadku; jeśli jednak
odmówi mu się wykonania czynności, będzie podstawa do interwencji Skarbu Państwa; a zobowiązania, które
zostały połączone przez przyjęcie spadku, nie zostaną przywrócone.
(2) Gdy bowiem pewien człowiek nie pomścił śmierci zmarłego, po wejściu na jego majątek, nasz Cesarz wraz z
Ojcem stwierdził w Reskrypcie, że zobowiązania, które zostały połączone, nie powinny być przywrócone.
30. Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Zarządzający dochodami cesarskimi nie powinni sprzedawać zarządców, którym powierzono mienie nabyte przez
Skarb Państwa, co stwierdzili w Reskrypcie Cesarze Sewerus i Antoninus, a jeśli zostali oni poddani
manumulacji, należy przywrócić ich do niewoli.
31. Tenże, Instytuty, Księga IV.
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Boski Kommodus stwierdził w Reskrypcie, że własność zakładników, podobnie jak jeńców, powinna być
zwrócona do Skarbu Państwa.
32. Tenże, Instytuty, księga XIV.
Jeśli jednak przyjęli oni togę rzymską i zawsze zachowywali się jak obywatele rzymscy, to Boscy Bracia
stwierdzili w Reskrypcie skierowanym do zarządców dochodów cesarskich odpowiedzialnych za majątki, że ich
prawa są niewątpliwie, dzięki pobłażliwości cesarza, odmienne od tych, które wiążą się ze stanem zakładników, i
dlatego te same prawa zostaną im zachowane, jeśli zostaną wyznaczeni na spadkobierców przez kompetentnych
obywateli rzymskich.
33. Ulpianus, Opinie, Księga I.
Ten, kto wszedł na majątek dłużnika fiskalnego, zaczyna podlegać przywilejom Skarbu Państwa.
34. Macer, Oskarżenia publiczne, księga II.
Cesarze Severus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie do Asclepiadesa: "Ty, który nie podjąwszy się obrony,
wolałeś kupić wyrok, gdy zostałeś oskarżony o przestępstwo, z rozsądku nakazuje ci się zapłacić pięćdziesiąt
solidi na rzecz Skarbu Państwa, ponieważ pomijając zbadanie twojej sprawy, naraziłeś się na tę karę; należy
bowiem utrzymywać, że ci, którzy są zaangażowani w sprawy, w których Skarb Państwa jest zainteresowany,
powinni podjąć się obrony swoich spraw w dobrej wierze, a nie próbować1.
w dobrej wierze, a nie próbować1 przekupić swoich przeciwników, czy też sędziów".
35. Pomponiusz, Epistoły, Księga XI.
Julianus stwierdza, że jeśli osoba prywatna twierdzi, że majątek Lucjusza Titiusa należy do niej, podczas gdy
tego samego majątku domaga się Skarb Państwa, powstaje pytanie, czy najpierw należy zbadać prawo Skarbu
Państwa i zezwolić na działania innych stron, czy też należy wstrzymać ściąganie należności od poszczególnych
wierzycieli, aby nie zaszkodzić sprawie rządowej. Zostało to określone w dekretach Senatu.
36. Papinianus, Opinie, Księga III.
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Gdy grunty zostały sprzedane przez Skarb Państwa, postanowiono, że nabywca jest odpowiedzialny za wszelkie
należne już podatki.
37. Tenże, Opinie, księga X.
Kiedy ustalono, że Skarb Państwa nie powinien żądać kary, chyba że wierzyciele odzyskają to, co jest im
należne, oznacza to, że przywilej związany z karą nie powinien być wykonywany przeciwko wierzycielom, a nie
że Skarb Państwa powinien utracić zwykłe prawo, z którego korzystają osoby prywatne.
38. Tenże, Opinie, Księga XIII.
Skarb Państwa został pokonany w sprawie, w której zarzucono, że testament został sfałszowany, ale zanim ta
kwestia została rozstrzygnięta, ustalono na podstawie informacji od innej osoby, że nieruchomość nie ma
właściciela. Uznałem, że zbiory, które zostały zebrane po pierwszej akcji, nie powinny być od niej oddzielone,
gdyż po przyłączeniu się do sprawy, powołany spadkobierca nie ma prawa do korzystania z dobrodziejstwa
dekretu Senatu.
(1) Uznałem, że nie wystąpił w roli informatora ten, kto utrzymywał, że pieniądze, które inna osoba posiadała,
należały do administracji jego czasów, chociaż nie był w stanie tego udowodnić, z tego powodu, że działał we
własnym imieniu.
39. Tenże, Opinie, Księga XVI.
Wyrok nie może zasądzać własności na rzecz Skarbu Państwa bez zawarcia w nim kary wiecznego wygnania.
(1) Uważałem, że ten, który prosił, aby ryzyko wspólnego skazania zostało podzielone, ponieważ skazani byliby
wypłacalni, gdyby alienacje, których dokonali w sposób oszukańczy, zostały odwołane, nie wydaje się, aby
udzielił Skarbowi Państwa informacji o sprawie, w którą zaangażowane były pieniądze.
40. Paulus, Pytania, Księga XXI.
Pewien dziedzic został oskarżony w następujący sposób: "Proszę cię, abyś dał Titiusowi działkę ziemi, o którą już
cię prosiłem, abyś mu ją dał". Jeśli Titius nie jest w stanie otrzymać tej ziemi, spadkobierca nie może uniknąć kary
za dorozumiane zaufanie; nie pozostawia jej bowiem publicznie, gdyż nie można się dowiedzieć, co to jest z
lektury testamentu. Podobnie nie czyni jawnie zapisu ten, kto czyni to w następujący sposób: "Proszę was, moi
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spadkobiercy, abyście wiernie wykonali to, czego od was zażądałem". I rzeczywiście, w pierwszym przypadku,
spadkodawca wydaje się, że zamierzał dokonać większego oszustwa, ponieważ nie tylko zamierzał obejść
prawo, ale także jego interpretację w odniesieniu do dorozumianych trustów; bo chociaż wymienił działkę ziemi,
nie można wiedzieć, z przeniesieniem której spadkobierca został obciążony, ponieważ brak tożsamości
nieruchomości sprawia, że darowizna jest niejasna.
(1) Gdy mecenas obarcza się tajnym powiernictwem, aby je wypłacić z własnego udziału, nie mówi się, że
popełnił oszustwo, ponieważ zostało ono wzięte z jego własnego majątku.
41. Tenże, Opinie, Księga XXI.
Ten, kto nabył od Skarbu Państwa nieruchomość, która nie miała właściciela, jest odpowiedzialny za powództwo,
które można było wytoczyć przeciwko zmarłemu.
42. Valens, Trusts, Księga V.
Arrianus Severus, prefekt skarbu, w sprawie, w której majątek tego, kto został potajemnie obciążony
powiernictwem na rzecz osoby, która nie mogła go otrzymać, a własność powiernika została skonfiskowana,
uznał, że ten, komu pozostawiono powiernictwo, ma jeszcze prawo do udzielenia informacji, zgodnie z
Konstytucją Boskiego Trajana.
(1) Ponadto z tego powodu, że niektóre osoby okazują niewdzięczność wobec przywileju nadanego przez
Boskiego Trajana i po ujawnieniu istnienia tajnego powiernictwa wchodzą w układy z posiadaczami, a po
wezwaniu ich edyktem nie odpowiadają, Senat zarządził, że od tego, kto tak postąpił, należy ściągnąć tyle, ile
Senat uzyskałby za pośrednictwem donosiciela, gdyby ten udowodnił swoje twierdzenia; a jeśli oszustwo
posiadacza zostanie udowodnione przed prefektem, należy pobrać od niego tyle, ile musiałby zapłacić, gdyby
został skazany.
43. Ulpianus, Powiernictwa, Księga VI.
Nasz Cesarz stwierdził w Reskrypcie, że Skarb Państwa będzie miał prawo do realnego powództwa, gdy zostanie
stwierdzone istnienie tajnego trustu.
44. Paulus, Sentencje, księga I.
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Nie jest informatorem ten, kto w celu zabezpieczenia własnej sprawy dostarcza informacji Skarbowi Państwa.
45. Tenże, Sentencje, księga V.
Wyzbycie się własności, czy to przez darowiznę, czy w jakikolwiek inny sposób, w celu oszukania Skarbu
Państwa, jest uchylone. Obowiązuje ta sama zasada prawa, nawet jeśli nie jest ona podnoszona, gdyż oszustwo
jest jednakowo karane we wszystkich przypadkach.
(1) Nie odbiera się spadkobiercom majątku osób, które zmarły w więzieniu, w łańcuchach lub w kajdanach,
niezależnie od tego, czy zmarły testamentowo, czy intestatowo.
(2) Majątek osoby, która popełniła samobójstwo, nie przechodzi na własność Skarbu Państwa, zanim nie zostanie
udowodnione, że osoba ta dopuściła się samobójstwa z powodu popełnionego przez siebie przestępstwa.
Majątek osoby, która popełniła samobójstwo z powodu popełnienia jakiegoś ciężkiego przestępstwa, ulega
przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli jednak popełnił ten czyn ze zmęczenia życiem, z umartwienia
wynikającego z zadłużenia lub z powodu niezdolności do znoszenia choroby, jego spadkobiercy nie będą
niepokojeni, lecz będą mogli przejąć spadek.
(3) Postanowiono, że wszelkie nadania wolności, dokonane przez dłużnika w celu oszukania Skarbu Państwa,
zostaną cofnięte. Nie jest to jednak zabronione, jeśli dłużnik kupuje niewolnika od kogoś innego, aby go
manumitować, gdyż wtedy może mu nadać wolność.
(4) Do dóbr, które mogą być zgłoszone do Skarbu Państwa, należą dokumenty pisane, czyli banknoty, ale jest
ustalone, że takie dokumenty, które dotyczą praw osób prywatnych, powinny być zwracane tym, którzy o nie
proszą.
(5) Nikt nie może być zmuszony do dostarczenia Skarbowi Państwa instrumentów lub dokumentów publicznych.
(6) Skarb Państwa sam wydaje odpisy swoich dokumentów pod warunkiem, że ten, kto ma prawo do otrzymania
odpisów, nie będzie z nich korzystał ani przeciwko Skarbowi Państwa, ani przeciwko państwu. Odbiorca
obowiązany jest złożyć zabezpieczenie, że tego nie uczyni, a jeżeli wbrew zakazowi zrobi z nich użytek, przegra
sprawę.
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(7) Przy załatwianiu wszelkich spraw ze Skarbem Państwa należy uzyskać zezwolenie na przedstawienie jego
dokumentów, aby można było to legalnie uczynić; dokumenty te powinny być poświadczone przez urzędnika.
Jeżeli zostaną one przedstawione w inny sposób, ten, kto je przedstawi, przegra swoją sprawę.
(8) Przy powtórnym rozpoznaniu tej samej sprawy przed Skarbem Państwa można zgodnie z prawem żądać
odczytania dokumentów, których okazania wcześniej nie żądano.
(9) Kto, po tym jak został pozwany przez Skarb Państwa na rachunek innego podmiotu, spłaca dług, może
bardzo słusznie wnieść pozew o odzyskanie majątku tego, na rzecz którego dokonał zapłaty, w tych
okolicznościach zwyczajowo oferuje się mu specjalne ulgi.
(10) Kiedy dłużnicy Skarbu Państwa proszą o zwłokę w celu uzyskania pieniędzy, ustalono, że nie należy im
odmawiać. Przydzielenie czasu pozostawia się do uznania sądu; z zastrzeżeniem, że w przypadku dużych sum,
nie więcej niż trzy miesiące, a w przypadku małych, nie mniej niż dwa, będą przyznane. O dłuższy termin należy
zwrócić się do Cesarza.
(11) Gdy majątek dłużnika głównego przejmie Skarb Państwa, zwolnione zostaną poręczenia, chyba że jego
wypłacalność jest wątpliwa, a oni sami stali się odpowiedzialni za pozostałą część niespłaconego długu.
(12) Jeżeli ze sprzedaży majątku dłużnika przez Skarb Państwa uzyskano więcej niż należność, można żądać
zwrotu nadwyżki według sprawiedliwości i rozsądku.
(13) Wydzierżawiający nie może nic przenieść z gruntów Skarbu Państwa, nie może też sprzedać drzew
cyprysowych lub oliwnych, jeżeli nie zastąpi ich innymi, nie może też wyciąć innych drzew owocowych, a po
oszacowaniu wartości nieruchomości można go pozwać o czterokrotne odszkodowanie.
(14) Małoletni poniżej dwudziestego piątego roku życia nie mogą dzierżawić ziemi ani uprawiać podatków, aby
nie korzystali z przywileju wieku przeciwko Skarbowi Państwa.
46. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga VI.
Ten zostanie pozbawiony dziedziczenia jako niegodny, kto po śmierci osoby, o której mówi się, że była jego
ojcem, zostanie uznany za domniemanego spadkobiercę, jako syn.
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(1) Kto świadomie usiłuje zdefraudować Skarb Państwa, zobowiązany jest zwrócić nie tylko mienie, które nabył
przez oszustwo, ale i o wiele więcej.
(2) Jeżeli wojewoda, zarządca dochodów cesarskich lub ktokolwiek inny nabywa coś w prowincji, w której
sprawuje swój urząd, nawet jeśli dokonał tego za pośrednictwem innej osoby, to zostanie ukarany
unieważnieniem umów, a oszacowana wartość mienia zostanie wpłacona do Skarbu Państwa. Kto bowiem
sprawuje władzę w jakiejś prowincji, temu nie wolno nawet zbudować tam statku.
(3) Skarb Państwa ma zawsze prawo zastawu.
(4) Kto powołuje się na potrącenie ze Skarbem Państwa, musi w ciągu dwóch miesięcy wykazać, co mu się
należy.
(5) Często orzeka się, że to, co należy się Skarbowi Państwa, może być potrącone z tym, co należy się
dłużnikom, z wyjątkiem danin i podatków oraz płatności za mienie nabyte od Skarbu Państwa, jak również tego,
co należy się z tytułu utrzymania.
(6) Ten, kto został oskarżony o przestępstwo, może zarządzać swoim majątkiem, a jego dłużnik może mu płacić
w dobrej wierze.
(7) Pełnomocnikom i zarządcom dochodów cesarskich nie wolno sprzedawać majątku bez porozumienia z
cesarzem, a jeśli to uczynią, to sprzedaż będzie nieważna.
(8) Niewolnik Cesarza, który wszedł do majątku na polecenie zarządcy dochodów cesarskich, nabywa ten
majątek na rzecz Cesarza, jeśli ten wyrazi na to zgodę.
(9) Jeżeli kilka osób zdefraudowało Skarb Państwa, nie wynika z tego, że każda z nich jest odpowiedzialna w
całości, jak w przypadku kradzieży, ale wszyscy będą winni karę w wysokości czterokrotnej kwoty, każdy
proporcjonalnie do swojego udziału. Jest oczywiste, że ci, którzy są wypłacalni, będą odpowiedzialni za tych,
którzy nie są.
47. Paulus, Dekrety, Księga I.
Kobieta imieniem Moschis, która była dłużna Skarbowi Państwa z tytułu dzierżawy za gospodarowanie
podatkami, pozostawiła kilku spadkobierców, od których, po przyjęciu spadku, Faria Senilla i inni nabyli pewne
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ziemie. Gdy wytoczono im proces o należne od Moschisa saldo, twierdząc, że spadkobiercy tego ostatniego są
wypłacalni i że wiele innych osób kupiło od nich majątek, cesarz uznał za słuszne, by najpierw odwołać się do
spadkobierców, a następnie pozwać wszystkich posiadaczy o saldo. Taka była jego decyzja.
(1) Aemilius Ptolemeusz dzierżawił ziemię od Skarbu Państwa i stopniowo podnajmował ją kilku osobom za
czynsz wyższy niż ten, który sam zgodził się płacić. Zarządcy dochodów cesarskich wnieśli przeciwko niemu
pozew o zwrot wszystkich pobranych przez niego opłat. Skarb Państwa uznał to za niesprawiedliwe i
bezużyteczne, ponieważ wydzierżawił on ziemię innym na własne ryzyko, dlatego też zdecydowano, że może on
zostać pozwany tylko o kwotę, za którą sam, jako dzierżawca, stał się odpowiedzialny.
48. Tenże, Dekrety, księga II.
Stacjusz Florus w swoim testamencie pisemnym potajemnie zobowiązał swojego spadkobiercę Pompejusza do
przekazania pewnej działki ziemi i pewnej sumy pieniędzy osobie, która nie miała prawa ich otrzymać, i postarał
się o to, aby Pompejusz zażądał od niego gwarancji zobowiązującej go do oddania tego, co mu zostawił jako
uprzywilejowane dziedzictwo. Następnie wspomniany Florus, ustanowiwszy Pompejusza i niejakiego Faustinusa
spadkobiercami na mocy drugiego testamentu, nie zapisał Pompejuszowi żadnego uprzywilejowanego
dziedzictwa. Osoba, która nie miała prawa do otrzymania zapisu, wystąpiła przeciwko sobie. Cesarze, po
konsultacji z zarządcami dochodów cesarskich, stwierdzili w reskrypcie, że jeśli nie da się udowodnić, że
spadkodawca zmienił zdanie, zapis musi zostać wykonany. Pompejusz, który w konsekwencji otrzymał wyrok
przeciwko niemu, zażądał, aby ciężar ten poniosła cała posiadłość, ponieważ nie otrzymał on uprzywilejowanych
zapisów i nie można było uznać, że spadkodawca wytrwał tylko w części swego pierwotnego zamiaru. Ogólnie
rzecz biorąc, zdecydowano, że pierwszy testament już nie istnieje, a jeśli spadkodawca pozostawił preferowany
zapis w pierwszym testamencie, nie można go żądać na mocy drugiego, chyba że drugi testament tak nakazuje.
Postanowiono również, że ponieważ spadkobierca nie mógł udowodnić, że pozostawiono mu zapisy
uprzywilejowane, był on zobowiązany jedynie do wykonania trustu na podstawie obligacji, którą zawarł.
(1) Matka, która została wyznaczona na spadkobiercę, została poproszona o przekazanie majątku Corneliusowi
Felixowi, po jej śmierci. Wyznaczona spadkobierczyni została skazana przez Skarb Państwa, a cały jej majątek
zajęty, Feliks utrzymywał, że nie podlega karze, gdyż ta została już orzeczona. Ponieważ jednak nie nadszedł
jeszcze dzień powiernictwa, a on sam mógł umrzeć wcześniej lub matka mogła nabyć inne dobra, jego wniosek
został tymczasem odrzucony.
49. To samo o domniemanych powiernictwach.
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Ten, któremu pozostawiono tajemnicę powiernictwa, poinformowawszy, że nie ma prawa do jej otrzymania,
stanął przed pytaniem, czy zgodnie z przywilejem boskiego Trajana ma prawo do trzech czwartych sumy
powiernictwa, czy tylko do połowy. Reskrypt cesarza Antoninusa w tej kwestii zachował się w następującej
formie: "Cesarz Antoninus do Juliusza Rufusa. Jeśli ten, kto potajemnie przyrzekł, że wyda majątek osobie
nieuprawnionej do jego otrzymania, wyda go po odliczeniu czwartej części, nie będzie mógł nic zatrzymać,
ponieważ czwarta część należąca do samego spadkobiercy zostanie mu odebrana i przejdzie do Skarbu
Państwa. Dlatego też osoba, która udzieliła informacji, może otrzymać tylko połowę z trzech czwartych."
50. Tenże, Dekrety, Księga III.
Waleriusz Patronus, prokurator cesarski, przyznał Flawiuszowi Stalticiuszowi pewne ziemie za ustaloną cenę.
Dobra te zostały następnie wystawione na licytację, a ten sam Waleriusz je nabył i objął w posiadanie. Powstało
pytanie o plony zebrane w międzyczasie. Patronus twierdził, że należą one do Skarbu Państwa. A jeśli zostały
one zebrane w okresie między pierwszą sprzedażą na licytacji a następującą po niej licytacją, to oczywiste jest,
że należałyby do sprzedawcy, ponieważ zwykle mówi się, że jeśli licytacja odbywa się w określonym czasie, to
zapewniony jest lepszy stan. Nie powinniśmy doświadczać żadnych trudności z tego powodu, że osoba, na rzecz
której grunt został najpierw zasądzony, była ta sama. Ponieważ jednak te dwa orzeczenia zostały wydane przed
rocznikiem, nie trzymano się tej opinii i uznano, że plony należą do nabywcy. Papinianus i Messius przedstawili
nową decyzję na tej podstawie, że ponieważ ziemie były dzierżawione dzierżawcy, niesprawiedliwe było
pozbawienie go wszystkich plonów; uznali jednak, że miał on prawo je zebrać i że nabywca powinien otrzymać
czynsz za ten rok, w obawie, że Skarb Państwa mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez
dzierżawcę, ponieważ nie pozwolono mu korzystać z dzierżawy, tak jakby było to uzgodnione w czasie
sprzedaży. Postanowiono również, zgodnie z ich opinią, że gdyby ziemia była uprawiana przez właściciela, to
nabywca miałby prawo do wszystkich plonów, ale ponieważ była dzierżawiona przez dzierżawcę, to nabywca
powinien otrzymać czynsz. Zapytani przez Tryphoninusa, co sądzą o pewnych suszonych owocach, które
wcześniej były zbierane na tej ziemi, odpowiedzieli, że jeśli po wydaniu decyzji nie nadszedł jeszcze dzień zapłaty
czynszu, to nabywca będzie miał do nich prawo.

Tit. 15. O jeńcach, prawie postliminium i osobach wykupionych od nieprzyjaciela.

1. Marcellus, Digest, Księga XXII.
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Jeżeli niewolnik kogokolwiek, kto dostał się do niewoli nieprzyjacielskiej, zawrze potem umowę lub jeżeli po
dostaniu się niewolnika w ręce nieprzyjaciela zostanie mu zapisane dziedzictwo, jego spadkobiercy będą mieli do
niego prawo, ponieważ w razie śmierci w czasie niewoli nabyłby je jego spadkobierca.
2. The Same, Digest, Księga XXXIX.
Prawo postliminium odnosi się do dużych statków i statków używanych do transportu towarów ze względu na
zwyczaj wojenny; nie odnosi się jednak do statków rybaków, ani do szybkich żaglowców zbudowanych dla
przyjemności.
(1) Podobnie koń lub klacz zepsuta do uzdy nabywa prawo postliminium, ponieważ mogły one uciec bez winy
jeźdźca.
(2) Ta sama zasada prawa nie dotyczy broni, ponieważ nie można jej utracić bez hańby. Dlatego też broń nie
może być odzyskana na mocy prawa postliminium, ponieważ jej utrata jest hańbiąca.
3. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, Księga XXXVII.
Ta sama zasada odnosi się do odzieży.
4. Modestinus, Reguły, księga III.
Dawniej uważano, że ci, którzy zostali pojmani przez wroga lub poddali się mu, mają prawo do postliminium po
powrocie. Ale czy ten, kto poddał się wrogowi, a po powrocie nie został przez nas przyjęty, jest obywatelem
rzymskim? Brutus i Scaevola różnie to rozstrzygali. Wynika z tego, że nie może on odzyskać obywatelstwa.
5. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga XXVII.
Prawo postliminium istnieje zarówno w czasie wojny, jak i pokoju.
(1) W czasie wojny, gdy ci, którzy są naszymi wrogami, pojmują jednego z nas i biorą go do swoich fortyfikacji,
jeśli powróci on w czasie tej samej wojny, będzie miał prawo postliminium; to znaczy, że wszystkie jego prawa
zostaną mu przywrócone, tak jakby nie został pojmany. Zanim zostanie wzięty do fortyfikacji nieprzyjaciela,
pozostaje obywatelem, i rozumie się, że powrócił, jeżeli znajdzie się u naszych przyjaciół, lub w obrębie naszej
obrony.
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(2) Prawo postliminium przyznawane jest również w czasie pokoju; jeżeli bowiem istnieje naród, między którym a
nami nie ma ani przyjaźni, ani gościnności, ani żadnych więzów przywiązania, to nie jest on naszym wrogiem.
Jednakże wszystko, co należy do nas i przechodzi pod jego kontrolę, staje się jego własnością, a każdy wolny
człowiek z naszego ludu wzięty do niewoli przez taki naród staje się jego niewolnikiem. Ta sama zasada
obowiązuje, jeśli cokolwiek należącego do wspomnianego narodu dostanie się w nasze ręce, dlatego też w tym
przypadku przyznaje się prawo postliminium.
(3) Jeżeli jeniec został przez nas wyswobodzony i powrócił do swoich przyjaciół, to rozumie się, że powrócił na
mocy prawa postliminium tylko wtedy, gdy woli udać się do nich, niż pozostać w naszym kraju. I tak w przypadku
Attyliusza Regulusa, którego Kartagińczycy wysłali do Rzymu, uznano, że nie powrócił on na mocy prawa
postliminium, ponieważ przysiągł, że wróci do Kartaginy, a nie miał zamiaru pozostać w Rzymie. Dlatego też, gdy
uchwalono prawo w odniesieniu do pewnego tłumacza, imieniem Menander, który po tym, jak został poddany
manumisji, będąc w naszych rękach, i odesłany do swojego ludu, przewidujące, że powinien pozostać
obywatelem rzymskim, nie uznano tego za konieczne, ponieważ gdyby miał zamiar pozostać ze swoimi
krewnymi, przestałby być obywatelem; gdyby jednak spodziewał się powrotu, nadal pozostałby obywatelem, a
zatem prawo to było zbędne.
6. To samo, różne fragmenty, Księga I.
Gdy kobieta, która za jakieś przestępstwo została skazana na pracę w żupach solnych, a następnie schwytana
przez złodziei należących do obcego narodu, sprzedana na mocy prawa handlowego, a potem wykupiona,
została przywrócona do dawnego stanu, cena jej okupu powinna być wypłacona przez Skarb Państwa
centurionowi Kokcyuszowi Firmusowi.
7. Prokulus, Epistoły, Księga VIII.
Nie mam wątpliwości, że istnieją wolne i zjednoczone narody, które są nam obce, i że między nami a nimi prawo
postliminium nie istnieje. Jakaż bowiem byłaby potrzeba jakiegokolwiek prawa postliminium między nami a nimi,
skoro oni, gdy są z nami, zachowują swoją wolność i własność swoich dóbr, tak samo jak u siebie w domu; to
samo dzieje się z nami, gdy jesteśmy z nimi.
(1) Wolny naród to taki, który, gdy jest zjednoczony, nie jest poddany panowaniu żadnego innego. Tak samo
może być zjednoczony w przyjaźni przez przymierze na równych warunkach, albo w traktacie może być zawarte
postanowienie, że ten naród będzie gorliwie bronił majestatu innego; dodaje się to bowiem po to, aby rozumiano,
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że ten drugi ma prawo do zwierzchnictwa, a nie że pierwszy nie jest wolny. I tak jak naszych klientów uważamy
za wolnych, chociaż będąc dobrymi ludźmi, nie przewyższają nas władzą ani godnością, tak i tych, którzy powinni
gorliwie bronić naszego majestatu, należy uważać za wolnych.
(2) Gdy osoby z państw sprzymierzonych, będąc u nas, są oskarżone o przestępstwo, karzemy je po skazaniu.
8. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga III.
Żona nie może być odzyskana przez męża na mocy prawa postliminium, tak jak syn może być odzyskany przez
ojca, ale tylko wtedy, gdy kobieta tego pragnie i pod warunkiem, że nie wyszła za mąż za innego po upływie
przepisanego czasu. Jeśliby chciała, a nie ma żadnego prawnego powodu, aby temu zapobiec, będzie podlegała
karom separacji.
9. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
Kiedy dziecko urodzone w rękach wroga powróci na mocy prawa postliminium, będzie mu przysługiwał przywilej
syna; zgodnie bowiem z Reskryptem Cesarza Antoninusa i jego Boskiego Ojca, skierowanym do Oviniusa
Tertullusa, gubernatora prowincji dolnej Mysii, nie ma wątpliwości, że przysługuje mu prawo postliminium.
10. Papinianus, Pytania, Księga XXIX.
Pewien ojciec, ustanowiwszy swego syna, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałego, swoim spadkobiercą i
dokonawszy za niego substytucji, został pojmany przez wroga i zginął w jego rękach; a nieletni, zmarłszy potem,
niektórzy uważali, że spadkobierca prawny powinien być dopuszczony do dziedziczenia, i że substytucja pupila
nie dotyczy tego, który stał się swoim własnym panem za życia ojca. Prawo jednak sprzeciwia się tej opinii,
ponieważ ojciec, który nie powrócił, nie żył już w chwili, gdy został wzięty do niewoli, a więc podstawienie za
ucznia byłoby z konieczności ważne.
(1) Jeśli po śmierci ojca, nieletni, który został powołany lub wydziedziczony, zostałby wzięty do niewoli, można by
powiedzieć, że Prawo Kornelii, nie wspominając o zastępstwie źrenicznym, odnosiło się tylko do osoby, która
miała zdolność testamentową. Jest jednak jasne, że prawo do legalnego majątku małoletniego, który jest w
niewoli, nie nabywa się natychmiast na mocy przepisów Prawa Kornelii, ponieważ prawdą jest, że małoletni nie
jest uprawniony do sporządzenia testamentu, a zatem nie byłoby niewłaściwe stwierdzenie, że pretor powinien
postępować zgodnie z intencją ojca, nie mniej niż z intencją prawa, i przyznać zastępcy słuszne działania wobec
majątku.
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11. Tenże, Pytania, Księga XXXI.
Jeśli syn umarłby pierwszy w domu, nie ma powodu, aby dyskutować o zastępstwie źrenic, albo dlatego, że syn
pod władzą ojcowską jest rozumiany jako zmarły za życia ojca, albo dlatego, że jego ojciec nie powrócił, dlatego
uważa się, że syn stał się swoim własnym panem od momentu, gdy jego ojciec został zabrany przez wroga.
(1) Gdyby jednak obaj byli w niewoli, a ojciec umarł pierwszy, to prawo kornelańskie wystarczy do ustanowienia
zastępstwa źrenic, tak samo, jak gdyby syn umarł w domu, po tym jak ojciec zginął w rękach nieprzyjaciela.
12. Tryphoninus, Disputations, Księga IV.
Prawo postliminium istnieje zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, w odniesieniu do tych, którzy zostali wzięci do
niewoli podczas działań wojennych, a co do których nie zawarto żadnej umowy. Serwiusz mówi, że decyzja ta
została podjęta, ponieważ Rzymianie pragnęli, aby ich obywatele mieli większą nadzieję na powrót z prestiżem
wojskowym niż w czasie pokoju. Ale jeśli nagle wybuchnie wojna, to czy ci, którzy w czasie pokoju znaleźli się
pod kontrolą innych, staną się niewolnikami tych, którzy są teraz naszymi wrogami, a przez ich własne działanie
zostali przez nich zagarnięci? Prawo postliminium przysługuje im zarówno w czasie wojny jak i pokoju, chyba że
w traktacie postanowiono, że nie będą z niego korzystać.
(1) Gdy ktokolwiek dostaje się do niewoli nieprzyjaciela, ci, którzy są pod jego władzą, pozostają niepewni, czy są
swoimi panami, czy też nadal powinni być uważani za synów pod władzą ojcowską; jeśli bowiem ojciec umrze,
będąc w rękach nieprzyjaciela, stają się niezależni od tej samej chwili, w której został pojmany; jeśli zaś powróci,
uważa się, że nigdy nie byli wolni od jego władzy. Dlatego też, w odniesieniu do każdego majątku, który mogą
nabyć w międzyczasie, czy to przez zapis, dostawę, czy dziedziczenie (ponieważ nie mogą stać się prawowitymi
spadkobiercami), należy rozważyć - na przykład, gdy on nie powróci, a niektórzy z nich zostali wyznaczeni
spadkobiercami całego majątku, lub jego części, lub gdy niektórzy zostali wydziedziczeni - czy majątek ten,
zgodnie z warunkami Prawa Kornelii, powinien być uważany za należący do majątku jeńca, czy też powinien być
uważany za ich własny. Ta druga opinia jest lepsza. Zasada jest inna w odniesieniu do wszystkiego, co zostało
nabyte przez niewolników jeńca; i jest to rozsądne, ponieważ niewolnicy tworzyli i nadal stanowią część jego
majątku, a ci, którzy stają się ich własnymi panami, są w konsekwencji rozumiani jako ci, którzy nabyli własność
dla siebie.
(2) Żadna konstytucja nie może wykazać, że to, co zostało uczynione, nie zostało uczynione. Dlatego też
przerwana jest uzurpacja własności, która została uzyskana przez tego, kto sam ją posiadał, a następnie ją
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odzyskał, ponieważ jest pewne, że przestał ją posiadać. Dlatego Julianus twierdzi, że w odniesieniu do dóbr, w
których posiadanie wszedł za pośrednictwem osób mu podległych, a które nabył w drodze lichwy, lub które
później zostały objęte terminem peculium, należy uznać, że lichwa została zakończona w czasie przewidzianym
przez prawo, jeśli te same osoby zawsze pozostawały w ich posiadaniu. Marcellus twierdzi, że nie ma różnicy,
czy strona sama była w posiadaniu, czy też uzyskała je przez kogoś z jej upoważnienia, ale należy przyjąć opinię
Julianusa.
(3) Syn, którego jeniec miał pod swoją władzą, może w międzyczasie ożenić się, chociaż jego ojciec nie może
wyrazić zgody na małżeństwo, ani jej odmówić. Dlatego wnuk będzie pod jego władzą od momentu powrotu z
niewoli i będzie jego właściwym dziedzicem, do pewnego stopnia, pomimo niego, ponieważ nie wyraził zgody na
małżeństwo. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ okoliczności i potrzeby okazji, jak również dobro publiczne,
wymagały zawarcia małżeństwa.
(4) Żona jeńca nie jest w stanie małżeńskim, chociaż może tego bardzo pragnąć i pozostać w domu swego męża.
(5) Jakikolwiek kodycyl, który więzień mógł napisać w czasie swojej niewoli, nie może, według ścisłej konstrukcji
prawa, być potwierdzony przez testament, który został sporządzony przez więźnia w domu, i nie można żądać
zaufania na jego podstawie, ponieważ nie został on wykonany przez osobę posiadającą zdolność testamentową.
Ponieważ jednak prawdziwa zasada tych spraw, to znaczy potwierdzenie ich jako zależnych od testamentu,
powstała w czasie, gdy jeniec przebywał we własnym kraju, a następnie powrócił i odzyskał swoje prawa na mocy
prawa postliminium, jest zgodne z nakazem humanitaryzmu, aby taki kodycyl stał się skuteczny, tak jakby w
międzyczasie nie doszło do niewoli.
(6) Po powrocie jeńca na mocy prawa postliminium wszystkie kwestie prawne, które go dotyczą, należy
rozpatrywać tak, jakby nigdy nie znajdował się w rękach wroga.
(7) Jeżeli ktoś wykupuje niewolnika od nieprzyjaciela, staje się on w momencie wykupu jego własnością, chociaż
wie, że należał on do kogoś innego, ale przez wręczenie mu ceny, którą zapłacił, uważa się, że powrócił on z
prawem postliminium, aby zostać przyjętym jako niewolnik.
(8) Czy jeśli ktoś kupuje jeńca, nie wiedząc, że jest on niewolnikiem i wierząc, że należy on do sprzedającego, to
czy będzie to wyglądało tak, jakby nabył go przez uzukanie, tak że jego pierwszy pan nie będzie miał prawa do
zaoferowania drugiemu ceny, po upływie przepisanego czasu? Jest to kwestia, którą powinniśmy rozważyć. W
opozycji do tego stwierdzono, że konstytucja, która została uchwalona w odniesieniu do wykupionych jeńców,
czyni takiego jeńca niewolnikiem osoby, która go wykupiła, a to, co już jest moje, nie może być rozumiane jako
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nabycie przez uzurpację. Z drugiej strony, ponieważ konstytucja nie pogorszyła sytuacji tego, kto zapłacił okup,
ale wręcz przeciwnie, uczyniła ją lepszą, niesprawiedliwe i sprzeczne z intencją konstytucji jest to, że starsze
prawo nabywcy działającego w dobrej wierze powinno zostać wygaszone; Dlatego też, po upływie określonego
czasu, w którym, jeśli konstytucja nie uczyni jeńca własnością tego, kto go wykupił, mógłby on nabyć go przez
lichwę, można właściwie powiedzieć, że zgodnie z postanowieniami tej konstytucji, jego pierwszy pan nie ma już
żadnych praw do niewolnika.
(9) Czy jednak manumitując niewolnika, człowiek przestaje być tylko jego panem, a porzucony przez niego
niewolnik wraca pod panowanie dawnego pana, czy też czyni go wolnym w taki sposób, że dar wolności
powoduje jedynie zmianę właściciela? Jest rzeczą pewną, że każdy, kto został poddany manumulacji, będąc w
rękach wroga, staje się wolny; a jednak, jeśli jego były pan znajdzie go w obrębie naszej obrony, chociaż nie
przyłączył się do naszej sprawy i powrócił z zamiarem powrotu do wroga, pan może zatrzymać niewolnika na
mocy prawa postliminium; ta zasada nie jest taka sama w odniesieniu do osób wolnych. Ci ostatni nie wracają
bowiem na mocy prawa postliminium, chyba że wrócili do swoich z zamiarem opowiedzenia się po ich stronie i
opuścili tych, od których przybyli; ponieważ, jak mówi Sabinus, każdy ma swobodę w określaniu swojego
obywatelstwa, ale nie prawa własności. To jednak nie czyni tej kwestii bardzo trudną do rozwiązania, ponieważ
manumisja dokonana w czasie, gdy niewolnik był w rękach wroga, nie stanowi przeszkody dla naszego
współobywatela, pana niewolnika; ale strona, o której mowa, zgodnie z naszym prawem ustanowionym przez
konstytucję, miała za swego pana obywatela rzymskiego, a my zastanawiamy się, czy może od niego uzyskać
wolność. Bo co by się stało, gdyby niewolnik nie zapłacił ceny za swoją wolność swemu panu, a ten nie miałby
prawa go pozwać? Czy będzie wolny ten niewolnik, który bez własnej zasługi mógłby uzyskać wolność od swego
pana? Jest to niesprawiedliwe i sprzeczne z łaską, jaką nasi przodkowie obdarzyli wolność. Jest rzeczą pewną,
że według starożytnego prawa, każdy człowiek, który świadomie nabył niewolnika należącego do innego od tego,
który go wykupił, mógł go nabyć przez lichwiarstwo i mógł go uwolnić; i w ten sposób poprzedni pan, do którego
niewolnik należał przed swoją niewolą, stracił do niego wszelkie prawo. Dlaczego więc nie miałby on mieć prawa
do manumitowania go?
(10) Gdyby niewolnik, który ma być wolny pod pewnym warunkiem, został schwytany przez nieprzyjaciela i w
czasie trwania tego warunku został wykupiony, pozostanie on w swoim dawnym stanie.
(11) Ale jaka byłaby zasada, gdyby otrzymał wolność pod warunkiem zapłacenia dziesięciu tysięcy sestercji?
Zadano pytanie, z czego ma je zapłacić? Jeśli bowiem niewolnik mógł zapłacić ze swojego peculium, to czyż nie
można by powiedzieć, że to, co posiada w rękach tego, kto go wykupił, zastępuje to, co mógłby otrzymać, będąc
w rękach wroga? Tak jest z pewnością, gdy peculium pochodziło z majątku tego, kto go wykupił, lub z jego
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własnych usług; ale jeśli pochodziło z innego źródła, może on zapłacić sumę z niego, ponieważ pobłażliwie
uważamy, że w ten sposób spełnił warunek.
(12) Gdy niewolnik był przed niewolą dany w zastaw, to po zapłaceniu okupu temu, kto go wykupił, staje się on
znowu przedmiotem dawnego zobowiązania; a gdyby wierzyciel oddał cenę okupu temu, kto ją zapłacił, ma on
wtedy podwójne zobowiązanie, jedno wynikające z samego długu, a drugie z zapłaty sumy, za którą niewolnik
został uwolniony; Tak jak gdyby to zobowiązanie było ustanowione przez pewną konstytucję przypominającą tę,
przez którą kolejny wierzyciel zaspokaja poprzedniego, w celu wzmocnienia swojego własnego zobowiązania,
chyba że w tym przypadku sprawa jest odwrócona i ostatni wierzyciel, który teraz jest pierwszym, ponieważ
spowodował powrót niewolnika do nas, powinien być zaspokojony przez tego, który jest wcześniejszy w czasie,
ale ma słabsze roszczenie.
(13) Jeśli niewolnik należy do kilku osób, a kwota jego okupu została zapłacona temu, kto go wykupił, w imieniu
wszystkich, to wraca on do ich wspólnej własności. Jeśli jednak kwota okupu została zapłacona w imieniu
jednego lub kilku właścicieli, to niewolnik będzie należał do tego lub tych, którzy dokonali zapłaty, tak że
odzyskają oni swoje dawne prawa, stosownie do części zapłaconej przez każdego z nich, i będą następcami
tego, który nabył niewolnika, w stopniu odpowiadającym udziałowi pozostałych.
(14) Jeżeli jeździec ma prawo do wolności na podstawie umowy powierniczej, to po wykupieniu nie może się jej
domagać, chyba że zwróci pieniądze temu, kto go wykupił.
(15) Jeżeli nieprzyjaciele pojmą deportowanego na wyspie, na którą został wysłany, i zostanie on wykupiony, to w
przypadku powrotu do kraju zostanie on przywrócony do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie został wzięty
do niewoli, a zatem zostanie deportowany.
(16) Jeżeli jednak w przypadku wziętego do niewoli niewolnika istniał jakiś powód, który czasowo lub trwale
uniemożliwiał mu uzyskanie wolności, jego stan nie ulegnie zmianie przez wykupienie go od nieprzyjaciela; na
przykład, jeżeli zostanie udowodnione, że naruszył on prawo fawijskie lub że został sprzedany pod warunkiem, że
nie zostanie poddany manumisji. Ten, kto go wykupił, może go tymczasem zatrzymać bez ponoszenia kary.
(17) Kto więc został schwytany podczas pracy w kopalniach, a został wykupiony, zostanie odesłany na karę, ale
nie będzie karany jako uciekinier z kopalni, lecz ten, kto go wykupił, otrzyma kwotę okupu ze skarbu państwa, jak
postanowił nasz cesarz i boski Sewerus.
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(18) Jeżeli dziecko urodzone z Pamfili zostanie ci zapisane, a ty wykupisz jego matkę i ona urodzi dziecko, będąc
w twoim posiadaniu, nie będzie się uważać, że nabyłeś dziecko na podstawie intratnego tytułu, lecz zostanie ono
oszacowane zgodnie z wyrokiem sądu, który ustali wartość dziecka, tak jakby zostało sprzedane w tym samym
czasie, co jego matka, i kupione za tę samą cenę. Jeśli dziecko urodziło się w rękach wroga (matka była w ciąży
w czasie, gdy została schwytana) i zostało odkupione wraz z matką za jedną i tę samą cenę, a oferta jest równa
sumie zapłaconej za obie, to będzie to oszacowanie wartości dziecka i będzie ono uważane za zwrócone na
mocy prawa postliminium. Jest to o wiele bardziej uzasadnione, gdy są różni nabywcy obu lub jednego z nich.
Jeśli jednak ktoś wykupił każde z nich za osobną cenę, różne kwoty muszą zostać przekazane osobie, która je
wykupiła, poprzez zapłatę na rzecz wroga, tak aby mogły powrócić osobno na mocy prawa postliminium.
13. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Jeśli oddam się w twoje władanie, a potem zostanę wyemancypowany, ustalono, że gdy mój syn powróci z
niewoli, będzie uważany za twojego wnuka.
14. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Tak jak istnieją dwa rodzaje prawa postliminium, jedno, na mocy którego wracamy do przyjaciół od wroga, i
drugie, dzięki któremu coś odzyskujemy; kiedy powraca syn pod ojcowską kontrolą, łączy się w nim podwójne
prawo postliminium, ponieważ ojciec odzyskuje nad nim władzę, a on sam odzyskuje wszystkie swoje prawa.
(1) Mąż nie odzyskuje żony na mocy prawa postliminium w ten sam sposób, jak ojciec syna, ale małżeństwo
może być odnowione za zgodą.
15. Ulpianus, O Sabinusie, księga XII.
Jeśli ojciec po wykupieniu umiera, zanim zwróci pieniądze temu, kto go wykupił, a syn po jego śmierci przekazuje
kwotę okupu, to trzeba powiedzieć, że może on być właściwym spadkobiercą ojca; chyba że ktoś powie z
większą subtelnością, że ojciec po śmierci odzyskał prawo postliminium, niejako zwalniając zastaw, i umarł bez
odpowiedzialności za swój dług, a więc ma prawo do posiadania właściwego spadkobiercy. Opinia ta nie jest
pozbawiona racji.
16. Tenże, O Sabinusie, księga XIII.
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Uważa się, że ten, kto wraca od wroga, zawsze przed powrotem przebywał w swoim kraju.
17. Paulus, O Sabinusie, księga II.
Ci, którzy po zdobyciu siłą zbrojną poddają się wrogowi, nie mają prawa do postliminium.
18. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXV.
Zgodnie ze wszystkimi zasadami prawa, każdy, kto nie powróci od wroga, uważany jest za zmarłego w chwili, gdy
został schwytany.
19. Paulus, O Sabinusie, księga XVI.
Prawo postliminium polega na odzyskaniu od obcego utraconego mienia i przywróceniu go do poprzedniego
stanu; prawo to zostało ustanowione wśród nas i innych wolnych ludów i królów, przez zwyczaj i prawo. Gdy
bowiem odzyskujemy coś, co utraciliśmy w wyniku wojny lub nawet poza wojną, mówi się, że odzyskujemy to na
mocy prawa postliminium. Zasada ta została wprowadzona przez naturalną słuszność, aby ten, kto został
niesprawiedliwie zatrzymany przez obcych, odzyskał swoje dawne prawa, gdy tylko wróci do swojego kraju.
(1) Rozejm zostaje zawarty, gdy na krótki czas i na razie ustalono, że przeciwnicy nie będą się wzajemnie
atakować; w tym czasie prawo postliminium nie istnieje.
(2) Osoby, które zostały schwytane przez piratów lub rozbójników, pozostają wolne.
(3) Uznaje się, że kto przekroczy nasze granice, powrócił z prawem postliminium, traci to prawo, gdy tylko je
przekroczy. Jeżeli jednak odwiedza sprzymierzone lub zaprzyjaźnione państwo, albo sprzymierzonego lub
zaprzyjaźnionego króla, to rozumie się, że natychmiast powraca z prawem postliminium, ponieważ będąc tam,
zaczął się zabezpieczać przez poleganie na honorze publicznym.
(4) Prawo postliminium nie przysługuje dezerterowi, ponieważ ten, kto porzuca swój kraj w złych zamiarach i z
zamiarem zdrady, uważany jest za wroga. Zasada ta dotyczy tylko dezertera, który jest wolny, niezależnie od
tego czy jest to mężczyzna czy kobieta.
(5) Jeżeli jednak niewolnik zdezerteruje do wroga, ponieważ jego pan ma nad nim prawo postliminium, gdy
zostanie przypadkowo pojmany, to można bardzo słusznie uznać, że ma on również prawo postliminium, to
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znaczy, że jego pan odzyskuje wszystkie swoje dawne prawa wobec niego; aby przeciwna reguła nie była tak
szkodliwa dla niewolnika, który pozostaje na stałe w poddaństwie, jak byłaby szkodliwa dla jego pana.
(6) Jeżeli niewolnik, który ma być wolny pod pewnym warunkiem, powraca po dezercji, a warunek jest spełniony
po jego powrocie, staje się wolny. Inna jest jednak zasada, gdy warunek został spełniony, gdy niewolnik
znajdował się w rękach wroga; w takim przypadku nie może on bowiem powrócić dla siebie, aby stać się wolnym,
ani też spadkobierca nie będzie miał wobec niego prawa postliminium, ponieważ nie może on wnieść skargi, gdyż
nie poniósł żadnej szkody; pod warunkiem, że niewolnik uzyskałby wolność, gdyby jej nie utracił, stając się
dezerterem.
(7) Również syn pozostający pod władzą ojcowską, który jest dezerterem, nie może powrócić z prawem
postliminium, nawet za życia ojca, ponieważ stracił go zarówno ojciec, jak i ojczyzna, a także dlatego, że rodzice
rzymscy zawsze bardziej cenili dyscyplinę obozową niż przywiązanie do swoich dzieci.
(8) Ponadto za dezertera uważa się nie tylko tego, kto wstępuje do nieprzyjaciela lub porzuca służbę podczas
wojny, lecz także tego, kto dezerteruje podczas rozejmu lub przechodzi do narodu, między którym a nami nie ma
przyjaźni, i zawiera umowę z jego przedstawicielami.
(9) Jeżeli ten, kto nabył jeńca od nieprzyjaciela, odstąpi innemu za większą sumę prawo zastawu, które mu się
należy za wykupienie go, to ten, kto został wykupiony, nie powinien płacić tej sumy, lecz ten pierwszy, a nabywca
będzie miał prawo do powództwa o wykup przeciwko temu, kto dokonał sprzedaży.
(10) Prawo postliminium dotyczy osób obojga płci i wszystkich stanów. Nie ma też różnicy, czy są to wolni czy
niewolnicy; bo nie tylko ci są odzyskiwani przez ten przywilej, którzy są zdolni do walki, ale wszystkie istoty
ludzkie, ponieważ mają taki charakter, że mogą być użyteczne, czy to przez udzielanie rad, czy w inny sposób.
20. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXXVI.
Jeżeli jeniec, który ma zapewniony dobrowolny powrót, pozostaje u wroga, to nie przysługuje mu prawo
postliminium.
(1) Prawdą jest, że gdy nieprzyjaciel zostanie wyparty z terytorium, które zajął, terytorium to powróci do dawnych
właścicieli i nie stanie się własnością Państwa, ani nie będzie uważane za łup; ziemia bowiem staje się
własnością Państwa, która jest zdobyta od nieprzyjaciela.

3555

(2) Okup nadaje prawo powrotu do ojczyzny i nie zmienia prawa postliminium.
21. Ulpianus, Opinie, Księga V.
Jeśli ktoś, po wykupieniu od wroga wolno urodzonej kobiety, zatrzyma ją u siebie z zamiarem posiadania przez
nią dzieci, a potem manumituje dziecko z niej zrodzone, wraz z jego matką, nadając mu tytuł swojego
naturalnego syna, niewiedza męża i ojca nie powinna wpływać na stan tych, których okazał się manumitować; i
należy rozumieć, że od czasu, gdy podjął decyzję o posiadaniu dzieci przez matkę, obowiązek zastawu, któremu
podlegała, wygasł; i dlatego jest ustalone, że ta, która powróciła na mocy prawa postliminium, była wolna i
urodzona w stanie wolnym, i urodziła dziecko w stanie wolnym. Jeśli jednak została ona publicznie wzięta jako
łup przez dzielność żołnierza, a ojciec nie zapłacił nikomu pieniędzy jako okupu, mówi się, że w czasie powrotu
na mocy prawa postliminium nie była ona ze swoim panem, ale ze swoim mężem.
(1) Chociaż państwo często doznaje uszczerbku z powodu niezgody cywilnej, to jednak jego zniszczenie nie jest
celem sporu. Ci, którzy dzielą się na różne frakcje, nie zajmują pozycji wrogów, między którymi istnieją prawa
niewoli i postliminium, i dlatego osoby, które zostały schwytane i sprzedane, a następnie poddane manumisji,
zostały uznane za bezowocnie domagające się od cesarza prawa do wolnego urodzenia, którego nie tracą przez
niewolę.
22. Julianus, Digest, Księga LXII.
Majątek tych, którzy dostali się w ręce wroga lub tam zmarli, niezależnie od tego, czy mieli zdolność
testamentową, czy nie, należy do tych, do których by należał, gdyby nie zostali pojmani. Ta sama zasada jest
ustanowiona przez Prawo Kornelii w odniesieniu do wszystkiego, co może mieć miejsce w przypadkach, w
których osoby zainteresowane dziedziczeniem i opieką byłyby zainteresowane, gdyby nie dostały się w ręce
wroga.
(1) Stąd jest oczywiste, że wszystko będzie należało do spadkobiercy tego, kto został wzięty przez nieprzyjaciela,
do czego ten ostatni miałby prawo, gdyby powrócił na mocy prawa postliminium. Co więcej, cokolwiek niewolnicy
jeńców postanowią lub otrzymają, jest rozumiane jako nabyte przez ich panów, gdy powrócą na mocy prawa
postliminium; dlatego też z konieczności będzie to również należeć do tych, którzy wchodzą w posiadanie
majątku na mocy prawa rogalijskiego. Gdyby jednak nie pojawił się żaden spadkobierca na prawie kornelańskim,
majątek będzie należał do państwa. Wszelkie zapisy w testamentach na rzecz niewolników, czy to bezwzględnie
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czy warunkowo, będą należały do ich spadkobierców. Podobnie, jeśli niewolnik zostanie wyznaczony na
spadkobiercę przez obcą osobę, może on przyjąć spadek na polecenie spadkobiercy jeńca.
(2) Jeśli jednak syn tego, który jest w mocy nieprzyjaciela, przyjmie lub zobowiąże się do czegoś, to rozumie się,
że zostanie to nabyte dla niego, jeśli jego ojciec umrze przed powrotem na mocy prawa postliminium; i będzie to
należało do spadkobiercy jego ojca, jeśli syn umrze za życia tego ostatniego, ponieważ stan ludzi, których
ojcowie są w mocy nieprzyjaciela, jest niepewny. Gdy jednak ojciec powróci, syn nigdy nie będzie uważany za
swego pana; lecz gdy ojciec umrze jako jeniec wojenny, syn staje się niezależny przez cały czas, gdy ojciec
pozostawał w niewoli.
(3) Własność wszelkiej własności, którą niewolnicy jeńców posiadają jako peculium, pozostaje w zawieszeniu;
jeśli bowiem ich panowie powrócą z prawem postliminium, będzie się rozumieć, że należy ona do nich; jeśli zaś
umrą w niewoli, będzie ona należeć do ich spadkobierców zgodnie z prawem kornijskim.
(4) Jeżeli kto, mając żonę brzemienną, wpadnie w ręce nieprzyjaciela i tam umrze, a potem urodzi mu się syn i
umrze, to testament jego jest nieważny; z tej przyczyny, że w takich okolicznościach nieważne są testamenty
tych, którzy pozostają we własnym kraju.
23. Tenże, Digest, Księga LXIX.
Gdy ktoś, zostawiwszy żonę w ciąży, wpadnie w moc nieprzyjaciela, a wkrótce potem urodzi mu się syn, który
ostatecznie ożeni się i będzie miał syna lub córkę, a następnie dziadek powróci na mocy prawa postliminium,
będzie miał prawo do wszystkich praw wobec wnuków, które miałby, gdyby jego syn urodził się w jego własnym
kraju.
24. Ulpianus, Instytuty, Księga I.
Wrogami są ci, przeciwko którym lud rzymski publicznie wypowiedział wojnę, lub którzy sami wypowiedzieli wojnę
ludowi rzymskiemu; innych nazywa się zbójcami lub bandytami. Dlatego ten, kto został schwytany przez zbójców,
nie staje się ich niewolnikiem, ani nie potrzebuje prawa postliminium. Kto jednak został wzięty do niewoli przez
wroga, na przykład przez Germanów lub Partów, staje się ich niewolnikiem i odzyskuje swój dawny stan dzięki
prawu postliminium.
25. Marcjanus, Instytuty, Księga XIV.
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Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że jeśli żona została pojmana z mężem i urodziła z nim
dziecko, będąc w rękach wroga, a oboje wrócą, rodzice i dziecko są prawowici, a syn będzie pod kontrolą ojca,
tak jakby wrócił na mocy prawa postliminium. Jeśli jednak powróci tylko z matką, będzie uznany za nieślubnego,
jako urodzony bez męża.
26. Florentinus, Instytuty, Księga VI.
Nie ma różnicy, w jaki sposób wraca jeniec, czy został odesłany, czy uciekł spod władzy nieprzyjaciela siłą, czy
strategią, pod warunkiem, że idzie z zamiarem, by tam nie wracać; nie wystarczy bowiem, że ktoś wraca
cieleśnie, gdy jego zamiar jest inny. Nie wystarczy bowiem, że ktoś powrócił cieleśnie, gdy jego intencją jest co
innego. Jednakże ci, którzy zostali odzyskani od pokonanych wrogów, uważani są za powracających z prawem
postliminium.
27. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga IX.
Rabusie ukradli ci niewolnika, a potem wspomniany niewolnik wpadł w ręce Niemców, a następnie, gdy Niemcy
zostali pokonani w bitwie, niewolnik został sprzedany. Labeo, Ofilius i Trebatius zaprzeczają, aby niewolnik mógł
być nabyty przez nabywcę w drodze uzukania, ponieważ prawdą jest, że został on skradziony, a chociaż należał
do wroga i powrócił z prawem postliminium, byłoby to przeszkodą.
28. Labeo, Epitomes of Probabilities Paulusa, Księga IV.
Jeśli coś zdobytego na wojnie stanowi część łupu, to nie wraca na mocy prawa postliminium. Paulus: Jeśli jednak
jeniec wzięty na wojnie ucieknie do domu po ogłoszeniu pokoju, a potem, po wznowieniu wojny, znów zostanie
schwytany, wraca na zasadzie prawa postliminium, które przysługiwało mu, gdy został wzięty na pierwszej
wojnie, pod warunkiem, że w traktacie pokojowym nie ustalono, że jeńcy powinni być zwracani.
29. Tenże, Epitomy prawdopodobieństwa Paulusa, Księga VI.
Jeśli powinieneś wrócić na mocy prawa postliminium, nie mogłeś nabyć żadnej własności przez uzukanie, gdy
byłeś w mocy wroga. Paulus: Ale jeśli twój niewolnik uzyskał coś jako peculium, gdy byłeś w tym stanie, możesz
to nabyć przez lichwiarstwo w tym czasie, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do nabywania przez lichwiarstwo
własności tego rodzaju, nawet bez naszej wiedzy; i w ten sposób majątek może być powiększony przez
niewolnika stanowiącego część tego samego, chociaż pośmiertne dziecko może jeszcze się nie urodzić, lub
majątek nie został wprowadzony.
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30. Tenże, Epitomy prawdopodobieństwa Paulusa, Księga VIII.
Jeśli coś, co zabrali nam nasi wrogowie, jest takiej natury, że może powrócić na mocy prawa postliminium, to gdy
tylko ucieknie od wroga w celu powrotu do nas i znajdzie się w granicach naszego imperium, należy uznać, że
powróciło na mocy prawa postliminium. Paulus: Ale gdy niewolnik jednego z naszych obywateli, po schwytaniu
przez wroga, ucieka od niego i pozostaje w Rzymie, nie będąc ani pod kontrolą swego pana, ani w służbie
kogokolwiek innego, należy uznać, że nie powrócił jeszcze na mocy prawa postliminium.

Tit. 16. Dotyczące spraw wojskowych.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga VI.
Żołnierz, który przebywa na urlopie, nie jest uważany za nieobecnego w sprawach państwowych.
2. Arrius Menander, O sprawach wojskowych, księga I.
Przestępstwa popełniane przez żołnierzy są albo szczególne, albo wspólne z innymi osobami, dlatego ich
ściganie jest albo szczególne, albo ogólne. Przestępstwo czysto wojskowe to takie, które człowiek popełnia jako
żołnierz.
(1) Za poważne przestępstwo uważa się zaciągnięcie się do wojska każdego, kto nie ma do tego prawa, a jego
wagę zwiększa, podobnie jak w przypadku innych, godność, stopień i gałąź służby.
3. Modestinus, O karach, Księga IV.
Gubernator prowincji po wysłuchaniu dezertera odsyła go z powrotem do swojego dowódcy z raportem, chyba że
dezerter popełnił jakieś poważne przestępstwo w prowincji, w której został znaleziony; albowiem Boscy Sewerus i
Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że kara powinna być wymierzona w miejscu, gdzie popełnił przestępstwo.
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(1) Kary wojskowe są następującego rodzaju: mianowicie: kastracja, grzywna, nałożenie dodatkowych
obowiązków, przeniesienie do innej gałęzi służby, degradacja ze stopnia i niehonorowe zwolnienie; żołnierze
bowiem nie są skazani ani na pracę w kopalniach, ani na tortury.
(2) Włóczęgą jest ten, kto po dłuższym błądzeniu dobrowolnie wraca do obozu.
(3) Dezerterem jest ten, kto po dłuższej nieobecności zostaje sprowadzony z powrotem.
(4) Kto opuszcza wojsko dla zwiadu w obecności wroga lub wychodzi poza wał otaczający obóz, będzie karany
śmiercią.
(5) Kto opuszcza stanowisko, na które został wyznaczony, popełnia większe wykroczenie niż włóczęga i dlatego
jest albo karany proporcjonalnie do ciężaru swego przestępstwa, albo pozbawiony stopnia.
(6) Kto podczas pełnienia służby wartowniczej dla gubernatora prowincji lub kogokolwiek innego opuszcza
posterunek, popełnia przestępstwo dezercji.
(7) Jeżeli żołnierz nie powróci w dniu, w którym upływa termin urlopu, należy go traktować tak, jakby się oddalił
lub zdezerterował, stosownie do czasu nieobecności. Należy mu jednak dać możliwość wykazania, że został
zatrzymany przez przypadek, z powodu którego może okazać się usprawiedliwiony.
(8) Kto przez cały okres służby pozostaje dezerterem, pozbawiony jest przywilejów weterana.
(9) Jeżeli kilku żołnierzy zdezerteruje jednocześnie i powróci w określonym czasie, po obniżeniu stopnia, to
należy ich rozdzielić w różnych miejscach, przy czym dla nowych rekrutów należy zachować pobłażliwość. Jeżeli
jednak powtórzą się ich przewinienia, to będą poddani przepisanej karze.
(10) Kto ucieka do nieprzyjaciela i wraca, będzie torturowany i skazany na rzucenie na pożarcie dzikim
zwierzętom lub na szubienicę, chociaż żołnierze nie podlegają żadnej z tych kar.
(11) Kto, zamierzając uciec, zostaje schwytany, podlega karze śmierci.
(12) Jeżeli jednak żołnierz zostanie schwytany przez nieprzyjaciela niespodziewanie podczas podróży, to po
zbadaniu jego dotychczasowego postępowania zostanie ułaskawiony, a jeżeli po zakończeniu służby powróci do
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wojska, to zostanie przywrócony do służby jako weteran i będzie miał prawo do przywilejów, z których korzystają
weterani.
(13) Żołnierz, który w czasie wojny utracił broń lub ją sprzedał, karany jest śmiercią i tylko dzięki pobłażliwości
może być przeniesiony do innej gałęzi służby.
(14) Kto kradnie cudzą broń, powinien zostać zdegradowany ze stanowiska w armii.
(15) Kto w czasie wojny czyni coś, co zostało zakazane przez jego dowódcę, lub nie wykonuje jego rozkazów,
podlega karze śmierci, nawet jeśli transakcja zakończyła się sukcesem.
(16) Kto jednak opuści szeregi, będzie w zależności od okoliczności bity rózgami lub zmuszony do zmiany
zawodu.
(17) Kto przekroczy mury obozu lub wróci do niego przez mur, będzie ukarany śmiercią.
(18) Kto przeskoczy przez rów, zostanie usunięty z wojska.
(19) Kto podburza do gwałtownych rozruchów wśród żołnierzy, jest karany śmiercią.
(20) Jeżeli dojdzie do tumultu połączonego z buntem lub umiarkowaną skargą, to żołnierz zostanie
zdegradowany ze swojego stopnia.
(21) Jeżeli kilku żołnierzy spiskuje w celu popełnienia jakiegoś przestępstwa lub jeżeli buntuje się legion, to
zwyczajowo należy go rozwiązać.
(22) Ci, którzy odmówią ochrony swojego dowódcy lub go opuszczą, są karani śmiercią, jeśli ten zostanie zabity.
4. Arrius Menander, O sprawach wojskowych, Księga I.
Ten, kto urodził się z jednym jądrem lub utracił je przez przypadek, może legalnie służyć w wojsku, zgodnie z
reskryptem boskiego Trajana; mówi się bowiem, że obaj generałowie Sylla i Cotta byli w takim stanie.
(1) Jeżeli do wojska zaciągnie się ktoś, kto został skazany na rzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom, będzie on
karany śmiercią, ilekroć zostanie znaleziony. To samo dotyczy tego, kto pozwoli się zaciągnąć do wojska.
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(2) Kto po zesłaniu na wyspę ucieka i zaciąga się do wojska, lub po zaciągnięciu się ukrywa swój stan, musi być
ukarany śmiercią.
(3) Czasowe wygnanie pociąga za sobą karę relegowania na wyspę w przypadku żołnierza, który dobrowolnie
zaciągnął się do wojska, a zatajenie stanu zdrowia naraża go na wygnanie wieczyste.
(4) Jeżeli żołnierz został zdegradowany na pewien czas, a następnie po upływie kadencji zaciąga się do wojska,
należy ustalić przyczynę skazania i jeżeli wiąże się ona z wieczną infamią, należy przestrzegać tej samej zasady.
Jeżeli jednak w odniesieniu do przyszłości zawarto kompromis, może on ponownie wstąpić w szeregi i nie
zabrania się mu ubiegania się o jakiekolwiek honory wojskowe, do których może być uprawniony.
(5) Jeżeli ochotnik jest winny popełnienia zbrodni wojennej, to zgodnie z Reskryptem Trajana musi być ukarany
śmiercią i nie może być odesłany do miejsca, w którym został oskarżony, lecz powinien być sądzony tak, jakby
popełnił przestępstwo wojskowe, nawet jeżeli jego sprawa została już wszczęta lub wydano nakaz aresztowania.
(6) W przypadku niehonorowego zwolnienia z wojska należy odesłać go do sędziego; nie należy go również
przyjmować, jeżeli później pragnie służyć w wojsku, nawet jeżeli został uniewinniony.
(7) Osoby, które zostały skazane za cudzołóstwo lub inne przestępstwo publiczne, nie powinny być przyjmowane
do wojska.
(8) Nie należy zwalniać z wojska każdego, kto jest uwikłany w spór sądowy i z tego powodu wstępuje do służby
wojskowej, lecz tylko tego, kto zaciągnął się z zamiarem uczynienia siebie jako żołnierza bardziej godnym
przeciwnika. Ci, którzy mieli proces sądowy przed zaciągnięciem się do wojska, nie powinni być łatwo
uniewinniani bez zbadania faktów; i powinni być uniewinnieni, jeśli się skompromitowali. Żołnierz, który został
zwolniony ze służby z tego powodu, w żaden sposób nie staje się niesławny, ani też, po zakończeniu procesu,
nie powinien mieć zakazu wstępu do tej samej gałęzi służby; w przeciwnym razie, jeśli albo zrezygnuje z procesu,
albo pójdzie na ugodę, powinien zostać zatrzymany.
(9) Ci, którzy po dezercji dobrowolnie zaciągają się do wojska lub pozwalają się zaciągnąć do innej części armii,
powinni być karani prawem wojskowym, jak to stwierdził Nasz Cesarz w Reskrypcie.
(10) Odmowa służby wojskowej jest poważniejszym przestępstwem niż intrygi w celu jej uzyskania. Dawniej
bowiem ci, którzy nie odpowiadali na wezwanie pod broń, byli sprowadzani do stanu niewoli jako zdrajcy
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wolności. Ponieważ jednak stan armii uległ zmianie, zrezygnowano w tym przypadku z kary śmierci, gdyż armia
składa się w większości z ochotników.
(11) Kto w czasie wojny wycofuje syna z armii, powinien być ukarany wygnaniem i utratą części majątku; jeśli
czyni to w czasie pokoju, nakazuje się biczowanie rózgami; a jeśli wcielony młodzieniec zostanie potem
przedstawiony przez ojca, powinien zostać umieszczony w niższym korpusie, gdyż nie zasługuje na ułaskawienie
ten, kto dał się namówić innemu.
(12) Dekret Trajana skazał na deportację człowieka, który w celu uczynienia swego syna niezdolnym do służby
wojskowej, okaleczył go po wcieleniu do wojska.
(13) Edykty Germanikusa Cezara zaliczały do dezerterów tych, którzy byli wystarczająco długo nieobecni, aby
uważano ich za włóczęgów, ale czy dobrowolnie powrócił i przedstawił się, czy też został schwytany i
przedstawiony, uniknął kary za dezercję; i nie ma różnicy, komu się przedstawił lub przez kogo został schwytany.
(14) Przestępstwo włóczęgostwa jest uważane za mniej poważne niż to samo przestępstwo w przypadku
niewolników; natomiast przestępstwo dezercji jest poważniejsze, ponieważ odpowiada przypadkowi zbiegłych
niewolników.
(15) Badane są jednak powody włóczęgostwa, a także to, dlaczego żołnierz odszedł, gdzie był i co robił;
ułaskawienie jest udzielane w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub uczuciem do krewnych i
krewnych, a także wtedy, gdy oskarżony ścigał zbiegłego niewolnika, lub gdy podany jest tego rodzaju powód;
usprawiedliwiony jest także nowy rekrut, który nie był jeszcze zaznajomiony z dyscypliną.
5. Tenże, O sprawach wojskowych, Księga II.
Wszyscy dezerterzy nie powinni być karani w ten sam sposób, ale należy wziąć pod uwagę ich rangę, wysokość
żołdu, miejsce, w którym zdezerterowali i ich wcześniejsze zachowanie. Należy również wziąć pod uwagę liczbę
sprawców, czy był tylko jeden, czy jeden zdezerterował z drugim, czy z kilkoma, czy też do dezercji dołączył
jakieś przestępstwo. Należy również ustalić czas, w którym żołnierz był dezerterem i co się potem wydarzyło.
Jeżeli jednak powrócił z własnej woli i bez przymusu, jego los będzie inny.
(1) Jeżeli żołnierz kawalerii zdezerteruje w czasie pokoju, zostanie zdegradowany ze swojego stopnia, a żołnierz
pieszy musi zmienić korpus, w którym służy. Przestępstwo tego rodzaju popełnione w czasie wojny powinno być
karane śmiercią.
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(2) Kto do dezercji dodaje inne przestępstwo, musi być surowiej ukarany; a jeżeli dopuścił się kradzieży,
porwania, napadł na kogokolwiek, wypędził bydło lub uczynił coś podobnego, to tak samo, jakby był winien
drugiej dezercji.
(3) Jeżeli dezerter zostanie znaleziony w mieście, to zwykle karany jest śmiercią; jeżeli zostanie schwytany gdzie
indziej, to po pierwszej dezercji może być przywrócony do służby, ale jeżeli zdezerteruje po raz drugi, to musi być
ukarany kapitalnie.
(4) Ten, kto zdezerterował, a się zgłosi, za pozwoleniem naszego Cesarza zostanie zesłany na wyspę.
(5) Kto dostał się do niewoli i nie powróci, gdy będzie mógł to uczynić, będzie uważany za dezertera. Podobnie
jest pewne, że ten, kto został schwytany w jednej z naszych twierdz, jest w tym samym stanie. Jeśli jednak ktoś
zostanie schwytany niespodziewanie podczas podróży lub podczas niesienia listu, zasługuje na ułaskawienie.
(6) Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że żołnierze, którzy zostali odbici przez barbarzyńców, powinni zostać
przywróceni do służby, jeśli zostanie udowodnione, że po schwytaniu uciekli, a nie uciekli do wroga jako
dezerterzy. Jeśli jednak dana osoba była wcześniej uważana za dobrego żołnierza, jej zeznaniom należy
bezwzględnie dać wiarę; jeśli jednak była włóczęgą, zaniedbywała swoje obowiązki, była leniwa lub często
opuszczała swój namiot, nie należy jej wierzyć.
(7) Gdy żołnierz, który został schwytany przez wroga, powróci po długim czasie i okaże się, że nie był
dezerterem, powinien być przywrócony do służby jako weteran i będzie miał prawo do nagród i przywilejów.
(8) Boski Hadrian oświadczył w Reskrypcie, że żołnierz, który zdezerterował, a potem schwytał kilku rabusiów i
wykrył innych dezerterów, może zostać oszczędzony, ale nie należy obiecywać niczego temu, kto zgodził się
zrobić coś podobnego.
6. Tenże, O sprawach wojskowych, Księga V.
Przestępstwem wojskowym jest każde wykroczenie popełnione wbrew temu, czego wymaga zwykła dyscyplina,
jak na przykład lenistwo, niesubordynacja i tchórzostwo.
(1) Kto podniesie rękę na swego dowódcę, będzie karany śmiercią, a przestępstwo zuchwalstwa jest tym cięższe,
im wyższy jest stopień jego przełożonego.
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(2) Każde nieposłuszeństwo generałowi lub gubernatorowi prowincji powinno być karane śmiercią.
(3) Kto pierwszy uciekał w bitwie, ten powinien być przykładnie uśmiercony w obecności żołnierzy.
(4) Szpiedzy, którzy zdradzili wrogowi jakiekolwiek tajemnice, są zdrajcami i powinni być karani śmiercią.
(5) W tym samym stanie jest szeregowy żołnierz, który udaje chorobę z obawy przed wrogiem.
(6) Jeżeli ktoś zrani współżołnierza kamieniem, to zostanie wydalony z wojska; jeżeli mieczem, to popełni
przestępstwo.
(7) Cesarz Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że jeśli żołnierz zranił się przy próbie samobójczej, należy
przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie i nie karać go, lecz zwolnić niehonorowo, jeśli wolał umrzeć z powodu
niemożności zniesienia bólu, znużenia życiem, choroby, szaleństwa lub strachu przed hańbą, a jeśli nie powołał
się na żadną z tych rzeczy jako usprawiedliwienie, należy go ukarać śmiercią. Ci zaś, którzy dopuścili się takiego
czynu na skutek rozkoszowania się winem lub rozpustą, nie powinni być skazywani na śmierć, lecz na zmianę
ciała.
(8) Kto nie bronił swego przełożonego, gdy mógł to uczynić, jest w takim samym stanie jak gdyby go zaatakował;
jeśli jednak nie był w stanie stawić oporu, powinien zostać ułaskawiony.
(9) Postanowiono ukarać tych, którzy opuścili swego setnika, gdy ten został napadnięty przez zbójców.
7. Tarruntenus Paternus, O sprawach wojskowych, księga II.
Zdrajcy i dezerterzy są zazwyczaj torturowani i karani śmiercią, po tym jak zostali zwolnieni; ponieważ są uważani
za wrogów, a nie za żołnierzy.
8. Ulpianus, Dysputy, Księga VIII.
Ci, których stan jest przedmiotem sporu, choć w rzeczywistości mogą być wolni, nie powinni zaciągać się do
wojska w czasie, gdy ich status jest nieokreślony, a zwłaszcza w czasie procesu sądowego; niezależnie od tego,
czy podejmowane są próby sprowadzenia ich z wolności do niewoli, czy odwrotnie. Nie mogą też zaciągać się do
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wojska ci, którzy są wolni i służą w dobrej wierze jako niewolnicy, ani osoby, które zostały wykupione od wroga,
zanim nie zapłacą kwoty okupu.
9. Marcianus, Instytuty, Księga II.
Żołnierzom nie wolno kupować ziemi w prowincjach, w których służą, chyba że majątek ich rodziców został
sprzedany przez skarb państwa; Sewerus i Antoninus zrobili bowiem wyjątek w takich okolicznościach. Wolno im
jednak dokonywać takich zakupów po wygaśnięciu okresu służby. W przypadku bezprawnego nabycia ziemi,
podlega ona konfiskacie na rzecz Skarbu Państwa, jeśli zostanie o tym poinformowana, ale nie będzie podstaw
do takiej informacji, jeśli zostanie ona udzielona dopiero po wygaśnięciu okresu służby lub po zwolnieniu
żołnierza.
(1) Gdy żołnierze są spadkobiercami, nie zabrania się im posiadania gruntów, na których pełnią służbę.
10. Paulus, Reguły.
Kto opuszcza straż pałacową, karany jest śmiercią.
(1) Jeżeli żołnierz po dezercji został przywrócony na swoje miejsce w armii, to przez okres przejściowy nie może
otrzymywać żołdu ani podarunków, chyba że liberalność cesarza pozwoli mu na to w ramach szczególnej łaski.
11. Marcjanus, Reguły, Księga II.
Niewolnikom zabrania się wszelkiego rodzaju służby wojskowej, pod karą śmierci.
12. Macer, O sprawach wojskowych, księga I.
Obowiązek dowódcy armii polega nie tylko na egzekwowaniu dyscypliny, ale także na jej przestrzeganiu.
(1) Paternus powiada, że ten, kto dowodzi armią, powinien pamiętać, aby bardzo oszczędnie udzielać urlopów i
nie pozwalać, aby koń należący do służby wojskowej był zabierany poza prowincję, w której przebywają
żołnierze, a także nie wysyłać żołnierza, aby wykonywał jakąkolwiek pracę prywatną, łowił ryby lub polował; jest
to bowiem określone w regulaminie dyscypliny przepisanym przez Augusta. Wiem wprawdzie, że nie jest
zabronione, aby żołnierze wykonywali pracę mechaniczną, ale obawiam się, że gdybym pozwolił na wykonanie
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jakiejś czynności dla mojej lub twojej korzyści, nie byłoby to wykonane w sposób, który byłbym w stanie
tolerować.
(2) Obowiązkiem trybunów, czyli tych, którzy dowodzą wojskiem, jest zamykanie żołnierzy w obozach, zmuszanie
ich do odbywania ćwiczeń, trzymanie kluczy do bram, czasem robienie obchodu wachty, nadzorowanie
dystrybucji zboża, sprawdzanie go, aby ci, którzy je mierzą, nie popełniali oszustw, karanie wykroczeń zgodnie ze
swoim autorytetem, częste przebywanie w kwaterze głównej i wysłuchiwanie skarg współżołnierzy, a także
kontrolowanie chorych.
13. Tenże, O sprawach wojskowych, Księga II.
Żołnierzom nie wolno kupować ziemi w prowincji, w której prowadzą działania wojenne, z obawy, że przez chęć
uprawy ziemi mogą zostać odsunięci od służby wojskowej, dlatego nie zabrania się im kupowania domów. Mogą
jednak kupować ziemię w innej prowincji, ale nie wolno im tego czynić, nawet w imieniu innej lub w tej, do której
przybyli w celu prowadzenia działań wojennych; w przeciwnym razie ziemia ta będzie skonfiskowana przez Skarb
Państwa.
(1) Kto nabywa ziemię wbrew przepisom dyscypliny wojskowej, nie może być molestowany, jeżeli otrzymał
zwolnienie z wojska, zanim podjęto jakiekolwiek działania w związku z jego nabyciem.
(2) Jest rzeczą wiadomą, że żołnierze, którzy zostali zwolnieni niehonorowo, nie mają prawa do korzystania z
tego przepisu, ponieważ rozumie się, że został on przyznany weteranom jako nagroda; dlatego też można
powiedzieć, że ma on zastosowanie do tych, którzy zostali zwolnieni z jakiegoś ważnego powodu, ponieważ oni
również są uprawnieni do nagród.
(3) Istnieją trzy ogólne rodzaje zwolnień, mianowicie te honorowe, te z jakiegoś powodu i te haniebne. Zwolnienie
honorowe to takie, które jest udzielane po upływie okresu służby wojskowej. Zwolnienie z przyczyn naturalnych
ma miejsce, gdy ktoś zostaje zwolniony, ponieważ stał się niezdolny do służby wojskowej, z powodu jakiejś wady
umysłu lub ciała. Haniebne zwolnienie ma miejsce, gdy żołnierz zostaje zwolniony z przysięgi wojskowej z
powodu popełnienia przestępstwa. Każdy, kto został haniebnie zwolniony, nie może pozostać w Rzymie ani w
domu cesarskim. Kiedy żołnierz jest zwolniony bez żadnej wzmianki o hańbie, może być rozumiany jako
niehonorowo zwolniony.
(4) Żołnierz, który jest winny braku szacunku, powinien być ukarany nie tylko przez trybuna lub centuriona, ale
także przez cesarza, ponieważ starożytni naznaczali niesławą każdego, kto stawiał opór centurionowi, który
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chciał go ukarać. Jeżeli ten, kto chwyci laskę centuriona, musi zmienić swój korpus; jeżeli zaś złamie ją umyślnie
lub podniesie rękę przeciw centurionowi, karany jest śmiercią.
(5) Menander powiada, że ten, kto ucieka pod strażą lub w więzieniu, nie powinien być uważany za dezertera,
ponieważ uciekł z aresztu, a nie jest dezerterem z armii. Paulus mówi, że ten, kto wyrywa się z więzienia, nawet
jeśli wcześniej nie zdezerterował, powinien być ukarany śmiercią.
(6) Boski Pius nakazał, aby dezerter, który został wydany przez swojego ojca, został umieszczony w niższym
korpusie, aby uniknąć wrażenia, że ojciec wydał go, aby poddał się surowej karze. Podobnie Boscy Sewerus i
Antoninus kazali deportować żołnierza, który poddał się po pięciu latach dezercji. Menander mówi, że powinniśmy
naśladować ten przykład w przypadku innych dezerterów.
14. Paulus, O karach wojskowych.
Kto przekroczy czas urlopu, uważany jest za włóczęgę lub dezertera. Należy brać pod uwagę liczbę dni, o które
przekroczył urlop, kiedy wraca, a także czas podróży morskiej lub podróży. Jeśli udowodni, że choroba lub
rabusie uniemożliwili mu powrót lub opóźnili go z podobnego powodu i wykaże, że nie opuścił miejsca, w którym
przebywał, zbyt późno, aby powrócić w czasie wyznaczonym przez urlop, powinien zostać przywrócony do swojej
rangi.
(1) Sprzedanie przez żołnierza swojej broni jest poważnym przestępstwem i uważane jest za równe dezercji,
jeżeli żołnierz pozbywa się jej w całości, ale jeżeli sprzedaje tylko część, jego kara zależy od tego, co sprzedał.
Jeśli bowiem sprzeda zbroję na nogi lub ramiona, zostanie ukarany biczowaniem; jeśli jednak sprzeda napierśnik,
tarczę, hełm i miecz, przypomina dezertera. Nowy rekrut jest łatwiej ułaskawiony za to przestępstwo, a zazwyczaj
winny jest opiekun broni, jeśli dał ją żołnierzowi w nieodpowiednim czasie.
15. Papinianus, Opinie, Księga XIX.
Żołnierz, który został okryty niesławą z powodu dezercji i przywrócony do służby, zostaje pozbawiony żołdu na
czas dezercji; jeśli bowiem ma dobre usprawiedliwienie i okaże się, że nie był dezerterem, cały żołd zostanie mu
przyznany bez odliczania czasu nieobecności.
16. Paulus, Sentencje, Księga V.
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Kto zaciąga się do wojska z obawy przed przestępstwem, o które został już oskarżony, musi być natychmiast
zwolniony z przysięgi.
(1) Żołnierz, który zakłóca spokój, karany jest śmiercią.

Tit. 17. Co się tyczy castrense peculium.
1. Ulpianus, O Edykcie, Księga XLII.
Gdy peculium syna pod władzą ojcowską, który jest żołnierzem, pozostaje w rękach ojca, a ten umrze
bezpotomnie, ojciec nie stanie się jego spadkobiercą; niemniej jednak stanie się spadkobiercą tych, po których
syn ma prawo do dziedziczenia.
2. Tenże, O Edykcie, Księga LXVII.
Gdy syn pod władzą ojcowską, który jest żołnierzem, umiera bezpotomnie, jego majątek przechodzi na ojca, nie
jako jego majątek, ale jako jego peculium. Jeśli jednak sporządził testament, to jego castrense peculium będzie
uważane za jego majątek.
3. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga VIII.
Jeśli kobieta zostawi pieniądze na zakup artykułów nadających się do służby wojskowej synowi męża, który jest
w wojsku, wszystko, co zostanie za nie zakupione przez niego, zostanie włączone do jego castrense peculium.
4. Tertulianus, On Castrense Peculium.
Żołnierz powinien być szczególnie uprawniony do wszelkich przedmiotów, które zabrał ze sobą do obozu za
zgodą ojca.
(1) Syn ma zawsze, nawet wbrew woli ojca, prawo do powództwa i odzyskania własności stanowiącej jego
castrense peculium.
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(2) Jeśliby podczas służby wojskowej, a po jej zakończeniu, głowa domu ofiarowała się do abrogacji, zobaczmy,
czy nie należałoby rozumieć, że ma on wolny zarząd majątkiem, który nabył w obozie przed abrogacją, chociaż
Konstytucje cesarskie wymieniają tylko tych, którzy jako synowie pod władzą ojcowską służyli od chwili
wstąpienia do wojska. Ta zasada powinna być przyjęta.
5. Ulpianus, O Sabinusie, księga VI.
Syn pod władzą ojcowską, służący jako żołnierz, który został wyznaczony na dziedzica przez współżołnierza lub
przez kogoś, kogo znał z racji służby, może z własnej woli stać się jego spadkobiercą, bez rozkazu ojca.
6. Tenże, O Sabinusie, księga LII.
Jeśli żona syna będącego pod władzą ojca da mu niewolnika, którego należy poddać manumulacji, zobaczmy,
czy to czyni go jego wyzwoleńcem, ponieważ może on posiadać zarówno niewolników, jak i wyzwoleńców jako
część swojego peculium. Lepsza opinia jest taka, że niewolnik, o którym mowa, nie powinien być włączony do
peculium castrense, ponieważ nie poznał swojej żony przez bycie w wojsku. Jest jednak jasne, że jeśli
przypuszczamy, że żona dała niewolnika swojemu mężowi, gdy ten był w drodze do obozu, aby mógł go
manumitować, a on uczynił go zdolnym do służby wojskowej, to można powiedzieć, że jeśli manumituje
niewolnika z własnej woli i bez zgody jego ojca, przyzna mu wolność.
7. Tenże, O Edykcie, Księga XXXIII.
Jeśli mąż ma peculium castrense, to wyrok będzie wydany przeciwko niemu na miarę jego możliwości; będzie
bowiem zmuszony do zapłacenia ze swojego peculium, nawet tym, którzy nie są wierzycielami castrensian.
8. Tenże, O Edykcie, Księga XLV.
Jeśli żona, krewny lub ktokolwiek inny, kto nie został mu znany z powodu jego służby wojskowej, daruje lub
zapisuje coś synowi pod ojcowską kontrolą i wyraźnie oświadcza, że będzie to trzymał jako swoje castrense
peculium, czy to może być do tego dodane? Nie sądzę, że można, ponieważ bierzemy pod uwagę prawdę i to,
czy znajomość lub uczucie pochodziło ze służby wojskowej, a nie coś, co ktoś mógł sobie wyobrazić.
9. Tenże, Dysputy, Księga IV.
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Stwierdzono następujący przypadek. Syn pod władzą ojcowską, który był żołnierzem, i który został mianowany
obcym spadkobiercą przez testament, zmarł potem za życia ojca; i podczas gdy mianowany spadkobierca
zastanawiał się, czy przyjąć spadek, czy nie, ojciec sam zmarł; i wtedy mianowany spadkobierca odrzucił spadek.
Pojawiło się pytanie, do kogo należałoby castrense peculium. Uznałem, że jeśli syn zmarł testamentowo, to
należałoby ono do wyznaczonego spadkobiercy, jako majątek syna, bez względu na to, czy wyznaczył on obcego
spadkobiercę, czy swojego ojca. Jeśli jednak syn nie dokonałby żadnego rozporządzenia swoim peculium, nie
przeszłoby ono na jego ojca, ale wydaje się, że zawsze było częścią majątku tego ostatniego. Wreszcie, jeśli
ojciec przyznałby wolność niewolnikowi, który jest częścią castrense peculium jego syna, a ten następnie umarłby
za życia ojca, przyznanie wolności nie zostałoby naruszone, ale jeśli syn przeżyłby ojca, nie byłoby to możliwe.
Dlatego Marcellus uważa, że niewolnik, który stanowił część peculium syna, stałby się koniecznym spadkobiercą
tego ostatniego, jeśli jego ojciec by go przeżył. Taką samą opinię wyraziłem w przypadku, gdy ojciec zapisał
peculium synowi; w tym samym bowiem przypadku, w którym stwierdziliśmy, że darowizna wolności jest ważna,
stwierdziliśmy również, że zapis będzie albo należny, albo zostanie unieważniony. Po usunięciu tych kwestii,
powiedziałem w odniesieniu do podanego przypadku, że ponieważ spadkobierca nie wszedł do majątku,
peculium zostało wstecznie dodane do majątku ojca; stąd można by uznać, że majątek ojca został nawet
zwiększony przez tę odmowę. Nie jest nową zasadą, że ktoś może okazać się następcą ze względu na
wystąpienie jakiegoś późniejszego wydarzenia. Jeśli bowiem syn człowieka, który został schwytany przez wroga,
umarłby, gdy ojciec żył i był w niewoli, a jego ojciec powróciłby, miałby prawo do majątku syna jako swojego
peculium. Jeśli jednak jego ojciec umarłby w niewoli, jego syn, jako głowa rodziny, miałby prawowitego
spadkobiercę, a jego następca, ze skutkiem wstecznym, byłby uważany za uprawnionego do wszystkiego, co
wspomniany syn nabył w czasie pośrednim; a to wydawałoby się, że zostało uzyskane nie dla spadkobiercy ojca,
ale dla samego syna.
10. Pomponiusz, Reguły,
Zgodnie z notatką Marcellusa ustalono, że ojcu nic się nie należy z majątku kastrańskiego jego syna.
11. Macer, O sprawach wojskowych, księga II.
Peculium castrense to to, co zostało podarowane przez rodziców lub krewnych temu, kto służy w wojsku, lub to,
co syn pod ojcowską kontrolą sam uzyskał będąc w służbie, a czego nie nabyłby, gdyby nie był żołnierzem;
cokolwiek bowiem mógłby nabyć, nie będąc w wojsku, nie stanowi żadnej części jego peculium castrense.
12. Papinianus, Pytania, Księga XIV.
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Ojciec, który oddaje do adopcji swojego syna, który jest żołnierzem, nie odbiera mu peculium, które ten już nabył
przez prawo służby wojskowej. Z tego powodu nie pozbawia syna peculium przez emancypację, ponieważ nie
może mu go odebrać, nawet jeśli pozostaje on w jego rodzinie.
13. Tenże, Pytania, Księga XVI.
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że jeśli żona mianuje syna pod ojcowską kontrolą swoim spadkobiercą, to
on staje się jej spadkobiercą, a niewolnicy należący do majątku, którzy zostali przez niego poddani manumisji,
stają się jego własnymi wolnymi ludźmi.
14. Tenże, Pytania, Księga XXVII.
Kiedy syn pod ojcowską kontrolą, który jest żołnierzem, zostaje pojmany i umiera w rękach wroga, Prawo Kornelii
przyjdzie z odsieczą wyznaczonym spadkobiercom, a jeśli oni nie przyjmą spadku, ojciec będzie miał prawo do
peculium na mocy swojego wcześniejszego prawa.
(1) Poniższy przypadek wydaje się być podobny do poprzednio opisanego, tak że w czasie, gdy spadkobiercy
testamentowi zastanawiają się, cokolwiek niewolnik w międzyczasie sobie zażyczy lub otrzyma od innej osoby
przez wydanie sobie, nie ma żadnego skutku prawnego, jeśli chodzi o ojca, jeśli peculium pozostanie w jego
rękach, ponieważ niewolnik nie należał wtedy do ojca. Ale w odniesieniu do wyznaczonych spadkobierców,
zarówno wydanie, jak i postanowienie pozostają w zawieszeniu, ponieważ niewolnik będzie uważany za należący
do spadku po jego przyjęciu. Szacunek należny ojcu skłania nas jednak do stwierdzenia, że w przypadku, gdy
peculium pozostaje w jego rękach na mocy jego dawnego prawa, każde nabycie uzyskane dzięki postanowieniu
lub każdy majątek przekazany niewolnikowi będzie dla niego korzystny.
(2) Dziedzictwo pozostawione takiemu niewolnikowi nie jest nabywane przez żadnego ze spadkobierców,
ponieważ nie jest jeszcze pewne, czy zostanie ono przyjęte, czy też nie. Gdyby jednak testament nie został
wykonany, spadek zostanie natychmiast nabyty przez ojca za pośrednictwem niewolnika; gdyby bowiem został
on nabyty przez peculium, jak w przypadku spadku, prawo ojca nie byłoby obecnie brane pod uwagę.
15. Tenże, Pytania, Księga XXXV.
To, co ojciec daje synowi po jego powrocie z wojska, nie wchodzi w skład jego castrense peculium, ale należy do
innego peculium, tak jakby syn nigdy nie był w służbie wojskowej.
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(1) Gdyby ojciec przyrzekł synowi przez zastrzeżenie, że cokolwiek on nabędzie, będzie na korzyść jego
peculium castrense, zastrzeżenie to będzie ważne; lecz w innych okolicznościach będzie nieważne.
(2) Jeżeli ojciec zawrze z synem umowę na swoją rzecz, należy zachować to samo rozróżnienie.
(3) Jeżeli niewolnik, należący do peculium syna, zażąda czegoś od obcego lub otrzyma to od obcego, własność
ta będzie należała do syna, bez rozróżnienia między względami zażądania lub dostarczenia. Albowiem, jak syn
podtrzymuje podwójną rolę głowy domu i syna pod ojcowską kontrolą, tak niewolnik, który stanowi część
peculium castrense, i który w żadnym wypadku nie podlega władzy ojca, dopóki syn żyje, nie może nabyć na
rzecz ojca tego, co on tylko zastrzegł lub otrzymał. Jeżeli więc niewolnik, który należy do syna, zażąda
czegokolwiek lub otrzyma coś od ojca, to rzecz dostarczona lub zażądana zostaje nabyta na rzecz syna, tak
jakby umowa została zawarta z osobą obcą, ponieważ osoba, która zażąda lub otrzyma, jest taka, że transakcja
jest dokonywana na korzyść syna, bez względu na to, jakie będzie wynagrodzenie.
(4) Jeśli ojciec utracił użytkowanie niewolnika, którego własność stanowiła część castrense peculium syna, ten
ostatni będzie miał całkowitą własność niewolnika.
16. Tenże, Opinie, Księga XIX.
Stwierdziłem, że posag dany lub obiecany synowi pod kontrolą ojcowską nie będzie stanowił części jego
peculium castrense. Nie wydaje się to być sprzeczne z opinią opublikowaną w czasach boskiego Hadriana, w
której postanowiono, że syn pod ojcowską kontrolą, który jest w wojsku, może być spadkobiercą swojej żony, i że
jej majątek będzie stanowił część jego castrense peculium, ponieważ spadek jest nabywany przez prawo
przygodne, podczas gdy posag jest nierozerwalnie związany z małżeństwem, i jest nadawany wraz z jego
opłatami na rzecz wspólnych dzieci należących do rodziny ich dziadka.
(1) Podałem też za moją opinią, że wszystko, co jeden wuj ojcowski pozostawił drugiemu wujowi ojcowskiemu, z
którym nigdy nie służył w wojsku, a co nabył w innej prowincji, nie powinno być uważane za część peculium
castrense tego, któremu to zostało zapisane; ponieważ wzgląd na pokrewieństwo krwi, a nie na służbę wojskową,
był przyczyną otrzymania przez niego tego majątku.
17. Tenże, Definicje, Księga II.
Ojciec, który ma prawo do zachowania castrense peculium po zmarłym bezpotomnie synu, jest zmuszony przez
prawo pretorskie do spłacania jego długów w ciągu roku, na ile pozwala mu peculium. Podobnie, gdyby stał się

3573

spadkobiercą testamentowym syna, będzie zawsze odpowiadał za te długi jako jego spadkobierca, zgodnie z
prawem cywilnym.
(1) Ojciec, który został wyznaczony na spadkobiercę przez syna, będącego lub będącego w wojsku, nie przyjął
spadku na mocy testamentu i zachował swoje castrense peculium. Może on, tak samo jak spadkobierca
ustawowy, być zmuszony bez ograniczeń czasowych do wypłacenia wszelkich zapisów testamentowych, jakie
syn zapisał mu w testamencie, w takim zakresie, na jaki pozwoli mu peculium. Jeśli jednak syn, po sporządzeniu
testamentu zgodnie z prawem powszechnym, umrze w ciągu roku po opuszczeniu armii, jedna czwarta jego
majątku może zostać zatrzymana przez ojca zgodnie z prawem falcydyjskim. Jeśli jednak ojciec nie przyjmie
spadku na mocy testamentu, ponieważ peculium nie wystarczyło na zaspokojenie wierzycieli, nie będzie się
uważać, że dopuścił się oszustwa, chociaż może być zobowiązany do spłacenia długu w wyznaczonym czasie.
18. Marcianus, Trusts, Księga I.
Niewolnik wchodzący w skład castrense peculium syna może być mianowany przez ojca spadkobiercą i w ten
sposób uczynić syna koniecznym spadkobiercą ojca.
(1) Słowem, zakazane są wszystkie sprawy i działania ojca, które na razie mogą spowodować alienację prawa
należącego do castrense peculium, ale wszystkie te rzeczy, które nie działają natychmiast, lecz później,
rozpatruje się w odniesieniu do czasu, w którym zwykle stają się skuteczne; tak że jeśli syn zostanie pozbawiony
któregoś ze swoich praw przez ojca, jego czyn będzie nieważny, ale nie będzie to miało miejsca, jeśli syn już nie
żyje.
(2) Dlatego zaprzeczamy, że ojciec, który wnosi pozew o podział majątku, podczas gdy jego syn żyje, nie może
alienować majątku, jak to jest w przypadku ziemi stanowiącej część posagu. Jeśli zaś wspólnik syna zawarłby z
ojcem jakąkolwiek umowę, będzie ona nieważna, tak jak gdyby zawarł ją z kimś, komu zabroniono zarządzania
własnym majątkiem.
(3) Ojciec może zwolnić z użytkowania niewolników, którzy stanowią część peculium castrense jego syna, może
również zwolnić ziemię z użytkowania, jak również z innych nałożonych na nią służebności; może również nabyć
służebności dla ziemi. To prawda, że ten, kto ma zakaz zarządzania własnym majątkiem, ma ten przywilej. Ojciec
nie może jednak ustanowić użytkowania lub służebności na niewolnikach lub gruntach wchodzących w skład
peculium.
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(4) Jeśli syn w dobrej wierze posiada jako część swojego peculium majątek, który należy do innej osoby,
powstaje pytanie, czy można wytoczyć przeciwko ojcu, tak jak w przypadku innych synów, powództwo faktyczne
lub przymusowe o wydanie majątku. Lepsza opinia jest taka, że ponieważ to peculium jest oddzielone od
własności ojca, konieczność podjęcia obrony nie powinna być na niego nałożona.
(5) Ojciec nie może być również zmuszony do obrony powództwa De peculia, opartego na długu, który jego syn
miał zaciągnąć z powodu peculium, które nabył w służbie; a jeśli dobrowolnie poddaje się pozwowi, powinien, jak
każdy inny obrońca, złożyć zabezpieczenie na całą kwotę, a nie tylko na kwotę peculium. Nie może on jednak
wnieść pozwu w imieniu syna bez udzielenia zabezpieczenia, że ten ostatni ratyfikuje jego czynność.
19. Tryphoninus, Disputations, Księga XVIII.
Nasz Scaevola ma wątpliwości w odniesieniu do majątku pozostawionego żołnierzowi przez jednego z jego
krewnych i towarzyszy broni, z tego powodu, że gdyby był on mu znany i związany z nim zanim wstąpił do armii,
mógłby go ustanowić swoim spadkobiercą, a także mógłby tego nie zrobić, gdyby służba wojskowa z nim nie
zwiększyła jego sympatii. Wydaje się nam, że jeśli testament zostałby sporządzony zanim strony służyły razem w
wojsku, majątek nie stanowiłby części peculium castrense, ale jeśli zostałby sporządzony później, powinno
przeważać zdanie przeciwne.
(1) Jeżeli niewolnik, wchodzący w skład peculium castrense, zostanie przez kogokolwiek ustanowiony
spadkobiercą, powinien on wejść do majątku z polecenia swego pana, a stanie się on częścią majątku
składającego się na peculium castrense.
(2) Syn pod władzą ojcowską, będący w tym czasie w cywilu, sporządził testament, w którym rozporządził swoim
castrense pecidium, a nie wiedząc, że jest właściwym spadkobiercą ojca, zmarł. Nie można uznać, że zmarł on
testamentowo, jeśli chodzi o majątek castrense pecidium, a intestatowo, jeśli chodzi o majątek ojca; chociaż jest
to obecnie stwierdzane w reskryptach w odniesieniu do żołnierza, ponieważ może on umrzeć częściowo
testamentowo na początku, a następnie częściowo intestatowo; ale ten człowiek nie korzystał z tego prawa,
ponieważ nie mógł sporządzić testamentu bez zachowania wszystkich formalności prawnych. Dlatego
wyznaczony spadkobierca miałby prawo do całego majątku castrense peculium, tak jak gdyby osoba, która
uważała się za skrajnie ubogą, umarła po sporządzeniu testamentu, nie wiedząc, że wzbogaciła się dzięki
działaniom swoich niewolników w innym miejscu.
(3) Ojciec nakazał, aby niewolnik, który stanowił część castrense peculium jego syna, został uwolniony na mocy
jego testamentu. Gdy syn pod ojcowską kontrolą zmarł, a wkrótce potem także jego ojciec, pojawiło się pytanie,
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czy niewolnik miał prawo do wolności, ponieważ wysunięto zarzut, że absolutna własność nie może należeć do
dwóch osób; z drugiej strony Hadrian zadecydował, że syn nie może manumitować niewolnika stanowiącego
część takiego peculium. Jeśli niewolnik otrzymał wolność na mocy testamentu syna i ojca, a obaj zmarli, nie
mogło być wątpliwości, że stałby się wolny na mocy testamentu syna. Ale w pierwszej kolejności można
powiedzieć na korzyść wolności przyznanej przez ojca, że prawo tego ostatniego nie wygasło, dopóki syn nie
wykorzystał tego, co zostało mu przyznane w odniesieniu do jego castrense peculium; ponieważ, gdyby syn
zmarł bezpotomnie, ojciec miałby prawo do swojego peculium na mocy swojego wcześniejszego prawa,
przypominającego prawo postliminium, a własność nieruchomości wydawałaby się działać wstecz.
(4) Nie można jednak powiedzieć, że gdyby ojciec, za życia syna i jako jego spadkobierca, dokonał publicznej
manumisji niewolnika, ten ostatni stałby się wolny przez taką manumisję po śmierci syna.
(5) A jeśli syn sporządziłby testament, a jego majątek nie zostałby zapisany? Nie jest tak łatwo orzec, że
własność majątku stanowiącego peculium nadal należałaby do ojca, po śmierci syna, ponieważ czas pośredni, w
którym spadkobiercy testamentowi obradują, stwarza pozory dziedziczenia. W przeciwnym razie, nawet gdyby do
majątku syna wszedł spadkobierca testamentowy, można by powiedzieć, że własność przeszła na niego od ojca,
co jest absurdalne, jeśli uznamy, że majątek jest w zawieszeniu w tym przypadku, jak i w innych; i uważamy, że
przez działanie wstecz albo należał, albo nie należał do ojca. Zgodnie z tym, jeśli w czasie, gdy spadkobiercy się
zastanawiali, nadszedł czas na dostarczenie spadku niewolnikowi stanowiącemu część peculium, zgodnie z wolą
kogoś, z czego ojciec nie mógł nic otrzymać, trudno jest określić, czy spadek powinien należeć do samego ojca,
czy nie, ponieważ w przeciwnym razie przeszedłby na spadkobiercę syna. Rozstrzygnięcie kwestii związanej z
wolnością niewolnika jest łatwiejsze w przypadku, w którym zakłada się, że syn zmarł jako spadkobierca
testamentowy. Nie ma więc powodu, aby twierdzić, że miał on prawo do wolności przyznanej w czasie, gdy nie
należał do ojca; nie odrzucamy jednak przeciwnej opinii w obu przypadkach.
20. Paulus, O regule Katona.
Jeśli przypuszczasz, że syn sporządził testament i ustanowił ojca swoim spadkobiercą, po tym jak ojciec swoim
testamentem przyznał wolność niewolnikowi syna, który zaczął należeć do niego z woli syna, zobaczmy, czy ten
niewolnik powinien być porównywany z niewolnikiem, który należał do kogoś innego w czasie, gdy został
poddany manumisji, a którego własność została później nabyta. Korzystne dla wolności jest przyznanie, że
została ona przyznana przez ojca, i utrzymywanie, że niewolnik należał do tego ostatniego od początku; co
wynika z tego, co nastąpiło później.
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Tit. 18. Odnośnie weteranów.
1. Arrius Menander, O sprawach wojskowych, Księga III.
Weterani, wśród innych przywilejów, mają jeden odnoszący się do ich przestępstw, mianowicie, że są oni
odróżnieni od innych osób w odniesieniu do kar nakładanych na nich; dlatego weteran nie jest rzucany dzikim
zwierzętom, ani bity rózgami.
2. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Z immunitetu przyznawanego żołnierzom, którzy zostali honorowo zwolnieni, korzystają oni również w miastach,
w których mieszkają; nie traci się go również, jeśli któryś z nich dobrowolnie przyjmie zaszczyt lub posadę
publiczną.
(1) Wszyscy oni muszą płacić podatki i ponosić wszelkie inne zwykłe ciężary związane z majątkami
dziedzicznymi. 3. Marcjanus, Reguły, Księga II.
Weteranom i ich dzieciom przyznaje się takie samo wyróżnienie jak dekurionom. Dlatego nie mogą być skazani
na pracę w kopalniach, ani na roboty publiczne, nie mogą być rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom, ani bici
rózgami.
4. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga IV.
W Reskrypcie skierowanym do Juliusza Sossianusa, weterana, stwierdzono, że weterani nie są zwolnieni z
płacenia podatków na naprawę autostrad, ponieważ jest oczywiste, że nie są zwolnieni z płacenia podatków od
swoich dóbr.
(1) W Reskrypcie skierowanym do Silliusa Firmusa i Antoninusa Clarusa stwierdza się, że można składać
zamówienia na ich statki.
5. Paulus, O dochodzeniach sądowych.
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Wielki Boski Antoninus, wraz ze swoim ojcem, stwierdził w Reskrypcie, że weterani są zwolnieni z budowy
statków.
(1) Korzystają oni również z immunitetu od ściągania podatków, to znaczy, że nie mogą być mianowani
poborcami podatkowymi.
(2) Weterani natomiast, którzy pozwolą się wybrać do jakiegoś zakonu, będą zmuszeni do wykonywania jego
obowiązków.

Księga L
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1. O miastach miejskich i ich mieszkańcach.
2. O dekurionach i ich synach.
3. W sprawie rejestru dekurionów.
4. Dotyczące stanowisk i zaszczytów publicznych.
5. W sprawie zwolnień i usprawiedliwień z pracy.
6. O prawie do immunitetu.
7. W sprawie ambasad.
8. W sprawie zarządu majątkiem należącym do miast.
9. Dotyczące dekretów, które powinny być wydawane na polecenie dekurionów.
10. W sprawie robót publicznych.
11. Dotyczące rynków.
12. Dotyczące obietnic.
13. Dotyczące nadzwyczajnych dochodzeń sądowych (...)
14. Dotyczące pośredników.
15. W sprawie podatków.
16. Dotyczące znaczenia terminów.
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17. O różnych zasadach dawnego prawa.

Tit. 1. O miastach miejskich i ich mieszkańcach.

483. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Albo urodzenie, albo manumisja, albo adopcja, tworzy obywatela gminy.
(0) Właściwie rzecz biorąc, za obywateli miasta miejskiego uważa się tylko tych, którzy mają prawo obywatelstwa
i dzielą z nami obowiązki miejskie. Teraz jednak niewłaściwie nazywamy obywatelami miasta gminnego tych,
którzy są mieszkańcami jakiegokolwiek miasta, jak na przykład ci, którzy mieszkają w Kampanii lub w Puteoli.
(1) Dlatego każdy, kto urodził się z rodziców mieszkających w Kampanii, nazywany jest obywatelem Kampanii.
Jeśli jednak jego ojciec pochodzi z Kampanii, a matka z Puteoli, to również jest on uważany za obywatela
Kampanii, chyba że jego matka cieszy się jakimś szczególnym przywilejem urodzenia; wtedy bowiem będzie on
obywatelem miasta, w którym urodziła się jego matka. W ten sposób, na przykład, przyznaje się przywilej
mieszkańcom Troi, że jeśli matka urodziła się w Troi, to jej syn stanie się obywatelem tego miasta. Ten sam
przywilej jest również przyznany mieszkańcom Delf. Celsus stwierdza, że dziedzice Pontu również cieszą się tym
przywilejem, dzięki przychylności Wielkiego Pompejusza, to znaczy, że każdy, kogo matka urodziła się w
Pontusie, będzie obywatelem tego kraju. Niektóre autorytety twierdzą jednak, że przywilej ten był przyznawany
tylko dzieciom urodzonym w legalnym małżeństwie, ale Celsus nie przyjmuje tej opinii. Nie byłoby bowiem
przewidziane, że dziecko urodzone poza małżeństwem powinno naśladować stan swojej matki (gdyż ma to samo
pochodzenie, co ona), ale zasada ta mogła dotyczyć tylko dzieci zrodzonych z rodziców, których miejsca
urodzenia znajdowały się w różnych miastach.
3. Tenże, Dysputy, Księga I.
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Ilekroć syn pozostający pod władzą ojcowską zostaje mianowany dekurionem, za zgodą ojca, ten ostatni jest
zobowiązany, jako poręczyciel syna, do wypełniania wszystkich obowiązków związanych z urzędem dekuriona.
Uznaje się, że ojciec wyraził zgodę na objęcie przez syna urzędu dekuriona, jeśli będąc obecny przy jego
nominacji, nie sprzeciwił się jej. W związku z tym, za wszystko, co syn uczyni w czasie sprawowania urzędu,
ojciec będzie odpowiedzialny jako jego poręczyciel.
0. Powinniśmy rozumieć, że działalność urzędu polega na zajmowaniu się funduszami publicznymi lub
podejmowaniu decyzji dotyczących ich wydatkowania.
1. Osoba piastująca urząd będzie również odpowiedzialna za wszelkich nadzorców pracy, lub za cokolwiek
innego, w czym Państwo jest zainteresowane.
2. Ojciec ponosi odpowiedzialność, jeśli syn zostanie mianowany jego następcą.
3. Będzie on również odpowiedzialny, jeżeli dokonał wypłat z podatków publicznych.
4. Jeśli syn nie zadbał o wyznaczenie opiekunów, gdy był o to proszony, lub jeśli wybiera takich, którzy nie są
odpowiedni, lub jeśli nie wymaga zabezpieczenia, lub akceptuje opiekuna, który nie jest wypłacalny, nie ma
wątpliwości, że sam będzie odpowiedzialny. Ojciec, jednakże, nadal będzie odpowiedzialny, gdy poręczyciele są
przyzwyczajeni do bycia związanymi w tych okolicznościach. Nie jest to jednak zwyczajem, jak to zostało
stwierdzone w Reskrypcie, ponieważ poręczyciele obiecują jedynie, że majątek będzie zabezpieczony, ale jeśli
chodzi o sprawy pieniężne, majątek nie jest zainteresowany w ustanowieniu opiekunów.
5. Ten, kto pozostaje nieobecny dłużej niż zezwala na to urlop lub wbrew jego warunkom, może nadal sprawować
urząd.
(2) Tenże, O Sabinusie, księga XXV.
Ustalono, że syn pod władzą ojcowską może mieć domicyl.
6. Tenże, O Edykcie, księga XXXIX.
Może on nie tylko ustanowić swoje miejsce zamieszkania tam, gdzie ma je jego ojciec, ale gdziekolwiek indziej.
0. Paulus, O Edykcie, księga XLV.
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Labeo twierdzi, że ten, kto prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie w kilku miejscach, nie ma
miejsca zamieszkania w żadnym z nich. Mówi się jednak, że niektóre autorytety uważają, że może on być
rezydentem i mieć miejsce zamieszkania w kilku miejscach. Jest to prawda.
(3) Ulpianus, Opinie, Księga II.
Podanie miejsca urodzenia, które nie jest poprawne, nie zmienia faktu pochodzenia osoby; albowiem rzeczywiste
miejsce urodzenia człowieka nie jest utracone przez pomyłkę, ani przez jego fałszywe podanie innego miejsca niż
prawdziwe. Nikt też nie może przez odrzucenie kraju, w którym się urodził, ani przez fałszywe przedstawienie
tego punktu, zmienić prawdy.
Syn wywodzi swoje pochodzenie z miasta, w którym urodził się jego ojciec, ale nie podąża za miejscem
zamieszkania tego ostatniego.
1. To było postanowione przez ludzi uczonych w prawie, że każdy może mieć swoje miejsce zamieszkania w
dwóch różnych miejscach, to znaczy, gdzie buduje w dwóch różnych miejscach, i nie jest uważane za miejsce
zamieszkania w jednym więcej niż w drugim.
2. 2. Wolni ludzie podążają za miejscem urodzenia lub zamieszkania swoich patronów, co ma miejsce również w
przypadku ich dzieci.
(23) Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga V.
Jeśli ktoś został wyswobodzony przez kilku panów, podąża za miejscem urodzenia wszystkich swoich patronów.
65549. Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, księga I.
Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że nie wolno zmuszać dekurionów do dostarczania ludowi zboża po
niższej cenie, niż wymaga tego zaopatrzenie w żywność; przewidują to także inne konstytucje cesarskie.
9. Neratius, Pergaminy, Księga III.
Kto nie ma prawowitego ojca, wywodzi swoje pochodzenie od matki, które powinno być liczone od dnia, w którym
się urodził.
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0. Marcjanus, O informatorach.
Żadne miasto nie ma takiego samego przywileju jak Skarb Państwa w odniesieniu do własności dłużnika, chyba
że zostało to wyraźnie przyznane przez cesarza.
11. Papinianus, Pytania, Księga II.
Cesarz Tytus Antoninus stwierdził w Reskrypcie skierowanym do Lentulusa Verusa, że obowiązki urzędników są
indywidualne, ale ich odpowiedzialność jest wspólna. Należy to rozumieć w ten sposób, że odpowiedzialność
dotyczy tylko całego ciała, jeśli własność nie mogła być zachowana przez tego, który dokonał transakcji, ani przez
tych, którzy byli jego poręczycielami, jeśli on, w czasie, gdy zrzekł się urzędu, nie był wypłacalny; ale z drugiej
strony, jeśli osoba lub zabezpieczenie były odpowiednie lub wypłacalne, gdy można było wnieść pozew, każdy
będzie odpowiedzialny za to, co zarządzał.
12. Jeśli jednak ten, kto mianował sędziego na własną odpowiedzialność, jest wypłacalny, to czy powództwo
powinno być najpierw wytoczone przeciwko niemu jako poręczycielowi; czy też będzie tak samo, jak w
przypadku, gdy sprawy były niewłaściwie prowadzone przez jego kolegę? Postanowiono, że najpierw powinien
być pozwany ten, kto mianował sędziego, tak jak w przypadku poręczenia, ponieważ jego kolega jest pozwany z
powodu jego zaniedbania i w celu ściągnięcia kary; ale ten, kto mianował sędziego jest pozwany z powodu jego
gwarancji.
0. Tine Same, Opinie, Księga I.
Nie jest konieczne przyznanie praetorianom powództwa przeciwko współpracownikowi mianowanego sędziego.
23. Tenże, Pytania, księga II.
Jak więc należy postąpić, gdy jeden z sędziów był nieobecny przez cały rok, albo gdy będąc obecnym, nie
załatwiał spraw publicznych z powodu uporu, niewiedzy lub złego stanu zdrowia, a jego kolega sam się tym
zajmował i nie było to należycie wykonane? Wówczas należy postąpić w następującym porządku: najpierw ten,
który prowadził sprawy publiczne, i ci, którzy byli za niego poręczeni, zostaną pozwani o całą kwotę, a po
wyczerpaniu wszystkich, ten, który wyznaczył osobę niewypłacalną, będzie odpowiedzialny, a na koniec drugi
sędzia, który nie zajmował się żadnymi sprawami publicznymi, powinien zostać pociągnięty do
odpowiedzialności. Ten, kto mianował sędziego, nie może też właściwie uchylić się od odpowiedzialności ogólnej,
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ponieważ powinien był wiedzieć, że ten, którego mianował, objął urząd jako osoba fizyczna i przyjął wspólną
odpowiedzialność. Gdy bowiem dwóch sędziów prowadzi interesy, a należne pieniądze nie mogą być pobrane od
jednego z nich, ten, który go mianował, może być pozwany o całą kwotę, gdy jest to konieczne.
23. Tenże, Pytania, Księga XV.
Rozumie się, że magistraty miejskie wiedzą to, o czym wiedzą ci, którym powierzone są najwyższe interesy
państwa.
16. Tenże, Opinie, księga I.
Ten, kto został usunięty z Zakonu Dekurionów na pewien czas, a następnie przywrócony, nie może być
dopuszczony do nowych zaszczytów jako osoba, która została zdegradowana na czas, w którym została
pozbawiona rangi. W obu tych przypadkach postanowiono, że należy sprawdzić, czy osoby, które zostały
skazane za przestępstwo, zasłużyły na tego rodzaju karę; jeśli bowiem otrzymały karę surowszą niż powinny, lub
zostały okryte niesławą, powinny zostać uwolnione, a sprawa uznana za załatwioną. Jeżeli jednak zostali poddani
karze mniej surowej, niż to jest prawnie przepisane, to mimo to będą zaliczeni do osób, które są niesławne;
ponieważ kwestia faktów zależy od decyzji sędziego, ale autorytet prawa nie.
(2) Jeżeli ktoś mianuje swego następcę, a ten po wygaśnięciu mandatu jest wypłacalny, to nie jest konieczne
wniesienie powództwa.
(3) Jeżeli grunty są przekazywane w drodze tajnego powiernictwa, w celu wyłudzenia roszczeń publicznych,
może ich zażądać Skarb Państwa, a nabywca oszukańczo sprzedanego mienia będzie zmuszony zapłacić tyle
samo z własnej kieszeni.
(4) Prawo urodzenia nie ulega zmianie przez adopcję, o ile chodzi o wykonywanie obowiązków urzędowych i
przyjmowanie posad publicznych, gdyż syn może być zmuszony przez przybranego ojca do przyjęcia nowej
posady.
0. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Jeśli jednak syn został wyemancypowany przez swojego przybranego ojca, nie tylko przestaje być jego synem,
ale także nie jest już obywatelem miasta tego, którego synem stał się przez adopcję.
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(2) Papinianus, Opinie, Księga I.
Wolny człowiek nie jest zwolniony od pracy cywilnej z powodu usług należnych swemu patronowi, gdyż nie ma
różnicy, czy świadczy on usługi lub wypełnia obowiązki wobec swego patrona, czy też nie.
1. 1. Wolni strzelcy senatorów, którzy prowadzą interesy swoich patronów, są zwolnieni z kurateli na mocy
dekretu senatu.
2. Ojciec zgodził się, aby jego syn został mianowany dekurionem. Rząd powinien raczej pozwać syna osobiście,
niż żeby ojciec miał wytoczyć powództwo przeciwko niemu jako zabezpieczenie dla syna; nie ma bowiem różnicy,
czy syn miał castrense peculium przed służbą w armii, czy po niej.
3. Przedawnienie czasu wymaganego do ponownego ubiegania się o urząd lub do uzyskania innej pracy
publicznej dotyczy niektórych gmin, ale nie innych.
4. Praca publiczna nie może być zarządzana przez tę samą osobę w tym samym czasie w dwóch różnych
miastach. Dlatego, gdy dwa urzędy są oferowane w tym samym czasie, miejsce urodzenia powinien być
preferowany.
5. Samo posiadanie nie jest wystarczającą podstawą do nałożenia obowiązków cywilnych na posiadacza, chyba
że przywilej ten został specjalnie przyznany miastu.
6. Osoby, które powróciły do kraju na mocy prawa postliminium, są zobowiązane do przyjęcia pracy publicznej,
nawet jeśli zamieszkują w innym mieście.
7. Ściąganie podatków nie jest zaliczane do podstawowych zajęć, dlatego też powierza się je dekurionom.
8. Ten, kto został poddany manumisji na mocy trustu, w kwestii pracy cywilnej kieruje się pochodzeniem tego, kto
go poddał manumisji, a nie tego, kto pozostawił mu wolność.
9. Boski Pius zadecydował, że dziecko urodzone w rodzinie adoptowanej podąża za pochodzeniem swojego
naturalnego dziadka w kwestii zatrudnienia cywilnego, tak samo jak w przypadku, gdy syn został oddany do
adopcji, chyba że istnieje podejrzenie oszustwa związane z tą procedurą.
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10. Błąd tego, kto myśląc, że jest obywatelem miasta lub mieszkańcem kolonii, zgadza się na przyjęcie pracy
cywilnej, nie wyklucza go z możliwości obrony prawnej.
11. Przeniesienie miejsca zamieszkania ojca do innego miasta nie zmusza jego syna do przyjęcia pracy
publicznej w tym mieście, jeśli przyczyna zmiany miejsca zamieszkania ojca jest tymczasowa.
12. W przypadku oskarżenia o popełnienie przestępstwa przeciwko osobom nominowanym na urząd, nie mogą
one być dopuszczone do nowych stanowisk przed rozstrzygnięciem ich sprawy, ale w międzyczasie zachowują
swoją dotychczasową rangę.
13. Samo posiadanie domu w innym mieście nie tworzy miejsca zamieszkania.
14. Odpowiedzialność wynikająca z nominacji następcy nie wiąże poręczyciela osoby, która jej dokonuje.
15. 15. Poręczyciele, którzy stali się odpowiedzialni za własność publiczną i którzy mianują sędziów na własne
ryzyko, nie są odpowiedzialni za żadne działania karne, które mogą być wniesione przeciwko tym, za których
zostali zobowiązani; wystarczy bowiem, że obiecali naprawić wszelkie szkody poniesione przez rząd.
(23) Paulus, Pytania, Księga I.
Boski Sewerus stwierdził w Reskrypcie, że odstępy czasu przepisane w odniesieniu do trwania na urzędzie są
przyznawane tym, którzy nie chcą, ale nie tym, którzy pragną pozostać, ponieważ nikt nie powinien pozostawać
stale na urzędzie.
0. Scaevola, Pytania, Księga I.
To, co jest uczynione przez większość zgromadzenia, jest uważane za to samo, co gdyby było uczynione przez
wszystkich.
24. Paulus, Pytania, Księga XXIV.
Przeniesienie miejsca zamieszkania następuje wtedy, gdy to się rzeczywiście dokona, a nie wtedy, gdy zostanie
złożone zwykłe oświadczenie w tej sprawie, jak to jest wymagane w przypadku tych, którzy zaprzeczają, że jako
mieszkańcy mogą być wezwani do wykonywania obowiązków publicznych.
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0. Tenże, Opinie, Księga I.
Lucjusz Tytus, będąc pod kontrolą swojego ojca, został mianowany przez magistraty, wraz z pewnymi innymi
osobami, kuratorem do skupu zboża, wbrew zgodzie swojego ojca. Lucjusz Tycjusz nie zgodził się przyjąć tego
urzędu i nie otrzymał z tego tytułu żadnych pieniędzy, ani też w żaden sposób nie uczestniczył wraz z innymi
urzędnikami w dokonywaniu skupu, a po śmierci ojca został wezwany do uregulowania należności od swoich
kolegów. Pojawiło się pytanie, czy może być pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu? Paulus
odpowiedział, że chociaż odmówił przyjęcia urzędu, na który został powołany przez magistraty, to jednak może
być pozwany z tytułu szkody poniesionej przez państwo, nawet jeśli w czasie, gdy został powołany, podlegał
władzy innego.
23. Paulus uważał, że ci, przeciwko którym wytoczono powództwo nie z powodu umowy, ale z powodu
wykonywania pracy publicznej, którą wykonali dla innych, są zwykle odpowiedzialni za utratę części należności
głównej, ale nie są odpowiedzialni za odsetki.
24. Stwierdził on również, że spadkobiercy ojca nie mogą być prawnie pozwani z tytułu urzędu, który syn przyjął
po śmierci ojca. Opinia ta odnosi się do tego, który został mianowany dekurionem przez swojego ojca, a po jego
śmierci nadal pełnił obowiązki tego urzędu.
25. 25. Uważa się też, że ten, kto adoptował dekuriona, przejął wszystkie obowiązki dekuriona, jak w przypadku
ojca, którego syn został mianowany dekurionem za jego zgodą.
26. Uważał też, że posag w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku męża. Gdyby jednak został on
wezwany do podjęcia obowiązków miejskich, proporcjonalnie do posiadanych środków, posag nie powinien być
traktowany jako część jego majątku.
27. Uważał też, że jeśli oskarżyciel o popełnienie przestępstwa nie ponosi winy, ponieważ oskarżenie nie zostało
wniesione w terminie przewidzianym przez prawo, to oskarżony nie powinien w tym czasie zabiegać o
jakąkolwiek pracę publiczną.
28. "Cesarze Sewerus i Antoninus, do Septymiusza Zenona. Chociaż wyraziłeś zgodę na to, aby twój syn, który
nie jest jeszcze pełnoletni, został dekurionem, i chociaż później przyrzekłeś za niego wiarę, to jednak w
międzyczasie nie możesz być zmuszony do przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, ponieważ nie wydaje się,
abyś wyraził zgodę na nominację, która może być legalnie dokonana."

3587

29. Podał również, że jeśli Stan nie posiada żadnego specjalnego przywileju w odniesieniu do przyjmowania
dodatków do swojego terytorium, nie może wycofać się z dzierżawy lub sprzedaży ziem publicznych, które
zostały już udoskonalone; czas regulujący takie dodatki jest bowiem przepisany przez Skarb Państwa.
23. The Same, Sentencje, Księga I.
Dzieci wyzwolonych mężczyzn i wyzwolonych kobiet podążają albo za miejscem zamieszkania, albo za
pochodzeniem swoich ojcowskich przodków, a także za patronami, którzy ich poddali manumulacji.
23. Wdowa zachowuje miejsce zamieszkania po zmarłym mężu, tak jak w przypadku kobiety sławionej przez
męża, ale będzie ono zmienione, jeśli zawrze drugie małżeństwo.
24. Wolni ludzie stają się obywatelami miejsca, w którym dobrowolnie ustalili swoje miejsce zamieszkania; ale
czyniąc to, nie naruszają praw rodzicielskich swojego patrona i są zobowiązani do wykonywania pracy publicznej
w obu miejscach.
25. Ten, który został zdegradowany do pewnej miejscowości, w międzyczasie, koniecznie ma swoje miejsce
zamieszkania w miejscu, do którego został zdegradowany.
26. Senator pozbawiony rangi nie jest przywracany do swego pierwotnego kraju, chyba że uzyska to jako
szczególną łaskę.
27. Senatorowie wraz z synami i córkami urodzonymi w czasie sprawowania urzędu przez ich ojca, jak również
ich wnuki, prawnuki i prawnuki przez ich synów, pozbawieni są przywileju urodzenia, choć nadal zachowują
godność miejską.
28. Senatorowie, którzy uzyskali wolne urlopy, to znaczy prawo przebywania tam, gdzie im się podoba,
zachowują swoje miejsce zamieszkania w mieście Rzymie.
29. Ci, którzy pożyczają pieniądze na procent, powinni zwolnić się ze wszystkich zobowiązań związanych z ich
dziedzictwem, nawet jeśli nie są w jego posiadaniu.
(3) Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
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Każdy, kto osiągnął godność senatorską, przestaje być obywatelem, jeśli chodzi o wykonywanie innych zawodów
publicznych; ale rozumie się, że zachowuje on swoje prawa rodzicielskie w odniesieniu do honorów miejskich.
Stąd też niewolnicy, którzy zostali przez niego wyswobodzeni, stają się obywatelami miasta, w którym się urodzili.
(1) Żołnierz ma miejsce zamieszkania w miejscu, gdzie służy, jeżeli nie posiada majątku we własnym kraju.
25. Scaevola, Digest, Księga II.
W Konstytucjach cesarskich jest zapisane, że pieniądze, które są wypłacane z uszczerbkiem dla kogokolwiek, nie
są oprocentowane. Stwierdzili to cesarze Antoninus i Werus w Reskrypcie w następujący sposób: "Nie jest
niczym więcej niż sprawiedliwym, że odsetki nie powinny być wymagane od salda należnego po zakończeniu
kadencji urzędu, którego sprawujący nie zarządzał osobiście, ani nie powinny być wymagane od jego poręczenia,
a "tym bardziej nie powinny być pobierane od sędziów, którzy otrzymali zabezpieczenie". Wynika z tego, że w
przyszłości nie powinno się od tej zasady odstępować.
26. Ulpianus, O edyktach pretora, księga I.
Gdy dwóch magistratów miejskich wykonuje obowiązki jednego urzędu, uważa się ich za jedną osobę, a przywilej
ten jest im zazwyczaj przyznawany przez prawo miejskie; ale nawet jeśli tak nie jest, zwyczajowo przestrzega się
tej zasady, o ile nie ma przeciwnego przepisu.
23. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Sędzia miejski nie może wykonywać czynności, które należą raczej do jurysdykcji cesarskiej niż do jego własnej.
23. Sędziowie miejscy nie mogą przyznawać całkowitego zwrotu dóbr, ani nakazać przejęcia własności w celu jej
zachowania, ani w celu utrzymania posagu w nienaruszonym stanie, ani w celu zapewnienia bezpieczeństwa
spadków.
(2) Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Kto zostaje poddany manumisji, staje się obywatelem miasta, do którego należy ten, kto go poddał manumisji; nie
idzie jednak za miejscem zamieszkania, lecz za krajem; a jeśli jego patron jest obywatelem dwóch różnych miast,
przez manumisję stanie się obywatelem tych samych miast.
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0. 0. Jeżeli ktoś zawsze prowadzi swoje interesy nie w kolonii, lecz w mieście, tam sprzedaje, kupuje i zawiera
umowy, tam korzysta z targów lub łaźni, tam bierze udział w wystawach i obchodzi święta, i krótko mówiąc,
korzysta ze wszystkich zalet miasta, a nie korzysta z zalet kolonii, to rozumie się, że jego miejsce zamieszkania
jest w tym mieście, a nie tam, gdzie przebywa w celu uprawy ziemi.
1. Celsus w Pierwszej Księdze Digestów omawia kwestię, że jeśli ktoś urządzi dwa takie same domy, które
znajdują się w dwóch różnych miejscach, i nie mieszka w jednym mniej niż w drugim, to należy uznać, że ma
miejsce zamieszkania tam, gdzie sam uważa, że jest. Wątpię, czy przez zmianę zdania z jednego miejsca na
drugie można uznać, że ktoś ma miejsce zamieszkania w dwóch miejscach. Może to jednak być prawda, choć
trudno to rozstrzygnąć, tak jak trudno jest rozstrzygnąć, że ktoś może być bez miejsca zamieszkania. Myślę
jednak (i to może być utrzymane jako poprawne), że jeśli człowiek, który opuścił swoje miejsce zamieszkania,
wyrusza w podróż morską lub podróżuje lądem, szukając miejsca, w którym mógłby zatrzymać się na jakiś czas,
będzie bez żadnego miejsca zamieszkania.
2. Ten, kto został zdegradowany, może mieć swoje miejsce zamieszkania, jak mówi Marcellus, w miejscu, do
którego został ograniczony.
30. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Sprawę najwyższej wagi można postawić przed magistraturą miejską za zgodą zainteresowanych stron.
23. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga I.
Człowiek musi być posłuszny zarówno magistratom miasta, w którym mieszka, jak i tego, którego jest
obywatelem; nie tylko bowiem podlega jurysdykcji miejskiej w obu miejscach, ale także powinien wypełniać
obowiązki każdego urzędu publicznego w każdym z nich.
23. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXI.
Każdy, kto urodził się we wsi, która jest zależna od miasta, jest rozumiany jako mający tam swoje miejsce
zamieszkania, tak jakby był w samym mieście.
23. Marcellus, Digest, Księga I.
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Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś miał miejsce zamieszkania gdziekolwiek zechce, ponieważ nie jest mu to
zabronione.
34. Modestinus, Rozbieżności, Księga IV.
Kobieta, która została zaręczona, nie zmienia miejsca zamieszkania przed zawarciem małżeństwa.
Tenże, O manumisjach.
Rzym jest naszą wspólną ojczyzną.
Tenże, Reguły, księga III.
Obywatel, który został już powołany na stanowisko publiczne, nie może opuścić swego miejsca zamieszkania,
dopóki nie wypełni obowiązków swego urzędu.
(23) Tenże, Usprawiedliwienia, Księga I.
Należy pamiętać, że jeśli ktoś nadal mieszka na jakimś kawałku ziemi, nie jest uważany za mieszkańca gminy;
ponieważ ten, kto nie korzysta z przywilejów miasta, nie jest uważany za jego obywatela.
0. Tenże, Opinie, Księga II.
Gdy Tycjusz przebywał w Rzymie w celu odbycia studiów, został do niego wysłany list od władz jego rodzinnej
wioski, aby dostarczył cesarzowi rozporządzenie tejże wioski, które zostało przekazane wraz z listem. Jednak
osoba, która miała dostarczyć list, w wyniku zmowy przekazała go Lucjuszowi Titiusowi, który sam przebywał w
Rzymie, z tego samego powodu co Titius. Po wymazaniu nazwiska Titiusa, do którego skierowane było
rozporządzenie, wstawił swoje własne nazwisko, a następnie dostarczył je cesarzowi, zgodnie z zarządzeniem
gminy. Pytam, czy posłaniec może domagać się zwrotu kosztów podróży i jakie przewinienie popełnił, nie
dostarczając listu osobie, której zobowiązał się go przekazać, a także czym zawinił ten, który wymazawszy imię
innego i wpisawszy własne, dostarczył rozporządzenie cesarzowi, tak jakby otrzymał rozkaz od swojego miasta?
Herenniusz Modestinus odpowiedział, że Tycjusz nie może żądać zwrotu kosztów podróży, ale może odwołać się
do osoby, która dokonała zamiany we własnym imieniu.
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Tycjusz przyjął zastaw za pieniądze publiczne, które sam pożyczył, i umówił się z dłużnikiem, że jeśli dług nie
zostanie spłacony, zastaw zostanie sprzedany bez żadnej gwarancji. Sędziowie, którzy zastąpili Titiusa,
zatwierdzili roszczenie i zastaw, aż do Maeviusa. Ze sprzedaży zastawu nie uzyskano wystarczającej sumy
pieniędzy na spłatę długu, ponieważ magistrat udzielił nabywcom gwarancji co do wartości ziemi. Pojawiło się
pytanie, kto jest odpowiedzialny wobec gminy? Herreniusz Modestinus odpowiedział, że Tycjusz nie ponosi
odpowiedzialności z tego tytułu, gdyż jego następcy przejęli odpowiedzialność za dług, podobnie jak magistrat,
który dokonał sprzedaży, gdyż sprzedał ją jako zawierającą więcej, niż wynikało to z rzeczywistego pomiaru
gruntu, a ponieważ sprzedał ją za więcej, należy im nakazać wyrównanie niedoboru. Dlatego ten, kto jako ostatni
zatwierdził roszczenie, powinien wynagrodzić gminie stratę, jeśli nie zostanie udowodnione, że roszczenie zostało
przeniesione na wypłacalnego następcę.
0. Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga I.
Gubernatorzy prowincji mają jurysdykcję nad wszystkimi mieszkańcami, których miasta uważają za swoich; ale
jeśli ktoś zaprzecza, że jest mieszkańcem, musi wnieść pozew do gubernatora prowincji, w której jurysdykcji
znajduje się miasto, przez które został wezwany do wykonywania pracy publicznej, a nie do gubernatora tej, w
której sam twierdzi, że się urodził. Tak stwierdził Boski Hadrian w Reskrypcie w odniesieniu do kobiety, która
wyszła za mąż w innym miejscu niż to, w którym się urodziła.
23. Postanowiono, że wolni ludzie mogą sprawować urzędy publiczne tam, gdzie jest ich patron lub gdzie sami
mają miejsce zamieszkania.
24. Należy pamiętać, że kobiety, które tworzą nielegalny związek z mężczyznami, mogą pełnić funkcje publiczne
tylko tam, gdzie same się urodziły, a nie tam, gdzie są ich mężowie. Stwierdzili to Bracia Boży w Reskrypcie.
0. Papiriusz Justus, O Konstytucjach, Księga II.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że należy zwolnić z przysięgi tego, kto przysięgał, że nie
będzie więcej uczestniczył w zebraniach swojego zakonu, gdyby potem został mianowany duumwira.
(15360) W Reskrypcie stwierdzono również, że dzierżawcy gruntów należących do Skarbu Państwa muszą
wywiązywać się z obowiązków miejskich bez szkody dla Skarbu Państwa. Powinien tego dopilnować namiestnik
z pomocą prokuratora skarbu.
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(15361) Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że obowiązkiem magistratów jest zbieranie zapisów
należących do ich miast, a jeśli tego nie zrobią, to oni sami lub ich spadkobiercy mogą zostać pozwani, a jeśli nie
będą wypłacalni, to ich poręczyciele staną się za nich odpowiedzialni.
(15362) W Reskrypcie stwierdzili również, że kobieta, będąc mężatką, jest mieszkanką tego samego miasta co jej
mąż, i że nie można jej zmusić do wykonywania jakichkolwiek obowiązków publicznych w miejscu, w którym się
urodziła.
(15363) Stwierdzili także w Reskrypcie, że majątek ojca, który celowo wyemancypował syna, aby uniknąć
odpowiedzialności za niego jako sędzia, będzie odpowiedzialny tak samo, jak gdyby stał się za niego
poręczycielem.
(15364) W Reskrypcie stwierdzono również, że jeśli ktoś pyta, czy jest obywatelem danego miasta, należy
najpierw uzyskać dowody na to, że posiada tam majątek, ponieważ samo podobieństwo nazwiska nie wystarcza
do ustalenia miejsca urodzenia.
(15365) Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że ci, którzy pełnią obowiązki sędziów pod
przymusem, powinni złożyć odpowiednie zabezpieczenie, tak jak ten, kto dobrowolnie przyjął urząd.

Tyt. 2, W sprawie dekurionów i ich synów.
Ulpianus, Opinie, Księga II.
Jest ustalone, że dekurioni, którzy opuścili miasta, do których należeli, i udali się do innych miejsc, mogą być
odwołani do kraju przez namiestnika prowincji; ten zaś musi zadbać o to, aby otrzymali odpowiednie zajęcie.
Tenże, Dysputy, Księga I.
Dekurion, który zostaje zdegradowany na pewien czas, przestaje nim być. Gdy powróci, nie uzyska dawnej
pozycji, ale nie zawsze będzie miał zakaz zostania dekurionem. Nie zostanie przywrócony na dawne stanowisko,
ale na jego miejsce może być wybrany inny; a jeśli liczba jego zakonu jest kompletna, musi czekać, aż pojawi się
wakat. Inaczej ma się sprawa z tym, który jest czasowo usunięty ze swego zakonu, gdyż staje się on dekurionem,

3593

gdy tylko upłynie czas; na jego miejsce można jednak wybrać innego. Jeśli jednak stwierdzi, że jest ono zajęte,
musi czekać, aż pojawi się wakat.
(23) Kiedy jednak zostanie przywrócony do swojego zakonu, może powstać pytanie, czy będzie zajmował
miejsce, które miał na początku, czy też to, które uzyskał teraz, jeśli w grę wchodzi obowiązek podejmowania
decyzji jako przewodniczący. Myślę, że będzie miał to samo stanowisko, które zajmował poprzednio. Ta sama
zasada nie ma zastosowania do tego, który został zdegradowany na pewien czas, ponieważ wchodzi on jako
ostatni w kolejności.
(24) W odniesieniu do dzieci dekurionów powstaje pytanie, czy za syna dekuriona uważa się tylko tego, który
został poczęty i urodzony w czasie, gdy jego ojciec sprawował urząd, czy też również tego, który urodził się,
zanim jego ojciec został dekurionem. I rzeczywiście, jeśli chodzi o tego ostatniego, to nie może on być biczowany
rózgami ani skazany na kopalnie; nie będzie też uprzedzony, ponieważ urodził się z ojca plebejusza, jeśli
zaszczyt dekurionatu zostanie potem przez niego uzyskany. Papinianus wyraził tę samą opinię w odniesieniu do
dziadka i uznał, że syn nie jest poszkodowany, jeśli jego ojciec został naznaczony niesławą.
(25) Jeśli jednak ojciec został wydalony z Zakonu Dekurionów, a stało się to przed poczęciem dziecka, uważam,
że powinno ono być uważane za syna plebejusza, jeśli chodzi o jakiekolwiek zaszczyty. Jeśli jednak ojciec
utraciłby swój stopień po poczęciu dziecka, to z większą pobłażliwością należałoby uznać, że jest on synem
dekuriona.
(26) Stąd też ten, który urodził się po degradacji ojca, pod warunkiem, że został poczęty zanim to nastąpiło, jest
uważany za podobnego do syna senatora; jeśli jednak nastąpiło to później, to degradacja będzie mu szkodzić.
(27) Jeśli dziecko urodziło się w czasie, gdy jego ojciec był czasowo wyłączony z zakonu, a w międzyczasie
zostało poczęte i urodzone, to czy urodziłoby się jako syn dekuriona, nawet jeśli jego ojciec umarłby przed
przywróceniem go do stanu spoczynku? Zgodnie z życzliwym rozumowaniem tak właśnie by było.
(28) Ponadto, jeśli dziecko zostało poczęte przez plebejusza, a następnie, przed jego narodzinami, ojciec
otrzymał urząd dekuriona, ale utracił go zanim dziecko przyszło na świat, bardziej wspaniałomyślne byłoby
twierdzenie, że czas pośredni będzie dla niego korzystny i że będzie on uważany za już narodzonego.
(29) Żadna zbrodnia popełniona przez ojca nie może ściągnąć kary na niewinne dziecko, dlatego syn nie będzie z
tego powodu wykluczony z Zakonu Dekurionów, ani z żadnego innego zaszczytu.
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(30) Osobom, które ukończyły dwadzieścia pięć lat, Konstytucje cesarskie zabraniają powoływania do
dekurionatu bez ich zgody; jeśli jednak wyrażą zgodę, powinni wykonywać obowiązki tego urzędu, nawet jeśli
mają więcej niż siedemdziesiąt lat; choć w tym przypadku nie można ich zmuszać do wykonywania publicznych
obowiązków.
23. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga III.
Ogólnie rzecz biorąc, należy utrzymywać, że jeśli dekurion, otrzymawszy lżejszy wyrok, niż na to zasługiwał,
został na pewien czas zdegradowany, to zgodnie z nakazami humanitaryzmu powinno mu się pozwolić na
zachowanie majątku, ale nie może on potem otrzymać urzędu dekuriona.
Jeśli jednak dekurion, czy to z powodu jakiegoś przestępstwa podstępu, czy jeszcze poważniejszego, nie został
zdegradowany na pewien czas, lecz czasowo wykluczony ze swego zakonu, znajduje się w takiej sytuacji, że
może zostać przywrócony. Cesarz Antoninus postanowił bowiem w edykcie, że jeśli ktoś z jakiegokolwiek
powodu został na pewien czas wykluczony ze swego zakonu, zabroniono mu obecności na zebraniach lub
spełniania innych jego wymagań, to po upływie tego czasu może on jeszcze wznowić wykonywanie swoich
urzędowych funkcji lub obowiązków. I to jest nie więcej niż sprawiedliwe, ponieważ wyrok, który jedynie nakładał
pewien zakaz, nie powinien być zwiększany.
Nie ulega wątpliwości, że nieślubne dzieci mogą być wybierane na dekurionów, ale Boscy Bracia stwierdzili w
Reskrypcie do Lollianusa Avitusa, namiestnika Bitynii, że jeśli taki syn ma konkurenta, który jest prawowity, to ten
ostatni musi mieć pierwszeństwo. Gdyby jednak prawowite dzieci zaniedbywały swoje obowiązki, to te, które są
nieślubne, powinny być dopuszczone do urzędu dekuriona, po upewnieniu się, że ich postępowanie i życie są
godne pochwały; ponieważ dla dobra ogółu Zakon Dekurionów powinien być zawsze pełny, nie powinno się do
niego dopuszczać osób nieszlachetnych.
Boscy Sewerowie i Antoninus pozwolili tym, którzy wyznawali żydowski przesąd, na otrzymanie zaszczytów
cywilnych, ale nałożyli na nich wymóg, aby nie naruszali nakazów swojej religii.
Marcjanus, O oskarżeniach publicznych, Księga I.
Dekurionowi nie wolno oddawać w dzierżawę żadnych dóbr; jeśli jednak dziedziczy dzierżawę w drodze
dziedziczenia, może zachować ją w posiadaniu; i ta zasada powinna być przestrzegana we wszystkich
podobnych przypadkach.
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23. Papinianus, Pytania, Księga II.
Postanowiono, że ci, którzy zostali czasowo usunięci z Zakonu Dekurionów za przestępstwo, które pociąga za
sobą hańbę, są wykluczeni na zawsze. Natomiast ci, którzy zostali czasowo wygnani za jakieś błahe
przewinienie, na przykład takie, które wynikło z jakiejś transakcji handlowej, nie powinni być uważani za
niesławnych.
23. Tenże, Opinie, Księga I.
Nieślubne dzieci, jak również te, które pochodzą z kazirodczych małżeństw, mogą zostać dekurionami; nie należy
bowiem wykluczać z urzędu tego, kto nie popełnił żadnego przestępstwa.
Małoletni poniżej dwudziestego piątego roku życia, którzy zostali powołani na dekurionów, otrzymują
wynagrodzenie związane z tym urzędem, ale nie mogą głosować razem z innymi.
Dekurionowi nie wolno piastować urzędu rolnika skarbowego, nawet we własnym mieście.
Ci, którzy zaniechają oskarżenia publicznego, nie otrzymawszy na to pozwolenia, nie mogą być odznaczeni
godnością dekuriona; zgodnie bowiem z dekretem turpiliańskim Senatu, naznaczeni są niesławą jako osoby,
które zostały skazane za złośliwe oskarżenie w sprawie karnej.
Syn został mianowany dekurionem, ojciec złożył apelację i chociaż została ona odrzucona, ponieważ nie została
złożona w przepisanym terminie, to gdyby syn objął urząd, a ojciec nie ratyfikowałby jego czynów, nie poniósłby
odpowiedzialności za syna.
Gdy mają być rozstrzygnięte inne kwestie związane z przywilejami, pierwszeństwo mają ci, którzy w tym samym
czasie uzyskali najwięcej głosów na urząd dekuriona, ale ten, kto ma najwięcej dzieci, będzie pierwszy zapytany
o zdanie na zgromadzeniu i wyprzedzi innych pod względem honorowym.
Paulus, Opinie, Księga I.
Honory i urzędy nie mają odniesienia do kolejności wyboru, ale powinny być przyznawane tym, którzy są bardziej
godni.
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Głuchy, który w ogóle nie słyszy, i ten, który jest niemy i nie może mówić, są zwolnieni z urzędów miejskich, ale
nie z innych obowiązków publicznych.
Kto nie jest dekurionem, ten nie może pełnić funkcji duumwirów ani innych urzędów, ponieważ plebejuszom nie
wolno pełnić funkcji dekurionów.
Nie uważa się, że ojciec wyraził zgodę na to, by jego syn został dekurionem, jeśli sprzeciwił się temu w
obecności namiestnika, przed samym Zakonem lub w jakikolwiek inny sposób.
Hermogenianus, Epitomy, Księga I.
Dozwolone jest zaopatrywanie dekurionów, którzy utracili swój majątek, zwłaszcza jeśli wyczerpali swoje
dziedzictwo przez ofiarność dla ojczyzny.
Paulus, Dekrety, Księga I.
Cesarz Sewerus powiedział: "Nawet jeśli udowodni się, że Titius urodził się z ojca, który był w niewoli, ale z matki,
która była wolna, nie przeszkodzi mu to w zostaniu dekurionem w mieście, w którym się urodził".
52. Nie ulega wątpliwości, że marynarze nie mogą zostać dekurionami.
10. Modestinus, Opinie, Księga I.
Herennius Modestinus uważał, że człowiek nie może zostać dekurionem tylko na podstawie nakazu wypłaty
pensji, jeśli nie został legalnie powołany do życia.
Callistratus, Judicial Inquiries, Księga I.
Nie tylko ci, którzy są w młodym wieku, ale także osoby w podeszłym wieku nie mogą zostać dekurionami. Ci
pierwsi są niejako niezdolni do ochrony interesów państwa i są tymczasowo usprawiedliwieni, ale ci drudzy są
wiecznie wykluczeni; jednak osoby w podeszłym wieku nie powinny być usprawiedliwiane, chyba że z ważnych
powodów, aby ci młodsi, z powodu niewybrania ich starszych, nie zostali pozostawieni sami sobie, aby ponosić
wszystkie publiczne obowiązki rządowe; nieletni poniżej dwudziestego piątego roku życia nie mogą być powołani
na dekurionów, chyba że z ważnego powodu, podobnie jak ci, którzy przekroczyli pięćdziesiąty piąty rok życia.
Niekiedy w tej sprawie należy brać pod uwagę dawno ustalony zwyczaj; albowiem nasi cesarze, po zasięgnięciu
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opinii mieszkańców Nikomedii, czy osoby w tym wieku mogą być wybierane do zakonu, stwierdzili w Reskrypcie,
że można to uczynić.
23. Tenże, Dochodzenia sądowe, Księga VI.
Ci, którzy zajmują się handlem i sprzedażą artykułów pierwszej potrzeby, nie powinni być pogardzani jako ludzie
zdegradowani, chociaż podlegają karom ze strony edylów. Takim bowiem ludziom nie zabrania się ubiegać o
urząd dekuriona lub o jakikolwiek inny zaszczyt w ich własnym kraju, gdyż nie są niesławni; nie są też wykluczeni
z publicznych posad, nawet po tym, jak zostali zbesztani przez Edylów, którzy w ten sposób wypełniają jedynie
swój zgodny z prawem obowiązek. Nie sądzę jednak, aby honorowo było przyjmować do zakonu osoby tego
rodzaju, które zostały poddane ciosom bicza; zwłaszcza w miastach, w których jest wielu uczciwych ludzi, ale
niedostatek tych, którzy powinni wypełniać obowiązki urzędu publicznego, z konieczności powołuje takie osoby
do miejskich zaszczytów, jeśli posiadają wymagane kwalifikacje.
23. Papiriusz Justus, O Konstytucjach, Księga II.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że osoby, które zostały na pewien czas zdegradowane i
powróciły, nie mogą być przywrócone do Zakonu Dekurionów bez zgody cesarza.
23. Stwierdzili także w Reskrypcie, że ci, którzy zostali zdegradowani po upływie czasu, nie mogą być
przywróceni do rangi dekurionów, chyba że są w takim wieku, że mogą być powołani na dekurionów, a ich
pozycja dawała im nadzieję na uzyskanie tego zaszczytu lub dawała pewność, że cesarz okaże im specjalne
pobłażanie.
24. W Reskrypcie stwierdzali także, że syn, który urodził się w czasie degradacji, nie jest pozbawiony prawa do
pełnienia obowiązków dekuriona.
25. 25. Stwierdzili także w Reskrypcie, że ten, kto zgodził się na mianowanie innego dekuriona, nie powinien
później sprzeciwiać się temu mianowaniu z tego powodu, że ten nie został prawnie ustanowiony dekurionem,
gdyż powinien był sprzeciwić się na początku.
23296. Paulus, Pytania, Księga I.
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Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że skazany dekurion nie powinien być poddawany torturom. Dlatego też, gdy
ktoś przestaje być dekurionem, a potem zostaje skazany, postanawia się, że nie wolno go torturować, ze względu
na pamięć o jego dawnej godności.

Tit. 3. Odnośnie rejestru dekurionów.
Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, księga III.
Imiona dekurionów powinny być wpisane do rejestru, tak jak to nakazuje prawo miejskie. Tam jednak, gdzie nie
ma prawa w tym względzie, należy wziąć pod uwagę rangę każdego z nich, tak aby można ich było zapisać w
kolejności, w jakiej każdy z nich cieszy się najwyższym wyróżnieniem w mieście; na przykład ci, którzy piastowali
urząd duumwira, jeśli jest on najwyższy, a wśród duumwirów pierwszeństwo ma ten, który pierwszy piastował
urząd; a po nim ci, którzy pełnili obowiązki duumwirów w samorządzie miejskim; a po nich ci, którzy zajmują
trzecie miejsce, i inni po kolei, a następnie ci, którzy wcześniej nie pełnili żadnego urzędu, tak aby każdy z nich
znalazł się na właściwym miejscu.
23. 23. Przy oddawaniu głosów należy zachować ten sam porządek, który, jak stwierdziliśmy, powinien być
zachowany przy rejestracji nazwisk.
Tenże, Opinie, Księga II.
Imiona osób, które otrzymały zaszczyty z rąk cesarza, powinny być najpierw wpisane do rejestru dekurionów w
danym mieście, a następnie imiona tych, którzy jedynie wypełniali obowiązki urzędów miejskich.

Tit. 4. Dotyczące publicznych posad i zaszczytów.
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23. Hermogenianus, Epitomy, Księga I.
Niektóre posady miejskie pochodzą od majątków, a inne od osób.
62. Zatrudnienia związane z posiadłościami dotyczą transportu towarów drogą morską lub lądową i angażują
uwagę pierwszego w kolejności dekuriona, gdyż to on jest odpowiedzialny za wszelkie pobory dokonane przez
niego podczas wykonywania obowiązków służbowych.
63. Do osobistych obowiązków należą te, które odnoszą się do obrony miasta, to znaczy takie, które mogą być
wykonywane przez sędziego cywilnego, na przykład ściąganie podatków lub, jak to zostało powiedziane w
odniesieniu do obowiązków patrymonialnych, nadzór nad zwierzętami pociągowymi w celu dostarczenia
prowiantu i innych tego rodzaju rzeczy; jak również opieka nad ziemiami publicznymi, akweduktami, końmi i
rydwanami; naprawy autostrad i magazynów; ogrzewanie łaźni, dystrybucja żywności i wszystkie obowiązki tego
rodzaju. Z tego, co powiedzieliśmy, można łatwo zrozumieć wszelkie inne sprawy, które przez długotrwały
zwyczaj zostały ustanowione w różnych miastach.
64. Za pracę osobistą uważa się zazwyczaj taką, której towarzyszy praca fizyczna, troska i pracowitość.
Natomiast praca patrymonialna to taka, w której szczególnie wymagany jest wydatek.
65. 65. Do zatrudnienia osobistego zalicza się opiekę i kuratelę nad małoletnim lub obłąkanym, jak również nad
rozrzutnym, niemym i nienarodzonym dzieckiem, któremu należy również zapewnić wyżywienie, napoje,
mieszkanie i inne tego rodzaju rzeczy. Jednakże w odniesieniu do majątku osoby nieletniej lub obłąkanej, osoba,
na której spoczywa ten obowiązek, musi uważać, aby nie został on nabyty przez lichwiarstwo lub aby dłużnicy
zostali zwolnieni z odpowiedzialności. Podobnie, gdy na mocy Edyktu Węglowego żąda się posiadania
nieruchomości, w przypadku braku zabezpieczenia, wyznaczony kurator zwalnia się z obowiązku osobistego
sprawowania pieczy nad nieruchomością. Ta sama zasada odnosi się do kuratorów, którzy zostali wyznaczeni do
opieki nad majątkiem osób, które zostały schwytane przez wroga i oczekują na powrót. Również w tym przypadku
kuratorzy są ustanawiani dla majątku pozostawionego osobie, która nie może go jeszcze przejąć ani na mocy
prawa cywilnego, ani pretorskiego.
Ulpianus, O Sabinusie, Księga XXI.
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Jeśli syn, który jest pod kontrolą ojca, sam będzie miał syna, będzie on uważany za pod jego kontrolą, jeśli chodzi
o honory miejskie.
(23) Tenże, Opinie, Księga II.
Osoby, które urodziły się w mieście Rzymie, a zamieszkały gdzie indziej, muszą przyjąć pracę publiczną w
Rzymie.
23. Nie można narzucać pracy miejskiej żołnierzom, którzy służą w obozie. Natomiast inne osoby prywatne,
nawet jeśli są krewnymi żołnierzy, muszą przestrzegać prawa swojego kraju i swojej prowincji.
24. Jeśli ktoś został skazany na kopalnie, a potem uzyskał całkowitą restytucję, może być powołany do
publicznych posad i zaszczytów tak, jak gdyby nigdy nie został skazany; a jego nieszczęście i smutne
doświadczenia nie mogą być podstawą do wykazania, że nie jest dobrym obywatelem swojego kraju.
25. Ich płeć odmawia kobietom cielesnego zatrudnienia i uniemożliwia im uzyskanie miejskich zaszczytów lub
urzędów.
26. Ojciec nie ma prawa powstrzymać syna, który jest pod jego kontrolą, od uzyskania miejskich honorów, jeśli
nie ma dobrego usprawiedliwienia, aby to zrobić.
27. Ojciec nie jest zobowiązany do podjęcia się obrony syna, jeśli nie zgadza się na otrzymanie przez niego
miejskich zaszczytów lub stanowisk, w obawie, że jego majątek może być obciążony; nie może jednak
powstrzymać go od odpowiedzialności wobec kraju w miarę posiadanych środków.
28. Kto ma więcej niż siedemdziesiąt lat, albo ma pięcioro dzieci, ten z tych powodów jest zwolniony od
piastowania urzędów cywilnych; jednak jego synowie powinni przyjmować urzędy, do których mają kwalifikacje,
bo z immunitetu przyznanego ojcom ze względu na ich dzieci oni sami nie korzystają.
29. Ojczym nie może być, na mocy żadnej reguły prawnej, zmuszony do podjęcia ciężarów pracy cywilnej w
imieniu swojego pasierba.
30. Wolni strzelcy powinni wykonywać obowiązki urzędowe w miejscu urodzenia swego patrona, jeśli ich zasoby
pieniężne są wystarczające, aby im to umożliwić; ponieważ majątek patrona nie jest obciążony z tytułu urzędów
zarządzanych przez jego wolnych strzelców.
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31. 31. Gdy ojciec był winny jakiegoś przestępstwa, nie powinno to być przeszkodą do uzyskania przez jego
synów zaszczytów miejskich.
32. Od dawna już ustalono, że nieletni poniżej dwudziestego piątego roku życia mogą zostać dekurionami; nie
wtedy jednak, gdy pełnią służbę wojskową, gdyż ten ciężar uważany jest raczej za związany z pracą
patrymonialną.
33. Ściąganie podatków jest uważane za pracę patrymonialną.
34. Obowiązek zbierania prowiantu jest zajęciem osobistym, a zwalnia od niego wiek siedemdziesięciu lat lub
liczba pięciorga żyjących dzieci.
35. Osoby, które są zobowiązane do zapewnienia noclegu żołnierzom przybywającym do miasta, powinny
wywiązać się z tego obowiązku przez zmianę.
36. Obowiązek zapewnienia kwatery żołnierzom nie jest obowiązkiem osobistym, lecz patrymonialnym.
37. Gubernator prowincji powinien dopilnować, aby posady i zaszczyty były rozdzielane po równo między
obywateli, stosownie do ich wieku i rangi; tak, aby przestrzegano ustalonego dawniej porządku różnych stopni
tychże posad i zaszczytów, aby ta sama osoba nie była bezkrytycznie i często uciskana przez ich nakładanie, a
państwo nie było pozbawiane jednocześnie ludzi i władzy.
38. 38. Jeżeli dwóch synów jest pod władzą ojca, to nie może on być zmuszony do odpowiadania za zatrudnienie
ich obu jednocześnie.
39. 39. Jeżeli człowiek, który pozostawił dwóch synów, nie przewidział w testamencie z ich wspólnego
dziedzictwa, aby jeden z nich mógł pełnić obowiązki urzędu publicznego, to ten ostatni nie powinien na własny
koszt brać na siebie odpowiedzialności za obowiązki lub zaszczyty, które mogą być na niego nałożone, chociaż
ojciec za życia mógł przyjąć taką odpowiedzialność za jednego ze swoich synów.
23. Tenże, Opinie, Księga III.
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Troska o budowę lub naprawę budynków publicznych w mieście jest pracą publiczną, od której ojciec, który ma
pięcioro żyjących dzieci, jest zwolniony; ale jeśli byłby zmuszony siłą do zwolnienia się z takiej pracy, nie
pozbawia go to usprawiedliwienia, które mógłby mieć, aby nie przyjąć innej.
23. 23. Usprawiedliwienie z powodu braku środków do nieprzyjmowania posad lub obowiązków miejskich, do
których podjęcia jest się zobowiązanym, nie jest stałe, lecz tymczasowe; jeżeli bowiem czyjś majątek został
powiększony honorowymi środkami, będzie to wzięte pod uwagę przy badaniu wypłacalności tego człowieka w
czasie, gdy został powołany na urząd.
24. 24. Osoby ubogie nie mogą być zmuszone, z powodu nędzy, do przyjęcia posad patrymonialnych, ale są
zmuszone do wypełniania obowiązków cielesnych, do których zostały powołane.
25. 25. Kto jest zobowiązany do wykonywania pracy publicznej w swoim mieście i przedstawia się jako żołnierz w
celu uniknięcia ciężarów miejskich, nie może pogorszyć stanu gminy.
(23) Scaevola, Reguły, Księga I.
Kapitanowie statków i handlarze olejem, którzy zainwestowali większą część swojego majątku w tego rodzaju
zawody, mają prawo do zwolnienia z urzędów publicznych na okres pięciu lat.
23. Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga IV.
W Reskrypcie Braci Boskich skierowanym do Rutiliusa Luppusa stwierdzono, co następuje: "Konstytucja, w której
przewidziano, że każdy, kto został dekurionem, może otrzymać urząd sędziego, powinna być przestrzegana, jeśli
tylko zainteresowani są wypłacalni i odpowiednio wykwalifikowani. Jeśli jednak są to osoby tak niskiej rangi i o tak
skromnych zasobach, że nie tylko nie nadają się do korzystania z publicznych zaszczytów, ale także ledwo mogą
się utrzymać, to powierzanie im urzędu sędziego jest zarówno bezużyteczne, jak i haniebne, zwłaszcza gdy są
inni, których można mianować, a którzy ze względu na swój majątek i rangę nadają się na to stanowisko. Dlatego
niech wiedzą wszyscy, którzy są zamożni, że nie powinni korzystać z tego przepisu prawa, i że gdy ktoś ma być
wybrany na zgromadzeniu, należy przeprowadzić wśród obecnych zapytanie o osoby, które ze względu na
posiadane środki są w stanie objąć godność urzędu."
23. Jest rzeczą pewną, że dłużnicy publiczni nie mogą być wyniesieni do zaszczytów miejskich, jeżeli najpierw
nie zapłacą tego, co są winni miastu. Takimi dłużnikami powinni być ci, w których rękach pozostaje saldo z
zarządzania sprawami publicznymi. Jeśli jednak nie są oni dłużnikami tego typu, ale pożyczyli pieniądze od
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miasta, nie są w stanie być wykluczeni z miejskich zaszczytów. Oczywistym jest, że wystarczy, jeśli zamiast
zapłaty, zabezpieczą się za pomocą zastawów lub wypłacalnych poręczeń. Stwierdzają to Boscy Bracia w
Reskrypcie skierowanym do Aufidiusza Herennianusa. Jeśli są dłużni tylko z tytułu obietnicy, która nie może być
odrzucona, znajdują się w takiej sytuacji, że należy ich wykluczyć z zaszczytów miejskich.
24. Jeśli ktoś, choć winny przestępstwa, nie został oskarżony, nie powinien być wykluczony z pełnienia funkcji
publicznych bardziej niż gdyby miał oskarżyciela, który wycofał się z oskarżenia; stwierdził to bowiem w
Reskrypcie nasz Cesarz wraz ze swoim Boskim Ojcem.
25. Należy zauważyć, że pewne stanowiska są albo osobiste, albo patrymonialne, podobnie jak pewne zaszczyty.
26. 26. Zatrudnienia, które odnoszą się do dziedzictwa lub do płacenia podatków, są tego rodzaju, że ani wiek,
ani liczba dzieci, ani żaden inny przywilej, który zwykle zwalnia od zatrudnień osobistych, nie będzie ważnym
usprawiedliwieniem dla ich odrzucenia.
27. Te obowiązki, które odnoszą się do dziedzictwa, są podwójnej natury, ponieważ niektóre z nich są nałożone
na posiadaczy, niezależnie od tego, czy są obywatelami, czy nie; a inne są nałożone na mieszkańców lub
obywateli miasta. Podatki nakładane na grunty lub budynki odnoszą się do posiadaczy tychże, natomiast
obciążenia patrymonialne dotyczą tylko gmin lub ich mieszkańców.
23. Marcianus, Public Prosecutions, Księga II.
Osoba, która została oskarżona o popełnienie przestępstwa, ma w Konstytucjach Cesarskich zakaz ubiegania się
o zaszczyty miejskie, zanim jej sprawa nie zostanie rozstrzygnięta. Nie ma różnicy, czy jest plebejuszem czy
dekurionem. Nie można mu jednak zabronić przyjęcia takiego urzędu po upływie roku od czasu, kiedy został
oskarżony, chyba że sam ponosi winę za to, że sprawa nie została rozpatrzona w ciągu roku. Boski Sewerus
stwierdził w Reskrypcie, że jeśli ktoś zostanie wybrany na sędziego, a jego przeciwnik złoży odwołanie i w czasie
trwania odwołania obejmie urząd, to powinien zostać ukarany. Jeśli więc ktoś, komu decyzja uniemożliwia
uzyskanie zaszczytów miejskich, wnosi apelację, powinien w międzyczasie powstrzymać się od żądania urzędu.
Ulpianus, O Edykcie, Księga XI.
Przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia nie wolno dopuszczać nieletnich do zarządzania sprawami
publicznymi, ani do posad, które nie są patrymonialne, ani do tych, które są magistrackie; nie wolno ich też
mianować dekurionami, bo jeśli nimi zostaną, nie będą mogli oddawać głosów w zgromadzeniu. Po rozpoczęciu
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jednak dwudziestego piątego roku uważa się, że rok ten upłynął, ponieważ w tego rodzaju sprawach
postanowiono, że to, co zostało rozpoczęte, należy uważać za zakończone; nie wolno jednak powierzać im
sprawowania żadnego urzędu publicznego, aby nie narazić rządu na szkodę lub samego małoletniego na
uszczerbek.
Tenże, O obowiązkach konsula, Księga III.
Gdy ktoś, kto został ustanowiony sędzią miejskim, odmawia wykonywania obowiązków swego urzędu, może być
do tego zmuszony przez gubernatora w taki sam sposób, w jaki opiekunowie mogą być zmuszeni do
wykonywania obowiązków nałożonego na nich zaufania.
23. Modestinus, Rozbieżności, Księga V.
Nie można nałożyć na sędziego dodatkowego zajęcia; ale urząd sędziego może być powierzony temu, kto już ma
inne publiczne zajęcie.
23. Tenże, Pandekty, księga XI.
Zgodnie z edyktem pretorskim urzędy powinny być nadawane stopniowo, a jak wynika z listu Boskiego Piusa do
Tycjana, powinno się to odbywać od mniej do bardziej ważnych.
23. Prawo miejskie przewiduje wprawdzie, że przy mianowaniu na urzędy magistrackie należy preferować ludzi
określonego stanu, ale należy pamiętać, że zasada ta powinna być przestrzegana tylko wtedy, gdy kandydaci są
wypłacalni. Jest to określone w Reskrypcie Boskiego Marka.
24. Bracia Boscy stwierdzili w Reskrypcie, że gdy brakuje obywateli nadających się do magistratury, immunitet
może być w pewnym stopniu naruszony.
25. Boski Antoninus i jego ojciec stwierdzili w Reskrypcie, że chociaż lekarz może być już zatwierdzony, to może
być odrzucony przez gminę.
26. Boski Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że ci, którzy uczyli dzieci podstaw nauki, nie są zwolnieni z
obowiązków publicznych.
23. Jawolenus, O Kasjuszu, księga VI.
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Kto został zwolniony od wykonywania obowiązków miejskich, nie jest zwolniony od zostania sędzią, ponieważ
funkcje tego ostatniego są bardziej zaszczytne niż te, które są związane z innymi stanowiskami publicznymi; ale
wszystkie inne nadzwyczajne obowiązki wymagane od kogokolwiek tymczasowo, jak na przykład naprawa
autostrad, nie powinny być wymagane od osoby tego rodzaju.
23. Tenże, O Kasjuszu, Księga XV.
Zwolnienie i immunitet od pracy publicznej przyznane dzieciom i potomkom kogokolwiek odnoszą się tylko do
osób należących do jego rodziny.
23. Kallistratus, Dochodzenia sądowe, księga I.
(22) Honor miejski jest zarządzaniem sprawami publicznymi, z tytułem urzędu, niezależnie od tego, czy
wymagane jest opłacanie wydatków, czy nie.
(23) Zatrudnienie jest albo publiczne, albo prywatne. Zatrudnienie publiczne to takie, w którym zobowiązujemy się
do zarządzania sprawami publicznymi, z pokryciem wydatków i bez tytułu godności.
(24) Pobieranie wydatków na naprawę dróg i podatków od gruntów nie jest pracą osobistą, lecz lokalną.
(25) Jeżeli chodzi o zaszczyty miejskie i sprawowanie urzędów publicznych, należy wziąć pod uwagę osobę,
której przyznano zaszczyt lub stanowisko, a także pochodzenie jej urodzenia oraz to, czy posiada ona środki
wystarczające do sprawowania powierzonego jej stanowiska, a także prawo, zgodnie z którym każdy powinien
wykonywać swoje obowiązki.
(26) Syn plebejski pod kontrolą ojcowską sprawuje swój urząd na ryzyko tego, kto go mianował. Nasz cesarz,
Sewerus, w Reskrypcie stwierdził w tej kwestii, co następuje: "Jeśli twój syn jest plebejuszem, nie powinieneś być
zmuszony, wbrew swojej woli, do bycia odpowiedzialnym za jego administrowanie magistraturą, ponieważ nie
możesz skorzystać z prawa władzy ojcowskiej, aby sprzeciwić się jego nominacji, ale jego administracja będzie
na ryzyko tego, kto go mianował".
(27) Władza administrowania urzędem publicznym nie jest promiskuityczna, lecz należy przestrzegać pewnego
porządku; nikt bowiem nie może pełnić wyższych funkcji magistrackich przed pełnieniem funkcji niższego stopnia,
ani też nikt nie może kontynuować pełnienia obowiązków urzędu publicznego w każdym wieku.
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(28) Wiele Konstytucji cesarskich stanowi, że jeśli nie ma innych chętnych do sprawowania urzędu, ci, którzy go
wcześniej sprawowali, mogą być zmuszeni do dalszego jego sprawowania. Boski Hadrian w Reskrypcie
odnoszącym się do kontynuacji urzędu stwierdził: "Jeśli nie ma innych, którzy są kompetentni do pełnienia
obowiązków urzędu, zgadzam się, aby zostali wybrani spośród tych, którzy już je pełnili".
23. Papinianus, Opinie, Księga V.
Jeśli ojciec wyrazi zgodę, aby jego syn został dekurionem, a po jego śmierci syn uzyskał ten urząd, to jego
współspadkobiercy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jego niewłaściwe administrowanie, jeśli
ojciec pozostawił synowi, dekurionowi, wystarczające środki do wywiązania się z zobowiązań.
23. Paulus, Sentencje, Księga I.
Nie powinni być wysłuchiwani ci, którzy oferują sumę pieniędzy w celu uzyskania zwolnienia od administracji
urzędu miejskiego lub zatrudnienia.
23. 23. Kto obiecuje jakąś sumę pieniędzy za honor miejski, a zaczął ją płacić, będzie zmuszony do zapłacenia
całej sumy, tak jak w przypadku niedokończonego dzieła publicznego.
24. Syn nie może być wbrew swej woli zmuszony do odpowiedzialności za pracę publiczną, którą zarządza jego
ojciec.
25. Nikt nie może być zmuszony do podjęcia się obrony gminy więcej niż jeden raz, chyba że wymaga tego
konieczność.
23. Hermogenianus, Epitomy, Księga I.
Nikomu nie zabrania się dobrowolnie powtarzać wykonywania obrzędów sakralnych w prowincji.
23. Kiedy ojciec, który jest zwolniony z cywilnych zajęć i obowiązków magistrackich, zgadza się, aby jego syn,
który jest pod jego kontrolą, został mianowany dekurionem, będzie zmuszony do przyjęcia odpowiedzialności za
właściwe wypełnianie wszystkich funkcji i obowiązków podjętych przez syna.
(23) Arkadiusz Charyzmatyczny, O zatrudnieniu cywilnym.
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Istnieją trzy rodzaje urzędów cywilnych, gdyż jedne są nazywane osobistymi, inne patrymonialnymi, a jeszcze
inne mieszanymi.
256. Zatrudnienia osobiste to te, które są wykonywane przez zastosowanie umysłu i wysiłku cielesnego, bez
szkody dla osoby, która nimi zarządza; jak na przykład opieka lub kuratela.
257. Prowadzenie rachunków i zbieranie pieniędzy w jakimkolwiek mieście nie jest uważane za zajęcie
zaszczytne, lecz za osobiste.
258. Prowadzenie rekruta, koni lub innych zwierząt potrzebnych do transportu lub pogoni za dobrami publicznymi,
pieniędzmi należącymi do skarbu państwa, prowiantem lub odzieżą, jest zajęciem osobistym.
259. Nadzór nad pocztami i kurierami jest zatrudnieniem osobistym.
260. Dbałość o zakup zboża i oliwy (jako że zwyczajowo do tego rodzaju obowiązków wyznacza się osoby, które
nazywa się dostarczycielami zboża i oliwy) jest w niektórych miastach zaliczana do zajęć osobistych, podobnie
jak obowiązek ogrzewania łaźni publicznych, gdy pieniądze na ten cel przekazywane przez urzędnika
odpowiedzialnego pochodzą z dochodów jakiejkolwiek gminy.
261. Konserwacja akweduktów zaliczana jest do prac osobistych.
262. Irenarchowie są urzędnikami, którzy są powołani do utrzymania dyscypliny publicznej i zachowania
moralności. Ci, którzy są wybierani do budowy autostrad, gdy nie mogą nic wnieść z własnego majątku na ten
cel, wraz z tymi, którzy są powołani do nadzorowania sprzedaży chleba i innych produktów niezbędnych do
codziennego utrzymania mieszkańców miast, zarządzają osobistymi posadami.
263. Osoby, które zajmują się zbieraniem lub rozdawaniem prowiantu publicznego, oraz poborcy podatków
indywidualnych, administrują personelem.
264. Urzędnicy, którzy są zwykle wybierani do pobierania dochodów publicznych miast, wykonują pracę osobistą.
265. Ci także, którzy są stróżami świątyń, albo którzy mają pieczę nad archiwami; pisarze oracji i buchalterzy; ci,
którzy dostarczają rozrywki obcym, jak w niektórych miastach; ci, którzy mają nadzór nad portami; urzędnicy,
którym powierzono budowę lub naprawę budynków publicznych, czy to pałaców, czy arsenałów marynarki
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wojennej, czy też takich, które są przeznaczone na kwatery wojskowe, którzy wydają pieniądze publiczne na
wznoszenie budynków, albo na budowę lub naprawę statków, gdy jest to konieczne, zarządzają osobistymi
zatrudnieniami.
266. Powożenie wielbłądów jest również zajęciem osobistym, gdyż pewna suma powinna być przekazywana
poganiaczom wielbłądów na utrzymanie ich samych i ich wielbłądów, a rachunek powinien być prowadzony tak,
aby byli zmuszeni jedynie do pracy fizycznej. Powinni oni być wzywani zgodnie z kolejnością, w jakiej są
zarejestrowani, i nie powinni być zwalniani pod żadnym pretekstem, chyba że zostanie wyraźnie wykazane, że
cierpią z powodu jakiejś cielesnej kontuzji lub słabości.
267. Posłańcy, którzy są wysyłani do Cesarza, otrzymują czasem niezbędne koszty podróży, ale oficerowie
nocnej straży i nadzorcy młynów otrzymują osobiste posady.
268. The obrońca także, whom the Grek dzwonić syndyk, i kto wybierać dla the oskarżenie lub obrona niektóre
sprawa, wykonywać osobisty zatrudnienie.
269. Obowiązek wydawania decyzji jest również zaliczany do osobistych posad.
270. Kiedy ktoś jest wybrany, aby zmusić osoby do budowania chodników przed drogami publicznymi, to jest to
praca osobista.
271. Podobnie ci, którzy są wyznaczeni do ściągania podatków, wykonują funkcje związane z zatrudnieniem
osobistym.
272. Urzędnicy, którzy towarzyszą zawodnikom w grach, i urzędnicy magistratów, również wykonują funkcje
związane z osobistym zatrudnieniem.
273. Zatrudnieniami patrymonialnymi są te, które są zarządzane na koszt majątku i na stratę osoby, która je
wykonuje.
274. Wśród mieszkańców Aleksandrii urzędnicy, którzy kupują oliwę i warzywa, uważani są za osoby wykonujące
pracę patrymonialną.
275. Ci, którzy zbierają wino w całej prowincji afrykańskiej, wykonują pracę patrymonialną.
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276. I znowu patrymonialne posady są dwojakiej natury, gdyż niektóre z nich odnoszą się albo do posiadania,
albo do patrymoniów, na przykład te, które dostarczają koni lub mułów do transportu wojskowego lub na pocztę.
277. Dlatego też osoby, które nie są ani obywatelami, ani mieszkańcami miast miejskich, są zobowiązane do
wykonywania tego rodzaju usług.
278. W Reskrypcie stwierdzono, że ci, którzy pożyczają pieniądze na procent, nawet jeśli są weteranami, muszą
płacić podatki za ten przywilej.
279. Ani weterani, ani żołnierze, ani inne osoby, bez względu na to, jakimi przywilejami się cieszą, ani nawet sam
papież, nie są zwolnieni z tego rodzaju pracy.
280. Ponadto, niektóre miasta mają przywilej zezwalać tym, którzy posiadają ziemię na ich terytorium, na
dostarczanie każdego roku pewnej ilości zboża, proporcjonalnie do posiadanej nieruchomości; ta kontrybucja jest
zatrudnieniem związanym z posiadaniem.
281. Praca mieszana to taka, w której łączą się praca osobista i dziedziczna, jak to z najlepszym uzasadnieniem
stwierdził Herennius Modestinus w swoich uwagach i argumentach; albowiem poborcy podatków i zboża, którzy
wykonują również pracę fizyczną, wykonują pracę osobistą i wyrównują straty Skarbu Państwa z majątku
zmarłych, tak że istnieje dobry powód, aby uznać tę pracę za mieszaną w swoim charakterze.
282. Stwierdziliśmy jednak powyżej, że ci, którzy wykonują pracę osobistą, zgodnie z prawem lub zwyczajem
swojego miasta, są również zobowiązani do pokrycia wydatków z własnego majątku; lub jeśli ci, którzy zbierają
zapasy, poniosą straty z powodu ziemi, która pozostaje nieuprawiana, to te prace również będą zaliczane do
mieszanych.
283. Wszystkie te prace, które podzieliliśmy na trzy klasy, są zawarte w jednym znaczeniu; ponieważ osobiste,
patrymonialne i mieszane prace są określane jako cywilne lub publiczne.
284. Jeżeli jednak komukolwiek udziela się zwolnienia od prac osobistych lub cywilnych, to nie może być
zwolniony od prac związanych z zaopatrzeniem, pocztą, kurierami, zakwaterowaniem, budową statków lub
pobieraniem podatków osobistych, z wyjątkiem żołnierzy i weteranów.
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285. Boski Wespazjan i Boski Hadrian stwierdzili w Reskrypcie, że zwolnienie z obowiązku mieszkania zostało
przyznane przez cesarza nauczycielom, którzy nie byli zatrudnieni w cywilu, a także gramatykom, nauczycielom
retoryki i filozofom.

Tit. 5. O zwolnieniu i usprawiedliwieniu z pracy.
23. Ulpianus, Opinie, Księga II.
Każde usprawiedliwienie powinno być oparte na sprawiedliwości. Gdyby jednak pokładano zaufanie w osobach
domagających się zwolnienia, bez wysłuchania w sądzie lub bezkrytycznie, bez ograniczenia czasowego, wedle
uznania każdego, i gdyby każdemu wolno było się usprawiedliwiać, nie byłoby dość osób do wypełniania
obowiązków urzędu publicznego. Dlatego, gdy ktoś domaga się zwolnienia z urzędu publicznego ze względu na
liczbę dzieci, powinien wnieść apelację, a kto nie przestrzega czasu przewidzianego na wniesienie tego rodzaju
apelacji, jest z uzasadnionych powodów wykluczony z możliwości skorzystania z wyjątku.
(23) Ci, którzy skorzystają z usprawiedliwienia i w konsekwencji zostaną zwolnieni, muszą odwoływać się za
każdym razem, gdy zostaną później powołani. Jeżeli jednak udowodni się, że przeciwnik ten działał w złej wierze
i w celu częstego dokuczania, mimo że wie, iż przysługuje mu bezterminowe zwolnienie, to gubernator nakaże
temu, kto jest odpowiedzialny za to dokuczanie, pokrycie kosztów procesowych, tak jak w przypadku dekretów
cesarskich.
(24) Nie mogą korzystać z tego usprawiedliwienia osoby uprawnione do najwyższych zaszczytów i zaliczone do
obywateli miasta, które z zamiarem oszukania swego zakonu udają się na wieś w celu uniknięcia obowiązków
wyższych urzędów, a mimo to podlegają obowiązkom związanym z niższymi.
(25) Chociaż człowiek może mieć sześćdziesiąt pięć lat i trójkę żyjących dzieci, nie może być z tych powodów
zwolniony od wykonywania obowiązków służby cywilnej.
Tenże, Opinie, Księga III.
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Małoletni w wieku szesnastu lat nie może być obciążony obowiązkiem kupna zboża, jeśli nie jest to zwyczajowo
przyjęte w miejscu jego urodzenia. Ta sama zasada odnosi się do nieletnich poniżej dwudziestego piątego roku
życia, jeśli są powołani do miejskich posad lub zaszczytów.
23. Ani liczba dzieci, ani wiek siedemdziesięciu lat nie są dobrym usprawiedliwieniem, gdy łączy się honory lub
urzędy, lecz jedynie zwalniają osobę od pracy cywilnej.
24. Dzieci adoptowane nie są wliczane do liczby tych, które zwykle zwalniają ojców od obowiązków publicznych.
25. Ci, którzy są powołani do pełnienia funkcji urzędników publicznych, muszą udowodnić, że mają przepisaną
liczbę dzieci w czasie, kiedy chcą być z tego powodu zwolnieni; jeśli bowiem później liczba dzieci zostanie
uzupełniona, nie zwolni ich to, jeśli wcześniej podjęli się tej pracy.
26. 26. Jeśli chodzi o pracę patrymonialną, liczba dzieci nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
27. Dzieci, nawet jeśli przestały być pod władzą ojca, stanowią ważny pretekst do zwolnienia z pracy cywilnej.
28. Osoba, która słyszy z trudem, nie jest uprawniona do zwolnienia od pracy cywilnej.
29. Gdy gubernator prowincji zauważy, że ktoś jest uciśniony wiekiem i niedołężnością cielesną lub nie ma
wystarczających środków do sprawowania urzędu, może go zwolnić i mianować innego. Ułomność ciała jest
ważnym usprawiedliwieniem od pracy publicznej, gdy chodzi tylko o pracę cielesną. Ci jednak, którzy mogą
pomóc swoją radą jako ludzie dobrze poinformowani, lub którzy są kompetentni do wykonywania obowiązków
urzędu, nie powinni być zwolnieni, chyba że z dobrych i wystarczających powodów.
30. Ci, którzy uczą dzieci pierwszych podstaw nauki, nie są uprawnieni do zwolnienia z pracy cywilnej. Jednakże
obowiązkiem gubernatora jest dopilnowanie, aby nikomu nie powierzono urzędu, który przekracza jego
możliwości, niezależnie od tego, czy taka osoba naucza podstawowych gałęzi wiedzy w mieście czy na wsi.
23. Scaevola, Reguły, Księga III.
Zwolnienie od pracy publicznej przysługuje tym, którzy zbudowali statki przeznaczone do przewozu żywności dla
ludu rzymskiego, o pojemności nie mniejszej niż pięćdziesiąt tysięcy łasztów zboża, lub kilka, z których każdy ma
pojemność nie mniejszą niż dziesięć tysięcy łasztów, o ile statki te nadają się do żeglugi, lub gdy w ich miejsce
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podstawią inne. Senatorowie jednak nie są uprawnieni do tego zwolnienia. Zgodnie z ustawą juliańską o
wymuszeniach nie mają oni prawa do posiadania okrętów.
(23) Neratius, Pergaminy, Księga I.
Okres zwolnienia, który przyznaje się tym, którzy są nieobecni w interesach państwowych, nie powinien być
liczony od dnia, w którym dana osoba przestała być nieobecna, ale należy dać jej trochę czasu na odpoczynek po
podróży; i nadal uważa się, że jest nieobecna w służbie publicznej, jeśli załatwia jakieś sprawy zarówno w
drodze, jak i w powrocie. Jeśli jednak ktoś zwleka dłużej niż to jest właściwe w drodze lub w jakimkolwiek miejscu,
w tym przypadku należy rozumieć, że czas zwolnienia zaczyna się od dnia, w którym mógł dogodnie zakończyć
swoją podróż.
23. Macer, O obowiązkach namiestnika, Księga II.
Ulpianus podał, że jego zdaniem nie powinno się udzielać zwolnienia na żaden inny urząd, dopóki ktoś jest do
niego powołany z dekurionatu.
23. Papinianus, Pytania, księga II.
Ten, kto ma prawo do zwolnienia z urzędów publicznych, nie może być zmuszony do podjęcia obowiązków
jednego z nich, który jest nadzwyczajny, a którego sprawowanie zostało mu nakazane.
(23) Tenże, Pytania, Księga XXXVI.
Zgodnie z dekretami naszego najwspanialszego cesarza Severusa, weterani są dożywotnio zwolnieni z
wykonywania zawodów publicznych, które nie są narzucone jako patrymonialne.
23. Tenże, Opinie, Księga I.
Gdy ktoś jest powołany do zaszczytów miejskich, ani wiek siedemdziesięciu lat, ani fakt, że jest ojcem pięciorga
dzieci, nie mogą być usprawiedliwione. Nasz Wielki Cesarz Sewerus zarządził, że w Azji mężczyźni, którzy mają
pięcioro dzieci, nie mogą być zmuszani do przyjmowania sakralnych obowiązków w prowincji, a następnie
postanowił, że zasada ta powinna być przestrzegana w innych prowincjach.
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23. Ustalono, że od cywilnych zajęć i opieki nie mogą być usprawiedliwieni żadni inni rolnicy dochodowi, z
wyjątkiem tych, którzy w danym czasie zajmują się tym zajęciem.
24. Przywileje zwolnienia nie dotyczą dzieci weteranów.
25. Ci, którzy uzyskali zwolnienie od pracy publicznej, nie są zmuszeni do płacenia składek niespodziewanie
nałożonych na nich przez magistraty, ale nie mogą uniknąć płacenia tych, które są nałożone przez prawo.
26. Uznano, że filozofowie, którzy często i pożytecznie wykorzystują swój czas dla dobra tych, którzy kontynuują
studia w ich szkole, są zwolnieni z opieki i innych zajęć wymagających wysiłku fizycznego, ale nie są zwolnieni z
tych, które pociągają za sobą wydatki; prawdziwi filozofowie gardzą pieniędzmi i demaskują fałszywe twierdzenia
filozoficznych oszustów, którzy pragną je mieć.
27. Każdy, kto odwołał się do cesarza i udaje się do Rzymu z zamiarem prowadzenia własnej sprawy sądowej,
jest zwolniony z miejskich zaszczytów i posad, dopóki jego sprawa nie zostanie rozstrzygnięta.
(23) Paulus, Opinie, Księga I.
Ci, którzy nauczają w Rzymie, muszą być zwolnieni z publicznych posad w swoim kraju, tak jakby tam nauczali.
23. Paulus uważał, że jeśli przywilej został przyznany osobom zajmującym się handlem zbożem, to może on
również usprawiedliwić ich od pełnienia funkcji publicznych.
(23) Tenże, Sentencje, Księga I.
Żaden przywilej nie może być usprawiedliwieniem dla zwolnienia od tych zawodów, które wynikają z posiadania
lub które są dziedziczne.
16. 16. Ci, którym powierzono odmierzanie zboża w celu zaopatrzenia miasta Rzymu, są uprawnieni do
zwolnienia; ale ta sama zasada nie dotyczy prowincji.
17. Dostarczanie koni na stanowiska i konieczność przyjmowania obcych jako gości, to wymogi, których nie
nakłada się na żołnierzy i profesorów sztuk wyzwolonych.
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18. Na usprawiedliwienie ubóstwa nie może się powoływać nikt po apelacji, jeśli w międzyczasie jego majątek
zwiększył wartość.
19. Obrońcy publiczni są uprawnieni do zwolnienia od urzędów i pracy na taki sam okres czasu.
(2) Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga I.
Istnieją obowiązki publiczne, które wiążą się z własnością, i w odniesieniu do których ani dzieci, ani niewolnicy,
ani zasługi w służbie wojskowej, ani żaden inny przywilej nie stanowi prawnego usprawiedliwienia. Jak na
przykład te, które odnoszą się do przekazywania ziemi, brukowania dróg, dostarczania koni i wozów na
stanowiska oraz wymagania, aby przyczyniać się do zakwaterowania obcych; nikt bowiem nie ma prawa do tego
rodzaju usprawiedliwienia, z wyjątkiem tych, którym zostało ono szczególnie przyznane dzięki przychylności
cesarza; dotyczy to również wszelkich innych zwolnień tego rodzaju.
0. Paulus, Sentencje, Księga I.
Obrona w tej samej sprawie nie może być po raz drugi powierzona przedstawicielowi rządu, który poprzednio się
stawił, przed upływem przepisanego czasu zwolnienia.
16. Osoby towarzyszące namiestnikom, prokonsulom i agentom cesarza są zwolnione z urzędów, zaszczytów i
opieki.
17. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXII.
Gdy pretor stwierdzi, że ktoś nie jest zdolny do pełnienia funkcji sędziego, przyrzeka, że go uniewinni; na
przykład, gdy nie może pełnić funkcji z powodu złego stanu zdrowia, a jest pewne, że nie jest zdolny do
wypełniania obowiązków związanych z urzędem cywilnym; lub gdy cierpi na jakąś chorobę, która uniemożliwia
mu prowadzenie własnych spraw; lub gdy pełni obowiązki sakralne i nie może się ich sumiennie zrzec; takie
osoby są uniewinniane dożywotnio.
0. Istnieją dwa sposoby udzielania zwolnienia od pracy publicznej: jeden, który jest stały, taki, jaki jest udzielany
żołnierzowi; drugi, który jest na krótki czas, jak wtedy, gdy ktoś uzyskuje samo zwolnienie od pracy.
1. Co więcej, każdy, kto nie ma usprawiedliwienia, może być nawet zmuszony do pełnienia funkcji sędziego
wbrew swojej woli.
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2. Jeżeli sędzia chce się usprawiedliwić z powodu przywileju, do którego był uprawniony przed przyjęciem
urzędu, a czyni to po rozpoczęciu rozpoznawania sprawy, nie powinien być wysłuchany; przyjmując bowiem raz
urząd, zrzeka się wszelkiego prawa do usprawiedliwienia. Jeśli jednak później pojawi się jakaś słuszna
przyczyna, która pozwoli mu na tymczasowe usprawiedliwienie, nie należy sprawy przekazywać innemu
sędziemu, jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że któraś ze stron dozna niesprawiedliwości; niekiedy bowiem lepiej
jest poczekać, aż sędzia, który raz przejął sprawę, będzie mógł powrócić, niż przekazywać ją do rozstrzygnięcia
innemu.
2. Modestinus, Reguły, Księga VII.
(1) Śmierć syna nie jest korzystna dla ojca jako usprawiedliwienie od pracy publicznej, chyba że zginął on w
bitwie.
(2) Ta sama osoba nie może nadzorować budowy dwóch robót publicznych w tym samym czasie.

Tit. 6. O prawie do immunitetu.
3. Ulpianus, Opinie, Księga III.
Ci, którzy przebywają na statkach tylko po to, aby nimi nawigować, nie są uprawnieni do immunitetu od pracy
cywilnej na mocy jakiejkolwiek konstytucji cesarskiej.
Immunitet przyznany komukolwiek nie przechodzi na jego spadkobierców.
Gdy jest on nadany i nabyty przez rodzinę i jej potomków, nie przechodzi na tych, którzy urodzili się z kobiet tej
rodziny.
Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga IV.
Gdy osoby są zobowiązane do wykonywania obowiązków publicznej pracy lub urzędu pod pewnym warunkiem, a
w przeciwnym razie nie można by ich do tego zmusić wbrew ich zgodzie, należy zachować dobrą wiarę i
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przestrzegać warunku, pod którym zgodziły się poświęcić wykonywaniu wspomnianej pracy lub urzędu. W
Reskrypcie skierowanym do Benidiusza Rufusa, namiestnika Cylicji, stwierdzono, że nieletni poniżej wieku
dojrzałości nie powinni być dopuszczani do sprawowania urzędów, nawet jeśli ze względu na niedostatek osób
uprawnionych byłoby to konieczne.
27. Tenże, Księga V.
Mężczyźni, którzy ukończyli siedemdziesiąty rok życia, są zwolnieni od opieki i od pracy osobistej. Kto jednak
wszedł w siedemdziesiąty rok życia, ale go jeszcze nie ukończył, nie może skorzystać z tego usprawiedliwienia,
ponieważ ten, kto jest w siedemdziesiątym roku życia, nie jest uważany za osobę powyżej siedemdziesiątego
roku życia.
Modestinus, Reguły, Księga VI.
Immunitety, ogólnie rzecz biorąc, są przyznawane w taki sposób, że mogą być przekazywane jego potomkom i są
wieczyste, jeśli chodzi o jego męskich następców.
Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga I.
Starość zawsze była bardzo czczona w naszym mieście. Nasi przodkowie traktowali bowiem starców z niemal
taką samą czcią jak sędziów, i taki sam honor przyznawano starości w odniesieniu do obowiązków miejskich,
które należało wypełniać. Kto jednak wzbogacił się na starość, a wcześniej nie pełnił funkcji żadnej publicznej
posady, nie może być zwolniony z takiej opłaty przywilejem swego wieku, a zwłaszcza jeśli sprawowanie
nałożonego na niego urzędu nie wymaga wysiłku cielesnego w takim samym stopniu, co zapłaty pieniędzy,
ponieważ niełatwo jest znaleźć w mieście ludzi odpowiednio wykwalifikowanych do pełnienia obowiązków
publicznych.
Należy również wziąć pod uwagę zwyczaje panujące w każdym miejscu i sprawdzić, czy jakiekolwiek immunitety
są wyraźnie przyznawane, a także czy cokolwiek jest wspomniane w odniesieniu do liczby lat wymaganych do ich
uzyskania. Można to również stwierdzić na podstawie reskryptów Boskiego Piusa, które wysłał on do Enniusza,
prokonsula prowincji afrykańskiej.
W Reskryptach Boskiego Aeliusza Pertinaksa jest jasno i wyraźnie powiedziane, że liczba dzieci stanowi ważne
usprawiedliwienie od pracy w urzędach miejskich; w Reskrypcie skierowanym do Juliusza Kandydusa stwierdził
on bowiem, co następuje: "Chociaż liczba dzieci nie zwalnia ojca od wszystkich publicznych posad, to jednak,
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ponieważ w swojej petycji powiadomiłeś mnie, że masz ich szesnaścioro, nie jest nierozsądne, abyśmy przyznali
ci zwolnienie od urzędów publicznych, abyś mógł wychowywać swoje dzieci."
Handlarze, którzy pomagają w dostarczaniu prowiantu dla miasta, jak również marynarze, którzy również
zaspokajają jego potrzeby, otrzymają zwolnienie od urzędów publicznych, tak długo, jak długo będą to robić;
ponieważ bardzo słusznie postanowiono, że ryzyko, jakie ponoszą, powinno być odpowiednio zrekompensowane,
tak aby ci, którzy wykonują takie publiczne obowiązki poza granicami swojego kraju z ryzykiem i mozołem, byli
zwolnieni od przykrości i wydatków w domu; ponieważ nie można błędnie powiedzieć, że nawet oni są nieobecni
w interesach dla rządu, gdy są zatrudnieni przy zbieraniu prowiantu dla miasta.
Pewien szczególny charakter nadaje się immunitetowi przyznanemu właścicielom statków, który przysługuje
tylko im; nie jest on bowiem przyznawany ani ich dzieciom, ani ich wyzwoleńcom. Jest to zapisane w
konstytucjach cesarskich.
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie, że immunitet przysługuje tylko tym armatorom, którzy dostarczają miastu
środków do życia.
Chociaż każdy może należeć do stowarzyszenia armatorów, to jednak jeśli nie posiada ani statku, ani okrętów,
ani niczego innego, co jest przewidziane w Konstytucjach cesarskich, nie może korzystać z przywileju
przyznanego armatorom; a Boski Braciak w Reskrypcie stwierdził, co następuje: "Jeśli są osoby, które pod
pretekstem transportu morskiego zboża i oliwy dla dobra ludu rzymskiego twierdzą, że są zwolnione z pracy
publicznej, a nie prowadzą działalności morskiej i nie posiadają większej części majątku zainwestowanego w
interesy i towary morskie, to zostaną pozbawione immunitetu, którym się cieszą".
W odniesieniu do poniższych zwolnień należy stwierdzić, że jeśli ktokolwiek został powołany do pracy w gminie
zanim zajął się handlem i zanim został przyjęty do stowarzyszenia utworzonego przez osoby zajmujące się tym
samym zajęciem (z powodu uzyskania immunitetu), czy też zanim ukończył siedemdziesiąt lat i publicznie to
ogłosił, czy też miał wymaganą liczbę dzieci, powinien być zmuszony do podjęcia obowiązków urzędu, na który
został powołany.
Handel morski jest prowadzony w celu powiększenia majątku, w przeciwnym razie, jeśli ktoś prowadziłby go za
większą część swoich pieniędzy, a on sam stałby się jeszcze bardziej zamożny i nadal prowadziłby te same
interesy, będzie podlegał służbie publicznej, tak jak zamożni ludzie, którzy kupiwszy statki za niewielką sumę,
próbują uchylić się od obowiązków urzędu miejskiego. W Reskrypcie Boskiego Hadriana jest napisane, że ta
zasada powinna być przestrzegana.

3618

Boski Pius oświadczył w Reskrypcie, że ilekroć powstaje pytanie, czy ktoś należy do stowarzyszenia armatorów,
należy się upewnić, czy nie przybrał takiego charakteru w celu uniknięcia pracy publicznej.
Również rolnicy skarbowi nie są zmuszeni do wykonywania prac komunalnych. Boscy Bracia stwierdzili w
Reskrypcie, że ta zasada powinna być przestrzegana. Z tego Reskryptu Imperialnego można zrozumieć, że nie
jest to przyznane jako przywilej dla rolników dochodowych, aby nie byli zmuszani do wykonywania pracy
komunalnej, ale aby ich własność, która jest już związana ze Skarbem Państwa, nie była poddawana dalszym
zobowiązaniom. Dlatego też można mieć wątpliwości, czy gdyby dobrowolnie zaoferowali przyjęcie urzędu
publicznego, czy byliby od tego powstrzymywani przez gubernatora prowincji, czy przez zarządcę dochodów
cesarskich. Ta ostatnia opinia jest tym łatwiejsza do podtrzymania, chyba że mówi się, że są gotowi rozliczyć się
ze Skarbem Państwa.
Rolnicy z dóbr cesarskich są zwolnieni z pracy w mieście, aby mogli być lepiej przystosowani do uprawy ziemi
należącej do Skarbu Państwa.
Immunitet przyznaje się niektórym stowarzyszeniom lub osobom prawnym, którym ustawa przyznaje prawo
zgromadzeń; to znaczy stowarzyszeniom lub osobom prawnym, do których każdy jest przyjmowany ze względu
na swój zawód, jak na przykład Stowarzyszenie Rzemieślników, pod warunkiem, że mają one to samo
pochodzenie; na przykład jeśli zostały zorganizowane w celu wykonywania pracy koniecznej dla dobra
publicznego. Immunitet nie jest przyznawany bez wyjątku wszystkim, którzy są przyjmowani do tych
stowarzyszeń, ale tylko rzemieślnikom, ponieważ Boski Pius postanowił, że nie można wybierać osób w każdym
wieku; nie pochwalał przyjmowania osób w zaawansowanym lub podupadłym wieku. A żeby ludzie zamożni nie
uniknęli odpowiedzialności związanej z urzędem, w wielu miejscach postanowiono, że każdy może skorzystać z
przywilejów, które zostały przyznane przez takie stowarzyszenia osobom w gorszej sytuacji.
Poinformowano mnie, że kiedy osoby, które zostały wybrane do członkostwa w ciałach korporacyjnych, które
zapewniają immunitet swoim członkom, jak na przykład armatorom, otrzymują zaszczyt dekurionatu, powinny być
zmuszone do pełnienia funkcji publicznych. Zdaje się to potwierdzać Reskrypt Boskiego Pertinaksa.
Taruntenus Paternus, Sprawy wojskowe, Księga I.
Stan niektórych osób pozwala im na zwolnienie z bardziej uciążliwych zajęć, jak na przykład mierniczych zboża i
ich pomocników, chronicznych inwalidów, lekarzy, niewolników noszących księgi uczonych, rzemieślników,
robotników kopiących rowy, weterynarzy, architektów, pilotów, cieśli okrętowych, wytwórcy balist, wytwórcy szkła,
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mechanicy, wytwórcy strzał, robotnicy z brązu, budowniczowie rydwanów, kaflarze, gladiatorzy, wytwórcy fajek,
trębacze, wytwórcy instrumentów muzycznych, wytwórcy łuków, robotnicy z ołowiu i żelaza, lapidariusze,
wypalacze wapna, drwale i wypalacze węgla drzewnego. Do tej samej kategorii zalicza się również rzeźników,
myśliwych, tych, którzy zajmują się zwierzętami na ofiarę, pomocników nadzorców fabrycznych, tych, którzy
zajmują się chorymi, wagowych, nie tylko tych w magazynach i depozytach, ale także tych, którzy zajmują się
dystrybucją zaopatrzenia dla armii, pomocników trybunów wojskowych, kurierów, strażników broni, zwykłych
wołaczy i trębaczy. Wszystkie te osoby są uważane za zwolnione z urzędów publicznych.

Tit. 7. Dotyczące ambasad.
32. Ulpianus, O Massuriusie Sabinusie, Księga VIII.
Gdy wysłannik miejski porzuca swój urząd, jest zazwyczaj poddawany zwykłej karze i usuwany z zakonu.
32. Tenże, Opinie, księga II.
Wysłannik wyznaczony do postępowania przeciwko gminie może przedstawić swoje roszczenie cesarzowi za
pośrednictwem innego.
2. 2. Gdy wysłannik porzuca swoje zadanie lub opóźnia jego wykonanie z jakiegoś ważnego powodu, musi
udowodnić ten fakt przed zakonem miasta, w którym przebywa.
3. 3. Zaniedbanie obowiązków przez wysłannika nie szkodzi jego współpracownikowi.
4. 4. Wysłannikom, którzy nie podejmują swojej misji bezinteresownie, wypłaca się wynagrodzenie
proporcjonalne do ich rangi.
3. Africanus, Pytania, Księga III.
Kiedy pada pytanie, czy należy wnieść pozew przeciwko osobie, która jest członkiem ambasady, nie jest tak
ważne, aby ustalić, gdzie powód pożyczył mu pieniądze lub określił, że coś powinno być przekazane, ale aby
wiedzieć, gdzie można wnieść pozew, aby płatność mogła być dokonana w czasie trwania jego misji. 4.
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4. Marcianus, Instytuty, Księga XII.
Należy zauważyć, że dłużnik rządu nie może pełnić obowiązków związanych z ambasadą.
Stwierdził to Boski Pius w Reskrypcie skierowanym do Klaudiusza Saturninusa i Faustinusa.
(2) Osoby, które nie mają prawa do oskarżania, nie mogą pełnić funkcji wysłannika, a Boscy Sewerus i Antoninus
stwierdzili w Reskrypcie, że ten, kto został powołany do walki na arenie, nie może nim być.
(3) Dłużnikom skarbowym nie zabrania się jednak pełnienia funkcji wysłannika.
(4) Gdy publicznie wniesiono przeciwko komukolwiek oskarżenie, oskarżyciel nie powinien być zmuszony do
podjęcia obowiązków posłańca wobec tego, kto twierdzi, że jest przyjacielem lub należy do rodziny oskarżonego.
Stwierdzili to Bracia Boży w Reskrypcie do Aemiliusa Rufusa.
(5) Wysłannicy nie mogą wyznaczać innych na swoich zastępców, z wyjątkiem swoich synów.
(6) Każdy jest zobowiązany do pełnienia funkcji posłańca, ale nie jest do tego zobowiązany, dopóki nie wykonają
ich ci, którzy zostali wybrani przed nim na zgromadzeniu. Jeśli jednak ambasada wymaga ludzi pierwszej rangi, a
ci, którzy są powoływani w ich kolejności są niższego stopnia, to nie należy przestrzegać regularnego porządku,
jak to stwierdził Boski Hadrian w Reskrypcie skierowanym do Klauzurianów.
(7) Edykt Wespazjana skierowany do wszystkich miast stanowi, że jedna gmina nie może wysłać więcej niż
trzech wysłanników.
14. Scaevola, Reguły, Księga I.
Czas, który może zyskać wysłannik, liczy się od jego mianowania, a nie od dnia, w którym przybywa do Rzymu.
6. Jeśli jednak nie zostanie ustalone w sposób zadowalający, czy jest on wysłannikiem czy nie, pretor rzymski
powinien zbadać tę sprawę.
(9) Ulpianus, O obowiązkach prokonsula, Księga IV.
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Zwolnienie od służby jako wysłannik nie przysługuje synowi z powodu służby ojca jako jednego z nich, co nasz
Cesarz, wraz ze swoim Ojcem, oświadczył Klaudiuszowi Callistusowi, w następujący sposób: "Wnosisz petycję o
zwolnienie cię z pełnienia funkcji wysłannika ze względu na służbę twojego ojca, ale to może mieć miejsce
właściwie tylko tak dalece, jak dotyczy to urzędu, który wymaga ponoszenia wydatków; zasada jest jednak inna w
odniesieniu do wydatków ambasady, która wymaga służby jednej osoby".
7. Papinianus, Opinie, Księga I.
Syn, który był dekurionem, przyjął obowiązki wysłannika w imieniu swojego ojca. Nie zwalnia go to z kolejnej
ambasady, chyba że już ją opuścił; ojciec jednak może domagać się zwolnienia na dwa lata, ponieważ uważa się,
że obowiązki swojej misji wypełnił przez syna.
8. Paulus, Reguły, Księga I.
Paulus uważał, że jeśli ktoś raz wypełnił obowiązki wysłannika, nie może być zmuszony, w czasie przewidzianym
na zwolnienie, do ponownego podjęcia się obrony w jakiejkolwiek sprawie publicznej, nawet jeśli ta sama kwestia
była przedmiotem sporu.
(2) "Cesarze Antoninus i Severus do Germanusa Silvanusa: Zwolnienie na okres dwóch lat przysługuje osobom,
które pełniły obowiązki wysłannika, i nie ma różnicy, czy ambasada została wysłana do nas w Rzymie, czy w
jakiejś prowincji."
(3) Paulus utrzymywał, że ten, kto pełnił funkcje wysłannika, nie powinien zajmować się ani swoimi sprawami, ani
sprawami innych; ale ten, kto bezinteresownie udziela rad pretorowi, który jest jego przyjacielem, nie jest
uważany w tym przypadku za naruszającego tę zasadę.
9. Tenże, Opinie, Księga III.
Paulus uważał, że jeśli wysłannik poniósł jakąkolwiek szkodę w czasie swojej służby, to nawet w tym czasie może
wnieść powództwo.
10. Tenże, Sentencje, Księga I.
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(1) Wysłannik nie może wnieść powództwa dotyczącego jego własnego majątku, zanim nie wykonał swoich
obowiązków służbowych, z wyjątkiem tych przypadków, które dotyczą naprawienia szkody lub wypłaty
odszkodowania.
(2) Jeżeli ktoś umrze w czasie pełnienia służby jako wysłannik, a przed powrotem do domu, to nie zwraca się
wydatków, które zostały mu zaliczone w czasie wyjazdu.
11. To samo, o prawie petycji.
Jeśli ktoś zostanie mianowany wysłannikiem podczas swojej nieobecności i dobrowolnie przyjmie ten urząd,
może wysłać innego, aby pełnił jego obowiązki w jego miejsce.
12. Chociaż ten, kto pełni obowiązki wysłannika, nie może prowadzić własnych interesów, to jednak Wielki
Antoninus zezwolił mu na prowadzenie i obronę spraw w imieniu podopiecznej, mimo że nie zajmował się jeszcze
sprawami ambasady, której się podjął, a zwłaszcza gdy twierdził, że opiekun, w imieniu którego działał, był
nieobecny.
(2) Scaevola, Digest, Księga I.
Pewien wysłannik, który został mianowany przez swoje rodzinne miasto, przyjął urząd, przybył do Rzymu i zanim
wypełnił swoje obowiązki, kupił dom w Nicopolis, swoim własnym mieście. Powstało pytanie, czy podlegał on
dekretowi Senatu, który zabraniał wysłannikowi zajmowania się prywatnymi sprawami przed wypełnieniem
obowiązków służbowych. Odpowiedź brzmiała, że nie wydaje się, aby podlegał.
18. Papinianus, Opinie, Księga I.
Zastępca, wyznaczony za własną zgodą do pełnienia obowiązków innego, nie ma prawa do przywileju zwolnienia
przez dwa lata i jest zmuszony przyjąć urząd wysłannika.
(2) Ulpianus, O edyktach pretora, księga LXXIV.
Kto po wypełnieniu funkcji wysłannika i zwolnieniu z niej jest nadal nieobecny, nie jest uważany za nieobecnego
w interesach państwowych, gdyż nie jest nieobecny dla dobra publicznego, lecz dla własnego.
14. Modestinus, Reguły, Księga VII.
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Ten, kto pełni obowiązki wysłannika, nie może bez zgody cesarza przedstawiać petycji dotyczących jego
własnych lub cudzych spraw. 16.
16. Ten sam, Reguły, Księga VIII.
Tej samej osobie nie zabrania się podejmować kilku poselstw; przede wszystkim wtedy, gdy sama opłaca koszty
podróży.
16. 16. Jeśli komuś wytoczono proces, zanim podjął się obowiązków wysłannika, powinien go bronić, nawet jeśli
jest nieobecny, ale jeśli raz podjął się takich obowiązków, nie jest do tego zobowiązany, chyba że w ramach
wykonywania swoich oficjalnych funkcji.
17. Pomponiusz, O Kwintusie, Mucjuszu, Księga XXXVII.
Gdy ktoś uderza w wysłannika naszego wroga, uważa się go za winnego czynu przeciw prawu narodów,
ponieważ wysłannicy są uważani za świętych. Dlatego, jeśli ambasadorowie narodu, z którym prowadzimy wojnę,
są z nami, ustalono, że mogą pozostać; jest to bowiem zgodne z Prawem Narodów. Dlatego też Kwintus Mucjusz
uważał, że każdy, kto uderzył ambasadora, jest zwykle wydawany wrogowi, którego był przedstawicielem.
Powstało pytanie, czy jeśli wróg nie przyjmie sprawcy, gdy ten został do niego wysłany, to czy pozostanie on
obywatelem rzymskim. Niektóre autorytety uważają, że pozostałby nim, a inne są przeciwnego zdania, ponieważ
tam, gdzie naród raz nakazał poddanie się komuś, uważa się, że został on pozbawiony obywatelstwa, podobnie
jak w przypadku, gdy komuś zabroniono ognia i wody. Zdaje się, że Publiusz Mucjusz również był tego zdania.
Kwestia ta została dokładnie przedyskutowana w przypadku Hostiliusa Mancinusa, którego Numantyjczycy nie
chcieli przyjąć, gdy został im wydany; z tego powodu uchwalono później prawo, które pozwoliło mu pozostać
obywatelem rzymskim i mówi się, że sprawował nawet urząd pretora.

Tit. 8. O zarządzaniu dobrami należącymi do miast.

18. Ulpianus, Dysputy, Księga X.
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Wszystko, co zostało pozostawione miastu na specjalny cel, nie może być przekształcone na inne cele.
19. Tenże, Opinie, księga III.
Warunki nałożone w poprzednich dzierżawach nie mogą być uważane za obowiązujące w kolejnych.
20. Czego komuś nie wolno czynić we własnym imieniu, nie powinien czynić za pośrednictwem kogokolwiek
innego. Dlatego też, jeśli dekurion dzierżawi ziemię publiczną (czego dekurionom robić nie wolno), podstawiając
w to miejsce nazwiska innych, to jego akt zostanie unieważniony, jako sprzeczny z prawem.
21. 21. Jeśli ktoś zamieni pieniądze przeznaczone na zakup zboża na inny cel, będzie musiał zwrócić tę kwotę
wraz z odsetkami, a wyrok wydany przeciwko niemu będzie ważny, nawet jeśli będzie nieobecny; ale w tym
przypadku zakłada się, że dał on zabezpieczenie, aby zdać rachunek ze swojej administracji.
22. 22. Kto jest winien sumę pieniędzy przeznaczoną na zakup zboża, musi ją natychmiast zapłacić. We
wszystkich bowiem sprawach związanych z publicznym zakupem zboża, który jest konieczny, zapłata pieniędzy
nie dopuszcza zwłoki; a wszyscy, którzy są dłużni w takich okolicznościach, mogą być zmuszeni do zapłaty przez
gubernatora prowincji.
23. Środki przekazane na zakup zboża muszą być zwrócone do miasta i nie mogą być wydane na inne cele. Jeśli
jednak pieniądze przeznaczone na zakup zboża zostaną przeznaczone na inny cel, jak na przykład na prace w
łaźni publicznej, to nawet jeśli zostanie udowodnione, że zostały wydane w dobrej wierze, to i tak, ponieważ
mogą być wydatkowane tylko na zakup zboża, ten, kto nimi zarządza, będzie musiał zwrócić je miastu.
24. Jeżeli pieniądze przeznaczone na zakup zboża mają być zwrócone miastu wraz z odsetkami, to nie należy
żądać nieuzasadnionej i bezprawnej stopy procentowej, to znaczy nie należy płacić odsetek składanych.
25. Jeżeli po zakupie zboża, za które zapłacono cenę i wpisano je do rejestrów publicznych, zostanie ono
niesprawiedliwie odebrane nabywcy, gubernator prowincji może nakazać zwrot tej kwoty temu, kto je nabył.
26. Gdy człowiek, który był wypłacalny w czasie, gdy został powołany na urząd, staje się potem niewypłacalny,
wszelkie poniesione straty musi ponieść Państwo; żadna bowiem ludzka roztropność nie może zabezpieczyć
przed wypadkami, a ten, kto go powołał, nie powinien być za nic odpowiedzialny z tego tytułu.
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27. Prawa miasta nie mogą być zmienione przez umowę zawartą przez sędziów i ich współpracowników, aby
zapobiec wzajemnemu pozywaniu się przez nich, w odniesieniu do spraw, w których jest to dozwolone przez
prawo.
28. Natomiast powództwo, które może być wytoczone przeciwko jednemu z nich z powodu niewłaściwego
administrowania, będzie, zgodnie z zasadą słuszności, przysługiwało drugiemu, który stał się za niego
odpowiedzialny.
29. To, co zostanie udowodnione, że zostało wydane na rzecz kolegi sprawującego urząd sędziego, gubernator
prowincji nakazuje wypłacić stronie, o której mowa, lub jej spadkobiercom.
30. To samo w tej samej księdze. Jeżeli ktoś został ukarany za oszustwo przy budowie jakiegoś dzieła, a
poręczyciel, który był za niego odpowiedzialny, zawarł z innym umowę na budowę tego samego dzieła, i mimo to
nie zostało ono wykonane, spadkobierca poręczyciela nie może odmówić wypłaty odsetek, ponieważ przede
wszystkim umowa wiązała poręczyciela w dobrej wierze na całą kwotę, a na mocy późniejszej umowy, ponieważ
uznał on swoją odpowiedzialność, będzie on odpowiedzialny za wypłatę wszelkich strat, jakie może ponieść
miasto.
31. 31. Osoby, które poręczyły za całą kwotę, za którą rolnik skarbowy może być odpowiedzialny, mogą być
zgodnie z prawem pozwane zarówno o odsetki, jak i o kwotę główną, chyba że warunki zobowiązania stanowią
inaczej w odniesieniu do nich.
32. Jednak w przypadku, gdy przy dzierżawie ziemi uzgodniono, że jeśli z powodu niekorzystnej pory roku czynsz
nie musi być płacony za każdy rok, w którym według oceny rzetelnego obywatela może to być uznane za
właściwe usprawiedliwienie, należy zachować dobrą wiarę w przestrzeganiu warunku dzierżawy.
22. Papinianus, Opinie, Księga I.
Gdy pewni urzędnicy, którzy wspólnie sprawowali swój urząd, podzielili między siebie pieniądze, które zostały im
wszystkim wypłacone w jednej kwocie, uznano, że nie można ich zwolnić z odpowiedzialności poprzez zapłatę
sumy, którą każdy z nich otrzymał. Jednak Ulpianus, który dokonał transakcji, powinien być najpierw pozwany,
tak jak w przypadku opiekunów.
W tej samej księdze. Magistrat pewnego miasta wydzierżawił na pięć lat grunt publiczny, nie wymagając dobrego
zabezpieczenia. Dzierżawca, który pozostał dłużej niż pięć lat, pozostawił saldo należne Skarbowi Państwa, a
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ponieważ nie można było uzyskać dochodów z upraw tej ziemi, następca osoby, która ją wydzierżawiła, został
pociągnięty do odpowiedzialności. Ta sama zasada już dawno została uznana, że nie ma zastosowania do
podatków, ponieważ ci, którzy je uprawiają, są odpowiedzialni tylko w czasie swojej kadencji.
Nie powinno się odrzucać pozwu przeciwko komukolwiek po jego odejściu na emeryturę, kto w czasie swojej
kadencji stał się odpowiedzialny poprzez nowację wobec wierzycieli państwa. Przypadek osoby, która zgodziła
się zapłacić, jest jednak inny, ponieważ uważa się, że jest ona podobna do osoby, która publicznie sprzedała lub
wydzierżawiła nieruchomość.
Nie można wymagać, aby syn odpowiadał za swojego ojca, który został mianowany sędzią, nawet jeśli ojciec
wyemancypował go przed powołaniem na urząd, lub jeśli przekazał mu część swojego majątku w formie
darowizny.
Jeśli poręczyciel, który pojawił się w imieniu sędziego, dał również zastawy, uważa się, że zastawy zostały
złożone w celu właściwego wniesienia pozwu; to znaczy, że po tym, jak nic nie może być odzyskane od tego, za
kogo stał się odpowiedzialny.
Valens, Trusts, Księga II.
Jeśli zapis został pozostawiony miastu, nie może on zostać przekształcony w inny sposób niż zamierzony przez
zmarłego, bez upoważnienia cesarza; dlatego też, jeśli zmarły nakazał zbudować za jego pomocą dzieło, które
nie może zostać wykonane po zastrzeżeniu czwartej części dozwolonej przez prawo falcydiańskie, dozwolone
jest, aby suma pieniędzy została wykorzystana na cokolwiek, co może okazać się najbardziej konieczne dla
dobra miasta. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy w testamencie zapisano kilka sum pieniędzy na
budowę kilku dzieł, a po odliczeniu zgodnie z prawem falcydiańskim, pozostała suma nie wystarcza na budowę
ich wszystkich, gdyż pieniądze te mogą być wydane na dowolne dzieło, którego budowy życzy sobie państwo.
Gdy jednak zapisywano pieniądze w testamencie, aby dochód z nich przeznaczyć na polowania lub wystawy,
senat zabraniał przeznaczania ich na takie cele, zezwalał natomiast na wydatkowanie zapisów na to, co było
najbardziej potrzebne miastu, a dla uznania hojności osoby, która dokonała zapisu, zezwalał na upamiętnienie
tego faktu inskrypcją.
Paulus, Sentencje, Księga I.
Dekurionowie nie są zmuszani do dostarczania swojemu miastu zboża po cenie niższej niż ta, po której jest ono
sprzedawane w danym czasie,
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Chyba, że pieniądze zostały wyraźnie zapisane na budowę nowego dzieła lub naprawę starego.
Ulpianus, O edyktach pretora, Księga I.
Magistraty miejskie odpowiadają nie tylko za oszustwa, ale i za rażące niedbalstwo, a dzieje się tak zwłaszcza
tam, gdzie wymagana jest staranność.
Paulus, O edyktach pretora, księga I.
Gdy syn pozostający pod ojcowską opieką sprawuje urząd sędziego za zgodą ojca, Julianus twierdził, że ten
ostatni ponosi pełną odpowiedzialność za straty, jakie poniosło miasto pod rządami jego syna.
Modestinus, Reguły, Księga VIII.
Korekta błędu w obliczeniach może być dokonana nawet po dziesięciu lub dwudziestu latach.
Kiedy jednak udowodni się, że rachunki zostały zbadane i zaakceptowane, nie można poprawić błędów w nich
zawartych.
Papiriusz Justus, O konstytucjach, księga II.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że od pieniędzy pozostających w rękach urzędników
publicznych należy pobierać odsetki, ale nie można ich pobierać od wykonawców robót publicznych, a gdy ci
ostatni nie są wypłacalni, urzędnicy odpowiadają tylko za kwotę główną.
W Reskrypcie stwierdzono również, że nawet spadkobiercy urzędników publicznych są odpowiedzialni za
wszelkie straty poniesione w związku z robotami publicznymi.
W Reskrypcie stwierdzali również, że obowiązkiem magistratu miasta jest odzyskanie należących do niego ziem,
nawet jeśli znajdują się one w posiadaniu kupców działających w dobrej wierze, a przede wszystkim wtedy, gdy ci
ostatni mogą odwołać się do osób, od których je otrzymali.
To samo w tej samej księdze. Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że kontrakty na budowę
obiektów użyteczności publicznej nie powinny być zawierane bez złożenia zabezpieczenia.

3628

W Reskrypcie stwierdzili też, że jeśli urzędnicy państwowi dopuścili się zaniedbań przy sprzedaży
nieruchomości, to będą odpowiadać za zwykłe odszkodowanie, ale jeśli dopuścili się oszustwa, to będą
odpowiadać za podwójne odszkodowanie; i że żadna kara nie przejdzie na ich spadkobierców.
Stwierdzili też w Reskrypcie, że sędzia, po sprzedaży dóbr, powinien zbierać pieniądze przeznaczone na zakup
prowiantu dla ludu.
W Reskrypcie stwierdzili też, że urzędnicy, którym powierzono zakup zboża, będą, zgodnie z Listem Hadriana,
zwolnieni od odpowiedzialności, jeśli należycie wypełniali obowiązki swego urzędu.
W Reskrypcie stwierdzili również, że nie należy wymagać zabezpieczenia od urzędnika odpowiedzialnego za
rachunki gminy, ponieważ został on wybrany przez gubernatora po przeprowadzeniu dochodzenia.
Stwierdzili również w reskrypcie, że sędzia będzie ponosił odpowiedzialność za swojego kolegę, jeśli mógł go
powstrzymać od aktów niewłaściwego administrowania, a tego nie zrobił.
Stwierdzili także w Reskrypcie, że magistrat będzie odpowiedzialny, jeśli w czasie jego urzędowania wzrosło
zadłużenie jego miasta. Jeśli jednak przed objęciem przez niego urzędu miasto nie było w stanie spłacać swoich
długów, to wydaje się słuszne, aby nie ponosił za to odpowiedzialności.
To samo w tej samej książce. Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że sędzia, który w czasie
swojego urzędowania i przez długi czas po nim zatrzymał w swoim posiadaniu jakiekolwiek pieniądze publiczne,
będzie zobowiązany do ich zwrotu wraz z odsetkami, chyba że poda jakiś ważny powód, aby tego nie robić.

Tit. 9. W sprawie dekretów, które powinny być wydawane na polecenie dekurionów.
Ulpianus, Opinie, Księga III.
Nie jest w gestii namiestnika prowincji ustalanie liczby lekarzy, którzy powinni być wyznaczeni dla każdego
miasta, ale jest to obowiązek Zakonu Dekurionów i tych, którzy posiadają tam majątek, aby w przypadku choroby
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cielesnej mogli powierzyć siebie i swoje dzieci opiece osób wybranych przez siebie, o których uczciwości i
umiejętności w swoim zawodzie są pewni.
Marcjanus, Oskarżenia publiczne, Księga I.
Nieważne są dekrety, które zostały uchwalone bez obecności przepisowej liczby dekurionów.
Ulpianus, O apelacjach, księga III.
Prawo miejskie stanowi, że Zakon Dekurionów nie może być uznany za zebrany, jeśli nie jest obecne dwie trzecie
jego członków.
Tenże, O obowiązkach głównego magistratu miasta.
Dekrety dekurionów, wydane dla popularności, powinny być unieważnione, bez względu na to, czy zwalniały
dłużników, czy zezwalały na darowizny.
Jeśli więc, jak to jest w zwyczaju, rozporządzili w ten sposób jakimiś ziemiami, domami lub sumami pieniędzy
należącymi do społeczeństwa, to taki dekret będzie nieważny. Ale jeśli dekurioni nakazali wypłacić komukolwiek
pieniądze w ramach rekompensaty, dekret nie zawsze będzie bez mocy i skutku; jak na przykład w przypadku,
gdy dotacja została przyznana na rzecz niektórych sztuk wyzwolonych lub medycyny, ponieważ środki na ten cel
mogą być legalnie przyznane.
Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga II.
Boski Hadrian stwierdził w Reskrypcie skierowanym do mieszkańców Nikomedii, że jeśli Zakon Dekurionów wydał
kiedyś dekret, to nie powinien on być uchylany, chyba że z ważnego powodu; to znaczy, gdy unieważnienie
dekretu miało na względzie dobro publiczne.
Scaevola, Digest, Księga I.
Prawo miejskie przewidywało, co następuje: "Jeśli ktoś wyda wyrok poza radą, zostanie z niej wydalony, czyli z
zakonu, i zapłaci tysiąc drachm". Powstało pytanie, czy powinien podlegać tej karze, jeśli był nieświadomy, że
naruszył prawo. Odpowiedź brzmiała, że kary tego rodzaju były przeznaczone tylko dla tych, którzy wiedzieli, że
postępują niezgodnie z prawem.
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Tit. 10. Dotyczące robót publicznych.
Ulpianus, Opinie, Księga II.
Pewien człowiek, mianowany nadzorcą robót publicznych, pragnąc uzyskać usprawiedliwienie, nie odniósł
sukcesu, lecz pozostał na stanowisku aż do śmierci. Pozostawił swoich spadkobierców odpowiedzialnych, ale nie
nałożył na nich żadnej odpowiedzialności od momentu swojej śmierci.
Osoba, która pełniła już funkcje publiczne, podjęła się budowy akweduktu. Wydawało się absurdalne, aby prosił
o zwolnienie z poprzedniej pracy, kiedy był już obciążony obydwoma obowiązkami; ponieważ jeśli miałby zamiar
przyjąć odpowiedzialność tylko za jedno, jest bardziej prawdopodobne, że uzyskałby zwolnienie z drugiego, ze
względu na to, w co był już zaangażowany.
Tenże, Opinie, Księga III.
Kto z liberalności, a nie z powodu zadłużenia, przeznaczył na pewien czas swoje dochody na ukończenie robót
publicznych, nie ma zakazu uzyskania nagrody za swoją hojność przez wpisanie na nich swojego nazwiska.
Nadzorcy robót publicznych prowadzą interesy z wykonawcami, ale Państwo zajmuje się tylko tymi, którzy zostali
do tego celu wyznaczeni. Dlatego gubernator prowincji będzie pokładał zaufanie w osobie, która kieruje pracami,
jak również w wykonawcy, który jest przed nim odpowiedzialny.
Gubernator prowincji powinien interweniować swoim autorytetem, aby zapobiec wymazaniu imienia tego, dzięki
którego hojności dzieło publiczne zostało zbudowane, i wpisaniu na jego miejsce imion innych; powinien także
dopilnować, aby dowody podobnych liberalności, jakimi obywatele obdarzają swój kraj, nie zostały usunięte.
Macer, O obowiązkach gubernatora, Księga II.
Osoba prywatna może wybudować nowe dzieło nawet bez upoważnienia cesarza, chyba że jest to związane z
rywalizacją z innym miastem, może dostarczyć materiału do podburzania, jest cyrkiem, teatrem lub amfiteatrem.
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Konstytucje cesarskie stanowią, że nie jest dozwolone wznoszenie nowych budowli na koszt publiczny bez
upoważnienia cesarza.
Nie wolno też na żadnym dziele publicznym umieszczać innego imienia niż imię cesarza lub tego, za którego
pieniądze zostało ono zbudowane.
Modestinus, Pandekty, Księga XI.
Nie wolno na dziele publicznym wypisywać nawet imienia gubernatora.
Ulpianus, O obowiązkach głównego magistratu miasta.
Gdy ktoś zapisuje spadek lub majątek w zaufaniu dla budowy dzieła publicznego, odsetki od nich i czas, w którym
zaczynają one biec, są ustalone przez Reskrypt Boskiego Piusa w następujących warunkach: "Jeśli osoba
zostawiająca spadek nie określi czasu, w którym posągi lub obrazy mają być ustawione, powinien go ustalić
gubernator prowincji; a jeśli spadkobiercy zmarłego nie uczynią tego w wyznaczonym czasie, w ciągu sześciu
miesięcy będą zobowiązani do zapłaty umiarkowanych odsetek, ale jeśli wspomniane posągi i obrazy nie zostaną
ustawione do tego czasu, muszą zapłacić państwu odsetki w wysokości sześciu procent". "Jeśli jednak
wyznaczono termin, muszą zapłacić pieniądze w tym czasie; lub, jeśli twierdzą, że nie znaleźli posągów, lub
spowodują jakikolwiek spór w odniesieniu do miejsca, muszą natychmiast zacząć płacić odsetki w wysokości
sześciu procent".
Granice ziem publicznych nie mogą być zatrzymywane przez osoby prywatne. Dlatego też gubernator prowincji
powinien dopilnować, aby ziemie publiczne zostały oddzielone od tych należących do osób prywatnych, i dążyć
do zwiększenia dochodów publicznych. Jeśli stwierdzi, że jakieś miejsca publiczne lub budynki są zajęte przez
osoby prywatne, musi ocenić, czy należy ich zażądać dla dobra ogółu, czy też lepiej byłoby je wydzierżawić za
odpowiedni czynsz; i zawsze musi podążać tą drogą, która jego zdaniem przyniesie państwu największą korzyść.
Modestinus, Pandekty, Księga XI.
Boski Marek stwierdził w Reskrypcie, że gubernator prowincji powinien konsultować się z cesarzem w sprawie
budowli, które zostały wzniesione na murach lub bramach miast, lub w sprawie innych dóbr publicznych, a także
tam, gdzie mury zostały zbudowane.
Kallistratus, O dochodzeniach sądowych, Księga II.

3632

Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że jeśli pieniądze zostały zapisane na budowę nowego dzieła, to lepiej, aby
były one przeznaczone na konserwację dzieł już istniejących, niż na budowę nowych; to znaczy, jeśli miasto ma
wystarczająco dużo dzieł publicznych, a pieniądze na ich naprawę nie są łatwo dostępne.
Jeśli ktoś chciałby ozdobić marmurem lub w inny sposób dzieło zbudowane przez kogoś innego i obiecałby to
uczynić zgodnie z wolą ludu, senat uchwalił, że może to uczynić, jeśli wpisze na nim swoje imię, ale niech
pozostanie imię tego, kto je zbudował. Jeżeli jednak osoby prywatne przeznaczają jakąś sumę pieniędzy na
upiększenie dzieła już zbudowanego z funduszy publicznych, to te same mandaty cesarskie przewidują, że mogą
one wypisać na nim swoje imię i nazwisko oraz podać sumę pieniędzy, którą na nie przeznaczyły.

Tyt. 11. Odnośnie rynków.
Modestinus, Reguły, Księga III.
Jeśli pozwolenie na targ otrzymano od cesarza, a osoba, która otrzymała ten przywilej, nie korzysta z niego przez
dziesięć lat, traci go.
Kallistratus, Dochodzenia sądowe, księga III.
Gdy ktoś każe uprawiającym ziemię i rybakom wnosić do miasta zapasy, aby sami mogli nimi dysponować,
ponieważ zaopatrzenie w zapasy zmniejszy się, gdy rolnicy zostaną oderwani od pracy, ci, którzy wnoszą towar,
muszą go dostarczyć natychmiast po wykonaniu tej czynności i wrócić do swoich zajęć. Stąd też Platon wykazał
się najwyższą mądrością i autorytetem, który podczas gdy nauczał wśród Greków, stwierdził, że aby miasto
dobrze prosperowało, a jego mieszkańcy byli szczęśliwi, musi ono w pierwszej kolejności przyciągnąć wszystkich
takich kupców, jacy byli niezbędni; w Pierwszej Księdze o Współżyciu Obywatelskim powiedział bowiem: "Miasto
potrzebuje wielu rolników, innych robotników i rzemieślników, a także tych, którzy wnoszą i wynoszą artykuły
handlowe, bo ci są kupcami. Jeśli jednak rolnik przyniesie na rynek coś, co sam wyprodukował, lub zrobi to inny
robotnik, a nie spotka od razu kogoś, kto zechce wymienić się z nim towarami, to czy będzie konieczne, aby
siedział na swoim miejscu na rynku, dopóki nie pozbędzie się swoich towarów? W żadnym razie, gdyż są tacy,
którzy widząc to, mogą zaoferować swoje usługi w celu pozbycia się towaru."
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Tit. 12. Odnośnie do obietnic.
Ulpianus, O obowiązkach naczelnego sędziego miasta.
Jeśli ktoś obiecałby zbudować dzieło publiczne, lub ofiarować na ten cel pieniądze, nie może być pozwany o
odsetki. Jeśli jednak będzie zwlekał, to odsetki będą naliczane, jak to stwierdził w Reskrypcie nasz Cesarz wraz
ze swoim Boskim Ojcem.
Należy zauważyć, że ten, kto składa obietnicę, nie zawsze jest zobowiązany do jej wykonania. Jeśli jednak
składa obietnicę w zamian za zaszczyt, który już został mu przyznany dekretem, lub który ma być przyznany w
przyszłości, lub z jakiegoś innego ważnego powodu, będzie związany swoją obietnicą. Jeśli jednak złożył
obietnicę bez żadnej przyczyny, nie będzie za nią odpowiedzialny, jak to jest stwierdzone w wielu Konstytucjach,
zarówno starych jak i nowych.
Podobnie, gdy ktoś złoży obietnicę bez żadnej przyczyny, a zacznie ją wypełniać, będzie odpowiedzialny.
Rozumiemy, że osoba zaczyna wypełniać swoją obietnicę w przypadku budowy budynku, kiedy kładzie
fundamenty lub oczyszcza teren. Jeżeli jednak grunt został mu przekazany w tym celu na jego prośbę, lepiej jest
uważać, że powinien on rozpocząć prace. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie, jeśli poczynił on
przygotowania lub wydał pieniądze w miejscu publicznym.
Jeżeli jednak sam nie rozpoczął dzieła, ale obiecał pewną sumę pieniędzy na jego budowę, to rozpoczyna
przedsięwzięcie przez wypłatę pieniędzy i będzie odpowiedzialny tak, jakby dzieło zostało rozpoczęte.
Wreszcie, gdy ktoś obiecuje kolumny na dzieło publiczne, nasz Cesarz, wraz ze swoim Boskim Ojcem, złożył w
Reskrypcie następujące oświadczenie: "Kto bez żadnego powodu obiecuje państwu jakąś sumę pieniędzy, ten
nie jest zmuszony do doskonalenia swojej liberalności. Tam jednak, gdzie obiecałeś mieszkańcom Citium jakieś
kolumny i z tego powodu rozpoczęto prace na koszt miasta lub osób prywatnych, to, co zostało zrobione, nie
może być zaniechane."
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Nasz cesarz stwierdził w Reskrypcie, że gdy ktoś powierzy drugiemu dokończenie jakiegoś dzieła, a następnie
przez przypadek dojdzie do jego uszkodzenia, odpowiedzialność poniesie ten, kto je zbudował.
Tenże, Dysputy, Księga I.
Gdy ktoś coś ślubuje, jest związany swoim ślubem, ale zobowiązanie dotyczy tego, kto ślubuje, a nie majątku; bo
gdy coś jest ślubowane i dostarczone, uwalnia to osobę, ale majątek nie staje się święty.
Synowie, którzy osiągnęli wiek dojrzały i są swymi panami, są związani ślubami swego ojca, gdyż syn pod
władzą ojcowską lub niewolnik nie może związać się ślubem bez upoważnienia swego ojca lub swego pana.
Jeśliby kto ślubował dziesiątą część swego majątku, ta dziesiąta część nie przestanie należeć do jego majątku,
dopóki nie zostanie od niego oddzielona; a jeśliby ten, kto ślubował dziesiątą część umarł, zanim nastąpi
oddzielenie, jego spadkobierca będzie odpowiedzialny za dziesiątą część w imieniu majątku. Jest bowiem
ustalone, że zobowiązanie tego rodzaju przechodzi na spadkobiercę.
Tenże, Dysputy, Księga IV.
Umowa powstaje w wyniku zgody dwóch osób, w taki sam sposób jak kontrakt. Obietnica natomiast wymaga
jedynie zgody osoby składającej ofertę; dlatego też ustalono, że jeśli obietnica jest złożona w zamian za jakiś
zaszczyt, który ma być przyznany, może być odebrana jako dług. Jeżeli jednak praca została rozpoczęta, to
postanowiono, że przyrzekający będzie zmuszony do jej ukończenia, nawet jeżeli nie obiecał jej w zamian za
jakieś wyróżnienie.
Jeśli ktoś, kto dostarczył miastu nieruchomość zgodnie z obietnicą, pragnie ją odzyskać, jego prośba powinna
być odrzucona; jest bowiem całkowicie sprawiedliwe, aby dobrowolne dary tego rodzaju, ofiarowane miastom, nie
mogły być odwołane przez samą tylko zmianę zdania. Jeśli jednak gmina przestała posiadać majątek uzyskany w
takich okolicznościach, należy jej przyznać prawo do powództwa.
Marcjanus, Instytuty, Księga III.
Jeśli ktoś złoży obietnicę z tytułu strat spowodowanych pożarem, trzęsieniem ziemi lub inną szkodą poniesioną
przez miasto, będzie za to odpowiedzialny.
Ulpianus, Opinie, księga I.
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Charidemusowi odpowiedział w następujący sposób: "Każdy, kto podczas nieobecności obiecuje listownie, że coś
zostanie zrobione dla miasta, będzie zmuszony do spełnienia obietnicy".
Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga V.
Ilekroć wartość obietnicy zmniejsza się z powodu spadkobiercy, może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie
została ona złożona z myślą o zaszczytach, które mają być nią obdarzone. Jeśli jednak obietnica została złożona
w zamian za jakiś zaszczyt, uważa się ją za dług i nie ulega ona zmniejszeniu, jeśli chodzi o samego
spadkobiercę.
Jeśli ktoś obiecał pewną sumę pieniędzy w zamian za przyznanie zaszczytów i zaczął ją płacić, nasz cesarz
Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że jest on winien całą sumę, tak jakby praca została rozpoczęta.
Należy pamiętać, że nie tylko mężczyźni, ale i kobiety muszą wypełnić swoje obietnice, gdy zgadzają się dać lub
zrobić coś w zamian za zaszczyty, które mają być przyznane. Jest to zawarte w Reskrypcie naszego Cesarza i
jego Boskiego Ojca.
Jeśli miasto zażąda od kogoś, kto tego nie obiecał, aby postawił posągi cesarza w jakimś miejscu publicznym,
nie będzie on zmuszony do posłuszeństwa, jak to jest napisane w Reskrypcie naszego cesarza i jego Boskiego
Ojca.
Paulus, O obowiązkach prokonsula, Księga I.
Gdy ktoś obiecał coś zrobić dla miasta z powodu jakiegoś wypadku, który mu się przydarzył, Boski Severus w
Reskrypcie do Dio stwierdził, że nawet jeśli tego nie zacznie, to i tak będzie odpowiedzialny.
Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga III.
Boscy Bracia w Reskrypcie w odniesieniu do obietnic składanych miastom, nad którymi sędziowie powinni
sprawować kontrolę, złożyli następujące oświadczenie: "Stacjusz Rufinus obiecał, że dokończy budowę teatru w
mieście Gabinia, którą już rozpoczął. Bo choć spotkało go nieszczęście i został zdegradowany przez prefekta
miejskiego na trzy lata, to jednak nie powinien umniejszać łaski daru, który dobrowolnie ofiarował, gdyż nawet
jeśli był nieobecny, dzieło mógł dokończyć przyjaciel. Gdyby jednak tego nie uczynił, regularne władze, które
miały prawo działać w imieniu miasta, mogłyby wnieść przeciwko niemu pozew w jego imieniu. Sędziowie winni
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zbadać sprawę jak najszybciej, jeszcze przed udaniem się Stacjusza Rufinusa na wygnanie, i jeśli stwierdzą, że
dzieło winno być przez niego dokończone, nakażą mu spełnić obietnicę daną miastu lub zabronią sprzedaży
ziemi, którą posiada na terytorium miasta Gabinia."
Modestinus, Różnice, Księga IV.
Jeśli ktoś złożył obietnicę miastu w zamian za jakiś zaszczyt, który miał mu zostać przyznany, będzie
odpowiedzialny w każdych okolicznościach za całą kwotę, a także jego spadkobiercy, z powodu złożonej
obietnicy. To dotyczy dzieła rozpoczętego na podstawie obietnicy, a gdy majątek danej strony nie był
wystarczający, aby ją spełnić, Boscy Sewerus i Antoninus stwierdzili w Reskrypcie, że w tym przypadku obcy
spadkobierca będzie odpowiedzialny do piątej części majątku zmarłego, a jego dzieci do jednej dziesiątej.
Natomiast Boski Pius postanowił, że w przypadku, gdy darczyńca został zubożony przez złożoną obietnicę, a
dzieło zostało rozpoczęte, odpowiada on piątą częścią swojego majątku.
Tenże, Opinie, Księga I.
Septyma obiecała pewną sumę pieniędzy swojemu rodzinnemu miastu na odprawienie publicznych igrzysk, pod
warunkiem, że kapitał pozostanie w jej rękach, a ona sama da połowę odsetek jako nagrodę dla uczestników, w
następujących warunkach: "Daję i wyznaczam trzydzieści tysięcy aurei jako kapitał, który będzie przeznaczony na
igrzyska co cztery lata, ja sama zatrzymuję wspomnianą kwotę w moich rękach i zapewniam zabezpieczenie
dekurionom na zapłatę odsetek, po zwykłej stopie, od wspomnianego kapitału w wysokości trzydziestu tysięcy
aurei; pod warunkiem, że igrzyskom będzie przewodniczył mój przyszły mąż i dzieci, które mogą mi się urodzić.
Odsetki te zostaną przeznaczone na nagrody dla zawodników, których sędziowie uznają za najlepszych w każdej
konkurencji." Pytam, czy dzieci Septymii doznałyby jakiejś niesprawiedliwości, gdyby nie przewodniczyły w tych
konkursach, zgodnie z warunkami i warunkiem obietnicy. Herennius Modestinus odpowiedział, że jeśli zezwoli się
na organizowanie publicznych igrzysk, to warunek nałożony przez obietnicę musi być spełniony.
Tenże, Pandekty, księga IX.
Gdy ktoś obiecuje jakąś sumę pieniędzy w zamian za otrzymanie zaszczytu magistrackiego lub urzędu
duchownego, a zanim otrzyma zaszczyt lub podejmie obowiązki urzędu, umiera, jego spadkobiercy nie powinni
być pozywani o pieniądze, które obiecał w zamian za wspomniany zaszczyt lub urząd. Tak stanowiły konstytucje
cesarskie, chyba że za życia danej osoby dzieło zostało rozpoczęte przez nią samą lub przez miasto.
The $ame, Pandects, Księga XI.
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W Reskrypcie Boskiego Severusa jest powiedziane, że nie możemy wznosić posągów innym osobom na
publicznych dziełach zbudowanych przez osoby prywatne, bez zgody tych ostatnich.
Boski Antoninus stwierdził w Reskrypcie, że jeśli ktoś obiecał jakieś dzieło, aby uniknąć pełnienia urzędu, można
go zmusić do wykonywania obowiązków zamiast budowania dzieła.
Papiriusz Justus, O konstytucjach, księga II.
Cesarze Antoninus i Werus stwierdzili w Reskrypcie, że ci, którzy obiecali wybudować dzieła publiczne w zamian
za przyznane im zaszczyty, mogą być zmuszeni do ich wybudowania, ale nie do dostarczenia pieniędzy na ten
cel.
W Reskrypcie stwierdzili również, że warunki nałożone na darowizny na rzecz miasta powinny być spełnione
tylko wtedy, gdy wymaga tego dobro publiczne, a nie powinny być przestrzegane, jeśli są szkodliwe. Dlatego też,
jeśli osoba zmarła zapisała w testamencie pewną sumę pieniędzy, a przy tym zabroniła nakładania pewnego
podatku, nie powinno się przestrzegać tego warunku, gdyż lepszy jest zwyczaj ustalony przez starożytnych.
Pomponiusz, Listy i różne fragmenty, Księga VI.
Jeśli ktoś w zamian za zaszczyt, który ma być mu przyznany, lub komuś innemu, obiecuje, że zbuduje jakieś
dzieło publiczne w pewnym mieście, to zarówno on, jak i jego następcy będą zobowiązani konstytucją boskiego
Trajana do jego ukończenia. Jeśli ktoś, w zamian za przyznany mu zaszczyt, obiecałby, że zbuduje jakieś dzieło,
rozpocząłby je i umarłby przed ukończeniem, a pozostawiłby obcego spadkobiercę, ten ostatni będzie albo
zmuszony do ukończenia dzieła, albo, jeśli wolałby to zrobić, może odłożyć piątą część majątku, który mu
pozostał, w celu jego wyposażenia i przekazać ją miastu, w którym dzieło zostało rozpoczęte. Jeśli jednak
spadkobiercą jest jedno z dzieci, będzie ono zobowiązane do wniesienia nie piątej, lecz dziesiątej części majątku.
Tak postanowił Boski Antoninus.
Ulpianus, O obowiązkach naczelnego sędziego miasta.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że wnuk z córki spadkodawcy jest również zaliczany do jego dzieci.
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Tit. 13. O nadzwyczajnych dochodzeniach sądowych i o tym, że sędzia rzekomo uczynił sprawę swoją własną.
Ulpianus, O wszystkich trybunałach, księga VIII.
Gubernator prowincji zwykle decydował o pensjach, ale tylko o tych, które przysługują instruktorom wolnych
zawodów. Za nauki wyzwolone uważamy te, które Grecy nazywają eleuveria, a należą do nich takie, które są
wykładane przez profesorów retoryki, gramatyki i geometrii.
Z tego samego powodu nie ma nic bardziej sprawiedliwego niż włączenie do nich profesorów medycyny,
ponieważ ci ostatni poświęcają swoją uwagę zdrowiu ludzi, a pierwsi ich studiom; dlatego też w odniesieniu do
nich gubernator prowincji powinien arbitralnie interpretować prawo.
Gubernatorzy słyszą akuszerki, które również uważane są za praktykujące medycynę.
Każdy rozumie, że lekarzem jest ten, kto obiecuje wyleczenie jakiejkolwiek części ciała lub uśmierzenie bólu, jak
na przykład dolegliwości ucha, przetoki lub bólu zęba; pod warunkiem, że nie stosuje zaklęć, złorzeczeń lub
egzorcyzmów (używając zwykłego określenia stosowanego do szarlatanów), ponieważ takie rzeczy nie należą do
praktyki lekarskiej, chociaż są osoby, które pochwalają takie środki i twierdzą, że odniosły z nich korzyść.
Czy filozofowie mają być włączeni do liczby profesorów? Nie sądzę, aby tak było, nie dlatego, że filozofia jest
niereligijna, ale dlatego, że ci, którzy ją uprawiają, powinni przede wszystkim wzgardzić wszelką pracą najemną.
Dlatego też gubernator prowincji nie decyduje o wynagrodzeniu profesorów prawa cywilnego, gdyż ich mądrość
uważana jest za coś niezwykle świętego; nie należy jej jednak oceniać według jej wartości w pieniądzu, ani też
hańbić, gdy wynagrodzenia domaga się osoba, która powinna przyrzec pod przysięgą, że będzie nauczać
bezinteresownie. Jednak składki, gdy są oferowane, mogą być honorowo przyjęte, co jednak byłoby
niehonorowe, gdyby ich zażądano.
Gubernatorzy prowincji przyjęli również prawo decydowania w odniesieniu do nauczycieli szkolnych, chociaż nie
są oni zaliczani do profesorów, jak również w przypadku kopistów, sporządzających notatki, księgowych i
notariuszy.
Gubernator w żadnym wypadku nie powinien arbitralnie decydować w odniesieniu do mistrzów innych sztuk lub
rzemieślników, którzy nie są zaliczani do zawodów literackich lub nie są wymienieni powyżej.
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W przypadku, gdy asystenci domagają się swoich wynagrodzeń, postanowiono, że obowiązuje ta sama zasada,
co w przypadku profesorów.
Gubernator powinien rozpatrywać wszystkie roszczenia wobec tych osób, gdyż Bracia Mniejsi stwierdzili w
Reskrypcie, że można to czynić nawet wobec adwokatów.
Jeśli chodzi o honoraria adwokatów, to sędzia powinien decydować w zależności od wagi sprawy, umiejętności
adwokata i zwyczaju adwokatury, i powinien oszacować honorarium, które przysługuje adwokatowi, pod
warunkiem, że kwota ta nie przekracza wynagrodzenia ustalonego przez prawo; zostało to bowiem określone w
Reskrypcie naszego Cesarza i jego Ojca w następujących słowach: "Jeśli Juliusz Maternus, który życzył sobie,
abyś wystąpił w jego sprawie, jest gotów zapłacić ci to, na co się zgodził, możesz domagać się jedynie kwoty,
która nie przekracza tej przewidzianej przez prawo".
Przez adwokatów powinniśmy rozumieć wszystkich tych, którzy poświęcają swoją energię w celu prowadzenia
sporów sądowych. Tych jednak nie wlicza się do liczby adwokatów, którzy zwyczajowo występują w sądzie, aby
prowadzić sprawy w imieniu stron nieobecnych.
Jeśli z adwokatem uzgodniono honorarium, lub jeśli ktoś zawarł z nim umowę, odnoszącą się do prowadzenia
sprawy, zobaczmy, czy może on tego żądać. I rzeczywiście, w odniesieniu do tego rodzaju umów nasz Cesarz i
jego Boski Ojciec stwierdzili, co następuje: "Jest to przestrzeganie złego zwyczaju, gdy żąda się od klienta
obietnicy zapłaty pieniędzy za prowadzenie jego sprawy. Prawo stanowi, że jeżeli w czasie trwania sprawy
zostanie zawarta umowa o przyszłe wynagrodzenie, to będzie ona nieważna; ale jeżeli zostanie ona zawarta po
osądzeniu sprawy, to suma obiecana jako honorarium może być pobrana do rozsądnej wysokości, nawet jeżeli
umowa została zawarta w odniesieniu do tego, co może być odzyskane, pod warunkiem, że to, co zostało
zapłacone, zostanie zaliczone na poczet tego, co jest należne, a cała kwota nie przekroczy opłaty sądowej."
Właściwa opłata rozumiana jest jako nie więcej niż sto aurei w każdym przypadku.
Boski Sewerus zabronił ściągania honorarium od spadkobierców adwokata po jego śmierci, ponieważ to nie on
był winien, że nie prowadził sprawy.
Obowiązkiem namiestnika lub pretora jest także rozpatrywanie roszczeń pielęgniarek o utrzymanie dzieci, które
im się należą, gdy zostaną postawione przed ich magistratem. Takie roszczenia powinny być jednak
rozpatrywane tylko wtedy, gdy niemowlęta są karmione piersią, ale gdy tak nie jest, ani pretor, ani gubernator nie
będą mieli jurysdykcji.
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Jeśli tego wszystkiego zażąda się od namiestników prowincji, zobaczmy, czy mogą oni mieć jurysdykcję nad
wzajemnymi roszczeniami. Myślę, że powinni być do tego dopuszczeni.
Tenże, Opinie, Księga I.
Postanowiono, że gubernator prowincji ma jurysdykcję w sporach dotyczących korzystania z wody
rozprowadzanej przez nowe przewody, zbudowane niezgodnie z prawem; jak również w sporach dotyczących
koni posiadanych przez osoby, które wiedzą, że należą one do innych, jak również do ich wzrostu; oraz do szkód
wyrządzonych przez osoby, które weszły w posiadanie ziemi należącej do innych, kiedy ta ziemia powinna być
podzielona pomiędzy kilka osób, pod warunkiem, że zostało to zrobione przez kogoś, kto nie miał prawa tego
nakazać; tak, aby Gubernator mógł wydać decyzję w tych sprawach zgodnie ze sprawiedliwością i swoim
prawem do jurysdykcji, i doprowadzić sprawy do odpowiedniego stanu.
Tenże, Opinie, Księga V.
Gdy lekarz, któremu powierzono leczenie czyichś oczu, podaje leki, które mogą spowodować utratę wzroku, aby
w ten sposób zmusić go do sprzedania mu jego własności, podczas gdy on jest chory, wbrew dobrej wierze,
gubernator prowincji musi ukarać ten bezprawny czyn i nakazać przywrócenie własności.
Paulus, On.Plautius, Księga IV.
Boski Antoninus Pius stwierdził w Reskrypcie, że osoby uczone w prawie, które żądają opłat, mogą je pobierać.
Callistratus, O dochodzeniach sądowych, księga I.
Liczba dochodzeń sądowych pochodzi z różnych źródeł i nie da się jej łatwo podzielić na różne rodzaje, chyba że
zrobi się to pobieżnie. Stąd liczba dochodzeń sądowych dzieli się na cztery rodzaje, gdyż zazwyczaj odnoszą się
one do administracji urzędów lub zatrudnienia, lub do sporów dotyczących spraw pieniężnych, lub też
prowadzone jest dochodzenie dotyczące czyjejś reputacji, lub też badane jest przestępstwo kapitałowe.
Reputacja jest stanem niezaburzonej godności zatwierdzonej przez prawo i zwyczaj, która jest albo zmniejszona,
albo zniszczona przez władzę prawną z powodu jakiegoś przestępstwa, które popełniliśmy.
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Reputacja zostaje nadszarpnięta, gdy zachowując wolność, zostajemy ukarani karą, która wpływa na nasz
status; na przykład, gdy ktoś zostaje zdegradowany lub usunięty ze swojego stanu; lub gdy zabrania mu się
pełnienia obowiązków związanych z urzędem publicznym; lub gdy plebejusz zostaje wychłostany lub skazany na
roboty publiczne; lub gdy ktoś znajduje się w takim stanie, że jest uważany za niesławnego zgodnie z warunkami
Edyktu Wieczystego.
Reputację traci się całkowicie, gdy następuje wielka zmiana stanu cywilnego, to znaczy, gdy traci się wolność; na
przykład, gdy komukolwiek zabrania się używania wody i ognia, co ma miejsce, gdy ktoś jest deportowany, lub
gdy plebejusz jest skazany na pracę w kopalniach, lub na roboty w kopalniach; Nie ma bowiem żadnej różnicy
między tymi dwoma wyrokami, ani też kara pracy w kopalniach i wyrok w kopalniach nie są do siebie podobne, z
tą różnicą, że w pierwszym przypadku nie wymierza się kary śmierci cywilnej, a w drugim podlega jej sprawca.
Gajusz, O dziennych zdarzeniach albo złotych sprawach, księga III.
Kiedy sędzia prowadzi sprawę po swojemu, nie jest, właściwie rzecz biorąc, winny przestępstwa; ale z tego
powodu, że nie jest związany umową i z pewnością może być rozumiany jako w pewnym stopniu winny, chociaż
mogło to nastąpić z powodu niewiedzy, uważa się, że jest odpowiedzialny za powództwo in faetum, jako że
popełnił czyn bezprawny i musi poddać się karze, która może wydawać się sprawiedliwa dla sądu właściwego w
danej sprawie.

Tit. 14. Odnośnie pośredników.
Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
Pośrednicy mają prawo żądać swoich prowizji.
Tenże, O Edykcie, księga XXXI.
Jeśli korzysta się z usług maklera w celu sporządzenia noty, jak to wiele osób ma w zwyczaju, zobaczmy, czy
będzie on odpowiedzialny jako mandatariusz. Nie sądzę, że będzie on odpowiedzialny, bo chociaż może on
pochwalić osobę, w imieniu której działa, to jednak czyniąc to, odnosi się raczej do długu, który ma być
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zaciągnięty, niż do działania w charakterze mandanta. Uważam, że ta sama zasada będzie miała zastosowanie,
nawet jeśli otrzymał on coś w drodze wynagrodzenia, i że powództwo o wynajem i dzierżawę nie będzie zasadne.
Oczywiste jest, że jeśli oszuka on wierzyciela za pomocą oszustwa i podstępu, będzie podlegał zaskarżeniu z
powodu oszustwa.
Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga VIII.
Gubernatorzy są przyzwyczajeni do brania pod uwagę przypadków pośredników, i chociaż jest to uważane za
poniżające zajęcie, to jednak, w celu uregulowania wysokości ich prowizji i działalności, w którą są
zaangażowani, do pewnego stopnia nadzorują ich powołanie. Grecy określają ich wynagrodzenie terminem
"opłata pośrednika" i może być ona łatwo przez nich pobierana, gdy na przykład ktoś działa jako agent w celu
zawarcia umowy o więzi przyjaźni, lub w celu uzyskania asystenta dla sędziego, lub cokolwiek innego w tym
rodzaju. Dla takich zawodów są prowadzone przez niektórych mężczyzn w dużych miastach. Określenie
"pośrednik" odnosi się do tych, którzy świadczą swoje usługi i czynią się użytecznymi poprzez negocjowanie
zakupów, sprzedaży, spraw handlowych i umów zgodnych z prawem w sposób, który nie budzi sprzeciwu.

Tit. 15. Odnośnie podatków.
Ulpianus, O podatkach, Księga I.
Należy pamiętać, że istnieją pewne kolonie podlegające prawu włoskiemu, jak na przykład wspaniała kolonia Tyr
w fenickiej Syrii (gdzie się urodziłem), najszlachetniejsza ze wszystkich, najbardziej starożytna w czasie,
wojownicza i najbardziej stała w przestrzeganiu traktatów zawartych z Rzymianami. Boski Sewerus i nasz cesarz
nadali jej przywileje miasta italskiego, ze względu na nadzwyczajną i wybitną wierność, jaką zawsze okazywała w
stosunkach z rządem rzymskim.
Kolonia Berytus, w tej samej prowincji, dzięki przychylności Augusta, nosi tytuł kolonii cesarskiej (jak stwierdził
Boski Hadrian w pewnym przemówieniu) i również podlega prawu włoskiemu.
Miasto Heliopolis również otrzymało tytuł kolonii włoskiej od Boskiego Severusa, za zasługi poczynione w czasie
wojny domowej.
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Jest też kolonia Laodycea w Caele Syria, której również Boski Severus nadał prawo włoskie ze względu na
zasługi w wojnie domowej. Kolonia Ptolomais, położona między Fenicją a Palestyną, nie posiada nic poza nazwą
kolonii.
Nasz Cesarz nadał Emessie, miastu w Fenicji, tytuł i prawa kolonii włoskiej.
Miasto Palmyra, położone w prowincji Fenicji i sąsiadujące z barbarzyńskimi ludami i narodami, cieszy się tym
samym prawem.
W Palestynie znajdują się dwie kolonie, Cezarea i Aelia Capitolina, ale żadna z nich nie cieszy się włoskimi
przywilejami.
Boski Sewerus nadał tytuł kolonii włoskiej miastu Sebastena.
Przywileje włoskiego miasta zostały również nadane przez Boskiego Trajana kolonii Gyrene.
Miasto Zarmizegethusa, wraz z miastami Napo, Apulia i Padwa również cieszą się tymi samymi przywilejami
nadanymi przez Boskiego Severusa.
W Bitynii znajduje się kolonia Apamea, a w Pontusie kolonia Sinope.
Kolonie Seleucia i Trajanopolis znajdują się w Cylicji.
Tenże, O Sabinusie, księga XXVIII.
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w poborze podatków można je usunąć poprzez nowe oświadczenie
zainteresowanej strony.
Tenże, O podatkach, księga II.
Przy ustalaniu wymiaru podatku należy podać wiek osób, ponieważ w niektórych miejscowościach wiek
uniemożliwia jego pobieranie; na przykład w Syrii mężczyźni powyżej czternastego roku życia i kobiety powyżej
dwunastego roku życia podlegają podatkowi osobistemu aż do ukończenia sześćdziesiątego piątego roku życia.
Wiek musi być również brany pod uwagę w momencie nakładania podatku.
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W Reskrypcie naszego cesarza, skierowanym do Pelignianusa, bardzo słusznie stwierdzono, że majątek,
któremu przyznano zwolnienie, nie podlega opodatkowaniu; ponieważ zwolnienie przyznane osobom wygasa z
chwilą ich śmierci, ale gdy dotyczy majątku, nigdy nie wygasa.
Tenże, O podatkach, Księga III.
Prawo podatkowe przewiduje, że nieruchomości muszą być zadeklarowane w taki sposób, że nazwa każdej
działki powinna być wymieniona i w jakim mieście lub okręgu jest położona; nazwy dwóch najbliższych sąsiadów
muszą być podane, i ile ziemi było uprawiane lub zasiane w ciągu ostatnich trzech lat; ile każda działka zawiera;
liczbę winorośli w winnicy; liczbę jugerów w sadzie oliwnym, jak również liczbę drzew; tam gdzie są łąki, ilość
siana skoszonego z nich w ciągu ostatnich dziesięciu lat, oraz liczbę jugerów, które zawierają, jak również liczbę
przeznaczoną na pastwiska; ta sama zasada ma zastosowanie do drewna, które zostało ścięte. Ten, kto składa
takie zeznanie, musi podać szacunkową wartość wszystkiego.
Podatnik musi być tak sprawiedliwy, jak to jest zgodne z jego obowiązkiem, aby ulżyć każdemu, kto z takich czy
innych powodów nie mógł korzystać z pewnej części swojej własności, która jest zapisana w Rejestrach
Publicznych. Dlatego też, gdy część jego ziemi została pochłonięta przez trzęsienie ziemi, powinien on być
zwolniony z opodatkowania na niej przez asesora. Jeśli jego winorośl obumarła, lub jego drzewa uschły, to jest
niesprawiedliwe, że tak daleko, jak są one zainteresowane, on powinien być włączony do osób podlegających
opodatkowaniu. Jeśli jednak wyciął swoje drzewa i winorośl, nie może to przynieść mu żadnej korzyści, gdy
podatek został naliczony w tym czasie; chyba że poda on zadowalający powód dla asesora, że je wyciął.
Ten, kto posiada ziemię w innym kraju, musi ją zadeklarować w kraju, w którym jest ona położona, ponieważ
powinien zapłacić podatek na terytorium, na którym jest w posiadaniu.
Chociaż przywilej immunitetu podatkowego przyznany pewnym osobom wygasa wraz z nimi, to jednak, ogólnie
rzecz biorąc, tam gdzie immunitet jest przyznany w ten sposób miejscowościom lub miastom, przechodzi on na
ich następców.
Jeśli ja, będąc w posiadaniu kawałka ziemi, który należy do innego, zgłaszam go do opodatkowania, a jego
właściciel tego nie robi, to postanawia się, że nadal będzie on uprawniony do powództwa o jego odzyskanie.
Przy składaniu deklaracji niewolników do opodatkowania, należy zauważyć, że ich narodowość, wiek, usługi i
rzemiosło muszą być dokładnie określone.
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Właściciel jakichkolwiek jezior, stawów rybnych lub zbiorników wodnych musi zwrócić je asesorowi.
Jeśli na ziemi znajdują się warzelnie soli, one również muszą być zwrócone do opodatkowania.
Jeśli ktoś nie zwróci podatku za dzierżawcę lub rolnika na swojej ziemi, będzie odpowiedzialny za jego podatki.
Należy również zadeklarować urodzonych niewolników lub zwierzęta, a także wszelki majątek, który został
uzyskany bezpośrednio po złożeniu deklaracji podatkowej, lub który został nabyty później.
Jeśli ktoś prosi o pozwolenie na skorygowanie swojego zeznania, a po uzyskaniu zgody stwierdza, że nie
powinien był tego robić, ponieważ sprawa nie wymaga korekty, to w Reskryptach często stwierdza się, że ten, kto
prosił o pozwolenie na skorygowanie swojego zeznania, nie ponosi żadnej szkody z tego powodu.
Papinianus, Opinie, Księga XIX.
Gdy jeden z kilku posiadaczy gruntu zostaje pozwany o zapłatę podatku i w celu przyspieszenia sprawy płaci
należną kwotę, Skarb Państwa przyznaje mu prawo do wniesienia pozwu przeciwko innym posiadaczom, aby
wszyscy oni mogli zapłacić kwotę podatku proporcjonalnie do ich udziałów w gruncie. Te prawa do powództwa
nie są przyznane bezużytecznie, nawet jeśli Skarb Państwa mógł odzyskać swoje pieniądze, ponieważ rozumie
się, że otrzymał kwotę w imieniu tych, którzy posiadali nieruchomość.
Osoby, które przekazały ziemię na zasadzie powiernictwa, gdzie nie rozliczono się z podatków, mają, zgodnie z
Listem Boskiego Piusa Antoninusa, prawo do wniesienia powództwa przeciwko beneficjentowi, aby wymusić
zwrot zapłaconych podatków.
Jeśli podatek nałożony na ziemię nie został zapłacony w terminie, ziemia może zostać sprzedana z prawem
zastawu, aby ściągnąć podatek; a jeśli zostanie zaoferowane zabezpieczenie w celu uzyskania zwłoki, nie
zostanie ono przyjęte; zapisobierca nie zostanie również wysłuchany, jeśli sprzeciwia się na tej podstawie, że
podatki za miniony czas pozostają niezapłacone, ponieważ spadkobierca, jak również osoba ...
Celsus, Digest, Księga XXV.
Kolonia Filippi cieszy się przywilejami prowincji włoskiej.
Gaius, O Lex Julia et Papia, księga VI.
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Następujące miasta cieszą się przywilejami włoskimi, a mianowicie Troja, Berytus i Dyrrachium.
Paulus, O opodatkowaniu, księga II.
W Lusitanii, miasta Pax-Julia i Merida posiadają przywileje włoskie, Walencja i Burgos również korzystają z tego
samego zwolnienia.
Lyons i Wiedeń w Galii Narbonnese również posiadają przywileje miast włoskich.
W niższych Niemczech, mieszkańcy Kolonii cieszą się tymi samymi prawami.
Laodycea w Syrii i Berytus w Fenicji, wraz z terytorium znajdującym się pod ich jurysdykcją, również posiadają
przywileje miast włoskich.
Te same przywileje zostały nadane miastu Tyr przez Boskich Sewera i Antoninusa.
Boski Antoninus zwolnił mieszkańców Antiochii od płacenia podatków.
Nasz cesarz Antoninus ustanowił miasto Emesa kolonią uprawnioną do przywilejów Italii.
Boski Wespazjan ustanowił mieszkańców Cezarei kolonistami, nie nadając im przywilejów Italii, ale zwolnił ich od
podatków osobistych. Boski Tytus natomiast postanowił, że ich ziemia również powinna być zwolniona z
podatków, gdyż uznano, że przypominają oni mieszkańców Aelia Capitolina.
W prowincji Macedonii mieszkańcy Dyrrachium, Kasandry, Filippi, Dien i Kamienia mają prawo do przywilejów
Italii.
W prowincji Azji dwa miasta Troja i Paros cieszą się przywilejami włoskimi.
W Prowincji Pisidia, kolonia Antiochia cieszy się tymi samymi prawami.
W Afryce Kartagina, Utyka i Leptis-Magna otrzymały przywileje miast włoskich od Boskiego Sewera i Antoninusa.
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Tit. 16. Co się tyczy znaczenia terminów
Ulpianus, O Edykcie, Księga I.
Następujące słowa: "Jeśli ktokolwiek" obejmują zarówno mężczyzn jak i kobiety.
Paulus, O Edykcie, Księga I.
Termin "miasto" obejmuje wszystko, co jest otoczone jego murami, ale miasto Rzym jest zakończone przez jego
budynki, które rozciągają się jeszcze dalej.
Większa część dnia obejmuje pierwsze, a nie ostatnie siedem godzin. 3. Ulpianus, O Edykcie, Księga II.
Gdy w podróży pokonuje się codziennie dwadzieścia tysięcy kroków, należy to rozumieć w ten sposób, że jeśli po
tym wyliczeniu pozostaje mniej niż dwadzieścia tysięcy, to uważa się je za cały dzień podróży; na przykład, gdy
ktoś pokonuje dwadzieścia jeden tysięcy kroków, to liczy się to jako dwa dni podróży. To wyliczenie powinno być
jednak dokonane tylko tam, gdzie nie ustalono, co stanowi dzień drogi.
Kto umiera w rękach nieprzyjaciela, nie uważa się, że pozostawił po sobie majątek, ponieważ umiera jako
niewolnik. 4. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Prokulus mówi, że przez pojęcie "zobowiązanie" rozumie się własność.
Tenże, O Edykcie, księga II.
Słowo "majątek" ma szersze znaczenie niż słowo "pieniądze", ponieważ obejmuje także rzeczy, które nie należą
do naszego dziedzictwa, natomiast termin "pieniądze" odnosi się tylko do tego, co wchodzi w skład dóbr
dziedzicznych.
Labeo twierdzi, że pod pojęciem "wynajem i dzierżawa usług" rozumie się tylko te usługi, które Grecy nazywają
apotelesma, a nie ergon, czyli coś, co zostało udoskonalone przez wykonaną pracę.
Ulpianus, O Edykcie, Księga III.
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Terminy "roszczenie" i "własność" odnoszą się do wszystkich umów i zobowiązań.
Wyrażenie "zgodnie z prawem" należy rozumieć jako oznaczające zarówno ducha, jak i literę prawa.
Paulus, O Edykcie, Księga II.
Przez słowo "zobowiązanie" rozumie się nie tylko to, na co dana osoba zgadza się po przesłuchaniu, ale każdy
warunek i obietnicę.
Tenże, O Edykcie, księga III.
Klauzula: "Będzie to konieczne" odnosi się zarówno do teraźniejszości, jak i do przyszłości.
484. Wyjątek nie jest zawarty w terminie action. 9. Ulpianus, O Edykcie, księga V.
Marcellus, w notatce o Julianusie, mówi, że wszystko, co zostało rozdarte, złamane lub wzięte siłą, jest zawarte w
terminie "zniszczone".
485. Tenże, O Edykcie, księga VI.
Ustalono, że wierzycielami powinni być ci, którym coś się należy i można to ściągnąć z jakiegokolwiek powództwa
lub procesu, lub na mocy prawa cywilnego, bez możliwości zapobieżenia temu przez powołanie się na wieczysty
wyjątek, lub przez skorzystanie z prawa pretorskiego, lub jakiegokolwiek nadzwyczajnego postępowania;
niezależnie od tego, czy dług jest absolutny, czy ma być spłacony w określonym czasie, czy pod jakimś
warunkiem. Gdy dług jest wymagalny zgodnie z prawem naturalnym, nie zajmują oni, właściwie rzecz biorąc,
miejsca wierzycieli. Jeśli jednak roszczenie nie jest oparte na pożyczonych pieniądzach, ale na umowie, są oni
nadal uważani za wierzycieli.
486. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga I.
Pod pojęciem "wierzyciele" rozumie się nie tylko tych, którzy pożyczyli pieniądze, ale wszystkich, którym
cokolwiek się należy z jakiegokolwiek powodu.
487. Ulpianus, O Edykcie, księga VI.
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Na przykład, gdy coś jest należne danej osobie z tytułu kupna, dzierżawy lub jakiejkolwiek innej transakcji, a
nawet z powodu przestępstwa, wydaje mi się, że można ją uznać za wierzyciela. Kiedy jednak dług wynika z
jakiegoś publicznego postępowania, nie można powiedzieć, że osoba ta zajmuje miejsce wierzyciela przed
przystąpieniem do sprawy, ale może to zrobić później.
488. Ten, kto jest w zwłoce, płaci mniej niż jest winien, ponieważ mniej się płaci, gdy czas rozliczenia jest
odroczony.
13. Tenże, O Edykcie, Księga VII.
Dziewica nadająca się do małżeństwa jest również objęta terminem "kobieta".
489. Mienie uważa się za utracone (zgodnie z opinią Sabinusa, którą przyjmuje Pedius), nawet jeśli jego istota
pozostaje, choć forma jest zmieniona. Dlatego też, jeśli własność jest zwrócona w stanie zepsutym lub
zmienionym, uważa się ją za utraconą; jako że wykonanie ma zazwyczaj większą wartość niż sam przedmiot.
490. Mienie, które zostało utracone uważa się za przestające być w tym stanie, gdy znajdzie się pod naszą
kontrolą w taki sposób, że nie możemy ponownie stracić go w posiadanie.
491. Przykładem tego jest sytuacja, w której coś zostało nam już dawno odebrane w wyniku kradzieży. Własność
jest również uważana za utraconą, gdy już nie istnieje.
492. Paulus, O Edykcie, księga VII.
Labeo i Sabinus uważają, że jeśli zwrócono odzież podartą lub jakikolwiek przedmiot zepsuty, jak na przykład
filiżankę ze zmiażdżonym brzegiem lub tabliczkę z wymazanym obrazem, to własność uważa się za utraconą,
ponieważ wartość takich przedmiotów nie polega na materiale, z którego się składają, lecz na umiejętności, jaką
się w nie włożyło. Podobnie, jeśli właściciel nieświadomie kupi własność, która została mu skradziona, to bardzo
słusznie mówi się, że została ona utracona, nawet jeśli później dowie się o tym fakcie; ponieważ tam, gdzie
wartość czegokolwiek jest utracona, sama rzecz jest uważana za utraconą.
493. Uznaje się, że dana osoba utraciła coś, gdy nie może wystąpić przeciwko komukolwiek z powództwem o
odzyskanie tej rzeczy.
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494. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Własność należąca do miasta jest niewłaściwie nazywana publiczną, gdyż publiczne są tylko te rzeczy, które
należą do ludu rzymskiego.
495. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga III.
Nazywamy celnikiem tego, kto dzierżawi pobieranie podatków od ludu rzymskiego. Termin "publiczny" w wielu
przypadkach odnosi się do ludu rzymskiego, gdyż miasta są pod tym względem uważane za osoby prywatne.
496. Ulpianus, O Edykcie, Księga X.
Do dóbr publicznych zaliczamy nie tylko te, które są święte i religijne, przeznaczone do użytku ludu, ale także te,
które należą do miast, a peculia niewolników należących do tych ostatnich są bez wątpienia uważane za dobra
publiczne.
497. Przez podatki publiczne należy rozumieć te, które Skarb Państwa nakłada na pewne artykuły, a wśród nich
podatek od towarów w porcie lub towarów sprzedawanych, jak również od warzelni soli, kopalni i miejsc, gdzie
produkuje się smołę.
498. Paulus, O Edykcie, Księga IX.
Słowo munus jest definiowane na trzy różne sposoby: po pierwsze jako darowizna, stąd wywodzą się określenia
obdarowywać lub wysyłać dary; po drugie jako stanowisko, które, gdy ktoś jest z niego zwolniony, daje zwolnienie
od służby wojskowej i zatrudnienia cywilnego, stąd pochodzi określenie "immunitet"; po trzecie jako urząd, stąd
wywodzą się zawody wojskowe, a niektórzy żołnierze są określani jako munifices. Z tego powodu osoby, które
podejmują pracę cywilną, nazywane są urzędnikami miejskimi.
499. Ulpianus, O Edykcie, księga XI.
Labeo, w pierwszej księdze O pretorze miejskim, definiuje pojęcia "działać", "zawierać transakcje" i "zawierać
umowy" w następujący sposób. Mówi on, że słowo "działać" ma ogólne zastosowanie i odnosi się do
wszystkiego, co jest czynione ustnie lub w odniesieniu do rzeczy samej w sobie, na przykład w postanowieniu lub
wyliczeniu. Kontrakt ma jednak szersze znaczenie niż zobowiązanie, które Grecy nazywają umową, jak na
przykład kupno, sprzedaż, wynajem, leasing, partnerstwo. Termin "transakcja" oznacza robienie czegoś bez słów.
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500. Tenże, O Edykcie, Księga XII.
Wyrażenia "zawarli umowę" i "zawarli transakcję" nie odnoszą się do prawa do sporządzenia testamentu.
501. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Kiedy cesarz przyznaje posiadanie własności, uważa się, że przyznaje również wszelkie zobowiązania z nią
związane.
502. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga IV.
Termin "restytucja" zawiera w sobie więcej niż termin "produkcja"; bo produkować znaczy przynosić własność
cielesną, a przywracać to oddać komuś w posiadanie i zrzec się zysków. Wiele innych rzeczy również zawiera się
w terminie "restytucja".
503. Ulpianus, O Edykcie, Księga XIV.
Pod terminem "własność" kryją się również działania prawne i różne prawa.
504. Gaius, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga VI.
Termin "dziedziczenie" oznacza nic innego jak prawo do dziedziczenia wszystkiego, co posiadał zmarły.
505. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Bardzo słusznie mówimy, że jakiś kawałek ziemi całkowicie należy do nas, nawet jeśli ktoś inny ma prawo do
użytkowania tego samego; z tego powodu, że użytkowanie nie stanowi części własności, ale służebność, jak na
przykład prawo drogi lub prawo przejścia. Nie jest też błędem mówienie, że coś jest całkowicie moje, gdy żadna z
tego części nie może być uznana za należącą do kogoś innego. Taką opinię wyraził Julianus i jest ona słuszna.
506. Kwintus Mucjusz twierdzi, że przez pojęcie "część" rozumie się niepodzielny udział w czymś, gdyż po
podziale własności nie część, lecz całość jest nasza. Serwiusz bardzo słusznie twierdzi, że termin "część" ma
zastosowanie w obu wyżej wymienionych przypadkach.

3652

507. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVI.
Scaevola, w Jedenastej Księdze Pytań, mówi, że dziecko niewolnika, które zostało skradzione, nie jest częścią
skradzionej własności.
508. Tenże, O Edykcie, Księga XVII.
Pole to ziemia, na której nie ma żadnego budynku.
509. Termin "stipend" pochodzi od stips, czyli monety miedzianej o niewielkiej wartości. Pomponiusz mówi, że
słowo "danina" pochodzi z tego samego źródła; i w rzeczywistości danina pochodzi od intributio; lub dlatego, że
jest płacona żołnierzom.
510. Paulus, O Edykcie, Księga XXI.
Termin "alienacja" obejmuje również lichwiarstwo, trudno bowiem zrozumieć, że ten, kto pozwala na nabycie
własności przez lichwiarstwo, nie powinien być uważany za alienującego. O alienacji mówi się również, kto traci
służebność, nie korzystając z niej. Nie rozumie się, że kto nie korzysta z możliwości nabycia własności, alienuje
ją, jak na przykład ten, kto porzuca majątek lub nie dokonuje wyboru w określonym czasie.
511. Teza, która nie zawiera ani cząstki koniunkcyjnej, ani dysjunkcyjnej, powinna być określona zgodnie z
intencją strony, która ją wypowiada.
512. Tenże, O Edykcie, księga VI.
Labeo twierdzi, że spójnik należy czasem rozumieć jako cząstkę rozłączną, jak na przykład w następującym
postanowieniu: "Dla mnie i mojego dziedzica", "Ty i twój dziedzic".
513. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga VII.
Niektóre autorytety uważają, że drewno nadające się do cięcia to takie, które jest przeznaczone do tego celu.
Serwiusz mówi, że odnosi się to również do drzew, które raz zostały ścięte, ale wyrosły ponownie z pędów lub
korzeni.
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514. Niezebrane źdźbła to kłosy zboża wyrzucone podczas żęcia, a potem nie zebrane, które chłopi zbierają po
usunięciu plonów.
515. Nowa ziemia jest to ta, która po uprawianiu pozostawiona jest na rok, a którą Grecy nazywają neasin.
516. "Ziemia dziewicza" to ta, na której właściciel nie umieścił jeszcze bydła dla wypasu.
517. "Opadłe żołędzie" to takie, które same spadły z drzewa.
518. "Pastwisko leśne" to takie, które jest przeznaczone do wypasu bydła.
519. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Łąka" to ziemia, do której zbiorów nie potrzeba nic prócz sierpa; a nazywa się tak dlatego, że jest już
przygotowana do zbierania plonów.
520. Paulus, O Edykcie, Księga XXIV.
Rozumie się, że zapłacono mniej niż się należy, nawet jeśli nie zapłacono nic.
521. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXI.
Termin "publicznie" oznacza w obecności kilku osób.
522. Paulus, O Edykcie, księga XXIV.
Termin "powództwo" obejmuje również odzyskanie mienia.
523. Tenże, O Edykcie, księga XVII.
Za restytucyjnego uważa się tego, kto zrzeka się na rzecz powoda własności spornej, którą ten ostatni uzyskałby,
gdyby mu ją wydano w chwili wydania wyroku; to znaczy zarówno prawa do lichwy, jak i zysków.
524. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXIII.
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Termin "spór sądowy" oznacza każdy rodzaj powództwa, zarówno rzeczowego, jak i osobistego.
525. Paulus, O Edykcie, Księga XXVI.
Wyrażenie "jest konieczne" nie odnosi się do autorytetu sędziego, który może wydać decyzję na większą lub
mniejszą kwotę, ale odnosi się do prawdy.
526. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXV.
Labeo definiuje termin "cudotwórca" jako wszystko, co rodzi się lub powstaje niezgodnie z naturą. Istnieją jednak
dwa rodzaje zjawisk: jedno, gdy coś rodzi się niezgodnie z naturą, na przykład z trzema rękami lub nogami albo z
jakąś inną zdeformowaną częścią ciała; drugie, gdy coś jest uważane za niezwykłe, a Grecy nazywają to
fantasmata, czyli objawienia.
527. Paulus, O Edykcie, Księga LIII.
Słowo "podpisany" oznacza to, co jest podpisane przez kogokolwiek, ponieważ starożytni mieli zwyczaj używać
tego słowa zamiast podpisu.
528. Za własność kogokolwiek uważa się to, co pozostaje po spłaceniu jego długów.
529. Wzywać kogoś na świadka to zawiadamiać osobę, która jest nieobecna.
530. Niepewny posiadacz to taki, o którym nie mamy żadnej wiedzy.
531. Ulpianus, Księga LVI.
Adiustacja to doręczenie zawiadomienia w obecności świadków.
532. Termin "niewolnik" odnosi się również do kobiet.
533. Dzieci są również zawarte w wyrażeniu "ciało niewolników".
534. Pojedynczy niewolnik nie jest objęty terminem "familia"; ani też dwóch niewolników nie stanowi familii.
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535. Gaius, On the Provincial Edict, Book XXI.
Słowo "broń" oznacza nie tylko tarcze, miecze i hełmy, ale także kije i kamienie.
536. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVII.
Terminy "hańba" i "niesława" mają to samo znaczenie. Niektóre rzeczy są hańbiące z samej swej natury, inne są
takimi przez prawo cywilne i niejako przez zwyczaj narodowy; na przykład kradzież i cudzołóstwo są z natury
rzeczy hańbiące. Na przykład kradzież i cudzołóstwo są z natury rzeczy haniebne. Skazanie na sprawowanie
opieki nie jest haniebne z natury, ale jest takie przez zwyczaj państwowy, ponieważ to, co może się przydarzyć
człowiekowi o nieposzlakowanej opinii, nie jest samo w sobie haniebne.
537. Tenże, O Edykcie, Księga LVIII.
W pojęciu "utrzymanie" mieści się jedzenie, picie, troska o ciało i wszystko, co jest niezbędne do życia ludzkiego.
Labeo twierdzi, że utrzymanie obejmuje także odzież.
538. Gajusz, O edyktach prowincjalnych, księga XXII.
W tym pojęciu mieści się wszystko inne, co służy do ochrony i pielęgnacji naszego ciała.
539. Ulpianus, O Edykcie, księga LVIII.
Labeo twierdzi, że pod pojęciem "okrycie" kryje się każda odzież, którą ktoś wkłada na siebie; nie ma bowiem
wątpliwości, że termin ten odnosi się do peleryn i wszelkiego rodzaju ubrań. Dlatego też, gdy pod pojęciem
"utrzymanie" rozumiemy odzież, to nie mamy na myśli pościeli używanej w nocy, ale wszystkie przedmioty
przeznaczone do ubrania.
540. Tenże, O Edykcie, Księga LIX.
Słowa "zadekretowany" i "postanowiony" mają to samo znaczenie, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do
używania ich bez rozróżnienia, kiedy odnosimy się do sędziów, którzy mają prawo do jurysdykcji.
541. Powinniśmy rozumieć wyrażenie "matka rodziny" jako oznaczające taką, która nie żyje nieczysto, ponieważ
moralność matki rodziny odróżnia ją i oddziela od innych kobiet. Stąd nie ma różnicy czy jest ona zamężna czy
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wdową, czy jest wolna czy wyemancypowana, ponieważ ani małżeństwo ani urodzenie, ale dobre obyczaje nie
stanowią matki rodziny.
542. Paulus, O Edykcie, Księga LVI.
Termin "uwolnienie" ma tę samą moc co zapłata.
543. Gajusz, O edykcie pretora miejskiego, tytuł: "Ci, którzy nie mogą być ani wezwani, ani przyprowadzeni przed
sąd".
Nie rozumiemy, że zwolniony jest ten, kto, choć zdjęto mu łańcuchy, nadal jest trzymany za ręce; tak samo nie
rozumiemy, że zwolniony jest ten, kto jest zatrzymany w areszcie bez łańcuchów.
544. Ulpianus, O Edykcie, Księga LIX.
Termin "własność" odnosi się albo do prawa naturalnego, albo do prawa cywilnego. Własność naturalnie nabyta
jest rozumiana jako ta, która uszczęśliwia człowieka, gdyż uszczęśliwiać to znaczy przynosić korzyść. Należy
jednak pamiętać, że do naszej własności należy zaliczyć nie tylko to, co jest naszą własnością, ale także to, co
posiadamy w dobrej wierze lub co odnosi się do powierzchni i ziemi. To, co jest nabyte przez działania prawne,
roszczenia i dążenie, jest również objęte terminem "własność", ponieważ wszystkie te rzeczy są uważane za
część naszej własności.
545. Tenże, O Edykcie, Księga LXI.
Określenie "synowa" odnosi się także do żony wnuka, a nawet sięga dalej.
546. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XXIII.
Pod pojęciem "rodzic" kryje się nie tylko ojciec, ale także dziadek, pradziadek i inni w linii męskiej, jak również
matka, babka i prababka.
547. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXI.
Patronka jest również objęta terminem "patronka".
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548. Paulus, O Edykcie, księga LIX.
Często stwierdzano, że cząstka koniunkcyjna może być rozumiana jako dysjunkcyjna i vice versa, a czasami jako
coś, co jest oddzielone od nich obu; kiedy bowiem starożytni mówili "agnates and cognates", rozumiano to jako
dysjunkcyjne. Kiedy jednak jest powiedziane: "Jego pieniądze lub opieka", to jest oczywiste, że opiekun nie może
być ustanowiony bez kontroli nad majątkiem; a kiedy mówimy: "Który dałem lub ofiarowałem", to włączamy oba.
Kiedy jednak mówimy: "To, co musi albo dać, albo zrobić", wystarczy udowodnić jedną z tych dwóch rzeczy.
Kiedy Pretor mówi: "Jeśli odkupi dar, prezent i należne mu usługi", a wszystkie te rzeczy zostały przepisane, to
jest pewne, że wszystkie one powinny zostać odkupione. Dlatego te cząstki są uważane za koniunkcyjne. Tam,
gdzie niektóre z tych rzeczy są nałożone, inne nie mogą być wymagane.
549. Podobnie można mieć wątpliwości, w jaki sposób należy rozumieć następujące słowa: "Za pomocą i radą",
to znaczy, czy należy je traktować koniunkcyjnie czy oddzielnie. Labeo uważa, że lepiej jest rozumieć je
oddzielnie, ponieważ czym innym jest pomoc w kradzieży, a czym innym rada; i rzeczywiście, zgodnie z
autorytetem starożytnych prawników dochodzi się do wniosku, że nikt nie jest uważany za pomocnika w
dokonaniu czegokolwiek, jeżeli nie udzielił złej rady; ani za udzielającego złej rady, jeżeli w jej wyniku nie doszło
do popełnienia czynu zabronionego.
550. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXII.
Wierzyciele warunkowi to ci, którzy nie są jeszcze uprawnieni do powództwa, ale będą do niego uprawnieni, lub
tacy, którzy spodziewają się, że powództwo zostanie wniesione na ich korzyść.
551. Paulus, On the Abridgment of the Edict, Księga XVI.
Wierzycielem jest ten, kto nie może być przedawniony przez wieczysty wyjątek. Ten jednak, kto ma powód, by
obawiać się powołania się na wyjątek czasowy, przypomina wierzyciela warunkowego.
552. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXII.
Badać dokumenty to czytać je ponownie i przeglądać; bilansować rachunki to porównywać wpływy i wydatki.
553. Pod pojęciem "dzieci" kryją się nie tylko te, które są pod ojcowską kontrolą, ale także wszystkie te, które są
swoimi własnymi panami, niezależnie od tego, czy są płci męskiej czy żeńskiej, czy też są potomkami kobiet.
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554. Paulus, O Edykcie, Księga LIX.
Mianem zarządców określa się tych, którzy sprawują szczególny nadzór nad sprawami i bardziej niż inni
zobowiązani są do okazywania staranności i troski w odniesieniu do spraw, którymi się zajmują. I rzeczywiście,
termin "sędzia" pochodzi od pana, a także instruktorzy w jakiejkolwiek nauce są tak nazywani od tego, że
napominają lub wyjaśniają.
555. Uważa się, że każdy, kto otrzymał zabezpieczenie, nadal zachowuje prawo do odzyskania należności.
58. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXIV.
Chociaż wydaje się, że istnieje jakieś subtelne rozróżnienie między transakcją a prowadzeniem działalności
gospodarczej, to jednak jest ono błędne, ponieważ takie rozróżnienie nie istnieje.
556. Uważamy, że ojcowscy wolni strzelcy są właściwie nazywani naszymi wolnymi strzelcami; ale nie nazywamy
poprawnie dzieci takich wolnych strzelców naszymi własnymi wolnymi strzelcami.
557. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXVIII.
Miejsce zamknięte, do którego wwozi się towary, a potem się je wywozi, nazywa się portem. Miejsce tego rodzaju
jest nie tylko zamknięte, ale i ufortyfikowane; dlatego też nazywa się je by-way (angi-portus).
558. Tenże, O Edykcie, Księga LXIX.
Działka nie jest kawałkiem ziemi, ale pewną jej częścią. Działka obejmuje wszystko, co do niej należy, a my
ogólnie rozumiemy, że działka oznacza ziemię, na której nie ma żadnego budynku. Jest to jednak tylko nasza
opinia i intencja, która odróżnia witrynę od traktu, na małej powierzchni może być nazywany trakt, jeśli mamy
zamiar uznać go za takie. To nie rozmiar czyni różnicę między działką a traktem, ale nasza intencja, a każda
część działki może być nazwana traktem, jeśli chcemy ją tak nazwać, a trakt może być uznany za działkę,
ponieważ jeśli dodamy go do innej działki, stanie się częścią tej ostatniej.
(1) Labeo twierdzi, że termin "teren" odnosi się nie tylko do gruntów na wsi, ale także do gruntów w mieście.
(2} Działka ma jednak swoje granice, ale granice działki nie mogą być ustalone, dopóki nie zostaną określone i
zdefiniowane.

3659

559. Paulus, O Edykcie, Księga LXV.
Przez termin "zabezpieczenie" rozumie się niekiedy zwykłą obietnicę, dzięki której osoba uprawniona do ochrony
pozostaje usatysfakcjonowana.
560. Gaius, O Edykcie prowincjonalnym, Księga XXVI.
Pod pojęciem "belki", zgodnie z Prawem XII Tablic, rozumie się każdy rodzaj materiału, z którego zbudowane są
budynki.
561. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXI.
"W twoim posiadaniu" ma szersze znaczenie niż "w twoich rękach", ponieważ to, co masz w swoich rękach, jest
tym, co jest w twoim posiadaniu pod jakimkolwiek tytułem, ale to, co jest w twoim posiadaniu, jest do pewnego
stopnia zatrzymane przez ciebie jako twoje własne.
562. Paulus, O Edykcie, Księga LXVII.
Bezdzietnym jest nie tylko ten, kto nie sporządził testamentu, ale także ten, kogo majątek nie został objęty
testamentem.
563. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXVI.
Termin "spadkobierca" odnosi się nie tylko do następnego spadkobiercy, ale do wszystkich innych; ponieważ
spadkobierca spadkobiercy, i tak dalej w sukcesji, jest objęty tym mianem.
564. Tenże, O Edykcie, Księga LXXIV.
Słowo "towar" odnosi się tylko do ruchomości.
565. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVI.
Wszystko, co jeszcze pozostaje pod kontrolą sprzedającego, nie jest słusznie uważane za zbyte, ale może być
słusznie uważane za sprzedane.
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566. Termin "darowizna", ogólnie rzecz biorąc, jest rozumiany jako obejmujący każdy rodzaj darowizny, bez
względu na to, czy została ona dokonana mortis causa czy nie.
567. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVII.
Następująca klauzula: "Ma być wykonana zgodnie z wyrokiem Lucjusza Titiusa" odnosi się do osoby, która ma
prawo do działania, i nie dotyczy niewolnika.
568. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVIII.
Następujące słowa: "Nie ma i nie będzie żadnego oszustwa w tej transakcji", ogólnie rzecz biorąc, obejmują
każdy rodzaj oszustwa, które może być popełnione w sprawie, w odniesieniu do której postanowienie zostało
zawarte.
569. Paulus, O Edykcie, Księga LXXIII.
Należy pamiętać, że pod pojęciem "dziedzic" rozumie się kilku następców. Termin "dziedzic" odnosi się bowiem
do kolejnego spadkobiercy tylko w nielicznych przypadkach, np. w substytucji uczniowskiej dokonanej w
następujący sposób: "Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą, niech będzie także spadkobiercą mojego syna",
gdyż w tym przypadku nie uwzględnia się spadkobiercy spadkobiercy, gdyż jest on niepewny. Podobnie, zgodnie
z Lex Aelia Sentia, syn, który jest kolejnym spadkobiercą, może oskarżyć ojcowskiego wyzwoleńca o
niewdzięczność, ale nie mógłby tego uczynić, gdyby był spadkobiercą spadkobiercy. Ta sama zasada dotyczy
prawa do żądania usług od wolnego strzelca, gdyż syn, który jest spadkobiercą, może ich żądać, ale nie wtedy,
gdy został odsunięty od dziedziczenia.
570. Następujące słowa: "Osoba, do której należy majątek", należy rozumieć jako odnoszące się do
spadkobiercy, który przejął całą własność majątku, czy to na mocy prawa cywilnego, czy pretorskiego.
571. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Czym innym jest zabór mienia, a czym innym jego przyjęcie. Wszystko jest zabrane, gdy jest nabyte w wyniku
jakiejś czynności, która została wykonana. Dlatego też nie uważa się, że ktoś bierze rzecz, którą musi oddać,
ponieważ wyrażenie "wchodzi w jego ręce" jest właściwe dla własności, która pozostanie w jego posiadaniu.
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572. Następujące słowa: "Aby mnie prawnie zwolnić z odpowiedzialności w odniesieniu do tych spraw"
oznaczają, że stipulator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko lub szkodę wynikającą z transakcji.
573. Paulus, O Edykcie, Księga LXXVI.
W pojęciu "mienie" zawarta jest także część.
574. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXXX.
Następująca klauzula: "Czy obiecujesz przywrócić majątek w dobrym stanie?", gdy jest zawarta w postanowieniu,
obejmuje plony. Słowa "w dobrym stanie" oznaczają według osądu rzetelnych obywateli.
575. Paulus, O Edykcie Aediles Curule, Księga II.
Sygnet nie jest objęty terminem "ozdoba".
576. Tenże, O Edykcie, Księga L.
Do restytucji zostaje uznany ten, kto przywraca to, co powód miałby, gdyby nie powstała w związku z tym
kontrowersja.
577. Ten sam, O Edykcie, Księga LI.
Uznaje się, że zapłacił ten, kto dokonał wymiany lub potrącenia zamiast przekazania pieniędzy na zakup.
578. Tenże, O Edykcie, Księga XLIX.
Przez pojęcie "dochód" rozumie się nie tylko plony zboża i warzyw, ale także to, co uzyskuje się z winorośli,
drewna, wyrobisk kredowych i kamieniołomów. Julianus mówi, że nie jest prawdą, iż przez pojęcie "dochód"
rozumie się to, co człowiek używa do jedzenia; jako że mięso zwierząt, ptaków lub dzikich zwierząt, a także
owoce drzew nie mogą być tak zwanym dochodem. Ziarno obejmuje wszystko, co jest zawarte w kłosach, jak
Gallus prawidłowo zdefiniował to. Fasola i inne rośliny strączkowe mogą być bardziej poprawnie nazywane
przychodem, ponieważ nie są zawarte w kłosach, ale w strąkach, które Serwiusz, w swoim traktacie o Alfenusie,
uważa, że powinny być zaliczone do zboża.
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579. Paulus, On Plautius, Księga III.
Termin "posiadanie" oznacza czasem własność, jak to miało miejsce w przypadku kogoś, kto zapisał w
testamencie swoją własność.
580. Tenże, O Plaucjuszu, księga VI.
Konieczne wydatki to te, które muszą być poniesione, aby zapobiec zniszczeniu lub pogorszeniu własności.
581. Fulcyniusz mówi, że użyteczne wydatki to takie, które poprawiają stan posagu i nie pozwalają na
pogorszenie stanu rzeczy, z której żona czerpie dochód, jak na przykład przez zasadzenie większej ilości drzew
niż było to konieczne. Podobnie, mąż nie może zapewnić nauczania niewolników, jeśli czyniąc to, kobieta, będąc
nieświadoma tego faktu lub nie chcąc, może być narażona na wydatki i być zmuszona do utraty albo swojej ziemi
albo niewolników. Do tego rodzaju wydatków zaliczamy zazwyczaj wydatki poniesione przez męża na budowę
młyna lub magazynu, które należy doliczyć do majątku spadkowego.
582. Wydatki poniesione dla przyjemności to takie, które tylko zdobią nieruchomość, a nie zwiększają jej
dochodu; na przykład krzewy, fontanny, ozdobne sztukaterie, obicia i obrazy.
583. Tenże, O Plaucjuszu, księga IX.
Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z duchem Prawa XII Tablic, przy powtarzaniu zapisów przez spadkodawcę w
zastępstwie, uwzględnia się także nadania wolności.
584. Tenże, O Plaucjuszu, księga X.
Kiedy pretor mówi: "Dzieło musi być przywrócone do poprzedniego stanu", oznacza to, że powód może również
odzyskać wszelkie szkody, jakie mógł ponieść; pod pojęciem "restytucja" kryje się bowiem cały interes powoda.
585. The Same, On Plautius, Book XIV.
Wyrażenie "dodatkowo" odnosi się nawet do tego, komu nic się nie należy; tak jak, z drugiej strony, jest w
przypadku, gdy ktoś jest uważany za tego, który zapłacił mniej niż był winien, gdy nie zapłacił nic, nawet jeśli nic
nie można było od niego ściągnąć.
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586. Javolenus, O Plautiusie, Księga V.
Nie można poprawnie nazwać "własnością" tego, co przynosi więcej niewygód niż korzyści.
587. Paulus, O Vitellius, księga II.
Przez termin "synowie" rozumiemy wszystkie dzieci, aby być rozumiane.
588. Marcellus, Digest, księga I.
Neratius Priscus utrzymywał, że trzy stanowiły ciało korporacyjne; i ta zasada powinna być przestrzegana.
589. Celsus, Digest, Księga V.
Co innego oznaczają prawa związane z ziemią i jej naturą niż korzystanie z jej żyzności, słoności i rozległości?
590. Marcellus, Digest, Księga XII.
Alfenus mówi, że miasto Rzym obejmuje wszystko, co jest otoczone jego murami; ale Rzym składa się także ze
wszystkich budynków, które do niego przylegają, ponieważ nie powinno się uważać, że jest ono jedynie
ograniczone jego murami, ponieważ kiedy mówimy, że idziemy do Rzymu, czynimy to zgodnie ze zwykłym
rozumieniem tych słów, nawet jeśli mieszkamy poza samym miastem.
591. Celsus, Digest, Księga XVIII.
Człowiek zostawia tylko tyle pieniędzy, ile wart jest jego majątek. Stąd mówimy, że czyjś majątek jest wart sto
aurei, jeśli miał tyle w ziemi lub innych dobrach. Ta sama zasada nie dotyczy darowizny ziemi należącej do kogoś
innego, choć można ją kupić za pieniądze z majątku; nie uważa się bowiem, że ten, kto ma tylko pieniądze,
posiada to, co można za nie kupić.
592. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Woły zaliczane są raczej do bydła niż do zwierząt pociągowych.
593. Przez wyrażenie: "Gdy wyjdzie za mąż" rozumie się pierwsze zaślubiny.
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594. Jest wielka różnica między zapłaceniem salda a złożeniem rachunku; jako że ten, kto otrzymał polecenie
złożenia rachunku, nie jest zobowiązany do zapłacenia salda znajdującego się w jego rękach. Uważa się, że
bankier zdaje rachunek, nawet jeśli nie wypłaca salda pozostającego w jego rękach.
595. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVII.
Ten, kto dostarcza dom w jak najlepszym stanie, nie wspomina, że należy mu się służebność, lecz tylko, że dom
jest wolny i że nie ciąży na nim żadna służebność.
596. Paulus, Powiernictwa, Księga II.
W określeniach "moja własność" i "twoja własność" należy powiedzieć, że zawarte są w nich również prawa do
działania.
597. Tenże, Pytania, księga VII.
Najbliższym krewnym" jest ten, kogo nikt nie poprzedza, a najdalszym krewnym jest ten, kogo nikt nie naśladuje.
598. Celsus, Digest, księga XIX.
Przez słowa "majątek ruchomy" i "majątek osobisty" rozumie się to samo, chyba że okaże się, iż zmarły,
używając wyrażenia "ruchomy", miał na myśli jedynie zwierzęta, ponieważ one same się poruszają. Jest to
prawidłowe.
599. The Same, Digest, Księga XX.
Czasownik "przywracać", chociaż oznacza powrót, ma jednak sam w sobie znaczenie "dawać".
600. Marcellus, Digest, Księga XIV.
Termin "saldo" oznacza wszystko, co pozostaje należne.
601. Celsus, Digest, Księga XXV.
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Brzeg morza liczony jest od punktu, do którego dociera największy strumień. Mówi się, że Marcus Tullius był
pierwszym, który ustanowił tę zasadę, kiedy służył jako arbiter w pewnej sprawie.
602. Kiedy mówimy, że ziemia należy do kilku osób, to nie oznacza to tylko, że posiadają ją wspólnie, ale że jej
część może być posiadana oddzielnie przez każdą z nich.
603. The Same, Digest, Księga XXXII.
Kiedy postanawiamy "Tyle pieniędzy, ile wpadnie w twoje ręce z majątku Titiusa", mamy na myśli, że należy brać
pod uwagę sam majątek, który wpadnie w twoje ręce, a nie jego wartość.
604. Tenże, Digest, Księga XXXIX.
Kiedy ktoś rodzi się w kalendy roku dwusekstylnego, nie ma różnicy czy jego narodziny mają miejsce w dniu
poprzedzającym czy następującym, a o jego urodzinach mówi się, że są szóstym z kalend; ponieważ te dwa dni
są uważane tylko za jeden, i to ostatni dzień, a nie pierwszy, jest interkalowany. Dlatego, jeżeli on powinien
urodzić się szóstego kalendarza, w roku, który nie jest interkalendarzowy, i kiedy interkalendarzowy dzień
przypada na kalendarze, poprzedni dzień będzie tym, w którym się urodził.
605. Katon uważał, że miesiąc interkalendarzowy jest dodatkiem do innych; a Kwintus Mucius dodawał wszystkie
jego dni od czasu, kiedy został obliczony do ostatniego dnia miesiąca lutego.
606. Jest jednak ustalone, że w miesiącu międzymiesięcznym jest dwadzieścia osiem dni.
607. Ulpianus, O obowiązkach konsula, Księga I.
Słowo "dochodzenie" rozumiemy jako oznaczające prawo do sądowego dochodzenia i jurysdykcji.
608. Przez sąsiednie, przyległe prowincje należy rozumieć te, które są przyłączone do Italii, jak na przykład Galia.
Powinniśmy jednak zaliczyć do nich prowincję Sycylii, ponieważ jest ona oddzielona od Włoch tylko wąskim
ramieniem morza.
609. Byłoby niezwykle trudno zdefiniować wszystko, co zawiera się pod pojęciem "instrument". Instrumenty,
właściwie rzecz biorąc, są dokumentami, dla których przedstawienia należy udzielić zwłoki; podobnie jak w
przypadku, gdy żąda się czasu na przedstawienie kogoś, kto może prowadzić sprawę, na przykład stewarda,
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chociaż może być w niewoli, lub kogoś, kto został ustanowiony pełnomocnikiem, myślę, że można uznać, że
można żądać zwłoki ze względu na dokumenty, aby umożliwić mu stawienie się w wyżej wymienionym celu.
610. Tenże, O obowiązkach konsula, Księga II.
Przez osoby zasłużone należy rozumieć zarówno osoby płci pięknej, jak i te, którym przysługują zaszczyty
senatorskie.
611. Modestinus, Różnice, księga VI.
Niektóre władze uważają, że istnieje różnica między cudzołóstwem a cudzołóstwem, ponieważ cudzołóstwo jest
popełniane z kobietą zamężną, a cudzołóstwo z wdową. Julijska ustawa o cudzołóstwie używa jednak tego
terminu w sposób nieróżnicujący.
612. Mówi się, że rozwód ma miejsce między mężem a żoną, ale uważa się, że zrzeczenie się ma zastosowanie
tylko do żony, ponieważ nie jest to niewłaściwe, że odnosi się do niej osobiście.
613. Prawdą jest, że choroba oznacza tymczasową słabość ciała, ale wada jest wieczną cielesną przeszkodą; jak
na przykład, gdy ktoś jest ślepy, a zatem jednooki człowiek jest wadliwy.
614. Niektóre autorytety prawne uważają, że kiedy zapisuje się w testamencie niewolników, to obejmuje on
również niewolnice, ponieważ termin ten jest wspólny dla obu płci.
615. Tenże, Reguły, Księga VII.
Prawo jest albo derogowane, albo uchylone. Jest derogowana, gdy jej część jest wykreślona; jest uchylona, gdy
jest całkowicie uchylona.
616. Tenże, Reguły, Księga VIII.
Chociaż słowo "kapitał" może się wydawać wszystkim, którzy znają łacinę, że odnosi się do reputacji, to jednak
termin ten należy rozumieć jako odnoszący się tylko do śmierci lub utraty obywatelstwa.
617. Tenże, Usprawiedliwienia, Księga II.
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Termin "dzieci" rozciąga się również na wnuki.
618. Tenże, Opinie, księga XI.
Modestinus jest zdania, że wolni ludzie wolnej kobiety spadkodawcy nie są ujęci w słowach: "Moi wolni ludzie i
wolne kobiety".
619. Tenże, O receptach.
Pisma o zwolnieniu są to te, które zwyczajowo nazywa się pismami odwoławczymi. Są one tak nazywane,
ponieważ za ich pomocą sprawa jest przesyłana do sądu, do którego wnosi się apelację.
620. Tenże, Pandekty, Księga III.
Przydzielenie" wolnego człowieka oznacza, że patron oświadcza, do którego ze swoich dzieci chce, aby należał
jego wolny człowiek.
621. Tenże, Pandekty, księga IV.
Przez dłużnika rozumie się tego, od którego można ściągnąć pieniądze wbrew jego woli.
622. Tenże, Pandekty, księga V.
Nabywcą w dobrej wierze jest ten, kto nie wiedział, że rzecz, którą kupił, należała do kogoś innego, albo sądził,
że ten, kto ją sprzedał, miał do tego prawo, na przykład, że był agentem lub opiekunem.
623. Tenże, Pandekty, Księga VI.
Nazywany jest arbitrem ten, w którego ręce kilka osób złożyło majątek, który jest przedmiotem sporu, czy został
on wyznaczony przez sędziego, do którego złożono wniosek, czy też majątek został mu przedłożony do arbitrażu
przez tych, którzy do niego roszczą sobie prawo.
624. Javolenus, O Kasjuszu, księga VI.
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Wyrażenie "być zdania" oznacza decydować i kierować; stąd mamy w zwyczaju mówić: "Jestem zdania, że
powinieneś zrobić to", "Senat nakazał, że taka a taka rzecz powinna być zrobiona". To właśnie od tego
czasownika pochodzi słowo "cenzor".
625. Tenże, O Kasjuszu, księga XI.
Brzeg morza jest publiczny aż do znaku wysokiej wody. Ta sama zasada prawa stosuje się do jeziora, chyba że
jest ono w całości własnością prywatną.
626. Tenże, O Kasjuszu, księga XIV.
Poważna choroba to taka, która przeszkadza w prowadzeniu każdego rodzaju działalności.
627. Tenże, O Kasjuszu, księga XV.
Nikt nie jest uważany za wypłacalnego, jeśli nie może zapłacić wszystkiego, co jest mu winien.
628. Tenże, Listy, księga IV.
Jest pytanie, jaka jest różnica między posiadaniem kawałka ziemi a posiadaniem pola. Działka ziemi obejmuje
wszystko, co należy do gleby; pole jest rodzajem działki, która jest przystosowana do użytku człowieka.
Posiadanie, w prawie, różni się od własności ziemi; nazywamy bowiem posiadaniem wszystko, co posiadamy, nie
będąc właścicielami własności należącej do nas, lub gdy nie ma możliwości, aby stała się ona nasza. Dlatego
posiadanie wskazuje na użytkowanie, a pole oznacza własność nieruchomości. Działka ziemi jest wspólną nazwą
dla obu wyżej wymienionych rzeczy; ponieważ działka ziemi i posiadanie są różnymi formami tego samego
wyrażenia.
629. Tenże, Epistoły, Księga VII.
Labeo mówi, że klauzula: "Niech każdy syn zrodzony z mojego syna będzie moim dziedzicem" nie wydaje się
obejmować córki. Prokulus jest przeciwnego zdania. Labeo wydaje mi się, że kierował się formą słów, Proculus
zaś intencją spadkodawcy. Nie mam wątpliwości, że opinia Labeo nie jest poprawna.
630. Tenże, Listy, Księga IX.
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Nie uważa się, że zapłacił mniej niż był winien, przeciwko któremu nie można wytoczyć powództwa o większą
sumę.
631. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga II.
Wrogami są ci, którzy wypowiadają nam wojnę lub przeciwko którym my publicznie wypowiadamy wojnę; inni to
rabusie lub rozbójnicy.
632. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga III.
Termin "majątek" bez wątpienia obejmuje taki, który może być uciążliwy; nazwa ta jest bowiem w prawie tożsama
z praetorskim posiadaniem majątku.
633. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga V.
Przez następujące słowa ustawy XII Tablic: "Niech człowiek ma prawo rozporządzać swoim majątkiem przez
testament", uważa się, że przyznano mu najszersze uprawnienia do wyznaczania spadkobierców, zapisywania
legatów i nadań wolności, a także do ustanawiania kurateli. Przywilej ten został jednak ograniczony albo przez
interpretację ustaw, albo przez autorytet prawników.
634. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga VI.
Odsetki od pieniędzy, które zbieramy, nie są objęte terminem "zyski", ponieważ nie pochodzą z samego majątku,
ale z innego źródła, to znaczy z nowego zobowiązania.
635. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga VIII.
Serwiusz powiada, że jeśli w testamencie napisano: "Wyznaczam So-and-So opiekunów dla mojego syna i dla
moich synów", to opiekunów wyznacza się tylko dla dzieci płci męskiej, ponieważ przez odniesienie do syna w
liczbie pojedynczej, a następnie użycie liczby mnogiej, uważa się, że spadkodawca miał na myśli osoby tej samej
płci, które wcześniej wymienił. Jest to jednak kwestia faktów, a nie prawa; może się bowiem zdarzyć, że na
początku myślał tylko o swoim synu, a potem, wyznaczając opiekuna, miał na myśli wszystkie swoje dzieci.
Wydaje się, że taka opinia jest bardziej rozsądna.
636. Tenże, O Kwintusie Muciusie, Księga XXVI.
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Słowa "będzie" czasami wskazują na czas przeszły jak i przyszły; co jest konieczne, abyśmy wiedzieli. Kiedy
kodycyl jest potwierdzony przez testament w następujących słowach: "Cokolwiek będzie zawarte w moim
kodycylu", czy odnoszą się one do czasu przyszłego, czy do czasu przeszłego, jeśli spadkodawca już sporządził
kodycyl? To musi być określone przez jego intencję; ponieważ tak jak słowo "jest" odnosi się nie tylko do czasu
teraźniejszego, ale także do czasu przeszłego; tak słowa "będzie" nie tylko wskazują na czas przyszły, ale
czasami także na czas przeszły, ponieważ kiedy mówimy "Lucjusz Tytus jest zwolniony ze swojego
zobowiązania", odnosimy się zarówno do czasu przeszłego jak i teraźniejszego; tak samo kiedy mówimy "Lucjusz
Tytus jest związany". Ta sama zasada obowiązuje, gdy mówimy: "Troja została zdobyta", gdyż wyrażenie to nie
ma odniesienia do czasu teraźniejszego, lecz do czegoś, co już się wydarzyło.
637. Prokulus, Epistoły, Księga II.
Następujące słowa: "Tak i tak lub tak i tak" są nie tylko rozłączne, ale subdysjunktywne w ich znaczeniu. Są one
disjunctive; na przykład, kiedy mówimy: "Jest albo dzień albo noc", po zasugerowaniu jednego z dwóch rzeczy,
drugi jest koniecznie niemożliwe, ponieważ przypuszczać, że jeden rozporządza innym. Dlatego, przez podobną
formę słów, wyrażenie może być subdysjunktywne. Istnieją jednak dwa rodzaje spójników subdysjunktywnych;
jeden, w którym obie rzeczy nie mogą być prawdziwe i żadna z nich nie może być prawdziwa, jak na przykład,
gdy mówimy: "On albo siedzi, albo idzie", ponieważ nikt nie może robić obu tych rzeczy w tym samym czasie,
żadna z nich nie może być prawdziwa, na przykład, jeśli osoba powinna leżeć. Drugi rodzaj dysjunkcji występuje
w stwierdzeniu, gdzie z dwóch rzeczy żadna nie może być prawdziwa, ale obie mogą być; na przykład, gdy
mówimy "Każde zwierzę albo działa, albo cierpi", ponieważ nie ma zwierzęcia, które ani nie działa, ani nie cierpi,
ale zwierzę może działać i cierpieć w tym samym czasie.
638. Tenże, Epistoły, Księga V.
Wnuk jego do wuja Prokulusa, Pozdrowienie. W przypadku osoby, która obiecała posag w następujący sposób:
"Kiedy będzie to dogodne, dam ci sto aurei jako posag mojej córki", czy uważasz, że posagu można żądać
natychmiast po zawarciu małżeństwa? Jeśli złożył obietnicę w następujących słowach: "Dam ci posag, kiedy
będę w stanie to zrobić", jeśli to ostatnie zobowiązanie ma jakąkolwiek moc, w jaki sposób interpretujesz słowa
"będę w stanie"? Czy po spłaceniu długów, czy przed? Prokulus: Kiedy ktoś obiecuje posag w następujących
słowach: "Zapłacę ci sto aurei, tytułem posagu, kiedy będę w stanie to uczynić", myślę, że można nadać im
odpowiednią interpretację. Kiedy bowiem ktoś posługuje się językiem dwuznacznym, mówi to, co jego zdaniem
oznaczają użyte przez niego słowa. Myślę jednak, że lepiej jest uznać, iż chciał on powiedzieć, że da posag, jeśli
będzie mógł to zrobić po spłaceniu swoich długów. Znaczenie może być również takie: "Jeśli mogę to zrobić
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zgodnie z zachowaniem mojego honoru", co jest lepszym tłumaczeniem. Jeśli jednak obiecał, że uczyni to, "gdy
będzie to wygodne", to znaczy, że wtedy, gdy będę mógł dać posag bez przeszkód dla siebie.
639. Tenże, Listy, Księga VI.
Jeśli przekażę ci działkę ziemi i powiem: "Jest ona w najlepszym możliwym stanie", a następnie dodam: "Nie
pogorszyła się od czasu, gdy stałem się jej właścicielem", nie będę odpowiedzialny za nic innego; bo chociaż w
pierwszej klauzuli jest powiedziane: "w najlepszym możliwym stanie", oznacza to, że ziemia jest wolna, a gdyby
druga część nie została dodana, byłbym zmuszony uczynić ją wolną; Mimo to uważam, że jestem wystarczająco
zwolniony przez drugą klauzulę, ponieważ, jeśli chodzi o prawa związane z gruntem, nie jestem zobowiązany do
zagwarantowania niczego więcej niż to, że tytuł własności nie pogorszył się podczas mojego posiadania.
640. Kallistratus, Dochodzenia sądowe, Księga IV.
Przez termin "odzież" rozumie się to, co zwykle noszone jest zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, a także
kostiumy teatralne, niezależnie od tego, czy są używane w tragedii czy komedii.
641. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Termin "eunuch" ma ogólne zastosowanie i obejmuje nie tylko osoby, które są eunuchami z natury, ale także te,
które stały się nimi przez zgniecenie lub nacisk, jak również każdy inny rodzaj eunucha.
642. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Niemowlęta martwo urodzone nie są uważane ani za zrodzone, ani za spłodzone, ponieważ nigdy nie mogły być
nazwane dziećmi.
643. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga II.
Każdy może bardzo słusznie powiedzieć, że majątek, który przypada danej osobie jako spadkobiercy
ustawowemu lub na mocy testamentu, prawnie należy do niej, ponieważ na mocy Prawa XII Tablic majątki
testamentowe są potwierdzone.
644. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga III.
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Oszustwo jest jedną rzeczą, a kara za nie inną; oszustwo bowiem może istnieć bez kary, ale nie może być kary
za nie bez oszustwa. Kara jest ukaraniem przestępstwa, oszustwo jest samym przestępstwem i jest niejako
przygotowaniem do kary.
645. Istnieje wielka różnica między grzywną a karą, ponieważ termin "kara" jest ogólny i oznacza karę za
wszystkie przestępstwa; natomiast grzywnę nakłada się za jakieś szczególne przestępstwo, którego kara jest
obecnie pieniężna. Kara jednak nie jest tylko pieniężna, ale zazwyczaj oznacza utratę życia i reputacji. Grzywna
jest pozostawiona do uznania sędziego, który wydaje wyrok; kara nie jest wymierzana, chyba że jest wyraźnie
nałożona przez prawo lub przez jakąś inną władzę. I rzeczywiście, grzywna jest wymierzana tam, gdzie nie
przewidziano specjalnej kary. Co więcej, może on nałożyć karę na tego, komu została przyznana jurysdykcja.
Mandaty cesarskie zezwalają na nakładanie grzywien jedynie sędziemu i gubernatorowi prowincji; karę może
jednak wymierzyć każdy, kto ma prawo do sądowego rozpoznania przestępstwa lub wykroczenia.
646. Paulus, O Lex Julia et Papia, księga III.
Dziecko umiera w wieku jednego roku, który upływa ostatniego dnia roku; a zwykłe użycie języka pokazuje, że tak
jest, gdy jest powiedziane "że umarło przed dziesiątym dniem kalend" lub "po dziesiątym dniu kalend"; w obu
przypadkach bowiem rozumie się jedenaście dni.
647. Niewłaściwym jest mówić, że kobieta urodziła dziecko, z której, gdy była martwa, dziecko zostało usunięte
przez operację cesarskiego cięcia.
648. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga IV.
Gdy ktoś przewiduje, że coś ma być uczynione przed jego śmiercią, liczy się sam dzień, w którym umarł.
649. Paulus, O Lex Julia et Papia, księga II.
Dziecko nie jest uważane za roczne zaraz po urodzeniu, ale mówi się, że jest w tym wieku po upływie trzystu
sześćdziesięciu pięciu dni, jeśli ostatni dzień się rozpoczął, ale nie został zakończony; ponieważ zgodnie z
prawem cywilnym liczymy rok nie według chwil, ale według dni.
650. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
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Gdy kobieta rodzi dziecko, które jest zdeformowane, jest potworem, jest wadliwe, ma coś niezwykłego w swoim
wyglądzie lub głosie, i które nie ma podobieństwa do istoty ludzkiej, ale wydaje się być raczej zwierzęciem niż
człowiekiem, ktoś może zapytać, czy będzie to dla niej jakaś korzyść, że sprowadziła takie stworzenie na świat?
Lepszą opinią jest, że należy mieć wzgląd na rodziców, gdyż nie powinni być oni potępiani, jako że wykonali swój
obowiązek tak dalece jak mogli, ani też matka nie powinna być uprzedzona, ponieważ miało miejsce
nieszczęśliwe zdarzenie.
651. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Jest oczywiste, że pod terminem "zięć" kryją się mężowie wnuczek i prawnuczek, a także ich potomkowie,
niezależnie od tego, czy są potomstwem syna czy córki.
652. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga II.
Uważa się, że kobieta, która urodziła troje dzieci przy jednym porodzie, miała trzy porody.
653. Tenże, O Lex Julia et Papia, księga IV.
Praetorian possession of an estate is included in the term "inheritance".
654. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga VII.
Domy uważa się za zbudowane w Rzymie, gdy są wzniesione przylegle do miasta.
655. Za wykończonego uważa się tego, kto ukończył dom tak, że można go zamieszkać. 140. Paulus, O Lex Julia
et Papia, księga VI.
Uważa się, że człowiek nabył coś, nawet jeśli nabył to dla kogoś innego.
656. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga VIII.
Tak jak uważa się, że kobieta, która jest konająca, urodziła dziecko, jeśli zostało jej ono odebrane przez
cesarskie cięcie; tak w innych okolicznościach można uznać, że urodziła dziecko, którego nie urodziła w chwili
śmierci; na przykład takie, które powraca z rąk wroga.
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657. Paulus, O Lex Julia et Papia, Księga VI.
Przyłączenie spadkobierców może nastąpić na trzy różne sposoby, może bowiem nastąpić albo przez sam
majątek, albo przez majątek i słowa zawarte w testamencie, albo przez same słowa. Nie ulega wątpliwości, że
przyłączeni są ci, których łączą zarówno ich imiona, jak i majątek; na przykład: "Niech Titius i Maevius będą
spadkobiercami połowy mojego majątku"; albo "Niech Titius i Maevius będą moimi spadkobiercami"; albo "Niech
Titius, wraz z Maeviusem, będą spadkobiercami połowy mojego majątku". Zobaczmy jednak, jeśli pominiemy
cząstki "i" "i z", czy można uznać, że strony są połączone, np: "Niech Lucius Titius, Publius Maevius będą
spadkobiercami połowy mojego majątku", albo: "Niech Publius Maevius, Lucius Titius będą moimi
spadkobiercami; niech Sempronius będzie spadkobiercą połowy mojego majątku". Ponieważ Titius i Maevius są
uprawnieni do połowy majątku, rozumie się, że są oni połączeni w odniesieniu do majątku, oraz warunków
testamentu. "Niech Lucjusz Titius będzie dziedzicem połowy mojego majątku; niech Seius będzie dziedzicem tej
samej części, do której wyznaczyłem Lucjusza Titiusa; niech Sempronius będzie dziedzicem połowy mojego
majątku". Julianus twierdzi, że może powstać wątpliwość, czy majątek został podzielony na trzy części, czy też
Titius został wyznaczony na spadkobiercę tego samego udziału, co Gaius Seius. Ale z tego powodu, że
Semproniusz również został wyznaczony spadkobiercą połowy majątku, bardziej prawdopodobne jest, że dwaj
pozostali mieli dzielić tę samą połowę i zostali uczynieni spadkobiercami wspólnie.
658. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, księga IX.
Uważa się, że każdy posiada własność, jeśli jest uprawniony do powództwa o jej odzyskanie, ponieważ posiada
wszystko, czego ma prawo się domagać.
659. Paulus, O Lex Julia et Papia, księga X.
Massurius w swojej Księdze Pamiątkowej stwierdza, że starożytni uważali za kochankę kobietę, która żyła z
mężczyzną, nie będąc jego żoną, a która obecnie znana jest pod nazwą przyjaciółki lub pod nieco bardziej
zaszczytnym mianem konkubiny. Granius Flaccus, w swojej Księdze o prawie papiruskim, mówi, że słowo
"kochanka" oznacza kobietę, która mieszka z mężczyzną, który ma żonę; inni zaś uważają, że chodzi o kobietę,
która mieszka w jego domu, jako jego żona, nie będąc z nim w związku małżeńskim, a którą Grecy nazywają
pallakyn.
660. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga X.
Należy powiedzieć, że przez termin "indywidualny udział" czasami rozumie się cały majątek.
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661. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga III.
Ustalono, że dziadek i babka żony lub męża są objęci terminem "teść" i "teściowa".
662. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga III.
Osoby, które urodziły się na przedmieściach miasta, są rozumiane jako urodzone w Rzymie.
663. Gaius, O Lex Julia et Papia, księga VIII.
Człowiek, który ma tylko jednego syna lub jedną córkę, nie jest bezdzietny; ponieważ wyrażenie "ma dzieci" lub
"nie ma dzieci" jest zawsze używane w liczbie mnogiej, tak jak tabliczki do pisania i kodycyle.
664. Tenże, O Lex Julia et Papia, Księga X.
Nie możemy bowiem powiedzieć o takiej osobie, że jest bezdzietna, a musimy koniecznie powiedzieć, że ma
dzieci.
665. Tenże, O Lex Julia et Papia, księga IX.
Gdybym się z tobą umówił w następujący sposób: "Czy obiecujesz mi zapłacić wszystko, czego nie uda mi się
ściągnąć od Titiusa?", to nie ma wątpliwości, że jeśli nie ściągnę nic od Titiusa, będziesz mi dłużny wszystko, co
był mi winien.
666. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, Księga V.
Przyjmuje się, że majątek został przyznany komukolwiek, gdy może go nabyć przez wejście na niego.
667. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Księga X.
Nie ulega wątpliwości, że pod pojęciem "człowiek" mieszczą się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
668. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Księga XI.
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Kiedy dziecko znajduje się w łonie matki w momencie śmierci ojca, rozumie się, że jest ono prawnie istniejące.
669. Macer, On the Law Relating to the Twentieth.
Tysiąc kroków tworzących milę nie jest liczonych od kamienia milowego miasta Rzymu, ale od domów
przyległych do niego.
670. Licinius Rufus, Reguły, Księga VII.
Jeśli jest tylko jeden krewny, jest on objęty terminem "najbliższa rodzina".
671. Tenże, Reguły, księga X.
Uznaje się, że ktoś posiadał nieruchomość przez większą część roku, nawet jeśli posiadał ją tylko przez dwa
miesiące, pod warunkiem, że jego przeciwnik posiadał ją przez krótszy czas lub wcale.
672. Aelius Gallus, O znaczeniu słów odnoszących się do prawa, Księga I.
Mur to taki, który jest zbudowany albo z zaprawą, albo bez niej.
673. Droga jest albo ścieżka, albo autostrada. 158. Celsus, Digest, Księga XXV.
Cascellius stwierdza, że we frazeologii prawniczej często używamy liczby pojedynczej, gdy chcemy wskazać kilka
rzeczy tego samego rodzaju; mówimy bowiem, że wielu ludzi przybyło do Rzymu, a także, że są tam złe ryby.
Podobnie, przy zawieraniu umowy, wystarczy odnieść się do spadkobierców w liczbie pojedynczej: "Jeśli sprawa
zostanie rozstrzygnięta na korzyść mnie lub mojego spadkobiercy" i ponownie: "Cokolwiek dotyczy ciebie lub
twojego spadkobiercy", ponieważ jest jasne, że jeśli jest kilku spadkobierców, są oni uwzględnieni w tego rodzaju
umowie.
674. Ulpianus, O Sabinusie, Księga I.
Termin "pieniądze" stosujemy również na oznaczenie złotych monet.
675. Tenże, O Sabinusie, księga II.
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Wszystko zawiera się w terminach "pozostałe" i "równowaga", jak mówi Marcellus w odniesieniu do człowieka,
któremu zapisano wybór niewolnika, a pozostałe pozostawiono Semproniuszowi; uważa on bowiem, że jeśli nie
dokona on wyboru, wszyscy niewolnicy będą należeć do Semproniusza.
676. Tenże, O Sabinusie, księga VII.
Nienarodzone dziecko nie jest nieletnie.
677. Pomponiusz, O Sabinusie, księga II.
Zwykła substytucja, przez którą spadkobierca jest zastępowany "za tego, który umrze ostatni", jest rozumiana
jako dokonana zgodnie z prawem, gdyby był tylko jeden spadkobierca, zgodnie z prawem dwunastu tablic, przez
które, gdy jest tylko jeden spadkobierca, jest on określany jako najbliższy krewny.
678. Gdy spadkodawca uczyni w testamencie następujące postanowienie: "Gdyby coś się stało mojemu synowi,
niech mój niewolnik Damas będzie wolny", a syn umrze, Damas stanie się wolny; bo chociaż wypadek może się
zdarzyć także żyjącemu, to jednak śmierć jest rozumiana przez to wyrażenie, zgodnie ze zwykłym znaczeniem
języka.
679. Paulus, O Sabinusie, Księga II.
Następujące słowa: "Najlepszy i największy z możliwych" mogą odnosić się do jednej osoby.
Podobnie ostatnia wola, o której mowa w edykcie pretora, odnosi się do jedynej woli.
680. Pod terminem "dziecko" kryje się również dziewczynka, gdyż kobiety, które niedawno urodziły dzieci,
nazywane są puerperse i tak też są ogólnie nazywane przez Greków.
681. Ulpianus, O Sabinusie, Księga XV.
Nie ma wątpliwości, że słowo "córki" obejmuje dzieci pośmiertne, natomiast pewne jest, że termin "pośmiertne"
nie ma zastosowania do córki, która już się urodziła.
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682. Słowo "udział" nie zawsze oznacza połowę, ale część, która jest przez nie wskazana; każdemu można
bowiem nakazać, aby miał największy udział, albo dwudziesty, albo trzeci, albo tyle, ile spadkodawca sobie
życzy. Jeśli nic nie jest wspomniane oprócz udziału, połowa spadku będzie należna.
683. Wyrażenia "mieć" i "wejść w posiadanie" powinny być rozumiane jako oznaczające prawne posiadanie.
684. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Nic nie jest rozumiane jako "wchodzące w ręce spadkobiercy", jeśli wszystkie długi spadkowe nie zostały
spłacone.
685. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
Niewolnicy miejscy i wiejscy nie są odróżniani od siebie przez miejsce, lecz przez charakter ich zajęć. Nie można
bowiem zaliczyć do niewolników miejskich stewarda, jak na przykład tego, który prowadzi rachunki transakcji na
wsi, gdzie mieszka, gdyż nie różni się on zbytnio od rolnika. Niewolnik związany z gospodarstwem domowym w
mieście jest wliczany do niewolników miejskich. Należy jednak rozważyć, czy sam pan zatrudnia kogoś w ich
zastępstwie, co można stwierdzić na podstawie liczby niewolników i ich poddanych.
686. Rozumie się, że spędził noc poza miastem ten, kto nie spędził w nim żadnej jej części; wyrażenie to bowiem
oznacza całą noc.
687. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXV.
Materiał, z którego się składa, nie jest objęty pojęciem "węgiel drzewny", ale czy jest objęty pojęciem "drewno
opałowe"? Być może ktoś powie, że nie, bo każde drewno nie jest drewnem opałowym; ale czy pod terminem
"drewno opałowe" lub "węgiel drzewny" mamy umieścić zgaszone płomienie i inne spalone drewno, które nie
wytwarza dymu, czy też mamy umieścić je w osobnej klasie? Lepsza opinia jest taka, że ma ono swoją własną
klasę. Drewno, które zostało potraktowane siarką jest objęte terminem "drewno opałowe". Drewno, które jest
przygotowywane na pochodnie nie wchodzi w zakres pojęcia "drewno opałowe", chyba że było to specjalnie
zamierzone. Ta sama zasada dotyczy nasion oliwek, żołędzi i wszelkich innych nasion. Gdy szyszki sosnowe są
całe, są one objęte terminem "drewno opałowe".
688. Paulus, O Sabinusie, Księga IV.
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Słupy i paliki są klasyfikowane jako materiał budowlany, a zatem nie są objęte terminem "drewno opałowe".
689. Tenże, O Sabinusie, księga V.
Następująca klauzula jest umieszczana nie tylko w umowach o dostawę nieruchomości, ale także w zakupach,
postanowieniach i testamentach, a mianowicie: "W najlepszym możliwym stanie" i oznacza, że ziemia jest
gwarantowana jako wolna od wszelkich obciążeń, ale nie, że służebności są jej należne.
690. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXIII.
Uważa się, że przez słowo "dziedzic" należy rozumieć wszystkich następców, choć może to nie być wyraźnie
powiedziane.
691. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
O każdej rzeczy mówi się, że weszła w twoje ręce, jeśli przeszła na kogoś innego przez ciebie, jak to zostało
stwierdzone w przypadku majątku nabytego przez wyzwoleńca przez jego patrona, który był synem pod ojcowską
kontrolą, na korzyść jego przybranego ojca.
692. Ulpianus, O SoMnusie, księga XXXVIII.
Ustalono, że pod pojęciem "freedman" mieści się również freedwoman.
693. Tenże, O Sabinusie, księga XXXVIII.
Pod terminem "koledzy" ujęci są ci, którzy posiadają tę samą władzę.
694. Kto jest poza przedmieściami miasta, uważa się za nieobecnego; ale nie uważa się go za nieobecnego, gdy
jest jeszcze na przedmieściach.
695. Tenże, O Sabinusie, księga XLII.
Czym innym jest twierdzenie, że niewolnik nie jest złodziejem, a czym innym stwierdzenie, że nie będzie on
odpowiadał za kradzież lub szkodę przez niego popełnioną. Gdy bowiem człowiek mówi, że niewolnik nie jest
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złodziejem, odnosi się do jego usposobienia; gdy zaś mówi, że nie będzie odpowiadał za kradzież lub szkodę
przez niego popełnioną, stwierdza, że nie będzie przed nikim odpowiadał za swoje wybryki.
696. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
W pojęciu "Czynić" zawiera się również to "Dawać".
697. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLV.
Ustalono, że każdy rodzaj zadośćuczynienia należy rozumieć jako zawarty w pojęciu "zapłata". Mówimy, że
zapłacił ten, kto uczynił to, co obiecał uczynić.
698. Tenże, O Sabinusie, księga XLVII.
Natura sofistyki, którą Grecy nazywają zwięzłym sylogizmem, ujawnia się tam, gdzie przez niewielkie zmiany w
czymś, co jest absolutnie prawdziwe, dochodzi się do wniosku, który jest ewidentnie fałszywy.
699. Tenże, O Sabinusie, księga XLIX.
Termin "pieniądz" obejmuje nie tylko monetę, lecz także wszystkie rodzaje własności, to znaczy wszystko, co jest
cielesne; nie ma bowiem nikogo, kto by wątpił, że własność cielesna jest również zawarta w słowie "pieniądz".
700. Dziedziczenie jest terminem prawnym, który ma odniesienie zarówno do wzrostu, jak i zmniejszenia majątku,
ponieważ spadek jest znacznie zwiększony przez zyski.
701. Termin "akcja" jest zarówno specjalne i ogólne; dla tego samego słowa jest używany, czy roszczenie jest
wykonane przeciwko osobie lub przeciwko nieruchomości. Jesteśmy jednak w większości przyzwyczajeni do
nazywania tych pierwszych osobistymi, a tych drugich rzeczywistymi. Uważam, że pod pojęciem "ściganie" kryją
się postępowania nadzwyczajne, jak na przykład te wynikające z trustów i wszelkie inne, które nie mieszczą się w
zakresie prawa powszechnego.
702. Wyrażenie "jest winien" należy rozumieć jako obejmujące każde powództwo, które może być wniesione
przeciwko komukolwiek, czy to cywilne, czy pretorskie, czy też związane z wykonaniem trustu.
703. Tenże, O Sabinusie, księga LI.
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Nie ma różnicy między wyrażeniami: "Tyle, ile rzecz jest warta" i "Tyle, ile rzecz wydaje się być warta", ponieważ
zostało ustalone, że w obu przypadkach należy dokonać prawdziwej wyceny nieruchomości.
704. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXX.
Przez pojęcie "chata" rozumie się każdy budynek wzniesiony w celu ochrony upraw w gospodarstwie, a nie dom
w mieście.
705. Ofilius mówi, że słowo tugurium pochodzi od dachu, gdyż mówi się, że miejsce jest pokryte dachówkami;
podobnie jak toga jest tak nazywana, ponieważ używamy jej jako okrycia.
706. Tenże, O Sabinusie, Księga XXXV.
Czasownik "należeć" ma bardzo szerokie znaczenie, bo odnosi się nie tylko do rzeczy, które są objęte naszą
własnością, ale także do tych, które posiadamy pod jakimkolwiek tytułem, nawet jeśli nie są nasze; mówimy też,
że należą do nas rzeczy, do których obecnie nie mamy tytułu, ale do których możemy go później nabyć.
707. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVII.
Głowa domu, który jest wolny, nie może mieć peculium, tak jak niewolnik nie może mieć majątku.
708. Tenże, O edykcie, księga XXVIII.
Termin "sklep" oznacza każdy rodzaj budynku, który nadaje się do zamieszkania; najwyraźniej z tego powodu, że
są one zazwyczaj zamykane deskami (tabulae).
709. Paulus, O Edykcie, Księga XXX.
Od niego pochodzą słowa "tabernacle" i "contubernales".
710. Ulpianus, O Edykcie, księga XXVIII.
Rozumiemy, że sklep umeblowany to taki, w którym towary i urzędnicy są gotowi do pracy.
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711. Tenże, O Edykcie, księga XXX.
Powierzyć coś pod czyjąś opiekę znaczy tyle, co złożyć to u niego.
712. Tenże, O Edykcie, Księga XXXII.
Wyrażenie: "Pieniądze pobrane" odnosi się nie tylko do zapłaty, ale i do przekazania wierzytelności.
713. Paulus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Czasownik "mieć" jest rozumiany na dwa różne sposoby: w jednym, gdy istnieje prawo własności; w drugim, gdy
własność nabyta przez kogokolwiek nie może być uzyskana bez konkursu.
714. Bezpieczeństwo oznacza odpowiedzialność przyjętą albo w odniesieniu do osób, albo do rzeczy. 189.
Tenże, O Edykcie, Księga XXXIV.
Wyrażenie "być zobowiązanym do zrobienia" ma następujące znaczenie; mianowicie, że dana osoba powstrzyma
się od zrobienia czegoś, co jest sprzeczne z umową, lub zadba o to, aby to nie zostało zrobione.
715. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIV.
Przez prowincjałów należy rozumieć osoby, które mają miejsce zamieszkania w prowincji, a nie tych, którzy się
tam urodzili.
716. Paulus, O Edykcie, księga XXXV.
Między rozwodem a zerwaniem małżeństwa istnieje następująca różnica: zerwanie małżeństwa może nastąpić
nawet przed ślubem, ale o kobiecie, która jest zaręczona, nie można właściwie powiedzieć, że się rozwiodła,
ponieważ rozwód jest tak nazywany, ponieważ strony, które się rozchodzą, mogą pójść swoją drogą.
717. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXVII.
Wyrażenie "lub więcej" nie obejmuje nieograniczonej sumy pieniędzy, lecz umiarkowaną; podobnie jak klauzula
ograniczająca "dziesięć lub więcej solidi" odnosi się do mniejszej sumy.
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718. Tenże, O Edykcie, Księga XXXVIII.
Te słowa: "Tyle, ile mienie wydaje się być warte", nie odnoszą się do miary szkody, ale do szacunkowej wartości
mienia.
719. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXXIII.
Pomiędzy prezentem a podarunkiem istnieje taka sama różnica jak pomiędzy rodzajem a gatunkiem; Labeo mówi
bowiem, że prezent jest rodzajem i pochodzi od czasownika "dawać", a podarunek jest gatunkiem, ponieważ jest
to dar ofiarowany z jakiegoś powodu, na przykład z okazji narodzin lub ślubu.
720. Tenże, O Edykcie, Księga XLVI.
Termin "męski" często rozciąga się na obie płcie.
721. Zobaczmy, jak należy rozumieć słowo "rodzina". I rzeczywiście, jest ono rozumiane na różne sposoby,
ponieważ odnosi się zarówno do własności, jak i do osób; do własności, jak w Prawie XII Tablic, gdzie jest
powiedziane: "Niech majątek ma najbliższy krewny ze strony ojca" (familia). Termin "rodzina" odnosi się również
do osób, jak w przypadku, gdy to samo prawo, odnosząc się do patrona i jego wyzwoleńca, mówi: "Z tej rodziny
do tamtej". W tym przypadku stwierdza się, że prawo odnosi się do osób.
722. Termin "rodzina" odnosi się do każdego zbioru osób, które są połączone własnymi prawami jako jednostki,
lub wspólną więzią ogólnego pokrewieństwa. Mówimy, że rodzina jest połączona własnymi prawami, gdy kilka
osób jest albo z natury albo z mocy prawa poddanych władzy jednego; na przykład, ojciec rodziny, matka rodziny,
a syn i córka pod kontrolą ojcowską, jak również ich potomkowie; na przykład, wnuki, wnuczki i ich następcy. Jest
on określony jako ojciec rodziny, który ma władzę nad gospodarstwem domowym, a on jest właściwie tak
nazwany, nawet jeśli nie ma syna, bo nie tylko rozważamy jego osobę, ale także jego prawo. Wtedy również
stylizujemy nieletniego na ojca rodziny, kiedy jego ojciec umiera, a każda z osób, które były pod jego kontrolą,
zaczyna mieć oddzielne gospodarstwo domowe i wszyscy otrzymują tytuł ojca rodziny. To samo dzieje się w
przypadku syna, który jest wyemancypowany, bo on również ma swoją własną rodzinę, gdy staje się niezależny.
Mówimy, że rodzina wszystkich potomków jest wspólna, bo chociaż głowa rodziny może być martwa i każdy z
nich ma oddzielną rodzinę, to jednak o wszystkich, którzy byli pod jego kontrolą, mówi się, że należą do tej samej
rodziny, ponieważ pochodzą z tego samego domu i rasy.
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723. Mamy też zwyczaj stosować termin "rodzina" do ciał niewolników, jak to wyjaśniliśmy, zgodnie z Edyktem
pretora, pod tytułem Kradzież, gdzie pretor wspomina o rodzinie rolników z dochodów. W tym przypadku nie
chodzi o wszystkich niewolników, ale tylko o tych, którzy zostali wyznaczeni do tego celu, to znaczy do zbierania
podatków. W innej części Edyktu wszyscy niewolnicy są uwzględnieni, jak w przypadku nielegalnych zgromadzeń
i własności przejętej siłą, a także tam, gdzie można wnieść pozew o unieważnienie umowy, a własność jest
zwracana w gorszym stanie z powodu działania nabywcy lub jego rodziny; i wreszcie w przypadku interdyktu
Unde vi termin rodzina obejmuje nie tylko wszystkich niewolników, ale także dzieci.
724. Słowo "rodzina" odnosi się także do tych wszystkich osób, które wywodzą się od ostatniego ojca, jak
mówimy o rodzinie juliańskiej, odnosząc się niejako do osób wywodzących się z określonego pochodzenia w
naszej pamięci.
725. Żona jest początkiem i końcem swojej rodziny.
726. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga XVI.
W pojęciu "rodzina" zawiera się sama głowa rodziny.
727. Jest jasne, że dzieci nie należą do rodziny żony, ponieważ każdy, kto rodzi się ojcu, nie podąża za rodziną
swojej matki.
728. Ulpianus, O edykcie, księga L.
"Informować" to denuncjować, impeachować, oskarżać i skazywać.
729. Tenże, O wszystkich trybunałach, księga II.
Pod pojęciem "posiadłości miejskich" rozumiemy nie tylko wszystkie budynki, które znajdują się w miastach, ale
także karczmy i takie domy, które służą do handlu na przedmieściach i we wsiach, jak również pałace
przeznaczone tylko dla przyjemności; ale to materiały, a nie lokalizacja, są tym, co tworzy posiadłość miejską.
Stąd też, jeśli do tych budynków dołączone są jakieś ogrody, to należy powiedzieć, że są one objęte terminem
"osiedla miejskie". Jest oczywiste, że jeśli te ogrody zapewniają więcej dochodów niż przyjemności, to znaczy,
jeśli zawierają winorośl lub drzewa oliwne, nie powinny być określane jako "osiedla miejskie".
730. Tenże, O wszystkich trybunałach, Księga VIII.
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Powinniśmy uważać za nieobecnego tego, kto nie znajduje się w miejscu, gdzie jego obecność jest wymagana;
nie wymagamy bowiem, aby był za morzami, ponieważ jest nieobecny, jeśli znajdzie się poza przedmieściami
miasta; jeśli jednak znajduje się na przedmieściach, nie uważa się go za nieobecnego, jeśli się nie ukrywa.
731. Kto został schwytany przez wroga, nie jest uważany za nieobecnego, ale ten, kto jest zatrzymany przez
rabusiów, jest.
732. Julianus, Digest, Księga II.
Nie uważa się, aby następujące postanowienie: "Dostarczyć niewolnika wolnego od odpowiedzialności za
popełnione szkody" miało zastosowanie do takich przestępstw, które wymagają oskarżenia publicznego i kary.
733. Tenże, Digest, Księga LXXXI.
Zgodnie ze sprawiedliwą interpretacją należy rozumieć, jak już często mówiliśmy, że tak jak córka pod ojcowską
kontrolą jest objęta terminem "syn", tak samo wnuk powinien być objęty; a dziadek również powinien być
rozumiany jako określony terminem "ojciec".
734. Alfenus Varus, Digest, Księga II.
Gdy w testamencie jest powiedziane, że spadkobierca ma wydać tylko sto aurei na koszty pogrzebu lub na
postawienie pomnika, nie może on wydać mniej niż tę sumę; ale jeśli chce wydać więcej, może to zrobić, a nie
będzie się uważać, że zrobił coś sprzecznego z warunkami testamentu.
735. The Same, Digest, Księga VII.
W ustawie dotyczącej pobierania ceł w portach Sycylii stwierdzono: "Nikt nie powinien płacić cła od niewolników,
których zabiera do swojego domu na użytek prywatny." Powstało pytanie, gdyby ktoś wysłał niewolników z Sycylii
do Rzymu, w celu uprawy ziemi, czy byłby zmuszony do płacenia od nich cła, czy też nie. Odpowiedź była taka,
że w tym prawie chodziło o dwa punkty: po pierwsze, co oznaczały słowa: "Zabrać do własnego domu"; a po
drugie, jakie było znaczenie wyrażenia: "Na swój prywatny użytek"? Dlatego, jeśli słowo "dom" oznaczało miejsce
zamieszkania, należało sprawdzić, czy było to w prowincji, czy we Włoszech, czy też jego dom mógł być
właściwie uznany za znajdujący się w jego własnym kraju. W tej kwestii zdecydowano, że za czyjś dom powinno
się uważać miejsce, gdzie ktoś miał swój dom, prowadził swoje rachunki i prowadził swoje interesy. Jest jednak
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wielka wątpliwość co do znaczenia wyrażenia "na jego prywatny użytek" i zdecydowano, że odnosi się to tylko do
tego, co było przygotowane dla jego utrzymania. Z tego samego powodu można by również zapytać w
odniesieniu do niewolników, którzy rzekomo są na użytek ich pana, czy chodzi o stewardów, tragarzy, rolników,
nadzorców, tkaczy i robotników rolnych, którzy są zatrudnieni przy uprawie ziemi, z której właściciel czerpie swoje
utrzymanie i utrzymuje się, czy też wszyscy niewolnicy, których ktoś kupił i trzymał na własny użytek, jak również
ci, których zatrudniał do innych celów, a którzy nie zostali kupieni w celu ponownej sprzedaży. Wydaje mi się, że
chodzi tylko o tych, którzy są przeznaczeni na użytek głowy rodziny, którzy są powołani do jego osobistej służby i
wsparcia, do której to klasy należą lokaje, domownicy, służący, kucharze, pomocnicy i wszyscy inni oddani do
tego rodzaju pracy.
736. Paulus, Epitomes of Alfenus, Księga II.
Termin "chłopiec" ma trzy znaczenia: po pierwsze, nazywamy wszystkich niewolników "chłopcami"; po drugie,
mówimy o chłopcu w przeciwieństwie do dziewczynki; i po trzecie, używamy tego słowa na oznaczenie wieku
dziecięcego.
737. Tenże, Epitomes of Alfenus, Księga IV.
Gdy kto sprzedaje działkę ziemi, zastrzegając owoce, rozumie się, że zastrzega orzechy, figi i winogrona, których
skórki są twarde i purpurowe, i są tego rodzaju, których nie używamy do robienia wina, a które Grecy nazywają
odpowiednimi do jedzenia.
738. Julianus, On Minicius, Księga VI.
Uważa się, że wyrażenie "słoje do wina" jest właściwie stosowane do słojów używanych przy tłoczeniu wina;
beczki i inne naczynia są tak nazywane tylko wtedy, gdy zawierają wino; kiedy przestają to robić, nie mają tej
nazwy, ponieważ mogą być używane do innych celów; na przykład, gdy umieszcza się w nich ziarno. Ta sama
zasada odnosi się do innych glinianych dzbanów, kiedy są używane do wina, tak samo jak do tych pierwszych,
ponieważ kiedy są puste, nie są zaliczane do naczyń na wino, ponieważ mogą być w nich przechowywane inne
rzeczy.
739. Africanus, Pytania, Księga III.
Mela mówi, że niewolnicy nie są objęte terminem "towar", i z tego powodu ci, którzy je sprzedają nie są określane
kupców, ale dealerów niewolników; i to jest poprawne.
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740. Tenże, Pytania, Księga IV.
Terminy "własność" i "majątek" odnoszą się do wszystkiego razem, łącznie z prawem dziedziczenia, ale nie do
poszczególnych artykułów.
741. Florentinus, Instytuty, księga X.
Jeśli komuś nakazuje się coś uczynić w obecności Titiusa, nie uważa się, że uczynił to w jego obecności, chyba
że Titius to rozumie; dlatego jeśli jest niepoczytalny, jest dzieckiem lub śpi, nie uważa się, że wykonał czynność w
jego obecności. Musi on wiedzieć, że to jest robione, ale nie jest konieczne, że powinien być chętny, ponieważ to,
co jest nakazane, będzie legalnie wykonane, nawet wbrew jego zgodzie.
742. Marcjanus, Instytuty, Księga VII.
Postanowiono, że ten, kto urodził się z niewolników miejskich i został wysłany na wieś, aby się wychować, będzie
zaliczony do niewolników miejskich.
743. Florentinus, Instytuty, Księga VIII.
Przez pojęcie "nieruchomości" rozumie się wszystkie budynki i wszystkie grunty; mówiąc o budynkach w mieście,
nazywamy je jednak zwykle sedes, a na wsi villas. Teren bez budynku w mieście nazywamy area, a na wsi ager,
a ten ostatni, gdy wznosi się na nim dom, nazywa się fundus.
744. Ulpianus, O cudzołóstwie, Księga I.
Nazywamy prewarykatorami tych, którzy wspomagają sprawę swych przeciwników, i gdy są po stronie powoda,
sprzyjają pozwanemu; albowiem określenie "prewarykator" pochodzi od czasownika "varico", czyli wadzić się.
745. Tenże, Reguły, Księga I.
Wyrażenie "cedere diem" oznacza, że zaczynamy być winni jakąś sumę pieniędzy: "venire diem" oznacza, że
nadszedł dzień, w którym pieniądze mogą być odebrane. Kiedy ktoś czyni bezwzględne zastrzeżenie, pieniądze
zaczynają być należne, a dzień zapłaty nadchodzi natychmiast. Kiedy ktoś zgadza się zapłacić je w określonym
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czasie, dług zaczyna się od razu, ale czas zapłaty nie; kiedy zgadza się zapłacić je pod warunkiem, dług nie
powstaje, ani suma nie jest płatna, dopóki warunek jest w toku.
746. "Ms alienum" oznacza to, co jesteśmy winni innym: "IBS suum" oznacza to, co inni są nam winni.
747. Rażące niedbalstwo jest skrajnym niedbalstwem, to znaczy nie wiedzieć tego, co wszyscy inni wiedzą. 214.
Marcjanus, Oskarżenia publiczne, Księga I.
Obowiązek", właściwie mówiąc, to coś, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z prawem, zwyczajem lub
poleceniem kogoś, kto ma prawo nakazać, aby to zostało zrobione. Podarunki natomiast są, poprawnie mówiąc,
rzeczami, które dobrowolnie dajemy, nie będąc do tego zmuszeni ani przez prawo, ani przez nasz obowiązek; i
jeśli nie są one dawane, nikt nie może być obwiniony, a jeśli są dawane, ofiarodawca jest ogólnie uprawniony do
pochwały. Jednym słowem, zdecydowano, że te dwa terminy nie są zamienne, ale że dar może właściwie
spowodować powstanie zobowiązania.
748. Paulus, O Lex Fufia Caninia.
Słowo "władza" ma kilka znaczeń: w odniesieniu do sędziów oznacza jurysdykcję; w odniesieniu do dzieci
oznacza kontrolę ojcowską; w odniesieniu do niewolników oznacza władzę pana. Ale kiedy wnosimy pozew o
wydanie niewolnika w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną przez niego szkodę, przeciwko jego panu, który
go nie broni, mamy na myśli ciało niewolnika i władzę nad nim. Sabinus i Kasjusz twierdzą, że zgodnie z prawem
atyniańskim uważa się, że skradziona własność przeszła pod kontrolę pana, jeśli ten miałby prawo ją odzyskać.
749. Ulpianus, O Lex Aelia Sentia, Księga I.
Prawdą jest, że gdy ktoś jest uwięziony, nie uważa się go za zakutego w łańcuchy ani za umieszczonego w
łańcuchach, chyba że są one przymocowane do jego ciała.
750. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga I.
Jest wielka różnica między warunkami "Kiedy będzie mógł mówić" i "Kiedy będzie mógł mówić", ponieważ jest
ustalone, że to drugie ma szersze znaczenie niż pierwsze, które odnosi się tylko do czasu, kiedy osoba może
mówić po raz pierwszy.
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751. Podobnie, gdy warunek jest podany w następujący sposób: "Zrób to w ciągu tylu dni", jeśli nic więcej nie
powinno być dodane, warunek musi być spełniony w ciągu dwóch dni.
752. Papinianus, Pytania, Księga XXVII.
Słowa "robić" obejmują wszystko, co może być zrobione; tak jak "dawać", "płacić", "liczyć", "sądzić", "chodzić".
753. The Same, Opinie, Księga II.
Ustalono, że w umowach należy raczej brać pod uwagę intencje stron umowy niż jej postanowienia. Dlatego też,
gdy magistraty miejskie dzierżawią ziemię należącą do ich miasta, pod warunkiem, "że spadkobierca osoby, która
ją dzierżawi, będzie z niej korzystał", prawo spadkobiercy może być również przeniesione na jego legata.
754. Kallistratus, Pytania, Księga II.
Pod pojęciem "dzieci" rozumie się wnuki i prawnuki, a także wszystkich ich potomków, gdyż Prawo XII Tablic
obejmuje ich wszystkich terminem "spadkobiercy właściwi". Kiedy prawa uważają za konieczne używanie
oddzielnych nazw dla różnych krewnych, na przykład synów, wnuków, prawnuków i ich potomków, nie oznaczają,
że powinno to rozciągać się na wszystkich, którzy przyjdą po nich. Ale kiedy pewne osoby lub stopnie nie są
wyszczególnione, ale tylko ci są wymienieni, którzy pochodzą z tego samego rodu, są oni włączeni pod terminem
"dzieci".
755. Papiriusz Fronto, w Trzeciej Księdze Opinii, mówi jednak, że gdy ziemia, z rolnikiem, jego żoną i dziećmi,
jest zapisana, wnuki pochodzące od synów są również włączone, chyba że intencja spadkodawcy była inna;
ponieważ często decydowano, że w terminie "dzieci", wnuki są również włączone.
756. Boski Marek stwierdził w Reskrypcie, że ten, kto pozostawił wnuka jako dziedzica, nie jest uważany za
zmarłego bez potomstwa.
757. Oprócz tego wszystkiego, Natura uczy nas, że czuli ojcowie, którzy poślubiają się z zamiarem i pragnieniem
posiadania dzieci, nie uwzględniają pod tym pojęciem wszystkich, którzy są od nich potomkami. Nie możemy
bowiem nazwać naszych wnuków bardziej kochającym imieniem niż dzieci, ponieważ mamy i wychowujemy
synów i córki w celu utrwalenia naszej pamięci, po wsze czasy, za pomocą ich potomstwa.
758. Paulus, Opinie, Księga X.
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Paulus mówi, że można nazwać fałszywym opiekunem tego, kto wcale nie jest opiekunem, albo tego, kto jest
wyznaczony dla nieletniego, który już ma opiekuna lub nie ma żadnego, podobnie jak w przypadku
sfałszowanego testamentu, który wcale nie jest testamentem, albo fałszywej miary, która w rzeczywistości nie jest
miarą.
759. Hermogenianus, Epitomy prawa, Księga II.
Pod pojęciem "pieniądz" rozumie się nie tylko monetę, ale wszystkie rodzaje własności, zarówno te związane z
ziemią, jak i ruchome, zarówno cielesne, jak i bezcielesne.
760. Paulus, Opinie, Księga II.
Definicją rażącego niedbalstwa jest nie wiedzieć tego, co wiedzą wszyscy ludzie.
761. Nie powinniśmy nazywać przyjaciółmi tych osób, z którymi mamy tylko niewielką znajomość, ale tych, z
którymi nasi ojcowie utrzymują honorowe i familiarne stosunki.
762. Venuleius, Stipulations, Księga VII.
Termin "kajdany" odnosi się zarówno do prywatnego, jak i publicznego ograniczenia wolności; "areszt" natomiast
dotyczy tylko publicznego uwięzienia.
763. Tryphoninus, Dysputy, księga I.
Niewolnikiem zbiegłym nie jest ten, kto tylko powziął zamiar ucieczki od swego pana, chociaż może się chwalić,
że zamierza to uczynić, lecz ten, kto rzeczywiście rozpoczął ucieczkę; Tak bowiem, jak ktoś może nazwać
złodziejem, cudzołożnikiem lub hazardzistą osobę na podstawie pewnych wskazówek wynikających wyłącznie z
jej zamiarów, chociaż nigdy nie ukradł niczego właścicielowi ani nie zdeprawował żadnej kobiety, lecz jedynie
postanowił to uczynić, gdy nadarzyła się okazja, to jednak nie można uznać, że popełnił przestępstwo, dopóki
jego zamiar nie zostanie zrealizowany, dlatego też ustalono, że niewolnik nie może być uważany za zbiega lub
włóczęgę tylko dlatego, że miał zamiar nim zostać, lecz dopiero po dokonaniu czynu.
764. Tenże, Podręczniki, Księga I.
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Rażące niedbalstwo jest winą: wielka wina jest oszustwem.
765. Tenże, Podręczniki, Księga II.
Pretorskie posiadanie majątku nie jest przyznawane spadkobiercom spadkobiercy, przez następującą klauzulę
Edyktu: "Przyznaję posiadanie temu, kto jest spadkobiercą zmarłego". I znowu, w następującej substytucji:
"Ktokolwiek będzie moim spadkobiercą", ma na myśli tylko następnego spadkobiercę, lub wyznaczonego
spadkobiercę, nawet jeśli nie jest on następnym w kolejności.
766. To samo, o dochodzeniach sądowych.
Przez pojęcie "współobywatele" rozumie się tych, którzy urodzili się w tym samym mieście.
767. To samo, o domniemanych powiernictwach.
Przez wyrażenie "sprawy załatwione lub zakończone" powinniśmy rozumieć nie tylko te, które są przedmiotem
sporu, ale także te, w odniesieniu do których nie ma kontrowersji.
768. Tenże, O orfickim dekrecie senatu.
Wśród nich znajdują się kwestie, które zostały rozstrzygnięte sądownie; te, w odniesieniu do których zawarto
kompromis; oraz te, które zostały nakazane przez upływ czasu.
769. Tenże, O dekrecie senatu Tertuliana.
Gdy mówimy, że dziecko, które ma się urodzić, jest uważane za już istniejące, to jest to prawdą tylko wtedy, gdy
chodzi o jego prawa, ale innym nie przysługuje żadna korzyść, jeśli się nie urodzą.
770. Gaius, O zobowiązaniach słownych, Księga I.
Stwierdzenie: "Które są warte więcej niż trzydzieści aurei" odnosi się zarówno do sumy pieniędzy, jak i do wyceny
majątku.
771. Tenże, O prawie dwunastu tablic, Księga I.
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Następujące wyrażenia: "Jeśli oszukuje", "Jeśli nie wywiązuje się z umowy", "Jeśli frustruje", są źródłami, z
których wywodzi się termin "kalumniatorzy", ponieważ dokuczają innym w procesach sądowych poprzez
oszustwo i podstęp.
772. Trzeciego dnia po Kalendach Styczniowych modlono się o zachowanie cesarza.
773. Zwyczajowo mówiąc, cokolwiek jest wyrzucane z łuku nazywa się rzutką; teraz jednak oznacza to wszystko,
co jest rzucane ręką; i wynika z tego, że nawet kamień, kawałek drewna lub żelaza, są objęte tym terminem. Jest
tak nazywany, ponieważ jest wysyłany na odległość, i jest to, co Grecy oznaczają coś, co jest rzucane na
odległość. Możemy wykryć to znaczenie w greckim słowie, dla tego, co nazywamy dart, oni styl, który zwykle
oznacza coś wysłany z łuku, ale oznacza również coś rzucane przez rękę. Ksenofont informuje nas o tym fakcie,
bo mówi: "Oni nosili rzutki, włócznie, strzały, strzały, proce, a także kamienie". Co jest wysyłane z łuku jest to, co
Grecy nazywają toceuma, to znaczy, strzałę, ale przez nas jest określany przez wspólną nazwę "dart".
774. Tenże, O Prawie Dwunastu Tablic, Księga II.
Tych, których my nazywamy wrogami, starożytni nazywali perduelami, wskazując przez to określenie, że byli to
ludzie, z którymi prowadzili wojnę.
775. Za wypłacalnego uważa się tego, kto posiada wystarczający majątek, aby zaspokoić wszelkie roszczenia,
które mogą być przeciwko niemu wysunięte przez wierzyciela.
776. Niektóre autorytety uważają, że termin "utrzymanie" odnosi się tylko do jedzenia; ale Ofilius i Atticus
twierdzą, że pod tym terminem kryje się odzież i wszelkiego rodzaju okrycia, bo bez nich nikt nie może się
utrzymać.
777. Tenże, O prawie dwunastu tablic, księga III.
Właściwie stosujemy termin "nieść" do tego, co ktoś przenosi za pomocą swojego ciała; "transportować"
do tego, co ktoś przewozi za pomocą zwierzęcia pociągowego; a "wozić" odnosi się do zwierząt.
778. Robotnikami w drewnie nazywamy nie tylko tych, którzy polerują tarcicę, ale także wszystkich tych, którzy
budują domy. 236. Tenże, O prawie dwunastu tablic, Księga IV.
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Ci, którzy mówią o truciźnie, powinni dodać, czy jest ona dobra czy zła, ponieważ leki są truciznami, a są tak
nazywane, ponieważ zmieniają naturalne usposobienie tych, którym są podawane. To, co my nazywamy trucizną,
Grecy nazywają farmakon; a wśród nich szkodliwe narkotyki, jak również środki lecznicze są zawarte pod tym
terminem, z którego to powodu wyróżniają je inną nazwą. Homer, najznakomitszy z ich poetów, informuje nas o
tym, gdyż mówi: "Jest wiele rodzajów trucizn, z których jedne są dobre, a inne złe".
779. Javolenus mówi, że owocem jest to, co ma nasienie, jak w przypadku Greków, którzy nazywają wszystkie
rodzaje drzew akrodrua.
780. Tenże, O Prawie Dwunastu Tablic, Księga V.
Prawo, które zawiera dwa negatywne stwierdzenia, raczej zezwala niż zabrania. Zauważa to również Serwiusz.
781. Tenże, O prawie dwunastu tablic, księga VI.
Termin "plebejusz" odnosi się do wszystkich obywateli z wyjątkiem senatorów.
782. Wzywać na świadka" to dawać dowód.
783. Słowo "zastaw" pochodzi od pięści, ponieważ wszystko, co jest dawane w zastaw, jest przekazywane ręką.
Dlatego też niektóre władze utrzymują, i może to być prawdą, że zastaw, właściwie mówiąc, może składać się
tylko z rzeczy ruchomych.
784. Wszystkie przestępstwa są objęte terminem "noxia".
785. Pomponiusz, Enchiridion.
Małoletnim jest ten, kto nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałości i przestał podlegać władzy ojca, czy to przez jego
śmierć, czy też przez własną mancypację.
786. Termin "niewolnicy" pochodzi od faktu, że dowódcy naszych armii mieli dawniej zwyczaj sprzedawać swoich
jeńców i zachowywali ich w tym celu, zamiast wydawać ich na śmierć.
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787. Mieszkańcem jest ten, kto ma swoje miejsce zamieszkania w jakimś kraju, a którego Grecy nazywają
paroikon, to znaczy "przylegający". Ci, którzy mieszkają w miastach, nie są nazywani mieszkańcami, bardziej niż
ci, którzy mają ziemię w pobliżu jakiegoś miasta, i stawiają się do niej, jak do kurortu.
788. Zatrudnienie publiczne jest urzędem nadanym jakiejś osobie prywatnej, dzięki któremu obywatele
indywidualnie i zbiorowo odnoszą nadzwyczajne korzyści, jak również ich własność dzięki jego władzy
magistralnej.
789. Obcym jest ten, którego Grecy nazywają apoikon, to znaczy ten, który opuścił swój dom, aby stać się
kolonistą.
790. Niektóre władze utrzymują, że dekurioni są tak nazywani z tego powodu, że na początku, gdy powstawały
kolonie, dziesiąta część tych, którzy je zakładali, była zwykle formowana w ciało w celu udzielania rad
publicznych.
791. Słowo "miasto" pochodzi od czasownika urbo, który oznacza wyznaczanie granicy pługiem. Warus powiada,
że łuk pługa, który jest zwykle używany do wytyczania granic miasta, które ma być zbudowane, nazywa się
urbum.
792. Termin "ufortyfikowane miasto" (oppidum) pochodzi od ops, z tego powodu, że jego mury są zbudowane dla
zapewnienia bezpieczeństwa własności.
793. Słowo "terytorium" oznacza wszystkie grunty zawarte w granicach jakiegokolwiek miasta. Niektóre władze
utrzymują, że jest ono tak nazywane, ponieważ magistraty mają prawo do wzbudzania strachu w jego granicach,
czyli prawo do usuwania ludzi.
794. Wątpliwe jest, czy termin "jego" oznacza całość czy część; dlatego każdy, kto przysięga, że coś nie jest jego,
powinien dodać, że nie ma w tym współwłasności z innym.
795. Paulus, On the Six Books of Imperial Decrees having Reference to Judicial Inquiries, Book I.
Powstało pytanie, czy wyrażenie: "Posag zostanie zwrócony w przypadku rozwiązania małżeństwa" odnosi się
nie tylko do rozwodu, ale także do śmierci; to znaczy, czy taka była intencja umawiających się stron w tym
przypadku; kilka autorytetów uważa, że taka była intencja, podczas gdy inni są przeciwnego zdania. Z tego
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powodu cesarz zdecydował, że "umowa była taka, że w żadnym wypadku posag nie powinien pozostać w rękach
męża".
796. Quintus Mucius Scaevola, Definicje.
Mienie ruchome to takie, które nie jest przytwierdzone do ziemi, czyli wszystko, co nie stanowi części budynku lub
innej konstrukcji.
797. Javolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga II.
Labeo mówi, że maszt jest częścią statku, ale małe żagle nie, ponieważ wiele statków byłoby bezużytecznych
bez masztów, dlatego uważa się je za przynależne do statków; żagle natomiast uważa się raczej za dodatek do
statku niż za jego część.
798. Labeo powiada, że istnieje różnica między tym, co wystaje ponad, a tym, co jest włożone do czegokolwiek
jako wystające, jest wysunięte do przodu w taki sposób, że nie ma oparcia, jak na przykład balkony i dachy; a
tym, co jest włożone do budynku, opiera się na czymś, jak na przykład belki i dźwigary.
799. Labeo mówi, że tam, gdzie do pokrycia domu zamiast dachówki używa się ołowiu, to stanowi on jego część,
ale tam, gdzie używa się go do pokrycia otwartej galerii, to nie.
800. Labeo mówi, że wdową jest nie tylko kobieta, która kiedyś była zamężna, ale także ta, która nie miała męża;
termin ten stosuje się także do osoby, która jest idiotyczna lub obłąkana, a słowo to oznacza także brak związku
dwóch osób.
801. Labeo mówi też, że budynek z desek, wzniesiony w celu ochrony jakiegoś miejsca w zimie, a usuwany w
lecie, jest domem, ponieważ jest przeznaczony do wieczystego użytku, chociaż nie jest związany z ziemią,
ponieważ przez część czasu jest usuwany.
802. Scaevola, Digest, Księga XVIII.
Scaevola uważa, że ogólnie przyjęte jest, iż osoby, które zostały poddane manumulacji na mocy pierwszego lub
kolejnego testamentu, powinny być rozumiane jako włączone do terminu "freedmen", chyba że ten, przez kogo są
one zgłaszane, mógłby jasno wykazać, że jest to sprzeczne z intencją zmarłego.
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803. Labeo, Epitomes of Probabilities Paulusa, księga IV.
Kara jest grzywną, a grzywna jest karą. Paulus: Oba te twierdzenia są fałszywe, bo różnica między tymi rzeczami
wynika z tego, że od kary nie można się odwołać, bo gdy ktoś zostaje skazany za przestępstwo, to kara za nie
jest ustalona i musi być od razu zapłacona, ale od grzywny można się odwołać, bo nie jest należna, chyba że się
nie odwoła albo że odwołujący się przegra sprawę, a to jest tak samo, jakby orzekł ją sędzia, który był do tego
upoważniony. Stąd wynika różnica między tymi rzeczami, ponieważ pewne kary są przewidziane za pewne czyny
bezprawne; ale nie jest tak w przypadku grzywien, ponieważ sędzia ma prawo do nałożenia dowolnej grzywny,
chyba że kwota, którą może nałożyć, jest ustalona przez prawo.
804. Pomponiusz, Listy, Księga X.
Posągi przymocowane do cokołów, obrazy zawieszone na łańcuchach lub przymocowane do ścian, lampy
podobnie przymocowane, nie stanowią części domu; ponieważ są one raczej umieszczone tam jako ozdoby, a
nie jako części budynków.
805. Labeo mówi również, że ściana umieszczona zwykle przed domem stanowi jego część. 246. Tenże, Listy,
Księga XVI.
W "Prawdopodobieństwie" Labeo stwierdza, że wyrażenie "przedstawić" odnosi się do wystawienia w sądzie
własności będącej przedmiotem sporu. Każdy, kto pojawia się osobiście, nie przedstawia z tego powodu
własności będącej przedmiotem sporu; a ten, kto przedstawia osobę, która jest albo niema, albo obłąkana, albo
jest niemowlęciem, nie jest uważany za przedstawiającego ją w ogóle; ponieważ nikt tego rodzaju nie może, w
żadnych okolicznościach, być właściwie uznany za obecnego.
806. Termin "restytucja" odnosi się nie tylko do samej rzeczy, ale także do każdego prawa i warunku z nią
związanego; stąd całkowita restytucja jest rozumiana przez prawo.

Tit. 17. Odnośnie różnych zasad starożytnego prawa
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807. Paulus, O Plaucjuszu, księga XVI.
Reguła to wyrażone w kilku słowach stwierdzenie, jak należy postępować w omawianej sprawie. Prawo jednak
nie wywodzi się z reguły, lecz reguła jest ustanawiana przez prawo. Stąd, krótkie rozstrzygnięcie danej kwestii
jest dokonywane przez regułę; lub, jak mówi Sabinus, podane jest zwięzłe wyjaśnienie sprawy, które jednak w
innych przypadkach, do których nie ma zastosowania, traci swoją moc.
808. Ulpianus, O Sabinusie, księga I.
Kobiety są wykluczone ze wszystkich stanowisk cywilnych i publicznych; dlatego nie mogą być sędziami, pełnić
obowiązków sędziowskich, wnosić pozwów do sądu, poręczać za innych, działać jako adwokaci.
809. Małoletni również musi powstrzymać się od wszelkich prac cywilnych. 3. Tenże, O Sabinusie, Księga III.
Kto może się zgodzić jawnie, może też to uczynić nie odmawiając.
810. Tenże, O Sabinusie, księga VI.
Nie uważa się za wyrażającego pełną zgodę tego, kto jest posłuszny rozkazowi ojca lub pana.
811. Paulus, O Sabinusie, księga II.
W transakcjach handlowych stan osoby obłąkanej to jedno, a stan małoletniego, który przekroczył wiek
niemowlęcy, to drugie, chociaż żaden z nich nie może doskonale rozumieć, czego się od niego wymaga,
ponieważ osoba obłąkana nie może prowadzić żadnych interesów, ale małoletni może zajmować się czymś takim
z upoważnienia swojego opiekuna.
812. Ulpianus, O Sabinusie, księga VII.
Nie chce być spadkobiercą ten, kto chce, aby majątek przeszedł na innego.
813. Pomponiusz, O Sabinusie, księga III.
Nasze prawo nie pozwala, aby ktoś, kto jest w cywilu, umarł zarówno testatowo, jak i intestatowo, ponieważ
istnieje naturalny antagonizm między tymi dwoma terminami.
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814. Tenże, O Sabinusie, księga IV.
Prawa krwi nie mogą być unieważnione przez żadne prawo cywilne.
815. Ulpianus, O Sabinusie, księga XV.
W sprawach niejasnych kierujemy się zawsze tym, co jest najmniej dwuznaczne.
816. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Zgodne z naturą jest, aby ten korzystał z czegokolwiek, kto ponosi związane z tym wydatki.
817. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
To, co jest nasze, nie może być przeniesione na kogoś innego bez naszej zgody.
818. Paulus, O Sabinusie, księga III.
Przy interpretacji testamentów należy liberalnie interpretować intencję spadkodawcy.
819. Ulpianus, O Sabinusie, księga XIX.
Nie uważa się, że nabył coś, do czego roszczenie jest przedawnione przez wyjątek.
820. Pomponiusz, O Sabinusie, księga V.
Przy wszystkich zobowiązaniach, w których nie jest podany termin płatności, dług jest natychmiast wymagalny.
821. Paulus, O Sabinusie, księga IV.
Każdy, kto ma prawo do odzyskania własności, jest uważany za posiadacza tej własności.
822. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXI.
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Sprzedaż nie jest fikcyjna, gdy cena jest uzgodniona.
823. Tenże, O Sabinusie, księga XXIII.
Gdy w testamencie jest określony czas, uważa się, że został on wyznaczony na korzyść spadkobiercy, chyba że
intencja spadkodawcy była inna; tak jak w przypadku postanowień, gdzie czas jest przyznany na korzyść
przyrzekającego.
824. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VI.
Kiedy po naszej śmierci dziedzictwo przechodzi na naszych spadkobierców, przyniesie ono korzyść tym, pod
których władzą byliśmy w czasie, gdy je nabyliśmy. Inaczej rzecz się ma, gdy czynimy zapisy; jeśli bowiem
zastrzeżemy warunek, nabędziemy własność na rzecz tych samych stron bez względu na okoliczności, nawet
gdyby warunek miał być spełniony po tym, jak zostaliśmy uwolnieni od władzy pana. Paulus: Gdy syn pod władzą
ojcowską zawrze umowę pod warunkiem, a następnie zostanie wyemancypowany i warunek ten zostanie
spełniony, powództwo będzie przysługiwało ojcu, ponieważ w przypadku umów pod warunkiem bierze się pod
uwagę czas, w którym zawarliśmy umowę.
825. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXIV.
Ten, kto zawiera umowę z innym, albo nie jest nieświadomy, albo nie powinien być nieświadomy swego stanu;
dziedzica jednak nie można w tych okolicznościach winić, gdyż nie zawarł on dobrowolnie umowy z legatami.
826. Wyjątek z powodu oszustwa nie działa zwykle jako przeszkoda dla tych, którzy nie są wykluczeni przez wolę
spadkodawcy.
827. Pomponiusz, O Sabinusie, księga VII.
Ilekroć znaczenie przyznania wolności jest wątpliwe, należy rozstrzygnąć na korzyść wolności.
828. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXVII.
Temu, komu wolno czynić więcej, wolno czynić mniej.
829. Tenże, O Sabinusie, księga XXVIII.
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Żaden obowiązek nie zwiąże nikogo ze stanu służebnego.
830. Zasadą powszechnie przyjętą jest, że ilekroć w umowach zawieranych w dobrej wierze pozostawia się
warunek do decyzji właściciela nieruchomości lub jego pełnomocnika, rozumie się, że jest to czynione zgodnie z
osądem dobrego obywatela.
831. Tenże, O Sabinusie, księga XXIX.
Niektóre umowy dotyczą tylko oszustwa, inne zaś zarówno oszustwa, jak i niedbalstwa. Te, w których chodzi o
oszustwo, to depozyty i przewłaszczenia pod niepewnym tytułem; te, w których chodzi zarówno o oszustwo, jak i
zaniedbanie, to mandat, pożyczka na użytek, sprzedaż, zastaw, wynajęcie, a także darowanie posagu, opieka i
prowadzenie interesów. (Dwa ostatnie wymagają jednak nadzwyczajnej staranności.) Partnerstwo i
współwłasność nieruchomości wiążą się zarówno z oszustwem, jak i zaniedbaniem. Dzieje się tak jednak tylko
wtedy, gdy nic nie zostało wyraźnie uzgodnione na więcej lub mniej w różnych umowach; to, co zostało
uzgodnione na początku, musi być przestrzegane, ponieważ umowa narzuca prawo; z wyjątkiem sytuacji, gdy,
jak mówi Celsus, umowa nie byłaby ważna, gdyby uzgodniono, że nie można popełnić żadnego oszustwa,
ponieważ jest to sprzeczne z dobrą wiarą związaną z umowami; i taka jest nasza obecna praktyka. Nie ponosi się
jednak odpowiedzialności za wypadki zwierząt lub ich śmierć, ani za nic innego, co nie wynika z zaniedbania, ani
za ucieczkę niewolników, których nie było w zwyczaju pilnować, za złodziei, bunty, pożary, zalania i napady
złodziei.
832. Paulus, O Sabinusie, Księga V.
Ilekroć chodzi o czyjkolwiek interes, jest to kwestia faktów, a nie prawa.
833. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XI.
Prawdziwe jest lepsze niż osobiste bezpieczeństwo.
834. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXX.
Kto ma prawo do alienacji własności wbrew zgodzie osoby, która jest obecna, ma o wiele większe prawo do tego,
gdy jest ona nieświadoma i nieobecna.
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835. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XVI.
Nic, co wynika z prawa pretorskiego lub cywilnego, nie może być zmienione przez porozumienie osób
prywatnych, chociaż podstawa zobowiązania może być zmieniona za obopólną zgodą, przez działanie samego
prawa i przez powołanie się na wyjątek na podstawie nieformalnej umowy; z tego powodu, że przyczyna
powództwa nadana przez prawo lub przez pretora nie jest unieważniona przez porozumienie osób prywatnych,
chyba że zostało ono zawarte między nimi w czasie, gdy wniesiono pozew.
836. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Boski Pius stwierdził w Reskrypcie, że ci, którzy zostali pozwani z powodu okazania liberalności, mogą otrzymać
wyrok tylko na kwotę, którą są w stanie zapłacić.
837. Paulus, O Sabinusie, księga VIII.
To, co jest nieważne na początku, nie może być naprawione przez upływ czasu.
838. Ulpianus, O Sabinusie, księga XXXVI.
Małżeństwem jest zgoda, a nie konkubinat.
839. Tenże, O Sabinusie, księga XLII.
Prawdą jest, że ani umowy, ani postanowienia nie mogą uchylić aktu, który już został dokonany; to bowiem, co
jest niemożliwe, nie może być zawarte w umowie lub postanowieniu w taki sposób, aby uczynić skutecznym
działanie lub umowę pretora.
840. Tenże, O Sabinusie, księga XLIII.
Według prawa cywilnego niewolnicy nie są uważani za osoby, ale według prawa naturalnego tak nie jest,
ponieważ prawo naturalne uważa wszystkich ludzi za równych.
841. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXII.
Gdy powód lub pozwany usiłuje udowodnić tytuł dochodowy, sprawa powoda jest tym trudniejsza do ustalenia.
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842. Ulpianus, O Sabinusie, księga XLII.
We wszystkich postanowieniach i innych umowach kierujemy się zamiarem stron, a jeśli nie jest oczywiste, jaki
był ich zamiar, przestrzegamy zwyczaju miejsca, w którym transakcja została zawarta. Ale jaką zasadę należy
przyjąć, jeśli zwyczaj miejsca niczego nie rozstrzyga, ponieważ jest różny? W tym przypadku, najmniejsza kwota
powinna być wymagana.
843. Tenże, O Sabinusie, księga XLVIII.
Nic nie jest tak naturalne, jak to, że zobowiązanie powinno być uchylone w ten sam sposób, w jaki zostało
zawarte; dlatego zobowiązanie ustne jest uchylane przez słowa, a oparte na zwykłej zgodzie stron jest
unieważniane przez sprzeciw obu stron.
844. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXVII.
Wtrącanie się do czegoś, co nas nie dotyczy, jest zawinione.
845. Ulpianus, O Sabinusie, księga LI.
Kto ma władzę potępiania, ma też władzę uniewinniania.
846. Pomponiusz, O Sabinusie, księga XXIX.
Tak jak spadkobierca nie powinien odpowiadać za karę, którą zmarły poniósł za przestępstwo, tak też nie
powinien czerpać korzyści z niczego, co może wpaść w jego ręce z powodu przestępstwa.
847. Tenże, O Sabinusie, księga XXXII.
W każdym przypadku czyn uważa się za dokonany, gdy ktoś jest powstrzymywany od jego dokonania przez
innego.
848. Tenże, O Sabinusie, księga XXXIV.
Osoba niepoczytalna i ta, której zabroniono zarządzać swoim majątkiem, nie ma woli.
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849. Ulpianus, O edyktach, księga XXVI.
Wszystko, czego nie wolno powodowi, nie jest dozwolone pozwanemu.
850. Gdy prawo własności jest niejasne, lepiej sprzyjać temu, kto stara się je odzyskać, niż temu, kto stara się je
uzyskać po raz pierwszy.
851. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga IX.
Ci, którzy są następcami innych, mają dobry powód, by powoływać się na niewiedzę, czy to, czego się domagają,
jest im należne, czy nie. Również poręczyciele, podobnie jak spadkobiercy, mogą powoływać się na niewiedzę
jako usprawiedliwienie. Dotyczy to jednak spadkobiercy tylko wtedy, gdy jest pozwany, a nie wtedy, gdy wnosi
pozew; jest bowiem jasne, że ten, kto wnosi pozew, musi być poinformowany, gdyż jest w jego mocy uczynić to,
kiedy zechce, i powinien przede wszystkim dokładnie zbadać roszczenie, a następnie przystąpić do jego
ściągnięcia.
852. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXVIII.
Nikt, kto zaprzecza, że jest coś winien, nie jest pozbawiony możliwości innej obrony, chyba że prawo mu tego
zabrania.
853. Jeśli można wytoczyć kilka powództw o to samo, należy wytoczyć tylko jedno.
44. Tenże, O Edykcie, Księga XXIX.
Przeciwko spadkobiercy można wnieść powództwo o kwotę, którą uzyskał on dzięki oszustwu zmarłego, ale nie
dotyczy to jego własnego oszustwa.
854. Tenże, O Edykcie, Księga XXX.
Ani zastaw, ani depozyt, ani posiadanie na podstawie niepewnego tytułu, ani kupno, ani wynajęcie własnej
własności nie może się ostać.
855. Umowa osób prywatnych nie narusza prawa publicznego.
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46. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga X.
Nikt nie jest zmuszony do zwrotu czegokolwiek, co zostało wymierzone w drodze kary.
856. Ulpianus, O edyktach, księga XXX.
Nie ma obowiązku udzielania rad, które nie są oszukańcze; jeśli jednak zostałyby udzielone z oszukańczym i
podstępnym zamiarem, można wnieść powództwo o oszustwo.
857. Partner mojego partnera nie jest moim.
48. Paulus, O Edykcie, Księga XXXV.
Wszystko, co zostało uczynione lub powiedziane w przypływie gniewu, nie jest uważane za mające jakąkolwiek
moc, chyba że wytrwałość strony, o której mowa, ujawni stan jej umysłu. Dlatego, gdy żona wraca po krótkim
czasie, nie uważa się jej za rozwiedzioną.
858. Ulpianus, O edykcie, księga XXXV.
Oszustwo jednego człowieka nie daje drugiemu podstaw do działania, jeśli nie był nim dotknięty.
859. Paulus, O Edykcie, księga XXXIX.
Wolny od winy jest ten, kto wie o naruszeniu prawa, ale nie jest w stanie mu zapobiec.
860. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XV.
Nikt nie jest uważany za nabywającego coś, co jest zobowiązany dostarczyć drugiemu.
861. Ulpianus, O edyktach, księga XLIV.
Nie tylko ten, kto się ukrywa, jest uważany za nie broniącego sprawy, ale także ten, kto będąc obecny, odmawia
obrony lub nie chce jej prowadzić.
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862. Paulus, O edyktach, księga XLII.
Człowiek ma prawo do odzyskania pieniędzy, które zapłacił przez pomyłkę, ale jeśli płaci je celowo, uważa się to
za darowiznę.
863. Ulpianus, O Edykcie, księga XLVI.
Nikt nie może przenieść na drugiego prawa, którego sam nie posiada.
864. Gaius, O testamentach dotyczących edyktu miejskiego, księga II.
Nie uważa się za oszusta tego, kto czyni to, do czego ma prawo.
865. Tenże, O legatach związanych z edyktem miejskim, księga III.
W kwestiach wątpliwych zawsze należy dawać pierwszeństwo opinii bardziej życzliwej.
866. Tenże, O Edykcie głównym, księga XVIII.
Dobra wiara nie pozwala na dwukrotne ściąganie tego samego długu.
867. Ulpianus, Dysputy, księga II.
Powództwo De peculia nie jest zwykle przyznawane przeciwko ojcu w sprawach karnych.
868. Tenże, Dysputy, księga III.
Uznaje się, że spadkobierca ma tę samą władzę i prawa, które przysługiwały zmarłemu.
869. Tenże, Dysputy, księga X.
Zawsze rozumie się, że może coś nakazać ten, kto nie przeszkadza innemu w działaniu w jego imieniu. Jeśli
jednak ktoś, kto nie wyraził na to zgody, ratyfikuje transakcję, będzie podlegał odpowiedzialności z tytułu
mandatu.
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870. Tenże, Opinie, Księga III.
Każdy ma prawo naprawić swój własny dom, pod warunkiem, że nie czyni tego wbrew zgodzie innego, na
gruncie, do którego nie ma prawa.
871. Julianus, Digest, księga VI.
Dziedziczenie to nic innego jak sukcesja wszystkich praw przysługujących zmarłemu.
872. Tenże, Digest, księga XVII.
Kto, nie mając oszukańczego zamiaru, przystępuje do procesu, nie jest uważany za zwlekającego z zapłatą.
873. Tenże, Digest, Księga XXIX.
Wszystko, co rzadko się zdarza, nie powinno być pochopnie brane pod uwagę przy prowadzeniu interesów.
874. Tenże, Digest, Księga LIV.
Gatunek sofistyki, który Grecy nazywają "zwięzłym sylogizmem", polega na tym, że z przesłanek, które są
ewidentnie prawdziwe, za pomocą drobnych zmian wyprowadza się wnioski, które są ewidentnie fałszywe.
875. Tenże, Digest, Księga LX.
Marcellus mówi, że przestaje być dłużnikiem ten, kto uzyskuje wyjątek prawny, i to taki, który nie jest sprzeczny z
naturalną sprawiedliwością.
876. Tenże, Digest, Księga LXXXVII.
Ilekroć zdanie ma dwa znaczenia, należy przyjąć to, które jest lepiej dostosowane do sprawy.
877. Paulus, O odzyskaniu posagu.
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W każdym przypadku należy zauważyć, że gdy stan osoby daje podstawę do uzyskania korzyści, a jej brakuje,
znika również korzyść; ale gdy wymaga tego czynność, każdy może ją wytoczyć, a podstawa do uzyskania
korzyści pozostaje.
878. To samo, co się tyczy przydziału wolnych ludzi.
Korzyść nie jest przyznawana osobie, która nie chce jej przyjąć.
879. Tenże, O obowiązkach prokonsula, Księga II.
Nikt, komu przyznano prawo skazania przestępcy na śmierć lub inną karę, nie może przenieść swego autorytetu
na innego.
880. Tenże, O obowiązkach prokonsula, księga II.
Wszystko, co wymaga śledztwa, nie może być rozstrzygnięte petycją.
881. Jawolenus, O ostatnich dziełach Labeo, księga III.
Zyski z każdego rodzaju dóbr mogą być oddane w zastaw.
882. Quintus Mucius Scaevola, Reguły.
Opieka wynika z prawa dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy są spadkobiercy płci żeńskiej.
883. Nikt nie może ustanowić dla nikogo opiekuna, chyba że dla jego właściwych spadkobierców, albo że miał
takich spadkobierców w chwili śmierci, albo miałby ich, gdyby żył.
884. Uznaje się za dokonane przemocą to, co ktoś czyni po tym, jak mu się tego zabroniło; i działa potajemnie
ten, kto postępuje bez wiedzy drugiej strony, jeśli ma z nią spór lub myśli, że będzie miał.
885. Wszystko, co w testamencie jest zapisane w sposób uniemożliwiający zrozumienie, jest tak samo, jak gdyby
w ogóle nie było zapisane.
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886. Nikt nie może przynieść korzyści drugiemu ze szkodą dla osoby trzeciej, ani przez umowę, ani przez
przepisanie warunku, ani przez zawarcie klauzuli.
887. Papinianus, Pytania, Księga I.
Niesprawiedliwy warunek nie powinien być nakładany przez jedną osobę na drugą.
888. Papinianus, Pytania, Księga III.
Nikt nie może zmienić swego zdania na niekorzyść drugiego.
889. Tenże, Pytania, księga XXIV.
Żadna transakcja, która wymaga zgody zainteresowanych stron, nie może być przeprowadzona, chyba że istnieje
na to rzeczywisty i pozytywny dowód.
890. Tenże, Pytania, Księga XXVIII.
Czynności prawne, które nie są uzależnione od czasu lub warunku, jak na przykład emancypacja, zwolnienie,
przyjęcie spadku, wybór niewolnika, ustanowienie opiekuna, są bezwzględnie unieważnione przez dodanie czasu
lub warunku. Czasami jednak, wyżej wymienione akty stają się milcząco skuteczne w okolicznościach, które,
gdyby były jawnie stwierdzone, uczyniłyby je nieważnymi. Gdy bowiem ktoś bezwzględnie potwierdza otrzymanie
czegoś, co zostało mu obiecane pod pewnym warunkiem, jego zwolnienie będzie uznane za ważne, jeśli warunek
zobowiązania zostanie spełniony; jeśli jednak warunek zwolnienia został wyraźnie określony, transakcja nie
będzie miała żadnej mocy ani skutku.
891. Tenże, Pytania, Księga XXXI.
Ogólnie rzecz biorąc, kiedy pojawia się jakakolwiek kwestia dotycząca oszustwa, należy wziąć pod uwagę nie to,
co powód ma w swoich rękach, ale to, co mógłby mieć, gdyby nie jego przeciwnik.
892. Tenże, Pytania, Księga XXXII.
Ustalenie istnienia oszustwa według prawa cywilnego nie zawsze zależy od zdarzenia, ale od tego, czy istniał
zamiar jego popełnienia.
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893. Tenże, Pytania, Księga XXXIII.
We wszystkich sprawach prawnych gatunek ma pierwszeństwo przed rodzajem, a wszystko, co się do niego
odnosi, jest uważane za najważniejsze.
894. Tenże, Opinie, Księga III.
To, co jest wprowadzane do umów w celu usunięcia dwuznaczności, nie narusza prawa powszechnego.
895. Tenże, Opinie, Księga IX.
Za darowiznę uważa się wszystko, co zostało przekazane bez przymusu prawnego.
896. Tenże, Definicje, Księga II.
Nie uważa się, że ktoś coś stracił, jeśli to nie należało do niego.
897. Tenże, Pytania, Księga V.
Gdy zapłacono więcej niż się należy, a nie można odliczyć nadwyżki, cały dług rozumie się jako niezapłacony, a
dawne zobowiązanie nadal istnieje.
898. Ten, w którego uczciwości zaufaliśmy, jest winien prawu naturalnemu to, co jest winien prawu narodów.
85. Tenże, Pytania, Księga VI.
Gdy powstaje jakakolwiek wątpliwość, lepiej jest rozstrzygnąć na korzyść posagu.
899. Nie jest nową zasadą, że to, co zostało raz postanowione jako ważne, będzie obowiązywać; chociaż może
powstać przypadek, w którym początek nie mógłby być uczyniony.
900. Ilekroć rozum naturalny lub wątpliwości prawa sprzeciwiają się słuszności, należy zachować umiar w
wydawaniu decyzji.
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901. Tenże, Pytania, Księga VII.
Stan tych, którzy angażują się w spory sądowe, nie jest zwykle gorszy niż gdyby się ich nie podjęli, ale w
większości przypadków ulega poprawie.
902. Tenże, Pytania, Księga XIII.
Nikt, starając się odzyskać swoją własność, nie pogarsza swojej sprawy, lecz ją poprawia. Wreszcie, po
połączeniu spraw, prawo przechodzi na spadkobiercę, a spadkobierca jest również odpowiedzialny w każdych
okolicznościach.
903. Scaevola, Pytania, Księga V.
Nie rozumie się, że nikt nie jest w zwłoce, jeśli roszczenie jest nieważne.
904. Paulus, Pytania, Księga X.
Dopóki testament jest ważny, spadkobierca ustawowy nie jest dopuszczony do dziedziczenia.
905. Tenże, Pytania, księga XV.
We wszystkich sprawach, a zwłaszcza w tych, które dotyczą prawa, należy brać pod uwagę słuszność.
906. Tenże, Pytania, Księga XVII.
Ilekroć dziedziczenie należy do kogokolwiek przez podwójne prawo, jeśli nowsze zostanie odrzucone, starsze
pozostanie.
907. Scaevola, Opinie, Księga V.
Jeśli kopista pomyli się przy przepisywaniu zapisu, nie przeszkadza to dłużnikowi i poręczycielowi w ponoszeniu
odpowiedzialności.
908. Marcianus, Trusts, Księga I.
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Uważa się, że syn pod kontrolą ojcowską nie może ani zatrzymać, ani odzyskać, ani wejść w posiadanie swojego
peculium.
909. Ulpianus, Powiernictwo, księga II.
Nie ma zwyczaju, aby zbędne rzeczy były wadliwe w dokumencie.
910. Tenże, Powiernictwa, księga VI.
Nikt nie wątpi, że ten powinien być uważany za wypłacalnego, kto jest broniony.
911. Marcjanus, Powiernictwa, Księga XII.
Gdy dokument jest niejednoznaczny, należy brać pod uwagę intencję tego, kto go sporządził.
912. Hermogenianus, Epitomy prawa, księga III.
Sam wyrok deportacji pozbawia człowieka jego własności, która jest konfiskowana przez Skarb Państwa.
913. Tenże, Epitomy prawa, księga IV.
Ilekroć dwie osoby roszczą sobie pretensje do majątku na podstawie intratnego tytułu, ten, którego tytuł jest
starszy, powinien mieć pierwszeństwo.
914. Venuleius, Stipulations, Księga XII.
Nikt nie może być uznany za nieuczciwego, kto nie wie, ile powinien zapłacić.
915. Gajusz, Reguły, księga I.
Każde zobowiązanie zawarte na mocy jednego prawa jest unieważnione przez prawo przeciwne.
916. Paulus, O dochodzeniu sądowym.
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Gdy prawo przewiduje termin dwóch miesięcy, a strona pojawi się sześćdziesiątego pierwszego dnia, powinna
zostać wysłuchana; w tym celu cesarz Antoninus i jego Boski Ojciec stwierdzili w Reskrypcie.
917. Ulpianus, O Edykcie, Księga I.
O każdym, kto popełnia czyn wbrew rozkazowi pretora, mówi się, że naruszył edykt.
918. Ma on prawo odmówić wykonania czynności, ale może też jej udzielić. 103. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Nikt nie może być zabrany siłą z własnego domu.
919. Ulpianus, O Edykcie, księga II.
Gdy wniesiono dwa pozwy, w jednym z nich żąda się dużej sumy tytułem odszkodowania, a w drugim stawia się
haniebny zarzut, to pierwszeństwo ma ten, który narusza dobre imię strony. Jeśli jednak oba powództwa są tego
rodzaju, że wyroki skazują pozwanego na infamię, oba powinny być uważane za tej samej wagi, nawet jeśli
kwoty, których dotyczą, są nierówne.
920. Paulus, O Edykcie, Księga I.
Gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia dochodzenia sądowego, należy odwołać się do pretora.
921. Tenże, O Edykcie, księga II.
Wolność jest dobrem o nieocenionej wartości.
922. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga I.
Nie można wnieść pozwu przeciwko niewolnikowi.
923. Paulus, O Edykcie, księga IV.
Przy wymierzaniu kar należy zawsze brać pod uwagę wiek i niedoświadczenie winnego.
924. Tenże, O Edykcie, księga V.
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Nie jest współwinnym przestępstwa ten, kto nie przeszkadza w jego popełnieniu, gdy nie jest w stanie tego
uczynić.
925. Tenże, O Edykcie, księga VI.
Mniejsze jest zawsze zawarte w większym.
926. Nikt nie jest uważany za prawnie odpowiedzialnego za drugiego, jeśli nie daje zabezpieczenia.
927. Nie uważa się, że nieletni zgodził się na coś, co mu zaszkodziło.
928. Jeżeli dwa zdania w umowie odnoszące się do tej samej rzeczy nie są ze sobą połączone, wystarczy, że
jedno z nich jest spełnione.
929. Ulgi powinny być przyznawane kobietom dla ich ochrony, ale nie po to, by łatwiej mogły narzucać się innym.
930. Gajusz, O edyktach prowincjalnych, księga II.
Małoletni, który zbliża się do wieku dojrzewania, jest zdolny do kradzieży i wyrządzania krzywdy.
931. Czyny karne wynikające z naruszenia prawa nie przechodzą na spadkobiercę, jak na przykład kradzież,
bezprawna szkoda, rozbój z użyciem przemocy i uszkodzenie ciała.
932. Paulus, O Edykcie, Księga VIII.
Nie ma różnicy, jeśli chodzi o wynik, czy ktoś nie jest uprawniony do działania na mocy prawa, czy też może być
wykluczony przez wyjątek.
933. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga III.
Część jest zawarta w całości.
934. Paulus, O Edykcie, księga IX.
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Gdy słowa są niejednoznaczne, należy przyjąć ich najbardziej prawdopodobne lub zwyczajne znaczenie.
935. Tenże, O Edykcie, księga X.
Gdy ktoś jest zwolniony ze zobowiązania, zakłada się, że jego wierzyciel otrzymał pieniądze.
936. Nie można uważać, że uzyskał cokolwiek ten, kto, uczyniwszy zastrzeżenie, może być przedawniony przez
wyjątek.
937. Ulpianus, O edyktach, księga XI.
Nic tak nie sprzeciwia się zgodzie, która jest podstawą umów bona fide, jak siła i strach; a zatwierdzanie
czegokolwiek tego rodzaju jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.
938. Nie jest wykorzystywany ten, kto przestrzega prawa publicznego.
939. Ci, którzy popełniają błędy, nie są uważane za zgodę. 117. Paulus, O Edykcie, Księga XI.
Praetor uważa, że posiadacz majątku na mocy edyktu zajmuje pod każdym względem miejsce spadkobiercy.
940. Ulpianus, O Edykcie, księga XII.
Ten, kto jest w niewoli, nie może nabyć własności przez lichwiarstwo; bo nawet jeśli jest w posiadaniu, nie uważa
się, że posiada ją legalnie.
941. Tenże, O Edykcie, księga XIII.
Nie alienuje się ten, kto tylko nie może wejść w posiadanie.
942. Paulus, O Edykcie, księga XII.
Nikt nie może zostawić swojemu spadkobiercy żadnych praw, których sam nie posiada.
943. Tenże, O Edykcie, księga XIII.
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Kto nie czyni tego, co powinien, uważa się, że naruszył swój obowiązek; a kto czyni to, czego nie powinien,
rozumie się, że nie uczynił tego, co mu było nakazane.
944. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, księga V.
Wolność jest faworyzowana ponad wszystko.
945. Ulpianus, O Edykcie, księga XIV.
Nikt nie może legalnie wnieść pozwu w imieniu innego.
946. Tymczasowa zmiana nie wpływa szkodliwie na prawa prowincji. 124. Paulus, O Edykcie, księga XVI.
W transakcjach, w których nie jest wymagana mowa, ale obecność strony, osoba niema, która posiada
inteligencję, może być uznana za odpowiadającą. Ta sama zasada odnosi się do głuchoniemego, bo on również
może odpowiadać.
947. Pomponiusz, w Pierwszej Księdze mówi: "Osoba obłąkana zajmuje to samo stanowisko, co osoba
nieobecna."
948. Gajusz, O edyktach prowincjonalnych, Księga V.
Pozwani są traktowani z większą przychylnością niż powodowie.
949. Ulpianus, O Edykcie, księga XV.
Nikt nie jest deprawatorem, kto płaci cenę za to, co uzyskał.
950. Kto nabywa wolnego człowieka, nie staje się z tego powodu bardziej bogaty.
951. Gdy powstaje pytanie dotyczące roszczeń dwóch osób, lepsza jest pozycja posiadacza.
952. Paulus, O edyktach, księga XX.
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Gdy pretor zaskarża spadkobiercę o sumę, którą on zyskał, wystarczy, jeśli obliczenie będzie dokonane od
momentu, gdy majątek uzyskany przez oszustwo zmarłego dostał się w jego ręce.
953. Tenże, O Edykcie, Księga XIX.
Gdy dwie osoby posiadają majątek z tego samego tytułu, przewagę ma posiadacz.
954. Uważa się, że ci, którzy dziedziczą całość praw kogokolwiek, zajmują miejsce jego spadkobierców. 129.
Tenże, O Edykcie, Księga XXI.
Wierzyciel nie jest winien oszustwa, kto otrzymuje to, do czego jest uprawniony.
955. Kiedy przestaje istnieć rzecz główna, znikają również jej akcesoria. 130. Ulpianus, O Edykcie, Księga XVIII.
Czynności, a zwłaszcza karne, które odnoszą się do tego samego przedmiotu, nigdy nie uchylają się wzajemnie.
956. Paulus, O Edykcie, księga XXII.
Kto podstępnie zrzeka się posiadania, ten ma wyrok przeciwko sobie jako posiadaczowi, ponieważ jego oszustwo
czyni go odpowiedzialnym jako posiadacza.
957. Gajusz, O edyktach prowincjalnych, księga VII.
Niewiedza jest klasyfikowana jako niedbalstwo.
958. Tenże, O Edykcie Prowincjonalnym, Księga VIII.
Nasz stan może być poprawiony przez naszych niewolników, ale nie może być pogorszony.
959. Ulpianus, O Edykcie, Księga XXI.
Wierzyciele nie są pokrzywdzeni, gdy ich dłużnik nic nie nabywa, lecz tylko wtedy, gdy jego majątek ulega
zmniejszeniu.
960. Nikt nie może poprawić swego stanu przez przestępstwo. 135. Tenże, O Edykcie, Księga XXIII.
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Nie można wydać rzeczy, która albo nie istnieje, albo która nie jest uważana za zawartą w umowie.
961. Paulus, O Edykcie, księga XVIII.
Dobra wiara przyznaje posiadaczowi tyle, ile mu się rzeczywiście należy, jeśli prawo tego nie zabrania.
962. Ulpianus, O edyktach, księga XXV.
Ten, kto uzyskał coś z upoważnienia sądu, jest posiadaczem bona fide.
963. Paulus, O Edykcie, księga XXVII.
Każdy majątek, nawet jeśli później wszedł w posiadanie, uważa się za przyjęty w chwili śmierci zmarłego.
964. Waga przestępstwa nigdy nie wzrasta ze względu na czas, który upłynął od jego popełnienia.
965. Gaius, O Edykcie pretora miejskiego.
Wszystkie prawa, które wygasły na skutek śmierci lub upływu czasu, istnieją nadal, jeśli zostały raz wniesione do
sądu.
966. Nic nie jest uważane za bezwzględnie należące do nikogo, czego można by go pozbawić przez jakieś
wydarzenie. 140. Ulpianus, O Edykcie, Księga LVI.
Nieobecność tego, który wyjechał w interesach państwowych, nie powinna szkodzić ani jemu, ani nikomu innemu.
967. Paulus, O Edykcie, księga LIV.
Wszystko, co jest ustanowione wbrew przepisom prawa, nie powinno stać się precedensem.
968. Dwaj spadkobiercy tej samej osoby nie mogą stać się spadkobiercami całego jej majątku. 142. Tenże, O
Edykcie, Księga LVI.
Kto milczy, nie zawsze wyznaje, ale prawdą jest, że nie zaprzecza.
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969. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXII.
Wszystko, co zabrania osobom, które zawarły umowę, zabrania również ich następcom.
970. Paulus, O Edykcie, księga LXII.
Wszystko, co jest dozwolone, nie zawsze jest honorowe.
971. W postanowieniach należy brać pod uwagę czas, w którym zawarliśmy umowę. 145. Ulpianus, O Edykcie,
księga LXVI.
Nikt nie jest uważany za oszukanego, kto jest świadomy faktów i wyraża na nie zgodę.
972. Paulus, O Edykcie, księga LXII.
Cokolwiek ktoś uczynił będąc niewolnikiem, nie może mu przynieść korzyści, gdy stanie się wolnym.
973. Gajusz, O edyktach prowincjalnych, księga XXIV.
Sprawy specjalne są zawsze zawarte w ogólnych.
974. Paulus, O krótkich edyktach, księga XVI.
Gdy skutek czegoś przynosi korzyść wszystkim zainteresowanym, każdy z nich powinien także ponieść swoją
część kosztów.
975. Ulpianus, O Edykcie, księga LXVII.
Kto czerpie korzyści z czynów drugiego, powinien je zagwarantować.
976. Tenże, O Edykcie, księga LXVIII.
Sytuacja prawna tego, kto dopuścił się oszustwa w celu wejścia w posiadanie lub posiadania majątku, i tego, kto
dopuścił się go, aby uniknąć wejścia w posiadanie lub posiadania majątku, jest z konieczności taka sama.
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977. Paulus, O Edykcie, Księga LXIV.
Nikt nie popełnia zła wobec drugiego, jeśli nie czyni czegoś, do czego nie ma prawa.
978. Ulpianus, O Edykcie, księga LXIX.
Praktyką naszą jest ściganie jako przestępstwa wszystkiego, co dokonuje się za pomocą przemocy publicznej lub
prywatnej.
979. Ten, kto nakazuje pozbawić kogoś własności, pozbawia go jej.
980. Ratyfikacja popełnienia przestępstwa jest podobna do rozkazu jego popełnienia.
981. W umowach dotyczących oszustwa lub dobrej wiary, spadkobierca odpowiada w całości.
982. Paulus, O Edykcie, Księga LXV.
Stajemy się odpowiedzialni w ten sam sposób, w jaki, z drugiej strony, jesteśmy zwalniani z umów; ponieważ tak
jak nabywamy własność pewnymi sposobami, tak też tymi samymi sposobami ją tracimy. Dlatego, jak posiadanie
nie może być uzyskane inaczej jak tylko przez intencję i cielesny wysiłek, tak też nie może być utracone, chyba
że obie te rzeczy istnieją.
983. Ulpianus, O Edykcie, Księga LXX.
Kiedy strony w procesie są winne tego samego przestępstwa, powód znajduje się w niekorzystnej sytuacji, a
pozycja posiadacza jest lepsza; tak jest w przypadku, kiedy wnosi się wyjątek z powodu oszustwa powoda, a
odpowiedź nie jest mu udzielana, nawet jeśli pozwany popełnił oszustwo w tej samej transakcji.
984. Ten, kto sam nie jest winny, powinien mieć prawo do ściągnięcia kary od drugiej strony. 155. Paulus, O
Edykcie, Księga LXV.
Człowiek jest odpowiedzialny za swój własny czyn i nie powinien on szkodzić swemu przeciwnikowi.
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985. Nie jest uważany za stosującego przemoc ten, kto korzysta z własnego prawa i wnosi zwykły pozew do
sądu.
986. W sprawach karnych należy przyjąć najbardziej życzliwą konstrukcję.
987. Ulpianus, O edyktach, Księga LXX.
Nikt nie może być zmuszony do obrony drugiego człowieka wbrew jego woli.
988. Każdy może powiedzieć, że strona, której przyznajemy powództwo, ma o wiele więcej powodów, aby
powołać się na wyjątek.
989. Kiedy jedna osoba zastępuje drugą, nie jest sprawiedliwe, że to, co mogło zaszkodzić osobie, którą ona
zastąpiła, nie powinno również zaszkodzić jej.
990. Ogólnie rzecz biorąc, nabywca powinien mieć takie samo prawo do wytoczenia powództwa lub do obrony,
jakie ma zbywca.
991. To, co zostało przyznane komukolwiek dla jego własnej korzyści, nie jest mu darowane, jeśli odmawia
przyjęcia tego. 157. Tenże, O Edykcie, Księga LXXI.
Gdy przestępstwo lub wykroczenie nie jest sklasyfikowane jako potworne, będzie ułaskawione tym, którzy je
popełnili, jeśli jako niewolnicy byli posłuszni swoim panom; lub gdy przestępcy byli posłuszni tym, którzy
zastępują panów, jak na przykład opiekunom i kuratorom.
992. Kto popełnia oszustwo w celu zrzeczenia się posiadania, uważa się, że nadal zachowuje posiadanie.
993. W umowach, następcy tych, którzy byli winni oszustwa, są odpowiedzialni nie tylko za wszelkie zyski, które
mogą uzyskać, ale także za całą kwotę; to znaczy, że każdy będzie odpowiedzialny za swoją część jako
spadkobierca.
994. Gaius, O edyktach prowincjonalnych, księga XXVI.
Wierzyciel, który pozwala na sprzedaż zastawionego mienia, traci prawo zastawu.
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995. Paulus, O edyktach, księga VII.
Możemy mieć prawo do własności na mocy różnych zobowiązań, ale nie może ona należeć do nas na podstawie
różnych tytułów.
996. Ulpianus, O Edykcie, księga LXXVI.
Czym innym jest sprzedaż, a czym innym zgoda na sprzedaż przez sprzedającego.
997. Wszystko, co jest dokonane publicznie przez większość, jest uważane za dokonane przez wszystkich
zainteresowanych.
998. Absurdem jest, aby osoba, której przekazano działkę ziemi, miała do niej lepszy tytuł niż spadkobierca lub
sam spadkodawca, gdyby żył.
999. Tenże, O Edykcie, Księga LXXVII.
Zasadą przyjętą w prawie cywilnym było, że gdy strona zainteresowana uniemożliwia spełnienie warunku, jest on
uważany za taki sam, jak gdyby został spełniony. Dotyczy to nadań wolności, zapisów i wyznaczania
spadkobierców; zgodnie z tą zasadą również postanowienia stają się skuteczne, gdy z powodu działania
przyrzekającego warunek nie może być spełniony.
1000. Paulus, O Edykcie, Księga LXX.
Czynność dokonana z konieczności nie powinna być przytaczana jako precedens.
1001. Ulpianus, O Edykcie, Księga LV.
Gdy ktoś ma prawo coś dać, ma też prawo to sprzedać i alienować.
1002. Paulus, O Edykcie, księga LI.
Pozwy, które pociągają za sobą karę i zostały już raz wniesione, mogą być przekazane przeciwko
spadkobiercom.

3722

1003. Ulpianus, O Edykcie, księga LIII.
Ten, kto może alienować własność, może także zgodzić się na jej alienację. Jeśli jednak prawo do darowizny nie
jest przyznane danej osobie, należy przyjąć zasadę, że jej życzenia nie mogą być brane pod uwagę, nawet jeśli
zgadza się na darowiznę przez inną osobę.
1004. Paulus, O Edykcie, księga XLVIII.
Ten, kto broni sprawy innego, nigdy nie jest uważany za wypłacalnego.
1005. Tenże, O Edykcie, księga XLIX.
Wszystko, co w chwili darowania nie staje się własnością tego, kto to otrzymuje, nie jest uważane za darowane.
1006. Strona, która czyni coś na rozkaz sędziego, nie jest uważana za popełniającą oszustwo, ponieważ była
zobowiązana do posłuszeństwa.
1007. Tenże, O Plaucjuszu, księga I.
Należy dążyć do tego sposobu postępowania, który daje perspektywę najbardziej sprawiedliwego rozstrzygnięcia.
1008. Każda wątpliwa kwestia powinna być interpretowana zgodnie z intencją zainteresowanych stron.
1009. Tenże, O Plaucjuszu, księga II.
Popełnia zło ten, kto każe je popełnić. Nie jest jednak winien ten, kto jest zmuszony do posłuszeństwa.
1010. Wszystko, co jest w zawieszeniu, nie jest uważane za istniejące. 170. Tenże, O Plaucjuszu, księga III.
Każdy akt sędziego, który nie ma związku z jego obowiązkami sądowymi, jest nieważny.
1011. Tenże, O Plaucjuszu, księga IV.
Nikt nie jest odpowiedzialny za dług na tej podstawie, że może ściągnąć od drugiego to, co sam za niego zapłacił.
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1012. Tenże, O Plaucjuszu, księga V.
W umowie sprzedaży każde zdanie o wątpliwym znaczeniu interpretuje się na niekorzyść sprzedającego.
1013. Roszczenie, które jest niejednoznaczne, powinno być interpretowane w taki sposób, aby było korzystne dla
powoda. 173. Tenże, O Plaucjuszu, księga VI.
Gdy przeciwko komuś zostaje wydany wyrok na miarę jego możliwości, nie powinno się od niego wyłudzać
wszystkiego, co posiadał; należy jednak przestrzegać zasady prawa, która nie pozwala na sprowadzenie go do
nędzy.
1014. Gdy w ustawie znajduje się wyrażenie: "Zwrócisz", należy również przywrócić zyski, nawet jeśli nie jest to
specjalnie przewidziane.
1015. Każdy jest pokrzywdzony przez własne opóźnienie w płatności, która to zasada jest przestrzegana, gdy
dwaj dłużnicy są wspólnie odpowiedzialni.
1016. Winien oszustwa jest ten, kto żąda czegoś, co jest zobowiązany zwrócić.
1017. Tenże, O Plaucjuszu, księga VIII.
Może działać ten, kto już wydaje się zdolny do spełnienia warunku.
1018. Wszystko, czego człowiek nie może mieć, nawet jeśli tego pragnie, nie może odrzucić. 175. Tenże, O
Plaucjuszu, księga XI.
Niewolnik nie może wykonywać żadnego obowiązku, który według prawa powinien być wykonywany przez osoby
wolne.
1019. Nie powinienem być w lepszym stanie niż osoba, od której wywodzę moje prawa. 176. Tenże, O
Plaucjuszu, księga XIII.
Nikomu nie udziela się przywileju czynienia dla siebie tego, co można publicznie uczynić za pośrednictwem
sędziego; a jest to nakazane, aby uniknąć okazji do szerzenia zgorszenia.
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1020. Wartość wolności i relacji jest bezgraniczna. 177. Tenże, O Plaucjuszu, księga XIV.
Ten, kto odnosi sukcesję do przywilejów lub własności innego, powinien korzystać z praw prawnych swego
poprzednika.
1021. Nikt nie powinien być oskarżony o oszustwo, kto nie zna powodu, dla którego nie powinien wnieść
powództwa. 178. Tenże, O Plaucjuszu, księga XV.
Gdy przestaje istnieć rzecz główna, przestają istnieć także jej akcesoria, ogólnie rzecz biorąc.
1022. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVI.
Gdy intencja osoby udzielającej manumisji jest niejasna, należy wydać decyzję na korzyść wolności.
1023. Tenże, O Plaucjuszu, księga XVII.
Wszystko, co jest płacone na polecenie wierzyciela, jest tym samym, co gdyby było płacone jemu samemu.
1024. Tenże, O Witeliuszu, księga I.
Jeśli nikt nie przyjmie spadku, moc testamentu jest całkowicie zniszczona.
1025. To samo, na Vitellius, Księga III.
Kiedy tytuł do nieruchomości nie może nabyć w nikogo, żaden obowiązek nie może spowodować, że to zrobić.
1026. Marcellus, Digest, Księga XIII.
Chociaż formalności wymagane przez prawo nie są łatwo zmienić, nadal ulga powinna być przyznana, gdy
sprawiedliwość wyraźnie tego wymaga.
1027. Celsus, Digest, księga VII.
Usprawiedliwienie z pustej bojaźni nie jest legalne.
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1028. Tenże, Digest, księga VIII.
Nie jest wiążące zobowiązanie, które jest niemożliwe.
1029. Tenże, Digest, Księga XII.
Nic nie może być żądane przed czasem, w którym może być dostarczone, zgodnie z naturalnym biegiem rzeczy;
a kiedy termin płatności jest wpisany w zobowiązanie, nie może być odebrane, jeśli nie upłynął czas.
1030. Tenże, Digest, Księga XVI.
Jeśli ktoś zostawia żonę w ciąży, nie uważa się, że umarł bezdzietnie.
1031. Tenże, Digest, Księga XVII.
Gdy w testamencie są dwie sprzeczne rzeczy, żadna z nich nie będzie ważna.
1032. Co jest zakazane przez naturę rzeczy, nie może być potwierdzone przez żadne prawo. 189. Tenże, Digest,
Księga XIII.
Nieletniemu nie można domniemywać, że wyrazi zgodę lub jej odmówi ze względu na swój wiek; autorytet
opiekuna jest bowiem konieczny w każdej sprawie wymagającej wiedzy lub osądu.
1033. Tenże, Digest, Księga XXIV.
Wszystko, co jest eksmitowane, nie jest zaliczane do majątku.
1034. Tenże, Digest, księga XXXIII.
Neratius, zapytany o to, czy przywilej nadany przez cesarza osobie, którą cesarz uważał za żyjącą, a która w
rzeczywistości już nie żyje, powinien być uznany za obowiązujący, odpowiedział, że nie wydaje mu się, aby
cesarz nadał go, gdyby wiedział, że obdarowany nie żyje, ale mimo to należałoby się dowiedzieć od niego
samego, w jakim zakresie przywilej ma obowiązywać.
1035. Marcellus, Digest, Księga XXIX.
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Majątek, który nie może być podzielony, będzie należny w całości od spadkobierców, jako osób fizycznych.
1036. W sprawach niejednoznacznych nie mniej sprawiedliwie niż bezpiecznie jest przyjąć bardziej korzystną
interpretację.
1037. Celsus, Digest, Księga XXXVIII.
Prawie wszystkie prawa spadkobierców są uważane za takie same, jak gdyby stali się nimi natychmiast po
śmierci spadkodawcy.
1038. Modestinus, Differences, Księga VI.
Ci, którzy stają się spadkobiercami przez odległy stopień pokrewieństwa ze zmarłym, są uważani za nie mniej
spadkobierców niż gdyby byli pierwszego stopnia.
1039. Tenże, Różnice, Księga VII.
Rzeczy wyraźnie powiedziane są przesądzone; inne nie są.
1040. Tenże, Reguły, księga VIII.
Niektóre przywileje są rzeczywiste, a inne osobiste. Te pierwsze przechodzą na spadkobiercę; te osobiste nie
przechodzą na niego.
1041. Tenże, O obrzędzie małżeństwa.
W związkach małżeńskich należy brać pod uwagę nie tylko to, co jest zgodne z prawem, ale także to, co jest
godne czci.
1042. Jawolenus, O Kasjuszu, księga XIII.
Oszustwo popełnione przez opiekuna, czy jest on wypłacalny czy nie, nie powinno naruszać praw jego
podopiecznego w interdykcie, ani w żadnym innym postępowaniu prawnym.
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1043. Tenże, Listy, Księga VI.
Nie może być uważany za wolnego od oszustwa ten, kto odmawia wykonania rozkazu sędziego.
1044. Tenże, Listy, Księga VII.
Ilekroć decyzja nie może być wydana bez wyrządzenia szkody, należy przyjąć ten sposób postępowania, który
powoduje najmniejszą niesprawiedliwość.
1045. Tenże, Listy, Księga X.
Każde postanowienie zawarte w testamencie nie jest uważane za skuteczne, chyba że było ważne w chwili jego
sporządzenia.
1046. Tenże, Listy, Księga XI.
Każda definicja w prawie cywilnym podlega modyfikacji, ponieważ niewielka rozbieżność może spowodować, że
nie będzie miała zastosowania.
1047. Pomponiusz, O Kwintusie Muciusie, księga VIII.
Nie uważa się za poszkodowanego tego, kto ponosi jakąkolwiek szkodę z własnej winy.
1048. Tenże, O Kwintusie Muciusie, księga XXVIII.
Mniej korzystne jest posiadanie prawa do działania niż posiadanie własności, która jest jego przedmiotem.
1049. Tenże, O Kwintusie Mucjuszu, księga XXXIX.
Często zdarza się, że majątek, którego w pewnych okolicznościach możemy być pozbawieni, jest w takim stanie,
że nie można go nam odebrać. Stąd, jeśli staliśmy się odpowiedzialni wobec Skarbu Państwa przez obciążenie
działki, możemy czasem wytoczyć powództwo o jej odzyskanie, alienację i nałożenie na nią służebności.
1050. Tenże, O różnych fragmentach, Księga IX.
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Jest rzeczą sprawiedliwą i zgodną z prawem narodów, że nikt nie może wzbogacić się kosztem drugiego
człowieka przez wyrządzenie szkody.
1051. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga I.
Gdy sprawa została rozstrzygnięta, uważa się ją za prawdziwą.
1052. Paulus, O Lex Julia et Papia, księga XIII.
Nie można uznać, że ktoś stracił coś, czego nigdy nie posiadał.
1053. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Księga IV.
Do pewnego stopnia porównujemy niewolę ze śmiercią.
1054. Licyniusz Rufinus, Reguły, księga II.
Jeśli powołanie spadkobiercy jest od początku nieważne, to nie może być uznane za ważne z powodu upływu
czasu.
1055. Paulus, O Edykcie, księga LXIX.
Niewolnik nie może być nieobecny w interesach państwowych.
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